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NOTÍCIAS

ANTISSEMITISMO NOS EUA
De acordo com o FBI, 953 crimes de ódio foram cometidos contra judeus nos Estados Unidos em 2019, um
aumento de 14% em relação aos 835 registrados em 2018. Em 2019, os crimes de ódio contra judeus
constituíram 60,2% de todos os crimes de ódio baseados na religião, um ligeiro aumento em relação aos
58% registrados em 2017 e 2018. Para fins de comparação, os muçulmanos foram o próximo grupo mais
visado, com 13,2%. As novas estatísticas de crimes de ódio do FBI para 2019 fazem uma leitura sombria,
pois mostram que o número de ataques contra os judeus aumentou significativamente nos Estados
Unidos. Em um ano em que houve três ataques letais e múltiplas vítimas contra judeus no país, incidentes
anti-semitas constituíram de longe a maioria dos crimes de ódio baseados na religião. "As autoridades
federais registraram o maior número de assassinatos motivados pelo ódio desde que o FBI começou a
coletar esses dados no início dos anos 90, com o número de assassinatos em todo o país mais do que
dobrando no ano anterior", relatou The Times of Israel. O número total de crimes de ódio aumentou para o
nível mais alto em mais de uma década.

DIÁLOGOS INTERRELIGIOSOS EM LONDRES
Recentemente, uma semana de reuniões interreligiosas foi realizada em Londres, e alguns de nossos
amigos que participaram dessas reuniões nos enviaram um relatório: "Ontem à noite o serviço do sábado
na Chatham Shul (sinagoga) foi refrescantemente diferente, lembrando-me dos métodos usados pelo
Messias: misturar-se com as pessoas, desejando o bem delas, fazendo amigos e discípulos. Dizemos: "Muito
bem" a todos os que assistiram ao culto do Shabat interreligioso e também ao culto da Árvore da Vida em
Ilford. Nossos amigos judeus fizeram uma apresentação incrível no evento GLA All Faiths, na quinta-feira.
Do CCJ (Conselho de Cristãos e Judeus): "Esta Semana interreligiosa tem sido uma semana de reflexão. No
início da semana perdemos um de nossos ex-presidentes, o rabino Lord Jonathan Sacks. Ao longo de sua
vida, Lord Sacks esteve profundamente comprometido com o diálogo e somos gratos por tudo o que ele
contribuiu para a CCJ. Em seu livro, A Dignidade da Diferença, Lord Sacks escreveu: "Aqueles que estão
confiantes em sua fé não são ameaçados, mas ampliados pela fé diferente dos outros". Estas palavras
continuam a nos inspirar. Que sua memória seja uma bênção".

PUBLICAÇÕES GLOW TRACTS
Lembremos que produzimos três textos
publicados pela Glow Tracts: o primeiro é sobre
saúde, o segundo é sobre Shabat e o terceiro
enfoca a profecia das setenta semanas de
Daniel 9. Estes tratos são intitulados: "Saudável
é casher"! "O Shabat nos guarda" e "Boas
notícias para os judeus". A distribuição destes
folhetos deve ser feita nesta ordem: devemos
começar com o folheto sobre saúde, e então,
quando a conversa se voltar para assuntos
religiosos, o folheto sobre o Shabat pode ser
entregue a seu amigo judeu; depois, quando a
confiança for construída, o terceiro folheto
sobre Daniel 9 poderá ser introduzido. Glow
Tracts sugere várias maneiras de distribuir
estes folhetos. Aqui eles são vistos por um dos
autores em Loma Linda (Califórnia).
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GÊNESIS 25:19-28:9
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Após vinte anos de casado, as orações de Yitschaq são respondidas e Rivka concebe gêmeos. A gravidez foi
muito dolorosa. D’us revela a Rivka que este sofrimento é uma prévia do conflito que surgiria entre as
nações descendentes destes gêmeos. De acordo com a tradição judaica, Essav representa “Roma” e depois
os “Goyim” ou “nações” e Yaakov representa Israel. Essav nasceu, e depois, Yaakov, segurando o calcanhar do
irmão. Eles crescem e Essav torna-se um caçador, um homem do mundo físico, enquanto Yaakov senta na
tenda da Torá desenvolvendo sua vida espiritual. No dia que lembrava a morte do avô Avraham, Yaakov está
cozinhando lentilhas, um prato tradicional do luto. Essav chega faminto após vários dias caçando, e vende a
primogenitura (e as responsabilidades espirituais) por um prato de lentilhas, demonstrando desprezo pela
posição de primogênito. Uma fome ataca Canaan e Yitschaq pensa em ir ao Egito, Mas D’us lhe lembra que
por ele ter sido oferecido como sacrifício, ele precisa ser santo e ficar na Terra Santa. Ele muda para Gerar,
terra dos filisteus, onde, para proteger Rivka, ele diz que ela é sua irmã. Os filisteus ficaram com inveja de
Yitschaq por causa de sua riqueza e o rei Avimélech pede a ele que saia. Yitschaq cava novamente três
poços descobertos por seu pai. Então, Avimélech, vendo que Yitschaq é abençoado por D’us, faz um acordo
com ele. Quando Yitschaq sente seu fim próximo, ele chama Essav para abençoá-lo. Rivka, agindo numa
ordem profética de que as bênçãos devem ser para Yaakov, instrui-o para fingir ser Essav e receber as
bênçãos. Quando Essav em frustração revela a seu pai que Yaakov comprou a primogenitura, Yitschaq
percebe que a primogenitura foi concedida corretamente a Yaakov e confirma as bençãos dadas a Yaakov.
Essav jura matar Yaakov, então Rivka manda Yaakov à casa de seu irmão Lavan onde ele encontrará uma
esposa.

