BOLETIM INFORMATIVO JUDAICO ADVENTISTA

Edição 912
20 DE FEVEREIRO DE 2021
8 DE ADAR DE 5781

TERUMÁ

ְּתרוּמָ ה

PARASHÁ: Êxodo 25:1-27:19
HAFTARÁ: 1 Reis 5:12-6:13
B'RIT HADASHÁ: Hebreus 8:1-9:12

PEDIDO DE ORAÇÃO
Edição em Inglês/Editor Geral:
Richard-Amram Elofer
richard@elofer.com
Edições em outros idiomas:
Russo: Alexandra Obrevko
sashok_l@mail.ru
Francês: Sabine Baris
sabinebaris@gmail.com
Holandês: Hubert Paulleta
hpauletta@hotmail.com
Espanhol: Cláudia Masiero
masiero.ca@gmail.com
Italiano: Cláudia Masiero
masiero.ca@gmail.com
Português: Carlos Muniz
cdmuniz@gmail.com
Projeto gráfico:
Carlos Muniz e Cláudia Masiero
Parashá Infantil:
Darlan Grossi e Leticia Assef
Tradução:
Carlos Muniz e Elias Tavares
As versões bíblicas adotadas
preferencialmente são: “Bíblia Hebraica”
traduzida por David Gorodovits e Jairo
Fridlin (Editora Sêfer) e “Novo Testamento
Judaico” traduzido por David H. Stern
(Editora Vida), salvo indicação após o
versículo .

Para mais informações, acesse:
https://wjafc.globalmissioncenters.org

Oramos semanalmente pelo Ministério
Judaico e seus parceiros. Pedimos que
oremos de 21 a 27 de Fevereiro por Anatoly
Gurguiala, que lidera
o ministério em
Glendale, no estado da Califórnia (EUA).
Devido à pandemia, as viagens não estão
permitidas, dificultando nosso trabalho.
Por isso pedimos usas orações por
Anatoly.

Boletim
semanal
de
informação
e
treinamento publicado pelo World Jewish
Adventist Friendship Center (Centro Mundial
de Fraternidade Judaico Adventista) com o
apoio da Associação Geral dos Adventistas do
Sétimo Dia - Escritório da Missão Adventista.
LINKS ÚTEIS:
INSCRIÇÃO PARA RECEBER O BOLETIM:
https://bit.ly/3jggfWo
SHALOM ADVENTURE (em inglês):
www.shalomadventure.com
FACEBOOK:
facebook.com/WJAFC
INSTAGRAM:
@shabatshalom_
TWITTER:
@bethbneitsion
CENTRO MUNDIAL DE FRATERNIDADE
JUDAICO ADVENTISTA (em inglês):
wjafc.globalmissioncenters.org

NESTA EDIÇÃO:
Notícias 3
Parashá 4 a 7
Haftará 8
B'rit Hadashá 9 e 10
Histórias e Inspiracional 10 e 11
Infantil 12

Edição em alemão
Gostaríamos de organizar uma equipe para traduzir
o boletim em alemão. Se você escreve neste idioma
e gostaria de colaborar conosco, entre em contato
através do e-mail eloferr@gc.adventist.org

NOTÍCIAS

NOVO LIVRO DE JEFF ZAREMSKI
Fomos informados por Jeff Zaremsky que ele
publicou um novo livro sobre pessoas com depressão
na Bíblia. Como ainda não temos este livro em
nossas mãos, vamos apenas copiar e colar o que está
escrito
no
site
de
Jeff
aqui:
https://www.jewishheritage.net/catalog-judaica
Sim, muitas pessoas na Bíblia experimentaram
depressão, assim como nós hoje. Alguns eram até
suicidas, como Moisés, Elias, Jonas, Jeremias, Judas e
o rei Saul. Outros que experimentaram depressão
incluem David, Noemi, Marta e Maria, Acabe e até
mesmo um indivíduo muito surpreendente. Algumas
pessoas saíram da depressão com sucesso, outras
não. Neste livro muito revelador, você aprenderá
lições de suas vidas para ajudá-lo a sair da caverna
escura da depressão e entrar na gloriosa Luz de D'us.
De acordo com Jeff, ao ler este livro você será capaz
de: Ver o que leva à depressão; Entenda a diferença
entre depressão “saudável” normal e depressão
perigosa e prejudicial; Saiba mais sobre os 10
“sucessos” da depressão do Dr. Neal Nedley;
Identifique quais impactos podem ser alterados;
Ouça exemplos do que funciona para sair da
depressão; Experimente a liberdade mais uma vez,
de forma permanente.

