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PRÓXIMA FESTA JUDAICA: TU BISHVAT

O mês de janeiro tem uma celebração especial que a maioria das pessoas desconhece. Esta celebração é
o Ano Novo das Árvores, o que é surpreendente, mas o povo judeu não tem apenas um dia de ano novo
(Rosh Hashaná), mas na verdade comemora quatro dias de ano novo. De acordo com a Mishná (Rosh
Hashaná 1:1), os quatro anos-novos judeus são 1) 1º de Nissan, (março/abril), é o ano novo religioso ou ano
novo para as festas (todas as festas são fixadas de acordo com esta data), é uma data que também é
chamada de “ano novo para o rei” porque as datas dos reis de Israel foram contadas de Nissan a Nissan. 2)
1º de Elul, (agosto/setembro) é o ano novo do dízimo. Era especialmente o dia do dízimo do gado. O povo
judeu contou todo o gado novo nascido naquele ano fiscal (Elul a Elul), esse gado foi dado aos Cohanim
em Jerusalém e armazenado para os sacrifícios. 3) 1º de Tishrê, (setembro), é o ano novo civil, o Rosh
Hashaná. É a partir desta data que os anos sabáticos e o Jubileu começam. Começa o período das Festas
de Outono: Rosh Hashaná (Festa das Trombetas) Yom Kipur (dia da Expiação) e Sucot (Festa dos
Tabernáculos). 4) 15 de Shevat, (Tu em hebraico porque, como sabemos, cada letra hebraica tem um valor
numérico, para escrever 15 temos que escrever Tet (9) e Vav (6). Nunca escrevemos 15 como Yod (10) e Hê
(5), porque seria Yah, um dos nomes de D'us. A segunda palavra é Bishvat; Bi significa "em" e Shvat é o
nome do mês de "Shevat". Bishvat, significa "no mês de Shevat". Quando reunimos todos "Tu Bishvat"
significa 15 de Shevat, é uma data e a data do ano novo judaico para as árvores. O 15º dia do mês Shevat
(Tu Bishvat) é sempre em janeiro. Este feriado é um feriado judaico menor, e não é mencionado na Torá.
Os Chachamim (sábios) acreditam que este feriado começou originalmente como um festival agrícola
que celebra a primavera em Israel. É uma época especial em Israel. Logo após Tu Bishvat, vemos as
amendoeiras em flor. Anuncia o fim do inverno e a chegada da primavera. Este dia em 2021 é 28 de
janeiro. Na verdade, Israel descobriu que este é o melhor dia do ano para plantar árvores. É por isso que
mesmo que esse dia seja um dia normal da semana, as crianças não vão à escola; é um dia de aula ao ar
livre. Elas vão para a floresta ou qualquer outro ambiente ao ar livre para plantar novas árvores. Na
maioria do tempo é uma atividade escolar organizada por seus professores. Israel sabe o quanto precisa
de árvores para sobreviver nesta terra seca, por isso, até hoje o povo judeu plantou mais de 500 milhões
de árvores em todo o país, e isso desde o dia da independência em 1948. Há um especial organização
empenhada em plantar árvores em Israel, é o Keren Kayemet LeIsrael (KKL), as pessoas (judeus e não
judeus) vão ao site (https://www.kkl-jnf.org) ou mesmo ao seu escritório para oferecer árvores para Israel.
Tu Bishvat é chamado de “ano novo (aniversário) das árvores”. Israel lembra o que a Torá diz sobre as
árvores: “Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o
seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás; acaso a árvore do
campo é um homem, para que seja sitiada por ti?” (Deuteronômio 20:19). Não apenas as árvores frutíferas
alimentam a terra, mas há uma lição espiritual a ser tirada disso: “Porque será como a árvore plantada
junto às águas, que estende as suas raízes à margem dos arroios; não sentirá quando vier o calor, e sua
folhagem será sempre florescente; no ano de seca não lhe advirá mal nem deixará de dar fruto” (Jeremias
17:8). Tu Bishvat é um feriado ambiental. Enquanto os seres humanos estão destruindo árvores e florestas,
seguimos a palavra de D'us e respeitamos toda a natureza ao nosso redor. Um Sêder especial em Tu
Bishvat é realizado no dia, com uma refeição de variados tipos de frutas e sucos.
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ÊXODO 6:2-9:35
VISÃO GERAL
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O Eterno ordena Moshe informar a Israel que Ele os tirará do Egito. No entanto, o Faraó não O
atende. D'us ordena Moshe que vá ao Faraó e peça a libertação do povo. Apesar de Aharon
mostrar ao Faraó um sinal, tornando o cajado em uma cobra, os feiticeiros do Faraó repetem o
mesmo, encorajando o Faraó a recusar o pedido. D'us pune os egípcios, enviando as pragas de
sangue na água e rãs. Mas os feiticeiros do Faraó repetem estes milagres em menor escala,
novamente aumentando a obstinação do Faraó. Após a praga dos piolhos, os feiticeiros passam a
admitir que somente o D'us dos hebreus é capaz de tais milagres. Apenas os egípcios, e não
Israel em Goshen, sofrem com as pragas. A devastação continua com o gado, pestes, tumores e
granizos de fogo. Mesmo com as ofertas de Moshe para acabar com as pragas se o Faraó deixar
que Israel saia, o Faraó continua endurecendo o coração e recusa.