"(Certa vez,) Jacob havia cozido
um guisado e Esaú veio do
campo, e ele estava cansado. E
Esaú disse a Jacob: Enche minha
boca, rogo-te, dessa coisa
vermelha, pois estou cansado.
Por isto, chamou seu nome
Edom.” (Gênesis 25:29,30)

ESSAV VENDE A
PRIMOGENITURA
A parashá desta semana conta sobre Yaakov e
Essav, os filhos de Yitschaq. A relação entre Yaakov
e Essav se tornou mais intensa: “E Jacob disse:
'Vende, tão claro como o dia, [ כַ ּיֹוםchaiom] tua
primogenitura para mim.’” (Gênesis 25:31). A
palavra chaiom "o dia", parece supérflua. "Vendame seu direito de nascença" deveria ser suficiente.
Segundo a tradição judaica, "este dia" foi um dia de
luto: foi o dia em que Avraham morreu. Yaakov
negociou o direito de nascença no dia da morte de
Avraham! Quando se diz que Yaakov gostava de
estar na tenda, entende-se que ele gostava de estar
na tenda de Avraham, para aprender dele as
histórias bíblicas da Criação, Nôach, Torre de Bavel,
etc. Conhecendo a história do que aconteceu entre
Yitschaq e Ishmael, ele se perguntou: Como seriam
as coisas agora se Ishmael, ao invés de Yitschaq,
tivesse sucedido Avraham? acrescenta o rabino
Hirsch: "Talvez Yaakov estivesse pensando: O avô
agora morreu, e o neto que está previsto sucederlhe e continuar sua missão espiritual e moral
vagueia pelos campos e se absorve na caça". (2008,
563). A tradição judaica diz que Yaakov e Essav
tinham 15 anos de idade quando Avraham morreu.
Sabemos que quando Yaakov e Essav nasceram,
Yitschaq tinha 60 anos de idade (Gênesis 25:26).
Como Avraham tinha 100 anos de idade quando
Yitschaq nasceu, isto significa que Avraham tinha
160 anos de idade quando Yaakov e Essav
nasceram. Considerando que Avraham morreu aos
175 anos de idade, isto significa que Yaakov e Essav
tinham então 15 anos de idade. Naquele dia, muitas
pessoas entraram em luto profundo e até mesmo
dignitários choraram abertamente. Pessoas de
todos níveis sociais vieram prestar a última
homenagem à maior e mais amada figura de sua
geração. A única pessoa ausente do funeral foi
Essav. Após o funeral, Yaakov voltou para casa para
preparar a refeição de luto. De repente, Essav
surgiu "do campo". Ao invés de chorar e lamentar a
grande perda de seu avô, ele tinha ido caçar.
Yaakov ficou chocado e envergonhado. Como pode
um neto ser tão brutalmente insensível? Naquele
momento, Yaakov resolveu adquirir o direito de
nascimento; por isso ele disse à Essav: "Venda-me
seu direito de nascimento, hoje - por causa do que
aconteceu neste dia". Como primogênito, você será
obrigado a liderar o culto. Um caçador moralmente
insensível como você é indigno de uma identidade
espiritual tão sublime". Essav estava preocupado
apenas com sua própria fome: “Esaú disse a Jacob:

