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N O T Í C I A S

Informamos aos nossos leitores que estas Parashot Vaiac'hel-Pecudê, que completam o livro de Êxodo

/ Shemot, fazem o último boletim produzido e enviado pelo Centro Mundial de Amizade Judaica. Esta

edição é a 916ª, o que significa que publicamos um boletim informativo todas as semanas nos últimos

18 anos. Sem o apoio e a assinatura de cada um de vocês, certamente não teríamos perseverado tantos

anos nesta produção. É por isso que gostaríamos de agradecer a todos pelo apoio, conselhos e ajuda.

Foi um prazer escrever e preparar este boletim informativo. Mesmo que nem todos abram e leiam esta

edição, é interessante saber que temos cerca de 1500 assinantes, aproximadamente 1200 para a

versão em inglês e 300 para todos os outros idiomas combinados. Também reconhecemos que sem o

apoio Divino este boletim informativo não poderia ser produzido. Nossa gratidão e gratidão são

dirigidas esmagadoramente ao Sustentador de tudo no universo, nosso D'us, Seu Mashiach Yeshua, e

Seu Espírito, o Ruach Hakodesh. Gostaria de agradecer a todos os tradutores que trabalharam tanto

para garantir que este boletim informativo fosse publicado dentro do prazo. Mesmo sabendo que por

trás de cada tradução há uma equipe de membros fiéis, gostaria de agradecer a cada líder pelo

envolvimento pessoal neste trabalho: Carlos Muniz (português), Alexandra Obrevko (russo / ucraniano),

Claudia Masiero (espanhol e italiano ), Hubert Paulleta, (holandês), Yaw Heiser (alemão), Sabine Roy e

Joseph du Mesgnil d'Engente (francês). Peço a todos que orem por eles na próxima semana. Agradeço

também a Connie, minha nova assistente que começou a editar o boletim informativo há alguns

meses. Já recebemos muitas palavras de agradecimento de pessoas que disseram que sentirão falta

deste boletim que tanto aguardam todas as semanas.

Embora não forneça os nomes dos escritores, aqui estão alguns e-mails que recebi:

- Lamento saber que o boletim informativo será descontinuado. Forneceu uma “conexão” semanal

atual ao CMFJA para muitas pessoas. Acho que isso será uma grande perda para muitas pessoas. ”

- “Lamento saber de sua futura aposentadoria, mas quero dizer pessoalmente um grande obrigado ao

seu ministério em minha vida, ao compartilhar seu amor e sabedoria comigo e com os outros. Mais

uma vez, obrigado por tudo. ”

- “Que D'us continue a abençoar ricamente você e sua família em suas novas aventuras após a

aposentadoria em agosto. Vou sentir muito a sua falta, mas entendo que há um tempo para tudo,

inclusive para a aposentadoria. Tudo de bom com antecedência! ”

- “Quero que saibam o quanto tenho apreciado o seu ministério, apoio e serviço nos últimos quase

sete anos. Tem sido uma jornada emocionante, esclarecedora e altamente valorizada de

aprendizagem, descoberta e orientação desde maio de 2014. Hoje, a sinagoga é um lugar acolhedor de

familiaridade e amor com quase 'pseudo-propriedade' da liturgia, Sidur, festivais e serviços, para que

eu agradeço muito. Seu povo se tornou nosso povo - amigos. Estou ansioso para ler todos os livros. ”

- “Em nome desta equipe, gostaria de agradecer pessoalmente a você, pastor Richard, por nos dar o

privilégio e a oportunidade de estar profundamente envolvidos em nosso ministério, que abraçamos.”

- Minha esposa Peggy e eu somos gratos por ter feito parte deste ministério de profecia do tempo do

fim extremamente importante, CMFJA. Em nome de nossa equipe, estamos verdadeiramente gratos

em dizer que nossa fé em Yeshua foi fortalecida em grande medida, em largura, comprimento,

profundidade e altura. ”

- “Foi um prazer ter a oportunidade de traduzir a newsletter. Foi uma grande honra e um grande

aprendizado, que me proporcionou um grande crescimento ”.

- “O livro do Gênesis é uma grande bênção. Assim como o trabalho do Rabi Shaul foi um marco de

judeus para gentios, tenho certeza de que seu trabalho é e será um marco para os judeus que ainda

não conhecem Yeshua como o Messias, e por isso sou muito grato por ter feito parte desse projeto."