"E Moisés e Aarão fizeram assim
como ordenou o Eterno, e
levantou a vara e golpeou as
águas que havia no Nilo, à vista
do Faraó e à vista de seus servos,
e as águas que havia no Nilo se
converteram em sangue."
(Êxodo 7:20)

A ALIANÇA DE LIBERTAÇÃO

ENVIANDO MOSHE AO FARAÓ

O texto de nossa Sidrá Vaerá menciona o pacto que
o Eterno fez com os Patriarcas: “E D'us falou a
Moisés e disse-lhe: "Eu sou o Eterno! E apareci a
Abrahão, a Isaac e a Jacob como D'us TodoPoderoso ['El Shadai'], mas por Meu Nome, Eterno,
não Me fiz conhecer a eles. E também estabeleci
Minha aliança com eles para dar-lhes a terra de
Canaan, a terra de suas peregrinações, onde
moraram.” (Êxodo 6:2-4). Embora o Eterno pudesse
ter estabelecido imediatamente os Patriarcas na
terra como uma nação, as primeiras gerações não
estavam prontas para ser uma nação na Terra
Prometida. O Eterno estabeleceu Sua aliança com
eles,
para
dar-lhes
uma
terra,
mas
eles
permaneceram estranhos durante suas vidas. A
Torá continua: “E Eu também escutei o gemido dos
filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir,
e recordei Minha aliança.” (Êxodo 6:5). Uma nova
manifestação deste pacto já estava na mente do
Eterno quando esta "indescritível aflição foi
desencadeada
sobre
os
descendentes
dos
Patriarcas, ameaçando sua própria existência". De
fato, foi somente para o cumprimento deste pacto
que o Eterno permitiu que isto ocorresse" (Hirsch
2005, 82). Os rabinos fizeram um paralelo entre a
"indescritível aflição" de Israel no Egito e a
perseguição dos judeus durante a Shoá pelos
nazistas no século XX EC. Em cada instância, o
silêncio do Eterno era apenas um silêncio aparente
- nas piores aflições de Seu povo, Ele está presente
e os entrega: em um momento inesperado e de
forma inesperada, D'us estava lá, trabalhando para
sua
libertação.
Mais
uma
vez,
o
Eterno
proporcionará a salvação para Seu povo. Em cada
Sêder de Pêssach, o povo judeu proclama as quatro
dimensões do pacto de libertação de D'us,
registrado em Êxodo 6:6,7. É uma declaração tão
bela que temos o prazer de apresentá-la aqui. Logo
após declarar Seu nome, יהוה, a Moshe, O Eterno
proclama então Seu nome como manifestação de
Seu caráter amoroso e gracioso. Está escrito:
“Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Eterno
( !) יהוהE vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e
vos salvarei do seu serviço e os redimirei com braço
estendido e com grandes juízos. E vos tomarei por
Meu povo, e serei para vós D'us, e sabereis que Eu
sou o Eterno () יהוה, vosso D'us, o que vos tirará das
cargas do Egito.” (Êxodo 6:6,7).