A CELEBRAÇÃO DE PURIM
Lembremos que o Purim será celebrado este ano no dia 26 de fevereiro, a partir da noite do dia 25.
Os judeus lerão o rolo de Ester ou a Meguilá no dia 25 e lerão novamente o mesmo rolo no dia 26.
Ideias para comemorar Purim
Estar em uma situação de pandemia pode fazer com que muitas pessoas hesitem em ir pessoalmente
a uma congregação para esta celebração. Por isso, é importante pensar em como podemos traduzir
cada uma dessas ideias em um evento virtual online.
• Comemore Purim com receitas tradicionais judaicas
- Biscoitos sefaradi ou Asquenazi
- Segmento de culinária que ensina a fazer biscoitos "Orelha de Haman", mostrando como dobrá-los.
- Biscoitos rechados no formato de rolo.
- Pão Chalá de alho com alecrim.
- Deliciosos coquetéis de Purim sem álcool.
- Segmentos de culinária online que percorrem a preparação de uma refeição festiva completa.
• Para as crianças, crie um livro para colorir com personagens do livro de Ester (Ester, Mordechai,
Achasverosh, Haman, um guardião do portão, um judeu comum, Ester rezando, etc.).
• Organizar uma festa de bolos do Purim.
• Conte a história de Ester de acordo com a Bíblia, enriquecida por muitas ideias tradicionais judaicas
sobre Ester e Mordechai. Vista um traje apropriado e adereços interessantes. Isso pode envolver vários
“atores”, cada um contando um segmento da história.
• Já que usamos máscaras para nos proteger da Covid-19, por que não ensinar como decorar e pintar
nossas máscaras com os símbolos de Purim?

PARASHÁ TERUMÁ

שה ְּתרוּמָ ה
ָ ׁ ּ ָפ ָר

ÊXODO 25:1-27:19
VISÃO GERAL
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O Eterno ordena Moshe construir o Mishcan (Santuário) e fornece instruções detalhadas. Aos
filhos de Israel são pedidas contribuições de metais e pedras preciosos, tecidos, peles, óleo e
espécies.
Descrição do Mishcan:
1. No pátio externo, há o altar das ofertas queimadas e uma pia para lavar-se.
2. A Tenda é dividida por uma cortina, fazendo duas câmaras. A câmara externa, o lugar santo, é
acessível somente aos Cohanim (Sacerdotes), descendentes de Aharon. Ali ficam os pães da
propiciação, a Menorá, e o altar do incenso. - A câmara interna, o lugar Santíssimo só é acessível
ao Cohen Gadol (Sumo Sacerdote), e somente um dia no ano, no Yom Kipur. Lá ficava a Arca
com os Dez Mandamentos escritos em duas tábuas de pedra que D'us deu ao povo hebreu no
Monte Sinai. Todos os utensílios, bem como a construção do Mishcan, são detalhadamente
descritos.

"E (com isso) Me farão um
Santuário e morarei entre
eles." (Êxodo 25:8)

"UMA OFERTA PARA MIM"
A Parashá começa dizendo: “E o Eterno falou a
Moisés, dizendo: "Fala aos filhos de Israel que
dediquem para Mim uma oferenda; e tomareis
Minha oferenda de todo homem cujo coração o
impelir a isso.” (Êxodo 25:1,2). Neste texto o Eterno
disse a Moshe para informar ao povo de Israel que
a primeira coisa que cada crente deve fazer é ּ ְו י ְִק ח ו
 ִ֖ל יveikchu li - "Tire de seus ganhos uma porção
para Mim" e a reserve como "oferta" de terumá
para ser usada para tsedacá (caridade). Depois de
fazer isto, é certo que quando chegou o momento
de fazer uma oferta pelo Mishcan (santuário, ou
casa de oração), eles deram suas ofertas
graciosamente. Porque "tikchu et terumatí" eles
não sentirão que você está recebendo o dinheiro
deles, mas ao invés disso estão fazendo uma
oferta daquilo que já foi designado como "Minha
oferta" - o significado literal de terumatí".

OFERTAS PARA A COMUNIDADE
A maior lição aqui é que as doações não são
dadas diretamente ao Eterno, mas à comunidade
para os propósitos Dele. O objetivo divino dessas
doações não era para o benefício de doadores
individuais, mas para a comunidade como um
todo. A palavra hebraica é de "Rom" "a ser
exaltado". O rabino Samson Hirsch traduz o
versículo 2: "'Fala aos filhos de Israel, que aceitem
para Mim uma doação elevada". É uma doação
separada para um propósito maior. Como
consideramos nossas doações e o dízimo?
Estamos cientes do alto propósito de nossas
doações? Estando conscientes do elevado e
elevado propósito de nossos dízimos, ofertas e
doações, nós os usaremos cuidadosamente para o
avanço da causa de D'us e de Sua glória.