ÚLTIMA EDIÇÃO DO BOLETIM



Vaiac'hel:
Moshe exorta os filhos de Israel a guardarem o Shabat e pede doações para os materiais para a

construção do Mishcan. Ele coleta ouro, prata, pedras preciosas, peles e fios, bem como incenso

e azeite para a menorá e a unção. Os príncipes de cada tribo trazem pedras preciosas para o

peitoral e o éfode do Cohen Gadol. D’us escolhe Betsalel e Aholiav como artesãos chefes. Os

israelitas doam tanto que Moshe precisa mandá-los parar de doar. Cortinas especiais com duas

coberturas diferentes foram designadas para o teto e a entrada do Mishcan. Placas cobertas de

ouro em bases de prata foram ligadas, fazendo as paredes do Mishcan. Betsalel fez a Arca

sagrada de madeira coberta com ouro. Na tampa da Arca, há dois anjos, um olhando para o

outro. A menorá e a mesa dos pães da proposição também eram de ouro. Dois altares foram

feitos: um pequeno altar de incenso, feito de madeira coberta com ouro e um maior para

sacrifícios, feito de madeira coberta com bronze.

Pecudê:
O livro de Shemot conclui com esta Parashá. Após finalizar todas as peças, utensílios e vestuários

usados no Mishcan, Moshe dá um relatório completo e a enumeração das contribuições e das

várias vestimentas e utensílios que foram confeccionados. Os filhos de Israel trazem tudo a

Moshe. Ele inspeciona o trabalho manual e percebe que tudo foi feito de acordo com as

especificações dadas pelo Eterno. Moshe abençoa o povo. D’us fala com Moshe e diz lhe que o

Mishcan deve ser inaugurado no primeiro dia do primeiro mês (Nissan). Ele também diz a Moshe

as ordenanças a serem praticadas no Mishcan. Moshe faz tudo da maneira descrita. Quando o

Mishcan é finalizado com cada peça em seu lugar, uma nuvem desce sobre ele, indicando que a

glória de D’us pousava ali. Quando a nuvem se movia do Mishcan, os filhos de Israel seguiam-na.

À noite, a nuvem era substituída por uma coluna de fogo. Com esta porção, terminamos a leitura

do livro de Êxodo.

"E os homens com as
mulheres, todos os

doadores de coração,
vieram e trouxeram

pulseiras e aros, anéis,
cintos de castidade e todo

objeto de ouro; e todo
homem que separou oferta

de ouro para o Eterno."
(Êxodo 35:22)

PARASHOT VAIAC'HEL-PECUDÊ 
ְקֵהל־ְפקּוֵדי  ַוּיַ

ÊXODO 35:1-40:38
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Pouco antes de pedir doações para a construção

do santuário, esta Parashá repete a mitsvá do

Shabat: "6 dias se fará trabalho, e no sétimo dia

haverá para vós santidade, Shabat de repouso ao

Eterno; todo aquele que nele fizer trabalho será

morto. Não acendereis fogo em todas as vossas

habitações no dia do Shabat." (Êxodo 35:2,3). Esta

é a segunda vez, em Êxodo 31 e agora em Êxodo

35, que o Eterno introduz o mandamento de

observar o Shabat dentro da seção maior que está

em conexão com a construção do Mishcan. Neste

capítulo, o comando do Shabat começa com a

frase: “Estas são as coisas que o Eterno ordenou

que se fizessem” (35:1), ָּה ְיהוָה ר־ִצו ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ ֵאּלֶ

elê hadeverim asher tsivá Adonai la'asot ַלֲעׂשת אָֹתם

otam e ends termina com a declaração: “Esta é a

coisa que ordenou o Eterno,” (Êxodo 35:4), ָבר זֶה ַהּדָ

ָּה ְיהוָה ֵלאמֹר ר־ִצו zê hadavar asher tsivá Adonai ֲאׁשֶ

lemor. A maneira como os versículos 1 a 4 são

escritos expressa o ensino de que o Shabat

substitui tudo, até mesmo a construção do

Santuário. Nesta seção, o mandamento do Shabat

é justaposto à construção do Mishcan. É por isso

que a tradição judaica fez uma conexão entre a

construção do Santuário e o Shabat. Desta seção,

o povo judeu infere que as atividades necessárias

para realizar a construção do Mishcan constituem

o conceito de “trabalho” que é proibido no

Shabat. Esta passagem também demonstra que

embora a construção de um Templo para o

Eterno seja importante, o Shabat é ainda mais

importante. No versículo 1, a forma plural de

“palavra” (devarim) é usada, e então essa forma

plural é especialmente enfatizada por uma

repetição com a última palavra otam (eles). No

versículo 4, a forma singular de “palavra” é usada.