Assim como Moshe foi inteligente sob esta
experiência, o Eterno o convocou novamente para
ir com sua mensagem ao Faraó: “Entra e fala ao
Faraó, o rei do Egito, para que envie os filhos de
Israel de sua terra.” (Êxodo 6:11). Moshe responde
ao Eterno: “E Moisés falou diante do Eterno,
dizendo: Eis que os filhos de Israel não me
escutaram, e como me escutará o Faraó? Eu tenho
dificuldade de fala!” (Êxodo 6:12). Ele gostaria de
escapar de sua missão, mas no versículo 13, o
Eterno põe um fim a toda a hesitação. Moshe
primeiro teve que tomar consciência de sua
inaptidão para esta missão; agora, porém, o Eterno
lhe diz, parafraseado pelo rabino Samson Hirsch:
"Você não precisa mais deliberar se está apto ou
não, você só tem que obedecer". O rabino Hirsch
afirma então: "Com isto começa a verdadeira
história da redenção". Então, em meio a este
drama, Moshe interpreta sua genealogia - e ele
não se limita à tribo de Levi! Primeiro, ele entrega
os chefes de família da tribo de Reuven, depois a
tribo de Shim'on. Quando ele chega à tribo de Levi,
ele dá os chefes da família, depois continua a
detalhar sua família, a família de Kehat. A partir
destas informações, encontramos os nomes das
quatro gerações de Levi a Moshe: Levi, Kehat,
Amram e Moshe. Moshe, que estava ausente do
Egito havia 40 anos e não recebeu credibilidade de
muitos dos israelitas, achou importante provar que
era de fato um filho nativo. Moshe não era um ser
sobre humano, e certamente não era um deus. Ele
era humano, permaneceu humano, e nunca será
nada além de humano. Foi depois que ele já havia
milagrosamente conduzido o povo de Israel
através do Mar Vermelho e conquistado vitórias
para ele através do Eterno, que seu rosto se tornou
radiante ao ver o Eterno. Foi no Egito, muito antes
de Moshe trazer a Torá do Monte Sinai, que o
Eterno ordenou que Moshe apresentasse sua
genealogia, afirmando assim o fato de que ele era
de linhagem humana: “E foi no dia em que o
Eterno falou a Moisés na terra do Egito” (Êxodo
6:28). Todos conheciam seus pais e avós, seus tios e
tias e todos os seus primos. Eles conheciam toda a
sua linhagem e todos os seus parentes. Moshe era
um homem de carne e osso, sujeito a todas as
falhas e fraquezas, preocupações e necessidades
da natureza humana, um homem como todos os
outros homens entre os quais ele havia nascido e
crescido. Tanto Moshe quanto Aharon eram de
carne e osso como todos os outros homens, e o
Eterno os escolheu para serem seus instrumentos

na realização de sua grande obra. É importante
não confundir Moshe e Mashiach. A origem
humana de Moshe é claramente declarada para
que entendamos que existe apenas um que é a
encarnação do Todo-Poderoso na Terra, e que é o
Mashiach. Moshe foi um dos maiores homens a
viver na Terra, e foi especialmente abençoado
pelo Eterno para receber e comunicar a Torá, mas
a posição que alcançou em sua relação com o
Eterno não estava além do alcance dos humanos
mortais.

O SISTEMA DIVINO DE JUSTIÇA
A intenção de D'us é clara - libertar Seu povo da
escravidão: “E o Eterno falou a Moisés e a Aarão e
ordenou-lhes sobre os filhos de Israel e sobre o
Faraó, o rei do Egito, para tirar os filhos de Israel
da terra do Egito.” (Êxodo 6:13). Através deste
versículo conhecemos a mensagem que o Eterno
queria transmitir ao Faraó, porém as palavras
exatas que Moshe e Aharon falaram a B'nei Israel
ou ao Faraó não são registradas. O rabino Kalman
Packouz diz em nome do rabino Zelig Pliskin: O
Talmud Yerushalmi (Rosh Hashaná 3:5) nos diz
que o Eterno ordenou que Moshe e Aharon
dissessem aos filhos de Israel para que
prestassem atenção a sua obrigação de libertar os
escravos no ano do Jubileu. Isso significa que
Moshe e Aharon compartilharam com Israel
algumas leis sobre escravidão, que serão escritas
mais tarde na Torá. Como o povo de Israel sofria
com sua escravidão, o Eterno lhes disse:
'lembrem-se de seu sofrimento pelos dias em que
terão escravos'" (aish.com). Lembremos aqui que
não podemos julgar a sociedade de três mil anos
atrás com a ética atual. Devemos entender
também que o "escravo" do qual a Torá fala é
provavelmente melhor traduzido como "servo
indenizado". Naquela época, os empregados eram
considerados escravos. À primeira vista, parece
difícil entender a necessidade de ensinar esta lei
enquanto Israel ainda estava escravizado no
Egito, já que as leis sobre os escravos hebreus só
se aplicariam uma vez que possuíssem escravos,
após entrarem na terra de Canaã. Estas leis são: “E
ao peregrino não fraudareis nem oprimireis,
porque fostes peregrino na terra do Egito.” (Êxodo
22:20), e “E não oprimirás ao peregrino, pois vós
conhecestes a alma do peregrino, porque fostes
peregrino na terra do Egito.” (Êxodo 23:9).