OFERTAS ELEVADAS ACIMA DE
MATERIAIS COMUNS
O rabino Menachem Mendel Schneerson explica
que o significado da palavra terumá é "levantar" ou
"separação",
e
depois
comenta:
"A
dupla
interpretação do nome Terumah reflete dois
fatores necessários para a criação de uma morada
para D'us. Em primeiro lugar, uma pessoa deve
designar seu dom, separando-o de sua outra
propriedade mundana. E então, através de sua
consagração, sua natureza se eleva acima do plano
material comum". Schneerson observa também
que, de acordo com o halachá: "Uma vez
consagrado um objeto, ele não pode mais ser
utilizado para fins seculares". Estamos prontos para
doar como o povo de Israel doou? Ao lermos a
Torá, descobrimos que o povo de Israel trouxe
oferendas para Hashem durante um período de
tempo. Está escrito: “e eles ainda trouxeram-lhe
donativos pela manhã.” (Êxodo 36:3b). Mas,
eventualmente,
temos
uma
declaração
maravilhosa: “e falaram a Moisés, dizendo: O povo
traz muito mais do que é necessário para o serviço
da obra que ordenou o Eterno fazer. E Moisés
ordenou e fizeram passar uma voz pelo
acampamento, dizendo: Nenhum homem e
nenhuma mulher faça mais obra alguma para a
oferta separada à santidade! – e cessou o povo de
trazer.” (Êxodo 36:5,6). Que afirmação maravilhosa!
O povo de Israel foi tão generoso que Moshe teve
que impedi-los de trazer mais ofertas!

OFERTAS DE CARIDADE

O PROPÓSITO DO SANTUÁRIO

A Parashá anterior foi Mishpatim, e o rabino
Kalman Packouz faz uma conexão entre estes
textos, dizendo que Mishpatim "ensina que o
dinheiro de uma pessoa deve ser seu próprio de
acordo com os ditames da justiça e a letra da lei"
(aish.com). E o rabino Yosef Dov Soloveitchik diz:
"Terumá lida com doações para caridade". Antes
de uma pessoa dar dinheiro para caridade, deve
ter muito cuidado para que seu dinheiro não seja
adquirido enganando mais ninguém". Se uma
pessoa faz caridade roubando de outras, sua
caridade não é considerada caridade" (Ibid.). A
lição é: "uma mitsvá que alguém cumpriria por
meio da violação de outros mandamentos não é
considerado uma boa ação". Quando se trata de
fazer boas obras, os fins não justificam os meios.
Tanto os fins quanto os meios devem estar de
acordo com a indicação da Torá (Ibid.). Por isso,
na Bessorá de Mattityahu, Yeshua foi contra
aqueles que fazem um pretexto para cumprir
uma mitsvá, mas no processo eles violam o 5º
mandamento: “Porque D'us disse: 'Honre seu pai e
sua mãe' e 'Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe
terá de ser executado. Mas vocês afirmam: 'Se
alguém disser a seu pai ou a sua mãe: "Prometi
dar a D'us o que poderia ter usado para ajudar
vocês", ele não está mais obrigado a honrar seu
pai ou sua mãe. Dessa forma, por causa da sua
tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a
palavra de D'us!” (Mateus 15:4-6). É bom dar
ofertas ao Eterno, mas não às custas do 5º
mandamento. Não podemos cumprir uma mitsvá
enquanto violamos outra como resultado.

A Torá afirma que D'us disse a Moshe: “E (com
isso) Me farão um Santuário e morarei entre eles.”
(Exodus 25:8). Uma pergunta legítima pode ser
feita: Por que construir um Santuário? O propósito
do Santuário é muito importante, pois é uma
revelação profunda do plano de D'us. Desde a
Criação (Bereshit) o Eterno quis morar com seu
povo. Gramaticalmente, em Êxodo 25:8 Moshe
deveria ter usado a expressão betochô (singular):
"dentro" (no Mishcan). O primeiro comando para
construir o Tabernáculo (Mishcan) está no
capítulo 25 de Shemot (Êxodo), com as instruções
dadas até o capítulo 31. A construção efetiva do
Mishcan e seus móveis começa no capítulo 36 e
continua até o final do livro, com o início da
dedicação do santuário registrado no último
capítulo, Êxodo capítulo 40. Em seguida,
descobrimos que a dedicação do Santuário é
concluída em Torat Ha Cohanim, o livro Vaicrá
(Levítico 8-9). O tempo coberto por todo o livro do
Levítico é de um mês, a partir de “o primeiro dia
do primeiro mês” (Êxodo 40:1) quando o
tabernáculo foi erguido, até “o primeiro dia do
segundo mês” (Números 1:1).
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"E farão uma arca de madeiras de acácia
com dois cúbitos e meio de comprimento,
cúbito e meio de largura e cúbito e meio
de altura. (...) E farás dois querubins de
ouro – esculpidos e feitos
de uma só peça; nas duas proximidades
do tampo os farás." (Êxodo 25:10,18)

