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NOTÍCIAS

SHUSHAN PURIM
Olhando para o calendário judaico, vemos que Purim é no dia 14 de Adar, que cai no dia 26 de Fevereiro
deste ano. Sempre vem um mês antes de Pêssach, que é uma maneira fácil de lembrar a data. Nos anos
em que o povo judeu adiciona um mês de treze, Adar II (VeAdar em hebraico), Purim é celebrado no
último mês do ano, não em Adar, mas no dia 14 de Adar II. Este ano, o calendário judaico lista o Shabat,
27 de fevereiro, como um Shabat regular com a leitura da Parashá Tetsavê, mas no dia seguinte,
domingo, 28 de fevereiro, está escrito: Shushan Purim. Qual é o significado de Shushan Purim? Shushan
(Susã) é uma cidade localizada no atual sudoeste do Irã. Lemos no Chabad.org: “As batalhas travadas
entre os judeus e seus inimigos em todo o império persa ocorreram em 13 de Adar. Em todo o mundo,
os judeus descansaram e celebraram no dia seguinte - 14 de Adar. Na capital Shushan, no entanto, onde
havia um maior número de inimigos de judeus, a luta continuou por dois dias, 13 e 14 de Adar. As
celebrações da vitória em Shushan foram realizadas no dia 15 ”. Assim, para lembrar o que aconteceu na
cidade de Shushan, uma festa especial foi declarada para o dia 15 de Adar. No entanto, Purim nunca
pode cair no Shabat; por isso, quando um Shabat interrompe os três dias da festa, a celebração do dia
15 está marcada para o dia seguinte, o que significa domingo, 16 de Adar. É por isso que Shushan Purim
é celebrado este ano no domingo, 28 de fevereiro, que corresponde a 16 de Adar. Naquele dia, domingo,
16 de Adar, além das orações de ação de graças, os judeus enviarão presentes de comida para o povo
judeu pobre para terem certeza de que todos terão comida suficiente para celebrar e se alegrar no
Eterno por Sua libertação e vitória no cidade de Shushan.

ÚLTIMAS EDIÇÕES DO BOLETIM
Informamos aos nossos leitores que a Parashá Vaya'khel-Pecudê, que finaliza o livro do Êxodo /
Shemot no dia 13 de março, que será a última edição produzida e enviada pelo CMFJA.
Compreendemos a frustração de nossos leitores, particularmente dos líderes dos Templos JudaicoAdventistas, mas 8 anos de edições anteriores do boletim podem ser encontrados em nosso site:
https://wjafc.globalmissioncenters.org/
Basta lembrar que para ter acesso ao material publicado neste site é necessário se cadastrar e obter a
permissão de acesso.
No entanto, estamos produzindo um conjunto de livros sobre Parashot, Haftarot e Escritos Apostólicos,
a fim de substituir o boletim informativo. Gênesis e Êxodo já foram publicados e estamos trabalhando
para publicar Levítico, Números e Deuteronômio o mais rápido possível.
Quanto aos arquivos da edição em português, serão disponibilizados na nuvem, para download.

PARASHÁ TETSAVÊ

שה ְּת ַצ ּוֶה
ָ ׁ ּ ָפ ָר

ÊXODO 27:20-30:10
VISÃO GERAL
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O Eterno diz a Moshe que ordene o povo a fornecer azeite puro para a Menorá no Mishcan
(Tenda do Encontro). Ele também ordena a Moshe que organize a confecção das bigdei kehuná
(vestes sacerdotais): Um peitoral, um éfode, uma túnica colorida, um turbante, uma faixa, uma
placa na testa e tecido de linho. Após terminar a confecção, Moshe faz uma cerimônia de sete
dias para consagrar Aharon e seus filhos. Isto incluiu oferecer sacrifícios, vestir Aharon e seus
filhos em suas respectivas roupas e ungir Aharon com óleo. D’us ordena que toda manhã e tarde,
uma ovelha seja sacrificada no altar do Mishcan. Esta oferta deveria ser acompanhada por uma
oferta de refeição e libações de vinho e óleo. D’us ordena que um altar para incenso seja feito de
madeira de acácia e coberto de ouro. Aharon e seus descendentes deveriam queimar incenso
neste altar diariamente.