Mesmo o descanso do Shabat deveria ser
concedido ao servo ou escravo: “Guardarás o dia
do Shabat [sábado] para santificá-lo, como te
ordenou o Eterno, teu D'us. Seis dias trabalharás e
farás toda tua obra, e o sétimo dia é o Shabat do
Eterno, teu D'us; não farás nenhuma obra – tu, teu
filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu boi, teu
jumento, teu animal, teu prosélito que estiver em
teus portões –, para que descansem teu servo e
tua serva bem como tu. E lembrarás que servo
foste na terra do Egito, e que o Eterno, teu D'us,
te tirou de lá com mão forte e com braço
estendido; portanto o Eterno, teu Deus, te
ordenou
para
fazer
o
dia
do
Shabat.”
(Deuteronômio 5:12-15). Os rabinos modernos têm
circunscrito o descanso do Shabat como aplicável
somente aos judeus, argumentando que se esses
servos e servas forem estrangeiros dentro de seus
portões". Isto significa que eles são judeus ou
judeus convertidos. Mas parece-nos que esta
interpretação é muito restritiva. Já mencionamos
que Shabat foi dado não somente a Israel no
Monte Sinai, mas a toda a humanidade na época
da Criação (Gênesis 2:1-3).
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"Assim fez o SENHOR; e vieram grandes
enxames de moscas à casa de Faraó, e às
casas dos seus oficiais, e sobre toda a
terra do Egito; e a terra ficou arruinada
com estes enxames." (Êxodo 8:24 - ARA)

É por isso que o quarto mandamento, seja escrito em Êxodo 20 ou em Deuteronômio 5, menciona os
servos e os estranhos ou forasteiros, como também é confirmado pelo profeta Isaías: "Louvável é aquele
que assim se porta e o homem que nisto se firma; que guarda o Shabat [sábado] para não o profanar e
resguarda sua mão de praticar o mal. Não fale o estrangeiro, que ao Eterno se uniu, dizendo: 'Certamente
o Eterno me excluirá da recompensa que der ao Seu povo'; tampouco diga o eunuco: 'Eis que sou uma
árvore seca'. Pois assim disse o Eterno: A respeito dos eunucos que guardam os Meus sábados, escolhem
para si as coisas em que Me agrado, e abraçam firmemente Minha aliança. Em Minha casa e no recinto
de Meus muros darei a eles um lugar de honra e de destaque que signifique mais do que filhos e filhas;
renome lhes darei, que para sempre há de durar. Também (o farei para) os estrangeiros que se unem ao
Eterno, para O servirem e para amarem Seu Nome, sendo deste modo Seus servos, e Meus sábados
guardarem, para não o profanarem e (verdadeiramente) abraçarem Minha aliança. Eu os conduzirei a
Meu santo Monte e os alegrarei na Minha casa de oração. Suas ofertas de elevação e os seus sacrifícios
serão aceitos com agrado no Meu altar, porque a Minha casa será chamada de Casa de Oração para todos
os povos." (Isaías 56:2-7). Lemos também que o servo ou escravo deve participar da alegria de seu senhor:
“E te alegrarás diante do Eterno, teu D'us – tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está nas
tuas cidades, o peregrino, o órfão e a viúva que está no meio de ti –, no lugar que escolher o Eterno, teu
D'us, para ali fazer habitar o Seu nome. E te recordarás que foste escravo no Egito; e guardarás e farás
estes estatutos.” (Deuteronômio 16:11,12). Quando uma pessoa era flagrada roubando, era vendida em um
período máximo de 7 anos de servidão. O Talmud ensina: "quem adquire um escravo adquire um mestre
para si" (Kidushin 20a). Se existe um travesseiro, o escravo o adquire. Ao escravo só podem ser dadas
atividades significativas e limitadas no tempo. Ao ser colocada em uma família funcional, a Torá criou um
ambiente de serviço social para sua reabilitação. Quando um escravo era libertado, ele não deveria ser
mandado embora com as mãos vazias: "Carregá-lo-às, fornecendo-lhe do teu rebanho, da tua eira e do
teu depósito de vinho; e do que te abençoou o Eterno, teu D'us, lhe darás. E recordarás que foste escravo
na terra do Egito, e que te remiu o Eterno, teu D'us; portanto, eu hoje te ordeno isso.” (Deuteronômio
15:14,15).

MITSRAYIM
O Egito, onde o exílio e a escravidão dos hebreus ocorreram, é chamado "Mitsrayim". Vem da palavra
Meitsar que significa “restrições”. Na Hagadá durante o Sêder, recitamos o seguinte: “Em cada geração
uma pessoa deve considerar-se como tendo saído do Egito...” Num nível pessoal, na região espiritual, a
escravidão e o êxodo se aplicam a cada judeu em cada geração. A escravização e o êxodo dos hebreus
como relembrados na Torá não são somente eventos históricos mas um guia de superação espiritual
dado a cada judeu em todas as gerações.