Enche minha boca, rogo-te, dessa coisa vermelha,
pois estou cansado.” (Gênesis 25:30). Yaakov lhe
deu mais do que ele pediu: - ele lhe deu não
apenas "a coisa vermelha", mas também "o pão". A
tradição judaica diz que quando Essav veio do
campo, ele estava terrivelmente faminto. Não teria
sido correto da parte de Yaakov aproveitar a
situação e dizer a Essav que se ele não lhe
vendesse a bechorá (direito de nascença), ele o
deixaria morrer de fome. Yaakov sabia que Essav
então afirmaria que ele estava sob coação durante
a venda e, portanto, ela era nula e sem efeito.
Querendo ter certeza de que Essav não teria
nenhum arrependimento sobre a venda, Yaakov
primeiro lhe deu pão suficiente para matar sua
fome. Quando Essav não tinha mais fome, Yaakov
lhe perguntou se ele ainda queria o guisado de
lentilhas em troca do direito de nascimento. Essav
ficou então relaxado, e com seu livre arbítrio
trocou seu direito de nascimento por um pote de
guisado de lentilhas. Para entender a história do
guisado de lentilhas, temos que entender a
declaração de Essav: “E Esaú disse: Eis que
caminho para a morte; de que me servirá a
primogenitura?’” (Gênesis 25:32). Essav tinha sido
ensinado por Yitschaq e Rivka que a morte é o
resultado do pecado, como diz a Torá: “ pois no dia
em que dela comeres morrerás!” (Gênesis 2:17).
Enquanto Essav refletia sobre a morte, ele
percebeu que Adam, Nôach, Shem, Hever,
Avraham - todos estes justos - morreram. Essav
considerava toda a morte como um fim sem
futuro. O Midrash, (Bereshit Rabá, 63:11) diz que
este foi precisamente o erro de Essav. A grande
diferença entre Essav e Yaakov é que Yaakov
acreditava na Salvação pelos méritos do Messias
que viria. Yaakov sabia que iria morrer como
Avraham e todos os justos, mas haverá uma
ressurreição e, portanto, a herança espiritual de
Avraham foi muito importante. Essav não
acreditava na ressurreição. Que vantagem este
direito de nascimento lhe daria? Ele pensou que
um dia morreria como Avraham morreu e isso seria
o fim, pois não há nada depois da morte. Em
contraste com a mensagem transmitida por
Yaakov
através
de
suas
lentilhas,
Essav
argumentou que se Avraham, o amado de D'us,
cuja justiça o sustentou através de dez árduas
provas de fé, também falhou e pecou, não havia
como se livrar do pecado, por mais que se
esforçasse pela perfeição. Essav não acreditava que
o Eterno pudesse redimi-lo do pecado e da

morte que o pecado traz consigo. O homem é
impotente para se aperfeiçoar e deve ser salvo
por algo fora de si mesmo: essa era a mensagem
do "sacrifício" de Yitschaq. Sem a intervenção do
Eterno, estamos mortos; sem o Messias, não há
futuro, como disse Isaías: “Ferido estava, porém,
por nossas transgressões, e oprimido por nossas
iniquidades; seu penar era para nosso benefício e,
através de suas chagas, fomos curados.” (Isaías
53:5).

YITSCHAQ ABENÇOA YAAKOV
A parashá continua: “E quando Isaac ficou velho e
seus olhos se escureceram e ele não mais
enxergava, chamou a Esaú, seu filho maior, e
disse-lhe: Meu filho! E disse-lhe: Eis-me aqui. E
disse: Eis que agora envelheci e não sei o dia da
minha morte. E agora, pega, rogo, tuas armas – tua
espada e teu arco –, e sai ao campo e caça para
mim algum caça, e faz-me manjares como eu
gosto, e traz-me e comerei, para que te bendiga
minha alma antes que eu morra.’” (Gênesis 27:1-4).
Yitschaq disse à Essav que gostaria de lhe dar as
berachot (bênçãos), mas pediu que ele lhe
trouxesse primeiro comida. Essav lembrou que o
direito de nascimento não lhe pertencia mais, e
por isso ele estava relutante em ir. Assim, ele
suplicou a seu pai que lhe desse as bênçãos
imediatamente, e que depois lhe trouxesse
comida. Ele não disse a seu pai que não era mais
o primogênito, ele disse a seu pai que Yaakov era
muito ardiloso e temia que durante o tempo em
que
estivesse
fora,
Yaakov
entraria
sorrateiramente e roubaria as berachot. Alguns se
perguntaram
como
Yitschaq
poderia
ser
enganado quando Yaakov entrou, mesmo que
Yitschaq fosse cego. Yitschaq expressou o
reconhecimento da voz de Yaakov. Se a voz e as
mãos pareciam ser as de duas pessoas diferentes,
então deveria ter havido fortes dúvidas quanto à
identidade da pessoa. Normalmente Yitschaq
deveria ter duvidado que era Essav lá antes dele
para as berachot (bênçãos). Mas Yitschaq
continuou até o final do processo. Por quê? Aqui
está uma explicação: Yitschaq disse a Essav: "Na
verdade você está bem ciente de que Yaakov tem
um caráter refinado e fala muito educadamente.
Por outro lado, você fala de forma grosseira e sem
nenhum respeito. Se Yaakov tentar me enganar,
ele imitará sua voz e falará de uma maneira muito
grosseira. Portanto, eu o aconselho que quando
você trouxer a comida, fale com muita gentileza.