"E tu ordenarás aos filhos
de Israel que te tragam
azeite de oliveira puro,
batido, para iluminação,
para acender a lâmpada
contínua." (Êxodo 27:20)

TETSAVÊ - "TU ORDENARÁS"
Tetsavê  ְּת צַ וֶּהé a palavra hebraica para "Tu
ordenarás". Aqueles familiarizados com estes
textos reconhecem nesta palavra a palavra
frequentemente usada, Mitsvá, que significa
"mandamento". Ambas as palavras, Tetsavê e
Mitsvá, têm a mesma raiz; Tetsavê é de fato a
forma verbal de Mitsvá. Essa expressão seria
entendida como: “Você recebeu a Torá no Sinai
para transmiti-la a Israel. O estudo e o
conhecimento da Torá devem ser considerados
como uma mitsvá da mais alta ordem. ”

O INCENSO PARA O ALTAR
O incenso e a luz dos candelabros representavam
algo que sobe do Lugar Santo ao Lugar
Santíssimo, que representava o trono de D'us. Isso
se refere a algo que sobe da terra ao céu, à
presença de D'us - o incenso, portanto, representa
nossas orações. À medida que surgem para D'us,
nossas orações são uma fragrância agradável para
Ele, que as recebe com prazer. Yochanan
confirma esta interpretação no livro de Hitgalut
(Apocalipse) quando os vinte e quatro anciãos
foram mostrados a ele: “Ao tomá-lo, os quatro
seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se
diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma
harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são
as orações do povo de D'us” (Revelação 5:8). O
incenso nas taças representa as orações dos
kedoshim ou santos, referindo-se a todos os
crentes. A lâmpada, a Menorá, deveria queimar
“Na tenda da reunião [Ohel Moêd], fora da
divisória que está sobre o Testemunho” (Êxodo
27:21). O nome mais comum do Tabernáculo,
conforme é traduzido pelo Rabino Samson Hirsch,
é "Tenda da Reunião" ou Ohel Moed  א ֹהֶ ל מ וֹעֵ דOhel
significa "a tenda" e Moed é o tempo designado,
ou - como aqui - o lugar para tal reunião. Ohel
Moed é o lugar designado especialmente para a
revelação da presença de Hashem em Israel, por
meio de sua aceitação da Torá e total
comprometimento com ela. A Tenda da Reunião
era o lugar onde o Eterno se revelou a Moshe,
falou com ele e deu-lhe todas as instruções que
eram para o bem de Israel. Além disso, era o lugar
onde cada dia Israel renovava sua aliança com

o Eterno, um lugar para Israel se reunir com seu
D'us. Segundo o Rabino Hirsch, o Santuário é o
lugar da Palavra e a fonte da luz: o Ohel Moed é a
Tenda do Encontro com Hashem e está
constantemente recebendo o alimento da luz da
“árvore da vida” para o crescimento espiritual da
nação.

OS SINOS DOURADOS
Outra pergunta é feita sobre os sinos de ouro que
estavam na túnica do Cohen Gadol. O texto diz: “E
estarão sobre Aarão para servir; e será ouvida sua
voz em sua vinda ao lugar da santidade, diante do
Eterno, e em sua saída, e assim não morrerá.”
(Êxodo 28:35). Um entendimento popular é que
este manto com esses sinos era usado durante o
serviço do Cohen Gadol em Yom Kipur no Kodesh
Hakodashim (Santo dos Santos). Isso é correto ou
não? É uma pergunta legítima, e talvez a resposta
a essa pergunta deva esperar até o livro sobre
Vaicrá (Levítico). De acordo com a Torá, as roupas
de Cohen Gadol para o Yom Kipur eram: “Vestirá
túnica sagrada de linho e calções de linho terá
sobre sua carne; com cinto de linho se cingirá e
com a testeira de linho se cobrirá; eles são vestidos
de santidade, e banhará na água sua carne e os
vestirá.” (Levítico 16:4). Quando o Cohen Gadol
estava no Kodesh Hakodashim (o Santo dos
Santos) em Yom Kipur, ele não usava seu manto
com as romãs de azul, roxo e escarlate e os sinos
dourados, mas apenas o manto de linho branco
sagrado, roupa de baixo branca de linho, a faixa de
linho branco amarrada na cintura e um turbante
de linho branco. O manto especial descrito em
Êxodo 28:33-35 foi usado pelo Cohen Gadol para
realizar seu serviço diário de oferecer o incenso no
Altar de Incenso no Lugar Santo, como está escrito
em Êxodo 28:35: “E estarão sobre Aarão para servir;
e será ouvida sua voz em sua vinda ao lugar da
santidade, diante do Eterno, e em sua saída, e
assim não morrerá.” Enquanto realiza seu serviço
no Santo Lugar, o Sumo Sacerdote deve ficar
sozinho; por isso, antes de entrar no tabernáculo,
os sinos anunciavam que ele viria, e todos os
outros sacerdotes deveriam deixar o Lugar Santo essa era a condição para que os outros sacerdotes
não morressem.