HAFTARÁ: EZEQUIEL 28:25-29:21
No livro de Shemot (Êxodo) o povo de Israel está exilado no Egito. É por isso que o Egito se tornou na
tradição bíblica um símbolo do opressor do povo de D'us. Neste texto de Ezequiel temos três visões, a
primeira, 28:25-26; a segunda, 29:1-16 e a terceira, 29:17-21. A primeira visão no final do capítulo 28, é
uma visão de esperança. O profeta Ezequiel diz que embora Israel esteja espalhado no Egito, e na
Babilônia (tempo da Parashá e tempo da Haftará), -e se contextualizarmos o texto, hoje Israel ainda está
espalhado por todo o mundo - eles estarão reunidos em sua terra: “Assim disse o Eterno D'us: Quando
tiver recolhido a Casa de Israel dentre os povos onde estão dispersos, e os tiver santificado à vista das
nações, habitarão em sua própria terra que foi dada por Mim a Meu servo Jacob.” (Ezequiel 28:25). E
quando estiverem em sua terra, viverão em segurança, o que significa que não estarão mais dispersos: “E
ali viverão seguros, construirão casas e plantarão vinhedos; sim, viverão ali em segurança quando Eu
executar os Meus desígnios sobre todos que os desprezam ao seu redor; e saberão que Eu sou o Eterno
seu D'us!'' (Ezequiel 28:26). Na segunda visão, no capítulo 29, Ezequiel estabelece um forte paralelo
entre os povos que oprimem Israel e Egito e é convidado a profetizar contra o Faraó do Egito: “Ó filho do
homem! Volta teu rosto contra o Faraó, rei do Egito, e profetiza sobre ele e sobre todo o Egito.” (Ezequiel
29:2). A primeira razão desta profecia é porque o Faraó que é um ser humano se faz deus, o deus do
Nilo: “Fala-lhes e diz: Assim disse o Eterno D'us: Eis que Eu sou contra ti, ó Faraó, rei doEgito, que te
assemelhas a um grande crocodilo que fica imerso no meio dos rios e que afirmas: 'O rio é meu e eu o
fiz!'” (Ezequiel 29:3). Esta arrogância do Faraó é vista no livro do Êxodo onde o Faraó nega a existência de
qualquer D'us ao seu lado. Mas o Eterno castigará o Faraó através do rio e de seu conteúdo: “Farei anzóis
se prenderem em tuas mandíbulas e os peixes de teus rios se apegarem às tuas escamas; arrancar-te-ei
do meio de teus rios, junto com os peixes apegados às tuas escamas.” (Ezequiel 29:4). Mesmo que o
Faraó se considere como o deus do Nilo, este rio não poderia fazer nada quando o desastre chegasse ao
Egito. Todos os peixes perecerão juntos, e não haverá nada para comer do Nilo. A situação do Oriente
Médio no tempo de Ezequiel não era estável, Judá já estava quase destruído pela Babilônia, Ezequiel
recebeu um emissário de Jerusalém informando-o que o Templo havia sido destruído e a cidade santa
havia sido tomada pela Babilônia. Neste contexto, o Egito também será visitado: “Portanto, assim disse o
Eterno D'us: Eis que trarei contra ti uma espada, e eliminarei todo homem e todo animal que estiver em
tua terra. E ficará desolada e deserta a terra do Egito, e saberão que Eu sou o Eterno.” (29:8–9a). Mais
uma vez D'us repreende o Faraó por considerar-se deus, o símbolo de seu poder é o rio Nilo. O texto
continua dizendo: “porque perceberão quão vã foi a afirmação de seu rei de que 'O rio é meu e eu o fiz!'.
Portanto, eis que Me voltei contra ti e contra os teus rios, e farei com que a terra do Egito fique
totalmente deserta e desolada, desde Migdol até Sevenê, na fronteira da Etiópia [Cush].” (Ezequiel
29:9b–10). Agora o Eterno entra na guerra contra o Egito: “Farei com que a terra do Egito fique desolada,
entre todas as que estão desertas, por 40 anos; espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei
entre os países.” (Ezequiel 29:12). O antigo povo egípcio não existe mais, como está escrito na profecia.
Os egípcios foram "dispersos pelos países" e o Egito perdeu seu poder por milênios, assim como a
profecia afirma. O momento da desolação, 40 anos, é interessante em conexão com o livro do Êxodo. Na
Haftará Ezequiel faz uma ligação com os 40 anos de Israel no deserto: “farei com que a terra do Egito
fique totalmente deserta e desolada” (Ezequiel 29:10). Entretanto, há uma esperança, há um futuro até
mesmo para o Egito ou qualquer nação que oprima Israel se eles se arrependerem: “Porque assim disse
o Eterno D'us: Ao fim de 40 anos redimirei os egípcios dentre os povos onde os espalhei” (Ezequiel
29:13). A mesma promessa é feita a Israel se eles se arrependerem. Eles retornarão à terra prometida. A
terceira visão é uma profecia sobre o Egito, que será dada a Nabucodonosor: “Dei-lhe a terra do Egito
pelo trabalho que fez, porque trabalhou para Mim – diz o Eterno D'us.” (Ezequiel 29:20). E esta profecia
termina novamente com esperança e palavras positivas sobre Israel: “Naquele dia farei com que
desabroche a força da Casa de Israel e abrirei tua boca em seu meio; falarás e te escutarão; e saberão
que Eu sou o Eterno.” (Ezequiel 29:21). Israel abrirá sua boca e proclamará novamente a palavra de D'us
à nação, e de acordo com o texto, esta proclamação dará frutos, pois eles "saberão que eu sou o Eterno".
As nações reconhecerão quem é o D'us de Israel. De tempos em tempos aceitamos algumas realidades
através de sofrimentos, parece que isto é o que as nações experimentarão.