Para entender a simbologia do santuário e seus serviços, é muito importante ler toda a descrição de
Êxodo 25 a 29, depois de Êxodo 36 ao final de Levítico. O livro de Levítico (Vaicrá) dá as leis que tratam da
santidade do Templo e da santificação da vida. Santificação significa, "separar para um propósito santo".
No final do livro do Levítico lemos: “Se andardes nos Meus estatutos e guardardes Meus preceitos e os
fizerdes (...) E porei o Meu Santuário no meio de vós, e a Minha alma não se enfadará de vós. E andarei
entre vós e serei para vós D'us, e vós sereis o Meu povo. Eu sou o Eterno, vosso D'us, que vos tirei da terra
do Egito, para que não fôsseis para eles escravos, e quebrei as barras de vosso jugo e vos fiz andar de
cabeça erguida.” (Levítico 26:3,11-13). O significado da frase: "E porei o Meu Santuário no meio de vós",
estende-se muito além da presença do Eterno no Mishcan ou mais tarde no Templo. Seu verdadeiro
significado é a proximidade do Eterno em nosso meio, o cumprimento do pacto entre Ele e seu povo como obedecemos a Sua vontade em nossas vidas, então experimentamos Sua proteção e bênção. Ao
lermos a história deste mundo como revelada na Bíblia, descobrimos que o Eterno expressou Seu desejo
de habitar entre Seu povo em três momentos particulares: no Gan Eden com Adam e Chavá; no deserto,
entre o povo de Israel; e na época de Sua encarnação como Yeshua HaMashiach.

O PROPÓSITO DO ETERNO NA CRIAÇÃO
Para os eruditos judeus, um dos propósitos do Eterno na Criação era habitar dentro da criação. Quando
eles perguntam: Por que a Criação? Os chachamim (sábios) explicam: O motivo de D'us na criação do
universo era "o desejo de uma morada nos reinos inferiores". Uma morada significa um lar, um lugar onde
a essência de alguém se manifesta. O termo "reinos inferiores" se refere ao nosso universo material, no
qual a piedade normalmente não pode ser percebida. "D'us quer que Sua morada seja parte e parcela
destes reinos inferiores. Sua intenção não é anular as limitações de nossa existência material, mas
manifestar-Se dentro dessas limitações" (Midrash Tanchuma). No Gan Eden não houve separação entre
D'us e sua criação. Ele foi capaz de falar com Adam e Chavá, assim como um pai e seus filhos falam
juntos: “Como é grande o amor de D'us! Ele fez o mundo para ampliar o céu. Ele desejava uma família
maior” (White 1908, 5). No entanto, por seu pecado e desobediência, Adam e Chavá romperam esta
relação. As consequências foram que a humanidade não podia mais viver no Gan Eden e não podia mais
ter esta relação direta com seu Criador. Mas o Eterno não abandonou seu objetivo: ele ainda queria morar
entre seu povo. Entretanto, este propósito não poderia ser alcançado sem proporcionar uma forma de
salvar a humanidade da maldição do pecado que resulta na morte. Como Ele poderia salvar a
humanidade do pecado e da morte, para que Ele pudesse restaurar a relação entre D'us e a humanidade?
O Plano de Salvação de D'us é ilustrado no Mishcan (Santuário). É uma ilustração do plano alternativo
que Ele estabeleceu para que Ele pudesse habitar entre seu povo. O Eterno estabeleceu este plano e
usou esta ilustração devido à natureza pecaminosa que a humanidade adquiriu quando Adam e Chavá
pecaram no Gan Eden (Gênesis 3). Devido a esta natureza pecaminosa, não podemos mais olhar para a
face de D'us como Adam e Chavá poderiam vê-lo no Gan Eden, pois seres humanos pecadores seriam
destruídos na presença da santidade de D'us. Moshe queria sinceramente ver a D'us e experimentar Sua
presença. Moshe implorou: “Mostra-me, rogo, a Tua glória.” (Êxodo 33:18). Mas o Eterno disse a Moshe: “E
disse: 'Não poderás ver Meu rosto, pois não poderá ver-Me o homem e viver.'” (Êxodo 33:20). O mistério do
Mishcan (Santuário) é que ele ilustra o plano de D'us de habitar entre Seu povo, e de abordar a busca da
humanidade para "ver" a D'us e entender como nossa relação com nosso Criador pode ser restabelecida.
A própria forma como o santuário foi organizado, os materiais utilizados, os móveis construídos, os
serviços diários e anuais, as festas bíblicas, os sacrifícios individuais, tudo isso representa simbolicamente
o amor do Eterno e Seu Plano de Salvação. A terceira vez que o Eterno agiu para habitar entre Seu povo
foi na encarnação de Yeshua nesta terra. Este é mais um conceito a ser considerado dentro da ordem
para construir o santuário: "E (com isso) Me farão um Santuário e morarei entre eles [  ְ ּב ת ֹו ָכ ֽםbetocham]"
(Êxodo 25:8 tradução judaica). O Eterno quer morar no meio de Seu povo. "Habitar" significa vir sobre a
terra e viver conosco. Temos notado o Mishcan como uma ilustração do trabalho do Messias. Segundo os
ensinamentos de Yeshua HaMashiach é aquele que veio do céu para habitar entre nós: “A Palavra se
tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos sua Sh'khinah, a Sh'khinah do Filho único do Pai,
repleto de graça e verdade.” (João 1:14).