O plural do versículo 1, “palavras”, refere-se ao

trabalho do santuário, ou seja, cada uma dessas

atividades pode ser realizada apenas durante os

seis dias da semana, mas não no Shabat. Toda

atividade necessária para a construção do

Santuário é considerada um “trabalho” proibido

no Shabat. O povo judeu fez uma lista dos

trabalhos realizados na construção do Santuário,

para dizer que existem 39 tipos de trabalhos

proibidos no Shabat (Shabat 49b). Esses tipos de

trabalho são listados por Maimônides, o Rambam:

semear, arar, cortar, colher, debulhar, joeirar,

selecionar, moer, peneirar, amassar, assar, tosar,

lavar, pentear, tingir, fiar, montar a urdidura, fazer

dois laços, tecendo, rompendo a linha, dar um nó,

desatar um nó, costurar, rasgar para 

A SANTIDADE DO SHABAT

Como já dissemos, os Dez Mandamentos são um
resumo de todos os mandamentos que temos na
Torá. Assim, lemos o 4º mandamento, que diz:

“Lembra-te (zachor) do dia do Shabat (sábado)

para santificá-lo.” (Êxodo 20:8-11). E na segunda
versão: “Guardarás (shamor) o dia do Shabat
(sábado) para santificá-lo” (Deuteronômio 5:12-15).

Nenhuma dessas versões do quarto mandamento
diz muito sobre “como” guardar o Shabat. É lendo
outros textos da Bíblia que descobrimos muitas
instruções sobre o Shabat. Em nosso capítulo 35,

versículo 3, aprendemos uma destas instruções:

“Não acendereis fogo em todas as vossas
habitações no dia do Shabat.” (Êxodo 35:3). O povo
judeu viu duas aplicações a esta proibição de
“acender fogo no Shabat”. O primeiro é uma
proibição literal de usar fogo no Shabat. Para
ajudar os judeus a cumprir este mandamento, eles
estenderam essa proibição, erguendo uma barreira
ao redor de tudo que pudesse ser conectado ao
fogo, como ligar um motor ou usar eletricidade.

Em segundo lugar, eles também viram essa
proibição como uma metáfora sobre "fogo no
relacionamento" - tome cuidado para não acender
o "fogo da disputa". Shabat é um dia de Shalom ou
"paz". É por isso que Rabi Moshe Bogomilsky
percebeu que as três palavras hebraicas: כֹ֖ל ׁש ּבְ ֵא֔

בֵֹֽתיֶכ֑ם esh bechol moshbotechem “Fogo em מֹׁשְ
todas as vossas habitações” termina com as letras
Shin, Lâmed e Mem, as três letras que formam a
palavra Shalom em hebraico. Este apelo pela paz
também foi a preocupação de Yeshua quando ele
disse: "Vocês ouviram o que foi dito aos nossos
pais: 'Não assassine', e quem cometer assassinato
estará sujeito a julgamento. (Mateus 5:21). Yeshua
era um judeu que pensava de maneira judaica e
queria ajudar seus seguidores a não infringir essa
lei. É por isso que ele estendeu, dizendo: “Mas eu
lhes digo: quem demonstrar ira contra seu irmão
estará sujeito a julgamento. Quem chamar seu
irmão de 'imprestável' será trazido perante o

costurar, prender, abater, esfolar, traçar linhas,

raspar e alisar a pele, cortar a pele, escrever,

apagar ordem para escrever, construir, demolir

para construir, extinguir para reacender, acender,

bater com um martelo e carregar de um domínio

para outro (Mishnê Torá, Shabat cap. 7).

UM DIA DE PAZ



"E Moisés disse aos filhos de Israel: Vede,
chamou o Eterno pelo nome a Betsalel

ben Uri, neto de Hur, da tribo de Judá, e o
encheu do Espírito de D’us em ciência, em
inteligência e em saber, e para toda obra.
(...) E para ensinar dotou seu coração, e o

de Aholiav ben Ahissamah, da tribo de
Dan" (Êxodo 35:30,31,34)

freebibleimages.org

Sanhedrin; e quem disser 'tolo' incorre na
penalidade de queimar no fogo do Gei-Hinnom!”

(Mateus 5:22). Que declaração forte de Yeshua! Na
verdade, se acendermos um fogo de disputa,

zangando-nos com nosso irmão ou o insultando,

receberemos a consequência desse fogo que
vocês acenderam.