B'RIT HADASHÁ: REVELAÇÃO 16-18
A Parashá descreve as primeiras pragas que foram infligidas ao Egito para persuadir o Faraó a libertar os
filhos de Israel da escravidão. O texto em Êxodo nos lembra as últimas sete pragas descritas em
Revelação 16, o último livro dos Escritos Apostólicos. Há muitas semelhanças entre o povo de Hashem no
tempo de Moshe e o povo de Hashem no final dos tempos. O povo de Hashem no tempo de Moshe estava
no exílio no Egito. O povo de Hashem no fim dos tempos também está no exílio, esperando pelo celestial
Yerushalayim. Sabemos que nossa pátria não está nesta terra, mas no céu. De acordo com a Bíblia, este
mundo em que vivemos é chamado de Babilônia, com particular referência a seu sistema religioso do
qual devemos partir: “Ela caiu! Caiu, Bavel, a Grande! (...) Meu povo, saia dela! Para que vocês não
participem dos pecados dela” (Revelação 18:2,4). Este texto é uma referência clara às pragas da Revelação
16. "Babilônia" é uma palavra que vem da antiga Torre de Bavel, onde a confusão de línguas surgiu pela
primeira vez. Antes dessa confusão de línguas, a humanidade estava unida: “Então toda a terra tinha uma
só língua e mesmas palavras.” (Gênesis 11:1), mas não estavam alcançando o propósito de Hashem para
eles, que era multiplicar-se por toda a terra. Pelo contrário, eles decidiram construir uma torre que
chegaria ao céu, com um propósito religioso: “tornemos célebre o nosso nome” (Gênesis 11:4 ARA). "Nome"
em hebraico é Shem, e esta referência era para D'us, que leva o Nome que está acima de todos os nomes.
É por isso que o povo judeu chama o Eterno de "Hashem" (o Nome). A geração de Bavel quis fazer um
novo "nome", uma nova religião - é por isso que construíram sua torre para chegar "ao céu" a morada de
D'us. Devemos notar aqui que a própria palavra Bavel, o nome do lugar e da torre, é uma referência direta
a D'us: em línguas semíticas como o árabe de hoje, Bab significa "portão" ou "porta"; e El, como sabemos,
é um dos nomes de D'us. Bavel significa literalmente "A porta de D'us.". A construção desta torre é a
primeira menção de Bavel na Bíblia, o próximo grande evento depois que D'us salvou Nôach e sua família
da destruição da enchente. Após o dilúvio, Hashem abençoou Nôach e sua família pedindo-lhes que se
multiplicassem, florescessem e enchessem a terra (Gênesis 9:1-7). Depois de um tempo, Hashem decidiu
avaliar sua realização: “E desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que edificaram os filhos dos homens,
e disse o Eterno: "Eis um mesmo povo e uma mesma língua para todos eles; foi isto que os fez começar a
fazer. E, agora, nada os impedirá fazer tudo quanto intentarem fazer? Vinde, desçamos e confundamos ali
sua língua, para que não entenda cada um a linguagem de seu companheiro." E os espalhou o Eterno dali
sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, chamou seu nome Bavel
[Babilônia], pois ali confundiu o Eterno a língua de toda a terra, e dali espalhou-os o Eterno sobre a face
de toda a terra.” (Gênesis 11:5-9). A palavra Bavel também vem da raiz balal que significa "confundir,
misturar". É por isso que estes dois significados, "confundir" e "Porta de D'us", tornaram a palavra Bavel, e
por extensão Babilônia, sinônimo de "confusão religiosa". Devemos também enfatizar que a maioria dos
estudiosos e arqueólogos identificaram esta Torre de Bavel com os muitos zigurates encontrados na
Babilônia, localizando portanto esta história da Torre de Bavel na área da Babilônia (hoje, no Iraque). Isto
explica porque, quando o livro da Revelação quer falar de falsa religião ou mesmo de religião mista, ele
usa o nome "Babilônia". Vivendo em um mundo de confusão, perto de seu fim, vemos que este mundo
ainda se recusa a reconhecer Yeshua como o Messias, a única solução para todos os desafios que o
mundo enfrenta. Na Parashá, os egípcios foram visitados pelos julgamentos de D'us nas 10 pragas: foram
punidos pelo que haviam feito ao povo de Israel. No livro do Apocalipse, os inimigos não são os egípcios,
mas uma tripla coalizão de poderes chamada "o dragão", "a besta" e "o falso profeta": “E eu vi três espíritos
impuros parecidos com sapos; eles saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso
profeta.” (Revelação 16:13). Eles são perseguidores do povo de D'us, pois esta coalizão “derramaram o
sangue do teu povo e dos teus profetas” (Revelação 16:6). No livro do Êxodo, o Faraó se recusou a se
arrepender ou deixar Israel ir; nosso mundo seguiu este mesmo comportamento. Portanto, assim como
Moshe tinha uma mensagem especial para o Faraó e os egípcios de seu tempo, D'us agora dá ao seu povo
uma mensagem especial em três partes a ser pregada ao mundo no final dos tempos, e esta mensagem é
dada em Revelação (Apocalipse) 14:6-12. Neste texto, a segunda mensagem para o mundo é: “Ela caiu!
Caiu, Bavel, a Grande! Ela fez todas as nações beberem do vinho da fúria de D'us por causa da sua
prostituição!” (Revelação 14:8). Esta mensagem em três partes de Revelação 14 é completada por uma
chamada feita no capítulo 18: “Meu povo, saia dela! Para que vocês não participem dos pecados dela, para
que não sejam infectados por suas pragas” (Revelação 18:4). Assim, estamos vivendo em um mundo
comparado à Babilônia. Somos representados como escravos espirituais na Babilônia exatamente como o
povo de Israel foi escravo no Egito e somos convidados a "sair" da Babilônia: somos convidados a "sair"
desta