HAFTARÁ: 1 REIS 5:12-6:13
A Haftará desta semana é encontrada no primeiro livro dos Reis, começando com o versículo 9 na
maioria das traduções e com o versículo 26 em hebraico. Os versos que precedem a nossa parte da
Haftará falam sobre a relação entre Hiram e Shlomo (Salomão). Hiram foi rei das cidades-estado de Tiro
e Sídon na costa do Mediterrâneo, no Líbano atual. Hiram era um fiel amigo do rei David, e enviou um
grande carregamento de madeira de cedro e alguns carpinteiros para construir o palácio de David (cf. 2
Samuel 5:11). Então, neste capítulo, Hiram se oferece para ajudar Shlomo com qualquer ajuda que ele
possa precisar; Shlomo aceita sua oferta e lhe pede para ajudar na construção do Templo em Jerusalém.
No versículo 9 (26), o texto repete que Shlomo foi abençoado com o dom espiritual da sabedoria: “E D'us
deu a Salomão sabedoria e muita inteligência, e conhecimentos tão múltiplos como a areia que está à
beira do mar.” (1 Reis 5:9). Sua sabedoria era tão grande que o texto diz: "E a sabedoria de Salomão era
maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria egípcia. Ele era mais sábio
do que todos os homens – mais até que Etan, o ezrahita, Heman, Halcol e Darda, filhos de Mahol – e seu
nome corria por todas as nações em redor. Ele compôs três mil provérbios, e seus cânticos foram 1.005.
Dissertou sobre as árvores – desde o cedro que está no Líbano até o hissopo que brota da parede – e
também sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a
sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria.” (1 Reis 5:1014). Shlomo foi um grande poeta e cantor. É claro, entretanto, que nem todos os provérbios e canções
que ele escreveu foram preservados - na Bíblia temos apenas o livro de Provérbios que inclui 892
versículos, juntamente com os livros dos Cânticos e Eclesiastes. O Tanach também documenta o tratado
de paz assinado entre Salomão e Hiram: “E o Eterno deu a Salomão sabedoria, conforme lhe dissera. E
houve paz entre Hiram e Salomão, e ambos fizeram uma aliança.” (1 Reis 5:26). O verso seguinte nos
informa que Shlomo levantou um exército de trabalhadores para construir o Templo: “E o rei Salomão
levantou um tributo de todo o Israel, na forma de 30.000 homens para o trabalho” (1 Reis 5:27). A
tradição judaica (Rashi) viu aqui que Shlomo levantou fundos suficientes para pagar os salários dos
trabalhadores descritos neste verso; no entanto, Radak diz que o verso tem que ser entendido
literalmente, o que significa que Shlomo recrutou um exército de 30.000 trabalhadores para preparar a
construção do Templo. O Mishcan (Santuário) preparado no Monte Sinai foi usado por Israel por cerca
de 480 anos antes de Shlomo construir o Templo em Jerusalém: “No 480º ano depois da saída dos filhos
de Israel da terra do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv – o
segundo mês – foi iniciada a construção da Casa do Eterno.” (1 Reis 6:1). Vamos elaborar uma breve
cronologia de Israel entre o Êxodo e a construção do Templo. Acreditamos que o êxodo ocorreu no
século XV AEC, cerca de 1445 AEC. 480 anos depois, o 4º ano do reinado de Shlomo, nos leva a cerca de
965 AEC. O reinado de David começou por volta do ano 1011 AEC e ele reinou por 40 anos. A morte de
Shlomo é geralmente aceita no ano 931-930 AEC, depois que ele reinou 40 anos. O mês de Ziv
mencionado neste verso é o mês atual de Iyar ou Maio: o primeiro mês é Nissan, o mês de Pêssach; o
segundo mês é Iyar. Foi um bom mês para começar a construir o Templo, pois a estação das chuvas
havia terminado e a estação seca havia começado, assim a argamassa secaria rapidamente. Lembremos
que o que Shlomo construiu foi planejado pelo rei David, que deu a seu filho todas as especificações e
planos para o templo, seus quartos e móveis (1 Crônicas 28:11-19) que foram dados a David pelo Ruach
Hakodesh. Durante a construção, uma precisão muito interessante é revelada: “E ao ser construída a
casa, ela foi feita com pedras lavradas trazidas da pedreira, de tal forma que nem martelo nem
machado nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a construíam.” (1 Reis 6:7).
Está escrito que quando este edifício foi terminado, o Eterno ficou satisfeito e abençoou a Shlomo. “E a
palavra do Eterno veio a Salomão, dizendo: 'Quanto a esta casa que estás edificando, se seguires os
Meus estatutos, fizeres os Meus juízos e guardares todos os Meus mandamentos, andando neles,
confirmarei contigo a Minha palavra, a qual falei a David, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de
Israel, e não desampararei o Meu povo Israel.'"(1 Reis 6:11-13). Hoje, o templo do Eterno está dentro de
cada um de nós, e a adoração ao Eterno não está mais ligada a um Templo em Jerusalém. Uma vez que
o Eterno envia Seu Ruach a todos os crentes, podemos encontrá-Lo todos os dias na privacidade de
nosso quarto. Mas os seres humanos são seres sociais, por isso não podemos viver sem os outros. Assim,
desde a criação do mundo, o Eterno tem pedido a Seu povo que se encontre em lugares especiais
chamados Santuário, Templo, Sinagoga, Igreja, Casa de Oração, congregação, ou kehilá em hebraico.
Hoje, assim como nos tempos antigos, precisamos nos encontrar com nossos irmãos e irmãs que
compartilham as mesmas crenças. É por isso que, assim como o rabi Shaul, encorajamos cada crente a
encontrar uma congregação ou kehilá apropriada onde eles possam adorar o Eterno com outras
pessoas que compartilham suas crenças. (Hebreus 10:25)