OS COHANIM
O primeiro versículo de Êxodo 28 começa as
instruções diretamente pertencentes ao Cohen
Gadol e sua família, os cohanim: “E tu, faz chegar
a ti a Aarão, teu irmão, e a seus filhos com ele,
dentre os filhos de Israel, para servirMe: Aarão,
Nadav e Avihú, Elazar e Itamar – os filhos de
Aarão.” (Êxodo 28:1). Todos cujo nome é Cohen,
Kohen, Cohn, Khan, etc., são descendentes de
Aharon, o primeiro cohen, e Cohen Gadol. Cohen
é uma palavra hebraica que significa “sacerdote”,
portanto, potencialmente, todo mundo que usa
esse nome é um sacerdote em Israel, embora o
templo não exista mais. As responsabilidades, os
serviços que o sumo sacerdote executava e até
mesmo suas roupas eram todos projetados de
uma
maneira
particular
para
representar
Mashiach, que se tornaria um sumo sacerdote
para sempre, segundo a ordem de Melchitsedek.
A direção do Eterno foi: “E levará Aarão os nomes
dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o
seu coração, em sua vinda ao lugar da santidade,
por memória diante do Eterno, continuamente.”
(Êxodo 28:29). Assim, Mashiach, nosso grande
Sumo Sacerdote, implora Seu sangue perante o
Pai em nome do pecador, levando sobre Seu
coração o nome de cada crente arrependido,
oferecendo-lhe perdão e expiação. De acordo
com nossos rabinos, as roupas do Cohen Gadol
não traziam apenas perdão; eles também
trouxeram capará, o nível especial de perdão que
apaga a própria memória do pecado. Mesmo
assim, o Eterno nos cobre com “vestes de
salvação” e nos envolve com “o manto de justiça”
(Isaías 61:10). Encontramos a associação entre
roupas, pecado e perdão muito antes na Torá.
Seguindo o pecado de Adam e Chavá no Gan
Eden, quando ambos comeram do fruto da Árvore
do Conhecimento, está escrito: “E os olhos de
ambos foram abertos e souberam que estavam
nus; e coseram folhas de figueira e fizeram para si
cintos.” (Gênesis 3:7). Esta foi uma tentativa de
encobrir seu pecado (simbolizado pela nudez) por
suas próprias obras. No entanto, mais tarde
naquele mesmo capítulo, depois que o Eterno
terminou
Sua
exposição
sobre
as
várias
consequências de seu pecado, está escrito: “E o
Eterno D'us fez para o homem e para sua mulher
túnicas de pele e os fez vestir.” (Gênesis 3:21).

O Eterno é Aquele que cobriu com sucesso seus
pecados. O perdão é uma ação Dele. “E farás
vestir a eles – a teu irmão Aarão e a seus filhos –
com ele; e os ungirás [literalmente “encher-lhes as
mãos” 'umileta et-yadam' את אֶ ת־ י ָָד ם
ָ וּמ ֵּל
ִ ], os
consagrarás e os santificarás, e Me servirão."
(Êxodo 28:41). O rabino Yochanan Zweig diz que
Rashi explica no Tanchuma Terumá que a
expressão “encher as mãos” se refere ao ato da
ordenação. Rashi acrescenta que, na época
medieval, um oficial recém-empossado tinha uma
manopla colocada na mão para simbolizar sua
nova posição de autoridade. Da mesma forma,
explica Rashi, a Torá usa a expressão “encher as
mãos” para indicar a atribuição de uma nova
autoridade. No entanto, o Rambam questiona o
fato de que Rashi associa um costume medieval
ao uso da expressão na Torá. Qual deve ser a
influência desta prática medieval na definição de
uma expressão da Torá? As mãos de uma pessoa
refletem seu estado de espírito.
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"E farás o peitoral do juízo [Hóshen
Mishpát], obra de artista; como o feitio do
efod o farás; ouro, tecido de lã azulceleste,
púrpura, carmesim e linho torcido o
farás." (Êxodo 28:15)