Este será o sinal de que você é realmente Essav".
Como Yitschaq era cego, Essav foi capaz de
enganar seu pai, fazendo-o pensar que era uma
pessoa piedosa. Mas Rivka conhecia o verdadeiro
caráter de seu filho Essav. No entanto, para evitar
causar dor a seu marido, ela não havia revelado o
verdadeiro caráter de Essav a Yitschaq. Quando
Yitschaq disse a Essav para trazer-lhe comida para
que ele pudesse abençoá-lo, Rivka preparou a
comida e mandou Yaakov trazê-la para Yitschaq
em seu lugar. Yaakov, vestido com as roupas de
Essav, fingiu ser Essav. A Torá relata que Rivka
ouviu a conversa entre Yitschaq e Essav: “E Rebeca
estava escutando quando Isaac falou a Esaú, seu
filho; e foi-se Esaú a campo para caçar uma caça e
trazer. E Rebeca falou a Jacob, seu filho, dizendo:
Eis que escutei teu pai falando com Esaú, teu
irmão’” (Gênesis 27:5,6). A palavra "amrah" do
infinitivo de "lemor" geralmente significa dizer
algo aos outros. É estranho que Rivka tenha
repetido duas vezes o verbo lemor. De acordo com
a explicação acima mencionada e de acordo com
a tradição judaica, entende-se que ela estava
aconselhando Yaakov como obter as bênçãos.
Assim, ela lhe disse "lemor" para falar em seu tom
de voz regular quando ele veio antes de seu pai,
porque "eu ouvi seu pai falar com Essav seu irmão
"lemor" [dizendo-lhe] para falar com ele em seu
tom de voz". Yaakov veio antes de Yitschaq e falou
com o nome de D'us em sua língua. Aí Yitschaq
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"E saiu dali e cavou outro poço e não
brigaram por ele – e chamou seu nome
Rehovot, e disse: Porque agora fez-nos
ampliar o Eterno, e frutificaremos na
terra.” (Gênesis 26:22)

pensou consigo mesmo: "O primeiro sinal é verdadeiro, e Essav está seguindo instruções. Deixe-me ter
certeza de que ele realmente é Essav". Ele o instruiu a se aproximar para que ele pudesse sentir se sua
pele era peluda. Depois de inspecioná-lo, Yitschaq disse: "Agora que tenho dois sinais: a voz é a de Yaakov
e as mãos são as de Essav, de fato ele é meu filho Essav e eu vou abençoá-lo". Quanto a Yaakov entrar no
quarto de seu pai para receber a bênção destinada à Essav, a Torá declara: "E veio a seu pai e disse: Meu
pai! E disse: Eis-me. Quem és tu, meu filho?" (Gênesis 27:18). Yaakov veio tremendo para seu pai e disse
apenas uma palavra, "Avi" (meu pai), não uma frase completa convidando-o a comer. Quando Yitschaq
perguntou: "Quem é você?". Yaakov estava convencido de que Yitschaq não reconhecia sua voz, e que era
seguro para ele continuar falando. Ele então convidou seu pai para comer a refeição preparada para ele e
depois o abençoou: “E Jacob disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz como me falaste; vem,
rogo, senta-te e come de minha caça para que tua alma me abençoe.” (Gênesis 27:19). Yitschaq
estranhou: “A voz é a voz de Jacob, mas as mãos são as mãos de Esaú!” (Gênesis 27:22). As bênçãos que
Yitschaq deu a Yaakov começam “ E que D'us te dê do orvalho dos céus, do melhor da terra e abundância
de trigo e mosto. ” (Gênesis 27:28). Para Essav, Yitschaq inverteu a bênção e disse: “E Isaac, seu pai,
respondeu e disse-lhe: Eis que no melhor dos lugares da terra será a tua habitação, onde o orvalho cai do
alto” (Gênesis 27:39). Os sábios de Israel explicam que a bênção para Yaakov, patriarca do povo de D'us,
foi que "assuntos celestiais" vêm primeiro, e a fidelidade a D'us trará sucesso material. A "gordura da
terra" deve ser secundária, considerada apenas como um meio para atingir o objetivo espiritual. Quando
Yitschaq descobriu que ele deu as bênçãos a Yaakov e não a Essav como ele pensava que tinha, a Torá
nos diz: “E Isaac estremeceu um grande tremor” (Gênesis 27:33). Por que Yitschaq tremeu tanto? O rabino
Chaim Shmuelevitz citou os sábios que afirmaram: Yitschaq experimentou maior medo e ansiedade
neste momento do que na Akedah quando foi levado por seu pai Avraham ao Monte Moriá como um
sacrifício, onde estava amarrado e pronto para ser morto com uma lâmina afiada. Daqui vemos", disse
Rav Chaim, "que a percepção de que se cometeu um erro é a maior das dores". Isto não foi um erro
único". Ao contrário, Yitschaq percebeu que todos os anos em que ele achava que Essav era mais
merecedor do que Yaakov, ele estava cometendo um erro". (aish.com).