B'RIT HADASHÁ: HEBREUS 8:1-9:12
O texto da Parashá é sobre a habitação de D’us entre seu povo: “E me farão um santuário, para que eu
possa habitar no meio deles” (Êxodo 25:8). Essa é a segunda iniciativa de D’us para estar com a Sua
criação, Seu povo. Estar entre Seu povo era Sua primeira intenção, expressa na criação – D’us criou a
humanidade para estar com eles, amá-los, ser amado por eles e cuidar de todas as suas necessidades
(Gênesis 2:15, 3:8) – mas nós sabemos o resultado dessa iniciativa: ela fracassou e D’us teve que retirar-se
da terra. Mas Ele não desistiu – continuou a cuidar deles de longe. Ele os protegeu e falou com alguns
deles, incluindo Caim, Hevel, Hanoch, Nôach, Avraham, Yitschaq, Yaakov e Moshe. A experiência de Moshe
com Israel no deserto foi outro momento crucial para Hashem para tentar novamente viver com eles,
entre eles e neles. Foi por isso que Ele pediu a Moshe para falar com Israel e convidá-los a fazer um
santuário para Ele (Êxodo 25:8). O sentido do santuário tem muito mais significado que apenas um lugar
para Hashem mostrar Sua presença entre eles. O santuário construído por Israel era uma cópia, ou um
reflexo do verdadeiro santuário ou tabernáculo que está no céu. Para entender esse conceito judaico
vamos ler o que o Rabi Moshe Alshich escreveu no website Chabad.com: “Como podemos imaginar que a
Presença de D’us possa ser contida na terra, muito menos em uma estrutura feita pelo homem! Quando o
Rei Salomão viu que a Presença de D’us encheu o Templo que ele havia construído, ele ficou assombrado.
(...) Nossos sábios expressam isso afirmando que o Santuário na terra é um reflexo do Santuário de D’us
nos Céus”. Lendo a narração da Criação, não vemos nenhuma menção a um templo ou santuário nos céus
ou no Gan Eden. No entanto está escrito no Midrash: “quando Israel erigiu o Tabernáculo, D’us disse aos
anjos para construir um equivalente celestial” (Bamidbar Rabah 12:12). Esse “equivalente celestial” ou
santuário celestial é aquele descrito na carta escrita por um Rabi aos Hebreus, encontrada nos Escritos
Apostólicos (uma antiga tradição atribui essa carta ao Rabi Shaul). Sua discussão dos paralelos entre os
santuários terrestre e celestial toma vários capítulos, e essa é a conclusão baseada no que ele já havia
escrito: “Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal Cohen Gadol, que se assentou à
destra do trono da Majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que
HASHEM erigiu, não o homem” (Hebreus 8:1, 2). O santuário, ou Mishkan, no deserto era uma cópia do
santuário celestial. É por isso que o santuário celestial é chamado de verdadeiro tabernáculo que
HASHEM erigiu, não o homem”. Essa tenda foi construída nos céus e serviu como um modelo: “Segundo
tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim
mesmo o fareis” (Êxodo 25:9). No livro do Êxodo ele também é chamado de “tenda da congregação” Ohel
Mo’ed. Era uma estrutura portável, que podia ser transportada por Israel durante suas viagens pelo
deserto. Hashem instruiu Moshe para copiar exatamente o modelo mostrado, porque cada detalhe do
santuário tinha um significado e uma lição para o Seu povo. Essas lições foram descritas nesta carta aos
Hebreus mais ou menos 1950 anos atrás. A antiguidade dessa carta é importante, porque ela demonstra
que essas lições refletiam uma compreensão judaica do Santuário e seu significado muito antes das
polêmicas e conflitos judaico-cristãos do segundo e terceiro séculos. O Rabi Shaul estava pensando em
Yeshua quando escreveu “possuímos tal Cohen Gadol”, sabendo que mesmo que Yeshua tivesse alguns
parentes que eram descendentes do primeiro Cohen Gadol, Aharon, ele não era totalmente um Cohen.
Em todos os seus textos ele é apresentado como descendente do Rei David, o que significa que era da
tribo de Judá. Por isso ele escreve em sua carta: “Pois todo Cohen Gadol é constituído para oferecer tanto
dons como sacrifícios; por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer.
Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons
segundo a lei” (Hebreus 8:3,4). Yeshua não é um usurpador – ele não tentou tomar um lugar que não era
seu. É por isso que, no capítulo 6, o escritor de Hebreus introduz outra ordem de sacerdócio, mais antiga:
“onde Yeshua, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado Cohen Gadol para sempre, segundo a
ordem de Melquisedeque” (Hebreus 6:20). Essa é uma citação direta de um Salmo messiânico: “HASHEM
jurou e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque” (Salmos
110:4). Aqui é Hashem que está falando ao Mashiach, afirmando que há duas ordens de sacerdócio: uma
temporária, conectada com o santuário do deserto, com Aharon como Cohen Gadol; e uma permanente,
conectada com o santuário celestial, com Yeshua HaMaschiach como Cohen Gadol. O Rabi Shaul era um
fariseu, um Doutor da Torá, e está escrevendo aqui sobre o serviço do Santuário do deserto: “os quais
ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando
estava para construir o tabernáculo; pois diz ele: Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo
que te foi mostrado no monte” (Hebreus 8:5). Por que o santuário e seus móveis eram uma sombra das
coisas celestiais? Porque “com efeito, obteve Yeshua ministério tanto mais excelente, quanto é ele
também Mediador de superior aliança instituída com