Se uma pessoa se move de maneira agitada, ela está revelando que está nervosa e insegura características que geralmente estão presentes em um indivíduo insatisfeito. Colocar algo na mão de
uma pessoa para ela agarrar, estabiliza sua mão. Colocar a luva na mão do oficial indicou o desejo de que
ele fosse satisfeito. No vernáculo, usamos a expressão “controlar as coisas” para indicar competência.
Rashi não está mencionando um costume histórico para explicar a definição da palavra. Em vez disso,
Rashi está explicando que a razão psicológica e emocional por trás desse costume medieval oferece uma
visão sobre a condição humana. Este discernimento pode ser usado para explicar por que a Torá se refere
ao processo de inauguração como "encher as mãos". Expressamos nossa confiança de que o indivíduo
recém-nomeado executará suas responsabilidades com competência e encontrará sua realização por
meio deste serviço. (torah.org). Agora o texto se volta para as instruções para a ordenação dos sacerdotes:
“Esta é a coisa que lhes farás para santificá-los, para Me servir: Toma um novilho, dois carneiros sem
defeito” (Êxodo 29:1). Imediatamente após vesti-los com todas essas vestes sagradas, o primeiro ato para
ordenar os cohanim foi oferecer um novilho pelos seus pecados: “E farás chegar o novilho diante da
tenda da reunião, e Aarão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do novilho. E degolarás o novilho
diante do Eterno à entrada da tenda da reunião.” (Êxodo 29:10,11). Rabino Inimi bar Sasson pergunta: "Por
que a Torá listou as instruções sobre a oferta de sacrifícios imediatamente adjacentes às instruções que
se relacionam com as vestes dos cohanim (sacerdotes)?" Sua resposta: “Para nos ensinar que assim como
os sacrifícios são oferecidos para expiar os pecados, as roupas dos cohanim nos ensinam também sobre o
perdão e a expiação” (Rabbi Noson Weisz, aish.com). O hebraico tem três palavras diferentes para
expressar a ideia de perdão: slichá, mechilá e capará. O Gaon de Vilna explica que essas palavras não são
sinônimos; cada uma delas expressa uma ideia diferente. 1) Quando falhamos em viver de acordo com os
padrões que o Eterno estabeleceu para nós - mesmo que nossa falha seja causada por negligência e falta
de atenção ao invés de rebelião ativa contra os decretos do Eterno - nós pecamos contra D'us nosso Pai.
De acordo com a tradição judaica, este tipo de pecado é expresso em hebraico como chet, uma palavra
cujo significado preciso é "um ato ilícito cometido sem pensamento" (errar o alvo), e o tipo de perdão
exigido é chamado de slichá em hebraico. Slichá significa que D'us, nosso Pai, manterá Seu otimismo
com relação ao nosso sucesso final e continuará a investir em nós, apesar de nosso desempenho
decepcionante até agora. 2) Como súditos do D'us Eterno, nossos pecados de rebelião são
particularmente prejudiciais. Os pecados da rebelião são conhecidos como p'shaim e o tipo de perdão
exigido por eles é conhecido como mechilá; este tipo de perdão representa o consentimento do Rei em
continuar a aceitar Seus súditos rebeldes e continuar a conceder-lhes os privilégios de cidadania, apesar
da rejeição de Sua autoridade. 3) O terceiro nível de perdão é “expiação” ou capará. Com D'us, temos a
oportunidade de superar totalmente o passado por meio de um processo conhecido como capará. Essa
expiação, chamada capará, é um nível de perdão que não deixa vestígios ou mácula do pecado e permite
que o pecador apareça aos olhos de D'us tão espiritualmente fresco e limpo como no dia em que nasceu.
Os judeus não pedem capará em suas orações diárias. Esse nível de perdão só pode ser alcançado em
ocasiões especiais, como Yom Kippur (aish.com). Todas essas descrições do Cohen Gadol, suas vestes, o
peitoral, do éfode e as pedras preciosas nele são dadas para descrever a preciosidade do povo de
Hashem aos olhos de Mashiach e o Eterno. Sabemos que o Cohen Gadol representa simbolicamente
Mashiach; a couraça e o éfode representam Seu amor por Seu povo que Ele conhece pessoalmente pelo
nome, assim como cada nome dos filhos de Yaakov foi gravado nas pedras do éfode e da couraça.
Louvemos o Eterno por Seu grande amor!