UMA SEGUNDA BÊNÇÃO
Yitschaq chamou Yaakov e abençoou-lhe pela segunda vez: “E Isaac chamou a Jacob e o abençoou”
(Gênesis 28:1a) e deu-lhe uma ordem especial: “Não tomes mulher das filhas de Canaan.” (Gênesis 28:1b)
Todos os pais desejam que seus filhos casem com uma mulher de uma boa família. Infelizmente muitos
esforços para cumprir isto vêm por meio de intimidação: “Se você casar com esta mulher, nós o
deserdaremos” ou “não iremos ao casamento” ou “você está envergonhando nossa família”. Na verdade,
isto ocorre bem pouco. A maneira correta de os pais ganharem o amor dos filhos é mostrando-lhes que
se importam com eles e por respeito, nunca farão algo que possa ferir seus pais. Portanto, a primeira
coisa que Yitschaq fez foi abençoar seu filho. Com isto ele mostrou o quanto se importava e se
preocupava com o sucesso do filho. Uma vez que um bom relacionamento foi estabelecido, ele usou a
oportunidade para pedir-lhe um favor, de que não se casasse com as filhas de Canaan. De Yitschaq
aprendemos a melhor maneira de comunicar-se com os filhos. Seu método é descrito pelo provérbio:
“Você pode pegar mais moscas com mel do que com vinagre.”

H A F T A R Á MALAQUIAS 1:1-2:7
A profecia começa: “Profecia da palavra do Eterno a Israel através de Malaquias [Malahi]:” (1:1). Fica claro
que mesmo que este primeiro verso diga que esta profecia é dirigida a Israel, a profecia se refere
diretamente ao povo de Judá, já que as dez tribos do reino do norte de Israel não existiam mais. Este
versículo, endereçado a Israel, demonstra que o povo judeu, o povo de Judá, retomou seu nome original,
"Israel", que significa os descendentes de Yaakov. O verso seguinte faz a ligação entre esta Haftará e a
Parashá desta semana. Em Toledot, lemos sobre o nascimento de Yaakov e Essav, suas diferenças e
conflitos. O profeta Malaquias (Malaquias) lembra que o pacto feito com Avraham e Yitschaq foi
confirmado para Yaakov e não para Essav: “Tendes sido amados por Mim – diz o Eterno. – Entretanto
dizeis: 'Como tem sido este amor?' Acaso Esaú não era irmão de Jacob? – diz o Eterno. – Entretanto, Eu
amava Jacob, mas não Esaú; tornei (por isto) desoladas suas montanhas, e fiz de sua herança moradia
para os chacais do deserto.” (Malaquias 1:2,3). Este verso nos proclama mais uma vez o quanto o Eterno
ama Israel. O povo judeu é um povo que pecou e foi castigado pelo Eterno, mas este castigo é de um
Pai que ama seu filho. O profeta, falando pelo povo de Israel, pergunta: "Como você nos amou? Israel
sabia que D'us amava os patriarcas e os antepassados, mas eles queriam uma confirmação de Seu amor
por esta geração. No início, o Eterno responde a esta pergunta com uma pergunta: "Essav não era o
irmão de Yaakov?" Sim, é claro que Essav era irmão de Yaakov - eles eram gêmeos - mas as bênçãos de
D'us estavam mais sobre Yaakov e seus descendentes do que sobre Essav. Então o Eterno enfatiza: "No
entanto, eu amava Yaakov e Essav que odiava". O texto então profetiza como a terra dada aos
descendentes de Essav será sempre um deserto: “tornei (por isto) desoladas suas montanhas, e fiz de
sua herança moradia para os chacais do deserto.” (Malaquias 1:3). A terra dada a Essav é ao leste do
Arabá e ao sul do Mar Morto, uma área que ainda hoje é uma terra difícil, árida, desértica. No entanto,
Israel deveria sempre respeitar seus irmãos, os descendentes de Essav, pois a Torá disse a Israel: b
Depois de afirmar Seu amor por Israel, o Eterno diz a Seu povo que não vê que Israel reciprocamente
Seu amor - parece que Israel não está honrando o Eterno, seu D'us, como ela deveria: “Um filho honra a
seu pai, e um servo teme a seu amo; se sou vosso Pai, onde está a honra que Me deveis dispensar? E se
sou vosso Senhor, como Me demonstrais vosso temor? – disse o Eterno dos Exércitos a vós, ó sacerdotes,
que apenas desprezo dispensais a Meu Nome,” (Malaquias 1:6a). A principal reprovação é feita aos
cohanim (os sacerdotes); eles são os líderes, eles são os professores - é sua responsabilidade ensinar a lei
de D'us; em vez disso, não apenas negligenciam ensinar ao povo, mas "desprezam Meu Nome", disse o
Eterno. Entretanto, os cohanim negam sua culpa e respondem a D'us: “embora pergunteis: 'Como temos
desprezado Teu Nome?” (Malaquias 1:6b). O Eterno então responde dizendo-lhes que desprezam o nome
de D'us, oferecendo sacrifícios inadequados. No texto hebraico, o termo usado para descrever tais
sacrifícios inapropriados é lechem (pão). Radak afirma que esta palavra hebraica é usada nas Escrituras
para todos os tipos de sacrifícios (ver Levítico 21:21; Números 28:2). O Eterno pediu a Israel para trazer
sacrifícios perfeitos à "mesa do Senhor", mas em vez disso, eles trazem "um cego como sacrifício" ou "um
coxo ou doente" (Malaquias 1:8). De fato, o texto inteiro desta parte da Haftará critica o comportamento
do coanim. No capítulo 2, Hashem lembra aos cohanim que a aliança de Shalom (paz) foi feita com a
tribo de Levi, através de Aharon, sua cabeça. Naquele tempo, o "temor do Senhor" era uma característica
de toda a tribo de Levi; eles eram a única tribo que não possuía nenhuma porção na terra de Israel, e
eles eram os pregadores da verdade: “O ensinamento da verdade estava em sua boca, e não havia
injustiça em seus lábios; andava comigo em paz e retidão, e a muitos afastou da iniquidade.” (Malaquias
2:6). Alguns comentaristas viram neste verso uma referência a Pinchas (Fineias), e alguns outros
continuam a ver aqui uma referência a Aharon. A opinião de Rashi é que este verso se refere a Aharon,
El'azar e Pinchas e seus descendentes que ensinaram a Torá de D'us com sinceridade e guiaram a nação
com verdadeiras decisões baseadas na Torá. O Talmud Yerushalmi diz: "o ensino da verdade se refere
aos ensinamentos que Aharon recebeu de Moshe que os recebeu diretamente do Todo-Poderoso" (Peah
1:1). Esta Haftará termina com o conselho aos cohanim: “Porque os lábios do sacerdote devem
salvaguardar o conhecimento, e de sua boca deve o povo buscar os ensinamentos, pois ele é o
mensageiro do Eterno dos Exércitos.” (Malaquias 2:7).