Esta palavra é muito mais sobre o presente e o
futuro, para lembrar em todas as gerações de
guardar o Shabat como um dia sagrado, dedicado
ao D'us libertador, aquele que deu a Israel a
liberdade do Egito e, portanto, Aquele que está
sempre pronto para nos libertar de nossos
pecados e escravidão. Zachor e Shamor são
simbolicamente representados pelas duas velas
do Shabat, frequentemente chamadas de
"Shamor v'Zachor".ZACHOR E SHAMOR

Em relação às duas versões do 4º mandamento
(Êxodo 20 e Deuteronômio 5), o Midrash (Yalkut
Shimoni) explica: "Lembre-se 'do Shabat de
antemão, e' Guarde-o 'depois ..." - o que significa
que o Shabat é tão especial e importante que
devemos começar cedo e terminar tarde.

Encontramos a mesma ideia nesta Parashá: “e no
sétimo dia haverá para vós santidade, Shabat de
repouso ao Eterno” (Êxodo 35:2). Nesse versículo, a
palavra “santo”, kodesh, precede a palavra Shabat;
no entanto, na Parashá Beshalach (Êxodo 16:23).

Em uma expressão virtualmente idêntica, a
palavra Shabat precede kodesh. Em outras
palavras, nesta Parashá a Torá diz que a palavra
kodesh deve vir antes da palavra Shabat - a
santidade do Shabat deve começar cedo,

enquanto na Parashá Beshalach a palavra kodesh
vem depois do Shabat, o que significa que
devemos estender nosso Shabat até o sábado à
noite. Hoje, os judeus começam o Shabat quando
acendem as velas do Shabat, 18 a 30 minutos
antes do pôr-do-sol na noite de sexta-feira, e o
terminam com o serviço de Havdalá que começa
assim que veem 3 estrelas no céu ou cerca de
uma hora após o pôr do sol. No início do quarto
mandamento em Êxodo 20, a palavra Zachor,
“Lembre-se”, nos convida a olhar para o passado, e
descobrimos que esta versão do mandamento se
refere à Criação. O Shabat foi dado à humanidade
na Criação (Gênesis 2:1-3) e, portanto, é um
presente para toda a humanidade. Aqui
descobrimos que uma das razões para o Shabat é
lembrar a Criação e celebrar o Criador. Em
Deuteronômio 5, o início do quarto mandamento
é a palavra Shamor, que significa “guardar”. 



AS BÊNÇÃOS DO SHABAT

A tradição judaica insiste que há b'rachot ou "bênçãos" para guardar o Shabat adequadamente, e eles

observam que nesses versos a expressão para o trabalho "feito" está na forma passiva - "o trabalho deve

ser feito" - em vez de usar uma forma ativa, "Você deve trabalhar." (Ou HaChaim em Êxodo 31:15) Isso é

interpretado como significando que o Eterno dá Suas b'rachot (bênçãos) sobre o trabalho feito durante a

semana, e o sucesso experimentado é muito mais do que o previsto: o sucesso é desproporcional aos

esforços (Chabad.org). Talvez este seja o segredo do sucesso dos judeus em seu trabalho. A Torá implica

que se o trabalho for feito corretamente durante os seis dias úteis da semana, e a santidade do Shabat

do sétimo dia for honrada, então o trabalho que é feito durante a semana será abençoado também, além

das bênçãos recebidas pelo homem ou mulher que guarda o Shabat. Há outro aspecto do Shabat a ser

considerado: o Shabat é o antídoto ou vacina contra a idolatria. Enquanto o povo de Israel, e mais

geralmente o povo do Eterno, forem fiéis ao Shabat, eles também evitarão a idolatria. Isso foi provado

pela história de Israel e também pela história da igreja. A Bíblia é clara que nos tempos em que Israel

negligenciou celebrar o Criador Eterno no Shabat, eles adoraram Baal, Moloque e outros ídolos. A história

da igreja também é clara: a Igreja Primitiva do primeiro século foi fiel ao Shabat, e os crentes não foram

tentados pela idolatria; mas assim que a igreja começou a imitar o mundo romano e grego, que adorava

o Sol no domingo, ela desistiu do Shabat, construiu catedrais e igrejas "cristãs" nas fundações dos

templos pagãos e introduziu ídolos e objetos de idolatria, como a cruz, para o cristianismo. No século 4,

depois que Constantino, o imperador romano, fingiu que havia se convertido ao cristianismo (qualificado

hoje por muitos historiadores como uma conversão política), a mudança entre os cristãos de guardar o

Shabat para a homenagem ao domingo foi completa. Portanto, entendemos porque as palavras de

Moshe foram tão duras: "Quem quer que faça alguma obra, morrerá." Não guardar o Shabat do sétimo dia

é entrar no caminho da idolatria, pois rejeitar o Shabat do Eterno é a expressão da escolha de rejeitar o

Eterno e não mais reconhecê-lo como o Criador do universo. Qualquer pessoa que fizer essa escolha

também estará fazendo uma escolha sobre seu destino eterno, que será a morte eterna. Hoje, judeus e

não judeus que celebram o Shabat em sua casa consideram seu lar um santuário e local de moradia para

o Eterno, trazendo uma ênfase na espiritualidade e na Divindade em seu lar.