HAFTARÁ: EZEQUIEL 43:10-27
Anteriormente no livro de Ezequiel, vimos que D'us deixou Jerusalém e o Templo, por isso o Templo
poderia ser destruído pelo rei da Babilônia. Mas agora neste capítulo 43, vemos que D'us está voltando
para seu novo Templo. D'us nunca abandonou Seu povo. O Templo será reconstruído e D'us voltará a ele
exatamente da mesma maneira como o havia deixado. Sua glória mais uma vez encherá o templo. No
início do capítulo 43, vemos que a glória de D'us está chegando ao Templo: “Depois me conduziu ao
portão que aponta para o oriente. E eis que a glória do D'us de Israel vinha desde o oriente; Sua voz era
como o cascatear de muitas águas, e a terra brilhava com a Sua glória.” (Ezequiel 43:1,2). Na época de
Moshe, essa glória era chamada de Shechiná, a presença de D'us entre seu povo. D'us deseja habitar
novamente com seu povo em seu novo Templo. No entanto, esta presença de D'us no novo Templo não
significa que D'us não estará acessível na outra parte do mundo ou por outras nações. D'us é o criador
do universo e não pode ser mantido em apenas um lugar, D'us está em todos os lugares ao mesmo
tempo, mas está escrito que a Glória de D'us estará no Templo reconstruído em Jerusalém. Então
Ezequiel é transportado em espírito para dentro do templo, e lá ele ouve a voz de D'us falando, dando
uma promessa maravilhosa ao profeta sobre seu povo, a voz disse: “E Ele disse: Ó filho do homem! Este é
o lugar do Meu trono e o lugar para as plantas de Meus pés, onde morarei entre os filhos de Israel para
sempre; e a Casa de Israel não profanará mais o Meu santo Nome” (Ezequiel 43:7). Então começa o texto
desta Haftará relacionado à Parashá: “Tu, ó filho do homem, narra à Casa de Israel sobre esta Casa, para
que se envergonhem das suas iniquidades e a meçam com exatidão.” (Ezequiel 43:10). O Eterno é
sempre um D'us de amor, um D'us que perdoa Seu povo, por isso no início deste capítulo ele descreveu
a Ezequiel como Sua glória habitará novamente no templo, e como ele perdoará Israel pelo que eles
fizeram . D'us gostaria que Israel tivesse vergonha de seus pecados. Depois de prometer Sua presença
no Templo, D'us continua a dar instruções a Ezequiel: “faz-lhes conhecer a forma do Templo, sua planta,
suas saídas, suas entradas, todas as suas formas” (Ezequiel 43:11). Ezequiel não pode guardar para si a
descrição do Templo, mas é convidado a compartilhar essa visão com a casa de Israel. E não apenas a
construção do Templo, mas também todas as leis sobre o trabalho e serviços no templo: “E caso se
envergonhem de tudo o que fizeram, faz-lhes conhecer a forma do Templo, sua planta, suas saídas, suas
entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos e todas as suas leis; e escreve perante eles tudo
isso, para que guardem todas as suas formas e todos os seus regulamentos, e os ponham em prática.”
(Ezequiel 43:11). O altar é construído em três fases sobre uma base ampla. Tem dez côvados de altura
(43:13,14). Nas medições modernas, corresponde a cinco metros de altura. Seu estágio superior, chamado
de lareira no texto porque é onde as fogueiras deveriam ser acesas, tinha doze côvados quadrados
(pouco mais de seis metros). Esta estrutura impressionante foi construída essencialmente com as
mesmas dimensões do altar do templo construído por Shlomo (2 Crônicas 4: 1) Por ser tão alto, foi
alcançado por meio de escadas no lado leste (Ezequiel 43:17). Enquanto o sacerdote subia os degraus,
ele estaria de frente para as portas do templo dentro do qual estava a glória de D'us. É claro que este
Templo não é um templo celestial ou mesmo um futuro templo após a segunda vinda de Yeshua, pois
neste Templo deve ser oferecido novamente o sacrifício: “E Ele me disse: Ó filho do homem! Assim disse
o Eterno D'us: Estes são os regulamentos do altar para quando o fizerem, para oferecer sobre ele ofertas
de elevação e para aspergirem o sangue sobre ele.” (Ezequiel 43:18). Yeshua cumpriu todo esse
derramamento de sangue com seu próprio sacrifício. Após a vinda do Messias D'us não precisa mais de
nenhum sacrifício, eles foram dados a Israel para ensiná-los sobre o sacrifício supremo de Mashiach. Isso
significa que esta descrição é a descrição do novo templo após a volta do povo de Israel à sua terra
prometida após a deportação da Babilônia. O templo construído por Esdras, Neemias, Zorobabel, Josué
e seus companheiros é este templo do Livro de Ezequiel? Não sabemos, talvez eles tenham seguido
algumas especificações e talvez não tenham seguido algumas outras especificações, mas o que é certo
é que este templo não será construído no futuro. Não como a vontade de D'us para perdoar Israel,
porque o propósito do Santuário no deserto e depois do Templo em Jerusalém era anunciar a vinda do
Messias. Esta visão de Ezequiel está aqui novamente para nos lembrar como o plano de salvação
estabelecido pelo Eterno antes da criação do universo é importante. Todas as visões do Eterno são
demonstrações de Seu amor. Considerando o universo e sua beleza, sua extensão contínua, podemos
adivinhar o quão belo e grande é nosso D'us, mas este grande D'us não hesitou em investir em nós,
humanidade, pecadores com um coração mau. Nos últimos 6.000 anos, toda a atenção do Eterno tem
sido voltada para este planeta muito pequeno, a Terra. Assim, podemos ter certeza que D'us conduzirá
este planeta à sua realização, que significa salvação eterna.