B ' R I T H A D A S H Á ROMANOS 9:12,13
Um verso da Parashá dessa sessão é citado pelo Rabi Shaul nos Escritos Apostólicos – a palavra que o
Eterno falou sobre Rebeca, esposa de Yitschaq: “E o Eterno disse-lhe: 'Duas nações há no teu ventre e dois
reinos de tuas entranhas se dividirão; uma nação, mais que outra nação, se fortalecerá, e a maior servirá à
menor.'” (Gênesis 25:23). Esse texto é citado em Romanos 9:12, onde o Rabi Shaul fala sobre o povo de
Israel, para demonstrar que D’us tinha, e sempre teve, um remanescente na terra (cf. Elofer 2020, 166-169).
Nós dizemos “um remanescente na terra,” por que não é um rótulo denominacional ou um registro no
livro de uma igreja ou sinagoga que nos salva. Ser um filho de D’us não vem automaticamente por causa
do status de alguém ao nascer. Ser um filho de D’us é primeiro amar a D’us, estar em comunhão ou
discipulado com Ele, é agradá-Lo, ler e meditar diariamente na Sua palavra, guardar seus mandamentos,
crer no que está escrito na Bíblia, aceitar Yeshua como o Mashiach, tanto para Israelitas quando para
gentios. Para ilustrar essa verdade, o Rabi Shaul nos lembra que Rivka (Rebeca) tinha dois bebês no seu
ventre: Essav (Esaú) e Yaakov (Jacó). Essav era o primogênito, o que implica que ele era o potencial
herdeiro de todos os privilégios dos primogênitos de Avraham e Yitschaq. No entanto, como já
observamos, isso não é automático: o herdeiro da liderança espiritual deve demonstrar interesse em seu
legado espiritual. Essav não estava interessado na herança espiritual de Avraham e Yitschaq. Por outro
lado, o mais novo, Yaakov, demonstrava muito interesse nela. O texto diz sobre esses gêmeos: “E os moços
cresceram, e Esaú tornou-se um perito caçador, homem do campo, e Jacob, um homem íntegro, que
habitava em tendas.” (Gênesis 25:27). Enquanto Essav amava a caça – e todo o prazer que vem com esse
estilo de vida, como rir ruidosamente, amizade com não crentes, amar a companhia das mulheres, comer
e beber em excesso – está escrito que Yaakov era ( ִא ׁ֣יש ּ ָ֔ת םish tam). A palavra tam é usada pela primeira
vez na Bíblia Hebraica nesse texto de Gênesis 25, e aparece com pouca frequência – apenas quinze vezes.
Essa palavra significa “inocente” ou “íntegro”, como no Salmo 37: “Nota o homem sincero [  ּ ָת םtam], e
considera o reto, porque o fim desse homem é a paz” (Salmos 37:37). Tam é também a palavra usada para
descrever Jó como “íntegro” [  ּ ָת םtam] (Jó 1:1); e aparece também em Cantares, que descreve
simbolicamente o relacionamento entre D’us e Seu povo, onde tam é traduzido como “minha imaculada”
ou “minha perfeita” [  ַת ּ ָמ ִ ֔ת יTamati] (Cantares 5:2). Portanto, recapitulando o significado da palavra tam, que
é usada para descrever Yaakov, descobrimos que ela significa “inocente, sincero, totalmente íntegro e
perfeito”. Precisamos de mais motivos para entender o amor de D’us por ele? A escolha de D’us por
Yaakov para ser o líder espiritual não foi uma decisão arbitrária, mas a consequência lógica da beleza do
caráter desse homem. O texto de Gênesis ainda nos diz que Yaakov “habitava em tendas” (Gênesis 25:27).
A palavra “tendas” (  א ֹהָ ִֽל יםohalim) tem uma contação especial para o povo judeu, já que ela lembra uma
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formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel!” (Números 24:5), palavras pronunciadas
originalmente por Bilam (Balaão). Mesmo que o sentido primário da palavra “tendas” seja descrever as
tendas nas quais o povo de Israel morava, metaforicamente a palavra se refere ao local de encontro com
D’us, um lugar de estudo. A expressão  א ֹ ֣הֶ ל מ וֹעֵ ֑דOhel Mo’ed refere-se ao tabernáculo, e é usada 140 vezes
com esse significado na Bíblia Hebraica. Quando Yehosua (Josué, o servo de Moshe) quis estudar a palavra
de D’us, ensinada e escrita por Moshe, ele “nunca se apartava do meio da tenda” (Êxodo 33:11). Esse hábito
de estudar “na tenda” é encontrado pela primeira vez no texto sobre Yaakov (Gênesis 25:27), que “habitava
em tendas”. A tradição judaica identificou “permanecer em tendas” com estudar. Qual seria o tópico do
estudo de Yaakov? Ele estava estudando as instruções de D’us. Como já notamos, quando Avraham
morreu Yaakov e Essav tinham 15 anos de idade. O texto de Gênesis 25:27 foca em “e cresceram os
meninos”. Pessoas novas aprendem muito entre as idades de 6 a 15 anos, e durante esses anos de
formação Yaakov teve contato próximo com seu avô Avraham, já que a família vivia junta, no mesmo
acampamento (Hebreus 11:9). Yitschaq e Rebeca não estavam sozinhos na educação de Yaakov, pois
Avraham também estava envolvido. Seu papel era ensinar todos os aspectos da sua vida com D’us para
Yaakov. Tudo que D’us lhe transmitiu oralmente, ele ensinou a Yitschaq, e agora ensinou essas lições a
Yaakov. As tendas onde Yaakov gostava de ficar eram as tendas de Avraham e Rebeca. É por isso que
Rebeca tinha uma relação muito especial com Yaakov e entendeu que ele era o filho da promessa. Foi por
isso que ela não hesitou em ajudá-lo a obter a obter a bênção almejada, mesmo que hoje nós possamos
questionar o método que ela usou. Desde a sua mais tenra idade, ainda que seu irmão fosse considerado
o mais velho, Yaakov entendia que que ele era aquele que responderia positivamente ao chamado de
D’us; e quando surgiu a oportunidade de barganhar o direito da primogenitura, não hesitou, mesmo que a
única estratégia disponível envolvesse um prato de lentilhas. Certamente ele viu isso como uma
oportunidade valiosa, porque sua mãe frequentemente lembrava-o daquilo que D’us lhe havia dito – “O