CHAZAK! CHAZAK! VENIT CHAZEK!

Estamos concluindo a leitura do sêfer Shemot e o costume judaico é que na conclusão da leitura de cada
um dos cinco livros da Torá, a congregação pronuncia em uníssono: “Chazak, chazak, venit chazek!”
(“Força! Força! Que sejamos fortalecidos!”). O Talmud nos diz que uma das coisas que está em constante
necessidade de fortalecer e melhorar é o estudo da Torá. Assim, dizemos “Chazak” para nos fortalecermos
no estudo da Torá. Sentimo-nos enfraquecidos após vermos nossas limitações ao aprender da Torá mas
ao mesmo tempo nos fortalcemos ao entender lições novas.



HAFTARÁ:  1  RE IS  7 : 13 -8 :2 1

O Templo foi concluído no oitavo mês: “e no 11º ano, no mês de Bul, que é o oitavo mês, foi terminada a

casa, com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, levando sete anos para construí-

la.” (1 Reis 6:38—compare 1 Reis 6:1). Isto significa que levou sete anos e sete meses para construir o

Templo: “A construção do templo foi concluída no oitavo mês”. O calendário começa com o mês de

Nissan, portanto, o oitavo mês é o mês que segue o mês de Tishrê com Yom Kipur e Sucot. Este oitavo

mês é o mês de Cheshvan (nome babilônico) ou Bul (nome hebraico). O próximo passo foi a dedicação

do Templo, mas leva tempo para preparar uma dedicação como a que Salomão tinha em mente. É o

que confirma Abravanel, que comenta que o atraso foi causado pela necessidade de se preparar

adequadamente para a grande festa que se realizaria em homenagem à dedicação. Verificamos que a

dedicação foi celebrada durante o sétimo mês do ano seguinte, na época das festas de outono, durante

o mês chamado na Bíblia de mês de Etanim (Tishrê em setembro / outubro): “Então Salomão reuniu os

anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais dos filhos de Israel, ao rei Salomão

em Jerusalém, para fazerem subir a Arca da Aliança do Eterno da Cidade de David, que é Tsion. E todos

os homens de Israel se reuniram ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o sétimo

mês.” (1 Reis 8:1,2). O Midrash explica que Salomão queria que a dedicação ocorresse no mês de

nascimento dos Patriarcas (Etanim se traduz como "poderosos") para enfatizar a aceitação de Salomão

pelo Eterno e Sua aprovação do Templo. O mês de Etanim (ou Tishrê) é o mês das festas de Yom Teruá

(mais tarde chamado de Rosh Hashaná), Yom Kipur (o Dia da Expiação) e Sucot (a Festa dos

Tabernáculos). A dedicação começou sete dias antes da festa de Sucot, e a alegria se estendeu até a

Festa dos Tabernáculos. O povo então partiu para suas casas no dia 23 do sétimo mês, tendo passado 15

dias em celebração: 7 dias dedicando o Templo e 7 dias celebrando Sucot, mais Shemini Atsêret

(compare 1 Reis 8:65 e 2 Crônicas 7: 9,10). Durante os onze meses de preparação, foram feitos planos

para mover a Arca da Aliança para o Templo, bem como tudo o que deveria ser feito durante a própria

dedicação. A Arca naquela época estava localizada em Jerusalém, para onde havia sido trazida pelo Rei

David. Além disso, cada um dos líderes envolvidos na dedicação do Templo precisava se preparar para

participar dos serviços de dedicação. Salomão reuniu os “anciãos de Israel”, isto é, o Sinédrio, o alto

tribunal de justiça de Israel, conforme confirmado pelo Talmud que especifica que o Supremo Tribunal

estava presente na dedicação do Templo (Shavuot 15a). Depois que tudo foi preparado e os homens de