B'RIT HADASHÁ: HEBREUS 8:1-9:12
Nessa Parashá Moshe continua a dar suas instruções sobre a construção do santuário e seus móveis. Entre
os elementos mais importantes estão as vestes do Sumo Sacerdote. Por meio de suas vestes e do peitoral,
o Cohen Gadol guardava o povo de D’us em seu coração. O Sumo Sacerdote era o representante de D'us
na terra. Por isso o peitoral e suas doze pedras preciosas, representando as doze tribos de Israel, sobre o
coração do Sumo Sacerdote, eram a representação do amor de D’us pelo seu povo. Todos os serviços do
santuário foram dados por D’us a seu povo para ensiná-los sobre Seu amor e Seu plano para salvá-los.
Para implementar esse plano D’us designou um Salvador, que é chamado pelos outros de “O Messias”. No
entanto, está claro no Tanach que D’us é o Salvador: “Porque eu sou o SENHOR, teu D'us, o Santo de Israel,
o teu Salvador” (Isaías 43:3 ARA), e não existe outro salvador além de D’us: “Vós sois as minhas
testemunhas, diz o SENHOR, o meu servo a quem escolhi; para que o saibais, e me creiais, e entendais
que sou eu mesmo, e que antes de mim deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu,
eu sou o SENHOR, e fora de mim não há salvador” (Isaías 43:10,11 ARA). É por isso que o Sumo Sacerdote,
carregando o peitoral sobre o seu coração, é o representante de D’us. Como não há outro Salvador além
de D’us, o personagem chamado na Bíblia de Messias é, de fato, D’us. E como o Mishkan (tabernáculo) era
uma ilustração do Plano da Salvação, é uma descrição do papel do Messias/D’us nesse plano. Nos
comentários da semana passada descobrimos que o santuário terrestre era uma cópia do santuário real,
que está nos céus. Isso significa que o Sumo Sacerdote e seu ministério no santuário são o reflexo do
ministério do Messias/D’us nos céus. O Messias/D’us veio à terra, na pessoa de Yeshua, para cumprir a
primeira fase do Seu ministério. É difícil entender isso, mas Yeshua não era um homem que foi feito D’us
pelo Seu povo, mas era D’us que veio à terra: “Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em
Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de D'us, não julgou como usurpação o ser igual a D'us; antes, a
si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens; e,
reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de
cruz” (Filipenses 2:5-8 ARA). Após o seu ministério na terra ele voltou aos céus: “Ditas estas palavras, foi
Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos” (Atos 1:9 ARA), e é por isso
que a carta aos Hebreus afirma: “Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo
sacerdote, que se assentou à destra do trono da Majestade nos céus, como ministro do santuário e do
verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem” (Hebreus 8:1,2). Yeshua está nos céus,
oficiando no tabernáculo celestial. A Torá diz que o sacerdócio não começou com Aarão e os Levitas. Jetro
era um sacerdote e, antes dele, no tempo de Abraão, o sacerdote era Melquisedeque. Ele foi reconhecido
como o sacerdote do Altíssimo pelo próprio Abraão, e o Rei Davi disse sobre Melquisedeque: “O SENHOR
jurou e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque” (Salmo
110:4 ARA). A ordem de Melquisedeque não é a ordem do Levítico; é para sempre, e nunca cessará. Porque
essa ordem é para sempre? Porque foi estabelecida por D’us (não pelo homem Moisés). Todo o Salmo 110
é um texto messiânico, “o cetro do seu poder” do verso 2 é o cetro mencionado por Yaakov em sua
profecia sobre Judá e Siló (Messias) de Gênesis 49:10. Entendo Melquisedeque como o Messias também
porque o texto de Hebreus diz sobre Ele no capítulo 7, versos 2 e 3 “Ele é: 1) rei de justiça; 2) rei de Salém Jerusalém; 3) rei de paz; 4) sem pai; 5) sem mãe, sem genealogia; 6) não teve princípio de dias; 7) nem fim
de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de D'us; 8), permanece sacerdote perpetuamente”.
Aqui estão todas as características do Messias. Jeremias o chama “SENHOR, Justiça Nossa” (23:6), Ele é o
sucessor do Rei Davi em Jerusalém. Segundo a Bíblia, Justiça e Paz se encontraram (Salmos 85:10), e o
Messias é sem pai, sem mãe ou genealogia, nem começo de dias ou fim de vida (Miquéias 5:2).
Melquisedeque é chamado de "Rei de paz”, o Messias é o “Príncipe da paz” (Isaías 9:5). O texto da carta aos
Filipenses é, inicialmente, um chamado à humildade: “Tende em vós o mesmo sentimento que houve
também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de D'us, não julgou como usurpação o ser igual a
D'us”. No entanto, o texto revela uma verdade muito profunda, e essa verdade pode ser entendida apenas
com humildade, oração e a ajuda do Ruach HaKodesh: “Messias Yeshua, ... subsistindo em forma de D’us”
que é apresentado como o Mashiach nos Escritos Apostólicos, “existia” antes da sua vinda à terra, antes da
sua encarnação, antes de ser o menino bebê de Maria. Ele “subsistia em forma de D’us” o que significa que
Ele era D’us, que é exatamente o que Yochanan (João) disse no começo da sua Besorah: “No princípio era
o Verbo, e o Verbo estava com D'us, e o Verbo era D'us” (João 1:1). “No princípio era o Verbo”. Nós já
estabelecemos no nosso primeiro volume da série sobre Bereshit (Gênesis) que o Mashiach estava
presente na criação e, como afirma o povo judeu, o mundo foi criado pela palavra de D”us (Elofer 2001,
61). Yochanan e o Rabi Shaul concordam em dizer que o Mashiach estava no princípio. Se o Rabi Shaul diz
que Ele “existia em forma de D’us”, Yochanan diz: “o Verbo estava com D'us, e o Verbo era D'us”. O ponto
mais importante a