base em superiores promessas” (Hebreus 8:6). Uma sentença como essa pode ser difícil de ser ouvida por
ouvidos judeus, mas queremos entender o raciocínio do Rabi-autor sem pré julgamentos nem
pressuposições. Com a vinda do Mashiach as coisas antigas não podiam continuar do mesmo modo. É por
isso que o Rabi-autor se refere à B’rit Hadashá (nova aliança) anunciada pelo profeta Jeremias: “Porque, se
aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para
uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vêm dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a
casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei
pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito; pois eles não continuaram na minha aliança, e eu
não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois
daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as
inscreverei; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu
próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o
menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados
jamais me lembrarei” (Hebreus 8:7-12 ARA). A nova aliança não é uma invenção da igreja cristã; é uma
necessidade anunciada pelos profetas de Israel. O erro cristão tem sido sua recusa em guardar a Torá,
quando o texto diz explicitamente: “na sua mente imprimirei as minhas leis [minha Torá], também sobre
o seu coração as inscreverei; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo” (Hebreus 8:10). A Torá contém
os termos da aliança com Israel, e esses mesmos termos se aplicam à aliança com os seguidores de
Yeshua, ou a igreja. Seu erro, no entanto, não é uma desculpa para rejeitar o Mashiach. Temos que focar
no que está escrito no Tanach e tentar fazer melhor do que eles fizeram. Precisamos também entender
corretamente o último verso do capítulo 8: “Quando ele diz Nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo
que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer” (Hebreus 8:13). O que estava prestes a
desaparecer não era a Torá ou os Dez Mandamentos, mas o antigo sacerdócio segundo Aharon, com seus
sacrifícios de animais no templo terrestre. Isto estava sendo substituído pelo sacerdócio segundo
Melchitsedek no santuário celestial. Para entender mais sobre esse tópico, em outro capítulo vamos
continuar nosso estudo dessa carta aos Hebreus. É no capítulo 9 que o Rabi-autor fala especificamente
sobre o significado e função do tabernáculo celestial: “Quando, porém, veio o Mashiach como Cohen
Gadol (sumo sacerdote) dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito Ohel (tabernáculo), não
feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo
seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção
[olamim Gueulá]” (Hebreus 9:11,12). Assegurar essa Gueulá, segundo o Rebe, que é “o objetivo com o qual
D’us criou o mundo”. Continuemos a estudar o propósito do Ohel, Mishcan ou santuário por meio do
capítulo 9 dessa carta aos Hebreus, junto com outros textos da Bíblia.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