escravidão para a Babilônia e nos juntarmos ao povo livre contemporâneo de D'us. Isto é apresentado
como a única maneira de evitar as últimas pragas, assim como o povo de Israel evitou as pragas no Egito.
As sete últimas pragas que vêm sobre o mundo são apresentadas como punições. Embora estas sete
pragas da Revelação não sejam idênticas às pragas egípcias, algumas delas são semelhantes (chagas
dolorosas, águas transformadas em sangue, escuridão, rãs [espíritos malignos] e granizo).
1. "Chagas nocivas e dolorosas vêm sobre o povo que carregava a marca da besta e venerava sua imagem";
2. O mar se transforma em sangue;
3. Os rios e nascentes de água tornam-se sangue;
4. O sol queima as pessoas com fogo;
5. O trono da besta é mergulhado na escuridão;
6. A água do grande rio Eufrates é seca para preparar o caminho para os reis do Oriente;
7. Relâmpagos, trovões, um grande terremoto e granizo anunciam a segunda vinda do Mashiach.
Como podemos ver, as últimas sete pragas são mais comumente derramadas sobre as águas: mar, rios,
nascentes de água, o rio Eufrates; onde no Egito, apenas uma praga tocou a água - a primeira praga, que
transformou a água do Nilo em sangue. Isto certamente se deve à natureza do livro da Revelação, um livro
preeminentemente simbólico, que dá um significado especial às "águas": “Então ele (o anjo) me disse: "As
águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas.” (Revelação
17:15). No livro da Revelação, "águas" são a representação simbólica de "povo" e "nações". Enquanto em
Êxodo 7-12 as 10 pragas foram derramadas na terra do Egito e atingiram toda a população não israelita, as
sete últimas pragas serão derramadas sobre os povos e nações que estão vivendo em todo o mundo nenhuma nação será poupada. Os únicos que serão poupados serão aqueles que não receberem a marca
da besta e não adorarem a imagem da besta (ver Revelação 16:2). Isto significa que somente o verdadeiro
povo de Hashem, "o remanescente", será poupado. Os inimigos de D'us não terão a última palavra, ainda
que hoje pensemos que eles serão os vencedores. No final, eles serão punidos. É bom estar do lado certo,
estar com Hashem e seu povo. Gostaríamos de dizer a todos que têm medo: não tenham medo, não
temos nada a temer. Os hebreus no Egito são um exemplo para nós: quando as dez pragas foram
derramadas sobre o Egito, nenhum membro do povo de Israel foi tocado, ninguém morreu. Mesmo entre
os egípcios, todos os que tinham fé em D'us e que se juntaram a Israel na terra de Goshen foram
poupados e salvos. É por isso que podemos ter certeza de que quando as sete últimas pragas forem
derramadas sobre a terra, ninguém do povo de Hashem será tocado. A proteção de Hashem estará
completamente sobre seu povo. Encerrando este estudo, devemos garantir que nossa resposta a D'us
esteja de acordo com o apelo de Apocalipse 14 e 18: “Meu povo, saia dela! (...) para que não sejam
infectados por suas pragas” (Revelação 18:4). Esta é a única maneira de sermos poupados e salvos das
pragas que muito em breve virão sobre a terra.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