entender aqui é que Yeshua não era um homem que foi feito deus por seus seguidores, não, Yeshua já era
D’us antes da sua encarnação, que foi tornada possível por um grande milagre. Como está escrito em
Filipenses 2 Ele “a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de
homens; e, reconhecido em figura humana”, foi D’us que tomou a “semelhança de homens” e, a fim de ser
“reconhecido em figura humana” ele não apenas apareceu como um homem, assim como vemos a
aparência de anjos no Tanach. Não, Ele “a si mesmo se esvaziou”, tomou o lugar de uma pequena semente
no ventre de Maria, e cruzou todo o caminho para tornar-se um homem. É por isso que o Messias é
chamado o “renovo” da “semente”. Em Isaías está escrito “Naquele dia, o Renovo do SENHOR será de
beleza e de glória” (Isaías 4:2 ARA). Bayom hahu yihyê tsemah  ַּב י ּוֹם הַ ה ו ּא י ְִה יֶה צֶ מַ ח. A palavra tsemah
significa claramente “semente” ou “renovo” (broto). Algumas traduções usam “o ramo”, e é por isso que eu
prefiro a tradução “Douay” (em inglês) que fica mais próxima do original, traduzido como “o broto”. Essa
ideia é apresentada em muitas profecias sobre o Mashiach: “Eis que vêm dias,” - essa é uma declaração de
ADONAI, “em que levantarei a Davi um Renovo [tsemah] justo; e, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e
executará o juízo e a justiça na terra” (Jeremias 23:5). “Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi
um Renovo [tsemah] de justiça; ele executará juízo e justiça na terra” (Jeremias 33:15, cf. Zacarias 3:8, 6:12).
Yeshua existia em forma de D’us, Ele era D’us antes de vir à terra, e sabia qual era a Sua missão, Ele “não
julgou como usurpação o ser igual a D'us”, o que significa até mesmo que Ele considerava que era igual a
D’us, e aceitou vir e cumprir Sua missão. Ele se esvaziou da divindade, ele não tentou tomá-la ou mantê-la
por força, mas decidiu por si mesmo vir à terra a fim de salvar a humanidade da perda e morte eterna. “A
si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz” (Filipenses 2:8). Esse foi o
preço a pagar pela nossa salvação. Assim, como o Talmid nos convida “Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro
em ocasião oportuna” (Hebreus 4:16).