Israel se reuniram em Jerusalém, o primeiro passo foi mover a Arca da Aliança para o Templo.: “E vieram

todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes carregaram a Arca. Fizeram subir a Arca do Eterno, a tenda

da reunião e todos os utensílios sagrados que havia na tenda, e os os sacerdotes e os levitas os fizeram

subir.” (1 Reis 8:3,4). De acordo com Números 7:9, apenas uma família entre os levitas foi designada para

carregar a Arca da Aliança, e esta era a família de Coate, os Coatitas: “Mas aos filhos de Kehat não deu,

porque o serviço da santidade estava sobre eles; eles o levavam nos ombros.” (Números 7:9). No entanto,

há uma discussão entre os estudiosos judeus sobre se a Arca foi carregada por cohanim (sacerdotes -

descendentes de Aharon) ou levitas (coatitas), e essa conversa é porque o primeiro livro dos Reis

menciona os cohanim, mas o segundo livro de Crônicas diz que foram os levitas (2 Crônicas 5:4). Se os

levitas trouxeram a Arca de seu lugar no Monte Sião para o Templo no Monte Moriá, ainda está claro

que foram os cohanim que colocaram a Arca no Lugar Santíssimo, uma vez que apenas os cohanim

(sacerdotes) foram autorizados a entrar no Santíssimo: “E os sacerdotes trouxeram a Arca da Aliança do

Eterno ao seu lugar, ao Santuário da casa – ao Santo dos Santos, sob as asas dos querubins.” (1 Reis 8:6).

Por fim, a Arca encontrou seu santuário final - a Arca que foi construída na época de Moshe e que ainda

continha as tábuas dos Dez Mandamentos. Ela havia sido estacionada em Gilgal, Shiló e Nob, então

após a destruição de Nob na época do rei Shaul, a Arca foi carregada para Gibeão (I Crônicas 21:29),

então o Rei David a trouxe para Jerusalém. A Arca da Aliança era a peça de mobília mais importante do

Templo, assim como era no Mishcan ou Tabernáculo. Era onde os Dez Mandamentos foram guardados e,

portanto, a representação simbólica do coração de cada crente que é convidado a estudar a Torá por

toda a sua vida e a valorizar os Dez Mandamentos como o resumo de todos os mandamentos que o

Eterno deu ao Seu povo, o resumo de todas as grandes leis morais, cujo cumprimento foi totalmente

exemplificado por Yeshua. Como o rabi Shaul diz: “Porque o objetivo [τέλος - "telos"] estabelecido pela

Torah é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança.” (Romanos 10:4).



A tradição judaica fez um paralelo entre a criação, o Espírito de D’us pairava sobre a face das águas

(Gênesis 1:2) e a nuvem cobrindo a Tenda da Congregação no Santuário (Êxodo 40:34a). Mas os Sábios de

Israel (chachamim) também fizeram um paralelo entre a Glória de D’us enchendo o Tabernáculo: “e a

glória do SENHOR encheu o tabernáculo” (Êxodo 40:34b ARA), e a criação da luz no primeiro dia da

criação: “Disse D'us: Haja luz; e houve luz” (Gênesis 1:3). A presença da Shechinah, ou a “Glória do Senhor”, é

a presença de D’us. Rabi Ari Kahn disse que “Nachmanides escreveu que o segredo sublime do

Tabernáculo é que a presença de D’us, que pairou sobre o monte Sinai, agora será colocada em

“permanente exibição” no Tabernáculo” (aish.com). Ele usou exatamente as mesmas palavras que a Bíblia

usou sobre “o Espírito de D’us pairava sobre a face das águas”. Nós sabemos que D’us queria habitar com

os homens, que esse era o propósito da criação do ser humano (ele andou com Adão e Eva no Gan Eden),

e que esse era o propósito da construção do Santuário entre Seu povo (Êxodo 25:8). Habitar entre Seu

povo não era possível após o pecado de Adão e Eva, e foi por isso que D’us deu novas instruções após o

êxodo, a fim de ensinar a Seu povo que Ele queria habitar entre eles, por meio do Santuário. De fato, esse

Santuário era uma profecia, anunciando que, um dia, D’us habitaria com Seu povo. E nós sabemos que,

por meio do Mashiach, D’us habitou entre nós: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (João 1:14). A

vinda de Yeshua à terra foi o cumprimento dessa intenção profética de D’us por meio do Santuário. No

entanto, após sua ressurreição, Yeshua ascendeu aos céus, e a pergunta legítima que temos é: Como D’us

habitou entre Seu povo após a ascensão do Mashiach? Yeshua respondeu essa pergunta quando afirmou:

“Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a

fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque

não no vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós” (João 14:15-17). A

presença de D’us hoje é por meio do Ruach Elohim, o Espírito Santo, que era simbolizado pela Shechinah

no tempo de Moisés e do Santuário físico. O Espírito Santo vivendo hoje em nós é o cumprimento da

profecia da Shechinah, que veio sobre o Santuário em Êxodo 40. A tradição judaica também viu um

paralelo entre a Shechinah e o Espírito Santo. O Rabbi Ari Khan diz novamente: “O Espírito Santo assim

flutuou sobre o mundo, como as Escrituras dizem: Então a nuvem cobriu a Tenda da Congregação” (Ibid.).