para ser digno de receber essa herança abençoada. E foram essas as palavras que o Rabi Shaul citou em
sua carta aos Romanos: “Foi-lhe dito a ela: O maior servirá o menor” (Romanos 9:12). Lembramos
novamente que Yitschaq tinha dois filhos, mas não eram ambos “povo de D’us” – somente aquele que fez
a escolha de ser o herdeiro da promessa a recebeu realmente. Yaakov fez essa escolha, mas Essav não. É
por isso que o Rabi Shaul também escreveu, “Como está escrito: Amei a Jacó, e odiei a Esaú” (Romanos
9:13), o que não são palavras dele, mas, como ele disse: “Como está escrito”. Isso é uma citação da Bíblia
Hebraica, especificamente do profeta Malaquias: “Tendes sido amados por Mim – diz o Eterno. –
Entretanto dizeis: 'Como tem sido este amor?' Acaso Esaú não era irmão de Jacob? – diz o Eterno. –
Entretanto, Eu amava Jacob, mas não Esaú” (Malaquias 1:2-3a). Sem conhecer os antecedentes de Yaakov
e Essav como acabamos de explicar, não entenderíamos essa afirmação divina por meio de Malaquias.
Poderíamos pensar que D’us foi preconceituoso, ou que esse fosse um caso de “predestinação”, no qual
uma pessoa não tem escolha porque toda sua vida estava escrita antes que nascesse. Essa conclusão não
poderia ser correta. Todas as histórias da Bíblia nos dizem que não há predestinação – nossa vida e nosso
destino final são resultado das nossas próprias escolhas. Embora de vez em quando façamos escolhas
erradas, como fizeram Avraham, Yaakov e David, D’us sempre está pronto a nos perdoar e a ajudar-nos a
retornar ao caminho correto. Qual a lição importante para nós? Se queremos ser filhos de D’us,
precisamos seguir o exemplo dado a nós por Avraham, Yitschaq e Yaakov, e escolher o caminho que o
Senhor deixou para nós na Bíblia. Mesmo que Yishmael e seus seis irmãos fossem filhos de Avraham, eles
não fizeram a escolha correta de amar e servir a D’us. Mas a esperança não está totalmente perdida,
porque um dos filhos de Avraham foi Midiã, e embora não esteja registrado que Midiã tenha seguido o
D’us de Avraham, um dos seus descendentes, Yitró (Jetro) seguiu a D’us e se tornou um alto sacerdote
para os gentios. Ele é um D’us de amor e sempre temos a possibilidade de voltar para Ele.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