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

QUANTOS LÍDERES?
O sábio do Talmud Rabino Yehoshua ben Levi certa vez viajou com Eliyahu Hanavi (Elias, o Profeta). Eles
chegaram a uma cidade onde pretendiam pernoitar. As pessoas eram muito rudes e ninguém os
convidava para entrar em suas casas. No dia seguinte, antes de partir, Eliyahu disse a eles: “Que seja a
vontade de D'us que todos vocês se tornem líderes da comunidade". Em seguida, eles chegaram a uma
cidade onde todos eram mais hospitaleiros. Todos queriam que eles fossem seus convidados. Antes de
partirem, Eliyahu disse ao povo: "Que seja a vontade de D'us que vocês tenham apenas um líder!" O rabino
Yehoshua ben Levi ficou confuso. Ele perguntou a Eliyahu: “Ora, na primeira cidade onde as pessoas eram
rudes, você os abençoou para que todos fossem líderes. Ainda assim, nesta cidade, onde as pessoas eram
simpáticas, você disse que elas deveriam ter apenas um líder?” Eliyahu respondeu: “Meu desejo de que
todos fossem líderes não foi uma bênção de forma alguma. Uma comunidade com muitos líderes terá
problemas. Por outro lado, bendita é a comunidade que tem apenas um líder! ”

MITSVOT POR TODA A VIDA
Um rei contratou funcionários para trabalharem para ele. Enquanto eles estavam trabalhando, o rei veio e
chamou um dos trabalhadores para caminhar com ele. À noite, quando todos os trabalhadores vieram
receber seu pagamento, o rei deu a cada um, também à pessoa que andou com ele, um dia de
pagamento. O rei poderia ter dito: “Eu não vou lhe pagar um dia de trabalho, porque você não trabalhou
tanto quanto eles?” Ele poderia dizer ao rei: “Foste tu quem me impediu de trabalhar”. O mesmo acontece
quando uma pessoa cumpre as mitsvot durante a vida, mesmo se sua vida for curta, ele receberá o
mesmo galardão, pois poderia dizer: “Se não fosse o fato de que D’us me chamou desta vida, eu
continuaria cumprindo as mitsvot tanto quanto aquele que vive muitos anos”.

INSPIRACIONAL
Do lado do sul estava o castiçal de sete ramos, com as suas sete lâmpadas. Seus ramos
eram ornamentados com flores artisticamente trabalhadas, semelhantes a lírios, e o todo
era feito de uma peça de ouro maciço. Não havendo janelas no tabernáculo, nunca ficavam
apagadas todas as lâmpadas a um tempo, mas espargiam sua luz dia e noite. Precisamente
diante do véu que separava o lugar santo do santíssimo e da presença imediata de D'us,
achava-se o áureo altar de incenso. Sobre este altar o sacerdote devia queimar incenso
todas as manhãs e tardes; suas pontas eram tocadas com o sangue da oferta para o
pecado, e era aspergido com sangue no grande dia de expiação. O fogo neste altar fora
aceso pelo próprio D'us, e conservado de maneira sagrada. Dia e noite o santo incenso
difundia sua fragrância pelos compartimentos sagrados, e fora, longe, em redor do
tabernáculo. (PP, 247)
A lei de D'us, encerrada na arca, era a grande regra de justiça e juízo. Aquela lei
sentenciava a morte ao transgressor; mas acima da lei estava o propiciatório, sobre o qual
se revelava a presença de D'us, e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o
perdão ao pecador arrependido. Assim na obra de Cristo pela nossa redenção simbolizada
pelo ritual do santuário, “a misericórdia e a verdade se encontraram; a justiça e a paz se
beijaram”. Salmos 85:10. (PP, 248)

Parashá Infantil

Tetsavê

ְּתר ּומָ ה

“Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram
dignidade e honra.” (Êxodo 28:2 - NTLH)