O propósito da Schechinah nesse tempo da aliança renovada, é nos ensinar e nos lembrar o que Yeshua

ensinou a Seus talmidim:”mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse

vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito” (João 14:26). Yeshua disse

ainda mais: “esse dará testemunho de mim” (João 15:26). O Santuário foi preenchido pela Shechinah para

nos ensinar que haverá um dia quando Eu encherei Meu povo com o Meu Espírito. É hoje que nós

devemos ser preenchidos com o Ruach Hakodesh (Espírito Santo). A presença do Ruach Hakodeseh é um

mistério real, porque Yeshua continua dizendo: “Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda

por um pouco, e o mundo não me verá mais; vós, porém, me vereis; porque eu vivo, vós também vivereis”

(João 14:18-19). Ele prometeu “outro Consolador”, mas afirmou: “Eu virei a vocês” por meio desse “outro”. É

Yeshua quem está vindo a nós, mas em outra forma. Ele declara: “Ainda por um pouco, e o mundo não me

verá mais; vós, porém, me vereis”. Ele está vivendo hoje em nós através do Ruach Hakodesh; que boas

novas! A promessa de Yeshua está unida com as promessas dos profetas de Israel: “Eis aí vêm dias, diz o

SENHOR, em que firmarei nova aliança [ֽה ִר֥ית ֲחָדׁשָ b'rit hadasha] com a casa de Israel e com a casa de ּבְ

Judá. (...) Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o SENHOR:

Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei; eu serei o seu Deus, e eles

serão o meu povo” (Jeremias 31:31-33 ARA ). A principal função dessa “b’rit hadasha” é que D’us “lhes

imprimirei as minhas leis” e “no coração lhas inscreverei”. Como? Pelo Ruach Elohim, o Espírito Santo, ou a

Shechinah no coração do Seu povo. Mas muito mais ainda: “Não ensinará jamais cada um ao seu próximo,

nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao SENHOR, porque todos me conhecerão, desde o menor

até ao maior deles, diz o SENHOR” (Jeremias 31:34 ARA). Vamos lembrar que essa aliança é uma aliança

“com a casa de Israel e a casa de Judah”, com Israel, não com um povo estrangeiro, e é por isso que está

escrito: “Pois perdoarei as suas iniqüidades e dos seus pecados jamais me lembrarei” (Jeremias 31:34b).

Israel é um pecador, cheio de iniquidades, mas D’us é um pai amoroso, que não abandona Seu povo, mas

os chama de volta e perdoa seus pecados e iniquidades. Assim o final do capítulo é maravilhoso: “Assim

diz o SENHOR, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita

o mar e faz bramir as suas ondas; SENHOR dos Exércitos é o seu nome” (Jeremias 31:35). Ele mesmo

declara: “Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o SENHOR, deixará também a descendência de

Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o SENHOR: Se puderem ser medidos os

céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a

descendência de Israel, por 
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tudo quanto fizeram, diz o SENHOR” (Jeremias 31:36,37 ARA). Israel nunca será rejeitado, e nunca será

substituído por outro povo. O coração de D’us é suficientemente grande para englobar todo o povo da

terra, e é por isso que, mesmo que os membros da aliança renovada sejam pessoas de todas as nações,

Seu primogênito, o povo de Israel, ainda está entre nós. Como o Rabbi Shaul disse em Romanos 11: “Assim,

pois, [como no tempo de Eliyahu Hanavi] também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente

segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras; do contrário, a graça já não é graça”

(Romanos 11:5,6). Assim não vamos colocar Israel sob a salvação pelas obras. O Israel remanescente é uma

obra pura da graça de D’us. Sendo limpos na aliança renovada por Yeshua, voltemos às Suas palavras na

Besorah de João. No tempo da aliança renovada será feita uma grande descoberta sobre Yeshua:

“Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós, em mim, e eu, em vós” (João 14:20). É, com

certeza, muito difícil para os judeus entender essas palavras de Yeshua, mas elas podem ser entendidas

apenas pela inspiração divina, e é por isso que Ele prometeu o Ruach Elohim, e então, usando o tempo

futuro, Ele disse: “vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós, em mim, e eu, em vós”. Essa revelação

será efetiva apenas para aqueles que o obedecem e são fiéis à Torah: “Aquele que tem os meus

mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu

também o amarei e me manifestarei a ele” (João 14:21). Como podemos ver aqui, tudo é sobre o amor:

“Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos para ele e

faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras; e a palavra que estais ouvindo

não é minha, mas do Pai, que me enviou” (João 14:23, 24). Tudo isso é necessário para avançar mais

profundamente no conhecimento dos ensinos de Yeshua: “mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o

Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho

dito” (João 14:26).



E vi que se D'us tivesse mudado o Sábado, do sétimo para o primeiro dia, Ele teria mudado
a redação do mandamento do Sábado, escrito nas tábuas de pedra, que agora estão na
arca, no lugar Santíssimo do Templo no céu; (Apocalipse 11:19.) E seria lido assim: o
primeiro dia é o Sábado do Eterno teu D'us. Mas eu vi que era o mesmo que quando escrito
nas tábuas de pedra pelo dedo de D'us, e entregue a Moisés no Sinai: "Mas o sétimo dia é o
sábado do Eterno teu D'us." (Êxodo 20:10.) Vi que o santo Sábado é, e será, o muro de
separação entre o verdadeiro Israel de D'us e os incrédulos; e que o Sábado é a grande
questão, para unir os corações dos queridos santos que aguardam D'us. (WLF, 18).

Para a edificação do santuário, grandes e dispendiosos preparativos eram necessários;
grande quantidade dos materiais mais preciosos e caros era exigida; todavia o Eterno
apenas aceitava ofertas voluntárias. “De todo o homem cujo coração se mover
voluntariamente, dele tomareis a Minha oferta” (Êxodo 25:2), foi a ordem divina repetida
por Moisés à congregação. A devoção a D'us e o espírito de sacrifício eram os primeiros
requisitos ao preparar-se uma morada para o Altíssimo. (PP, 245).

I N S P I R A C I O N A L

SHABAT, A RAINHA
O Rabino Zalman Marozov faz esta pergunta: "Por que Moshe prefaciou a mitsvá de construir o

Tabernáculo com a mitsvá de observar o Shabat?" O Midrash explica isso com a seguinte parábola: Um rei

instruiu os melhores arquitetos de sua terra a construírem para ele um belo palácio. O rei esteve

totalmente envolvido nos planos arquitetônicos e em todas as etapas de preparação e construção do

palácio. Um dia, a rainha se aproximou dele e disse: "Você está tão feliz e envolvido com o seu palácio que

se esqueceu totalmente de que eu existo!" Imediatamente o rei tirou sua mente do palácio e passou as

próximas 24 horas cuidando de sua rainha. O mesmo aconteceu com a construção do Tabernáculo. O

Shabat, que é chamado de “a rainha”, reclamou que “os judeus estarão tão imersos na construção do

Tabernáculo que se esquecerão totalmente de mim”. Assim, antes de contar ao povo judeu sobre a

construção do Tabernáculo, Moshe, começou com a mitsvá do Shabat. Pois a observância do Shabat é

uma das maiores e mais importantes mitzvot que D'us deu ao povo de Israel.” “Lembra-te do dia do

Shabat [sábado] para santificá-lo. Seis dias trabalharás e farás toda tua obra, mas o sétimo dia é o Shabat

do Eterno, teu D'us” Êxodo 20:8-11).

H I S T Ó R I A S  E  T R A D I Ç Õ E S

DOAÇÕES E RECOMPENSAS
A seguinte história é encontrada no Talmud de Jerusalém: Rabi Eliezer era muito doador. Certa vez,

quando Rabi Eliezer não estava em casa, alguns pobres vieram, foram alimentados e foram

embora.Quando Rabi Eliezer retornou, foi-lhe dito que os pobres comiam e, antes de partir, o

abençoavam. Rabi Eliezer disse: “Neste caso, não há muita recompensa para mim por esta mitsvá.” Em

outra ocasião, Rabi Eliezer foi informado de que algumas pessoas pobres diziam coisas depreciativas

sobre ele depois de comerem. “Neste caso”, disse Rabi Eliezer, “a recompensa pela mitsvá é grande!”.



“Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e
trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos

de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor.” 
(Êxodo 35:22 - NTLH)
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