USO SÁBIO DOS NOSSOS RECURSOS
Assim como o Cohen que acendia a Menorá no Santuário todos os dias, nós também devemos acender a
luz de D'us dentro de nós com a luz de sua Palavra iluminando assim a nós mesmos, nosso ambiente e o
mundo. Nossos rabinos dão a seguinte parábola para ilustrar a importância desta mensagem: Um homem
de negócios que perdeu tudo em alguns negócios ruins, recorreu a uma pessoa rica e caridosa por um
empréstimo de US$10.000. O homem de negócios prometeu pagar a soma inteira em um ano. Embora
essa fosse uma grande quantia, o homem rico aprovou o empréstimo. Fiel à sua palavra, o empresário
devolveu os US$10.000 exatamente um ano depois. Mas o homem rico notou que as notas eram
exatamente as mesmas que ele emprestou! Na verdade, elas estavam até na mesma ordem e
embrulhadas com a mesma corda! O homem abastado ficou muito chateado. "Por que você está
chateado?" perguntou o tomador do empréstimo. "Eu não lhe devolvi a quantia inteira exatamente em
um ano?" "Sim, devolveu. Mas você não fez uso dela, apenas a deixou ficar ali. Eu poderia ter usado este
dinheiro para o meu próprio negócio. Eu poderia ter ajudado muitas pessoas a melhorar seus negócios
com este dinheiro. Manter uma quantia tão grande em sua gaveta sem fazer nada foi um verdadeiro
desperdício"! O mesmo se passa com nossa vida e nossos talentos. Se não os usarmos, eles estarão
perdidos. D'us nos deu tempo, dinheiro, talentos, tudo lhe pertence e somente se os usarmos para o
progresso de sua causa, eles crescerão e serão para o benefício da comunidade e da sociedade.

ÓLEO DE UNÇÃO
De acordo com a tradição judaica, antes que o santuário e seus vasos fossem dedicados ao serviço, eles
eram ungidos com óleo sagrado. Nesta ocasião o milagre aconteceu que doze recipientes de óleo
bastavam não apenas para ungir o santuário e seus vasos, e Aharon e seus dois filhos durante os sete dias
de sua consagração, mas com este mesmo óleo foram ungidos todos os sucessores de Aharon no ofício de
sumo sacerdote, e vários reis até os dias de Josias.

INSPIRACIONAL
O local em que o templo fora construído era, havia muito, considerado sagrado. Foi ali que
Avraham, o pai dos fiéis, revelara sua disposição de sacrificar seu único filho, em
obediência à ordem do Eterno. Ali renovara D'us com Avraham o concerto de bênção, que
incluía a gloriosa promessa messiânica feita à espécie humana, de libertação por meio do
sacrifício do Filho do Altíssimo. Foi ali que, quando David ofereceu sacrifícios queimados e
ofertas pacíficas para deter a espada punitiva do anjo destruidor, D'us lhe respondeu com
fogo enviado do Céu. 1 Crônicas 21. E agora os adoradores do Eterno mais uma vez ali
estavam, para encontrar-se com seu D'us e renovar-Lhe os votos de fidelidade. (PR, 13)

Desde a primeira comunicação da parte de D’us a eles no Sinai, haviam sido advertidos
contra a idolatria. Imediatamente depois da proclamação da lei, foi-lhes enviada esta
mensagem por intermédio de Moshe, concernente às nações de Canaã: “Não te inclinarás
diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme às suas obras; antes os
destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Eterno vosso
D’us, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água; e Eu tirarei do meio de ti as
enfermidades”. (Êxodo 23:24,25). Deu-se-lhes a certeza de que enquanto permanecessem
obedientes, D’us subjugaria seus inimigos diante deles. (PP, 399)

Parashá Infantil

Terumá

ְּתר ּומָ ה

“Diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que
eles quiserem dar de bom coração.” (Êxodo 25:2 - NTLH)