EXPRESSANDO APREÇO
Precisamos ser gratos e expressar gratidão pela bondade feita a nós. Se Moshe mostrou apreço ao rioe à
terra que o salvaram, quanto mais precisamos expressar gratidão a D'us por nos dar vida e nos sustentar
diariamente. Hilel foi um dos principais líderes judeus em Israel no primeiro século da era comum. Uma
vez Hilel ouviu que alguns de seus alunos não expressaram gratidão por favores feitos a eles, então ele
disse-lhes a seguinte parábola: Um cervo perseguido por caçadores correu para um jardim e se escondeu
entre arbustos densos. Os caçadores procuraram-no incansavelmente, mas não conseguiram encontrá-lo.
Por fim, eles desistiram. Quando o cervo viu os caçadores deixando o jardim, ele relaxou. De repente, o
animal sentiu fome e começou a comer as folhas de arbustos densos que o protegeram. Cada folha que o
cervo comeu gritou: “Nós não estamos tristes pelo nosso destino, mas pela sua loucura! Você não percebe
que ao comer-nos os caçadores em breve verão o que escondemos?“ Mas o cervo não apreciou
devidamente a bondade que foi estendida a ele pelas folhas. O cervo continuou a comer as folhas pois ele
estava com fome e tudo o que importava era satisfazer sua fome. Mas quanto mais folhas ele comia, mais
ele tornou-se exposto. Logo, os caçadores ouviram o som da mastigação do cervo nas folhas. Eles
acabaram vendo o cervo insensato. Em pouco tempo o cervo foi capturado."Hilel concluiu a parábola:
“Como o cervo ficou preso, ele exclamou:” Ah, como eu mereço o meu destino!. Por ter pago o bem com o
mal, porque as folhas que me fizeram um favor, eu as comi." Isto se chama Hakarat Hatov – expressar
apreço por aqueles que nos ajudam e a quem beneficiamos. Por isto Moshe não trouxe as primeiras três
pragas ao Egito.

ESPERANÇA POR LIBERDADE
É contada a história sobre um prisioneiro político em um calabouço escuro que sempre mantinha seus
olhos fechados. Sempre que precisava de alguma coisa, procurava sem abrir os olhos. “Por que você não
abre os olhos?”, perguntou um companheiro de prisão. “Se você os mantiver abertos por um tempo, eles
vão se acostumar com a escuridão, e você será capaz de ver um pouco.”. “Essa é exatamente a minha
razão”, ele respondeu. “Eu não quero me acostumar com este lugar. Eu nunca quero esquecer que estou
vivendo na escuridão.”Um dos perigos mais graves em qualquer situação adversa é que podemos nos
resignar a ela. O primeiro passo para a redenção é, portanto, a inversão da mentalidade dos oprimidos, o
despertar da esperança e a aspiração à liberdade.

INSPIRACIONAL

Vi o antigo Israel enquanto escravo no Egito. O Eterno atuou através de Moisés e Arão para
livrá-lo. Os milagres foram realizados diante de Faraó, para convencê-lo de que aqueles
homens tinham sido especialmente enviados por D'us para fazê-lo deixar sair Israel. Mas o
coração de Faraó estava endurecido contra os mensageiros de D'us, e questionou os
milagres por eles realizados. Então os egípcios experimentaram os juízos de D'us. Eles
foram visitados com pragas e, enquanto sofriam sob seus efeitos, Faraó concordava em
deixar Israel ir. Mas tão logo o sofrimento era aliviado, seu coração obstinava-se. Os
conselheiros da corte e os homens poderosos também resistiam a D'us e se esforçavam em
explicar as pragas como o resultado de causas naturais. (T1, 264)

O Eterno ordenou que Moisés fosse falar com Faraó, dizendo-lhe que deixasse Israel sair do
Egito. Haviam estado no Egito durante quatrocentos anos, e tinham estado em servidão
aos egípcios. Haviam-se corrompido pela idolatria, e chegou o tempo em que D’us os
chamou para fora do Egito, a fim de que pudessem obedecer a Suas leis e guardar o Seu
Shabat, que Ele instituíra no Éden. (FE, 287)

Parashá Infantil

Vaerá

וָ ֵארָ א

"Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do
rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão e bateu no rio,
e a água virou sangue." (Êxodo 7:20 - NTLH)