NEM CEDO, NEM TARDE
Nossos sábios explicam que embora fossem pequenos, a diferença entre Essav e Yaakov não era tão
perceptível. Somente quando os rapazes chegaram ao Bar Mitsvá, aos treze anos de idade, havia uma
diferença perceptível entre Essav e Yaakov. Essav passava seu tempo nos campos caçando e roubando
enquanto Yaakov dedicava seu tempo em oração e estudo. A partir de que idade começa a educação de
uma criança? Aqui está o que o Talmud diz sobre o rabino Yehoshua, que foi um dos maiores estudiosos
do Talmud? O rabino Yochanan ben Zakai, creditou a mãe do rabino Yehoshua pelo grande
conhecimento da Torá de seu filho. Todos os dias ela trazia seu filho para a sala de estudos onde eles
estudavam a Torá, para que ele absorvesse as palavras sagradas da Torá mesmo quando ainda estava em
seu berço! Assim como nunca é tarde demais para aprender a Torá, nunca é cedo demais!

AS ORAÇÕES DOS JUSTOS
Por que D’us dificultou a gravidez de cada matriarca, Sarah, Rivka e Rachel? Os sábios explicam que D’us
quis que elas orassem a Ele, pois ele anela pelas orações dos justos. O Rabino Chama bar Chanina disse:
Se alguém sente que sua oração não foi respondida, não deveria sentir-se desencorajado, mas continuar
orando o quanto for preciso. O Rabino Ze’era disse: “Uma pessoa que tem um amigo que lhe implora por
suas necessidades e suplica continuamente pode com o tempo passar a não gostar mais dessa pessoa e
evitá-la. Mas, com o Altíssimo, Bendito seja Ele, não é assim. Quanto mais alguém clama a D’us por suas
necessidades, mais D’us o ama.” Os Rabinos Yochanan e Elazar disseram: “Mesmo quando o lado afiado da
espada estiver no pescoço, não devemos nos refrear de orar pela misericórdia do Eterno!”

INSPIRACIONAL
Yaakov e Essav, os filhos gêmeos de Yitschaq, apresentam um notável contraste, tanto no
caráter como na vida. Esta dessemelhança foi predita pelo anjo de D'us antes de seu
nascimento. Quando em resposta à aflita oração de Rivka, Ele declarou que dois filhos lhe
seriam dados, revelou-lhe a história futura dos mesmos, de que cada um se tornaria a
cabeça de uma poderosa nação, mas que um seria maior do que o outro, e que o mais
moço teria preeminência. (PP, 121)

A tremer de espanto e angústia, o velho pai cego soube do engano que havia sido
praticado contra ele. Suas esperanças, prolongada e ternamente acalentadas, tinham-se
frustrado, e sentiu profundamente o desapontamento que deveria sobrevir a seu filho mais
velho. Contudo, subitamente passou-lhe pela mente a convicção de que fora a providência
de D'us que frustrara seu propósito e fazendo acontecer o que ele havia resolvido impedir.
Lembrou-se das palavras do anjo a Rivka, e, apesar do pecado de que Yaakov era agora
culpado, viu nele o que em melhores condições estava para cumprir os propósitos de D'us.
Enquanto as palavras de bênçãos estavam em seus lábios, havia ele sentido sobre si o
Espírito de inspiração; e agora, conhecendo todas as circunstâncias, ratificou a bênção
involuntariamente pronunciada sobre Yaakov: “Abençoei-o; também será bendito”.
Gênesis 27:33. (PP, 124)

Parashá Infantil

Toledot

ֹּת ֹולְ דת

"Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber,
levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho
mais velho." (Gênesis 25:34 - NTLH)

