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NOTÍCIAS

LIÇÃO DA ESCOLA SABATINA EM HEBRAICO
Agradecemos a Shalom David e sua equipe por prepararem fielmente
o guia de estudo em hebraico para o primeiro trimestre de 2021. É
uma bênção poder estudar a Bíblia em hebraico, semana após
semana. Neste trimestre a lição é sobre o livro de Isaías. Este é um
livro muito interessante que é um conforto para o povo de D'us; um
livro que revela tanto sobre o Messias que foi chamado a Bessorá do
Tanach. Desejamos a todos um estudo abençoado. Qualquer pessoa
que queira baixar este guia de estudo pode fazê-lo aqui.

WEBSITE SHALOM ADVENTURE
Pela graça de D'us terminamos nosso 10º ano de publicação e este foi
nosso melhor ano até agora. Publicaremos nossos números finais no
próximo boletim informativo, mas a partir dos números iniciais talvez
tenhamos dobrado o número de leitores do ano passado! Damos toda
a glória ao Eterno, e agradecemos a nossos leitores por seu apoio fiel.
Você pode apoiar esta revista tornando-se um assinante gratuito e
contando a outros sobre ela: www.ShalomAdventure.com
Também acabamos de abrir uma conta na mídia social Parler para
postar atualizações diárias. 100% de nossas postagens serão vistas por
aqueles que clicarem para nos seguir, enquanto o Facebook permite
apenas que cerca de 3% do conteúdo seja visto (a menos que nós os
paguemos para aumentar nosso alcancel). Você pode nos seguir em
www.Parler.com/ShalomAdventure

ESTUDO ONLINE "DESCOBERTAS JUDAICAS"
O livro Descobertas Judaicas (do website Shalom Adventure) foi traduzido para o russo e agora está
publicado online. Apenas na primeira semana, mais de 300 pessoas começaram estes estudos, e aqui
estão alguns de seus comentários:
Ksenia : Muito obrigada. Estou abrindo a Palavra de D'us por mim mesma sob uma luz diferente.
Vadim : Obrigado, Jeff, por este material interessante e os comentários.
Natalya : Obrigada, Jeff por seu testemunho, que está se tornando uma realidade para muitas pessoas
de diferentes nacionalidades e de todas as nações.
Irina : Obrigada pela lição, Jeff. Estou satisfeita com o processo de aprendizagem, a apresentação do
material é excelente. Obrigada por seu serviço.
Samuel : Listar e expor as semelhanças tipológicas entre Moshe e o Mashiach torna esta lição
especialmente interessante e envolvente!
Irina : Obrigada pela lição, eu escrevi algumas das afirmações.
Natalya : Muito do material da lição foi muito interessante para mim e antes não me era familiar. Muito
obrigada pelo extenso trabalho realizado por sua equipe.
A tradução do conteúdo em português está em andamento e anunciaremos aqui.

PARASHÁ VAIECHI

שה ַו ְי ִחי
ָ ׁ ּ ָפ ָר

GÊNESIS 48:28-50:26
VISÃO GERAL

pinterest.com

Após 17 anos no Egito, Yaakov sente seus dias chegarem ao fim e chama Yosef. Ele faz Yosef jurar
que o sepultaria na caverna de Machpela, jazigo de Avraham e Sarah, Yitschaq e Rivka. Yaakov
adoece e Yosef traz-lhe seus filhos, Efráim e Menashe. Yaakov os eleva ao status de seus filhos,
assim dando a Yosef uma porção dobrada que remove o status de primogenitura de Reuven.
Como Yaakov fica cego por causa da idade, Yosef leva seus filhos perto do avô. Yaakov os beija e
abraça. Ele que não pensava em ver Yosef de novo, ainda mais os filhos de Yosef. Yaakov começa
a abençoá-los, dando precedência a Efráim, o mais novo, mas Yosef o interrompe e indica que
Menashe é o mais velho. Yaakov explica que abençoará Efráim com sua mão forte porque
Yehoshua descenderá dele e seria o conquistador de Érets Israel e o ensinador da Torá ao povo
hebreu. Yaakov chama seus outros filhos para abençoá-los também. As bênçãos de Yaakov
refletem o caráter peculiar e a capacidade de cada tribo, direcionando cada uma em sua missão
de servir a D’us. Yaakov descansa aos 147 anos. Uma enorme procissão acompanha o cortejo
fúnebre do Egito até sua sepultura na caverna de Machpela em Hebron. Após a morte de
Yaakov, os irmãos ficam preocupados que agora Yosef se vingará deles. Yosef reassegura-lhes
que continuará apoiando-os e suas famílias. Yosef vive o restante de seus anos no Egito, vendo
até os bisnetos de Efráim. Antes de morrer, Yosef prediz a seus irmãos que D’us os tiraria do
Egito. Ele os faz jurar que seus ossos seriam tirados do Egito quando este tempo chegasse. Yosef
descansa aos 110 anos e é embalsamado. Assim termina o Sêfer Bereshit, o primeiro dos cinco
livros da Torá.

"E Israel estendeu sua mão
direita e a pôs sobre a cabeça de
Efráim – que era o menor –, e a
sua mão esquerda sobre a
cabeça de Menashe, dirigindo
com entendimento suas mãos,
apesar de Menashe ser o
primogênito."
(Gênesis 48:14)”

ATO DE BONDADE VERDADEIRA
E vem o pedido de Yaakov: “Se, rogo, achei graça a
teus olhos, põe, rogo, tua mão debaixo da minha
coxa, e farás comigo caridade e verdade; rogo-te,
não me sepultes no Egito!” (Gênesis 47:29b). As
palavras hebraicas Chéssed VeEmet significam
"amor/bondade" e "verdade", e são traduzidas por
Rashi como "bondosa e verdadeiramente". A
bondade demonstrada aos mortos é a verdadeira
bondade, pois quem faz chéssed (bondade) para
uma
pessoa
morta
não
espera
qualquer
recompensa. Yaakov sabe muito bem que Yosef
sepultaria seu pai com pompa e esplendor. Mas ele
lhe diz: Por todo o seu Chéssed (amor), não perca
de vista a Emet (verdade). Prefiro não ser sepultado
de forma alguma do que ser sepultado no Egito - a
ênfase está em seu pedido de que ele não seja
sepultado no Egito. Como disse o rabino Hirsch:
"Seria de se pensar que o cumprimento de tal
pedido não seria tão difícil que exigisse um
juramento
tão
solene"
(2008,
845).
Mas
compreendendo toda a história, sabemos que o
Faraó e os egípcios não a teriam levado gentilmente
se Yaakov e sua família tivessem partido e
emigrado do Egito. Assim também, a transferência
dos restos mortais de Yaakov para Canaã não deve
ter causado uma boa impressão, pois mostrou
claramente que a família de Yosef não se
considerava cidadã do Egito e ainda estava
emocionalmente ligada a seu antigo país.
Entretanto, o rabino Samson R. Hirsch diz que a
motivação de Yaakov era ainda mais profunda:
Durante os dezessete anos que viveu no Egito,
Yaakov certamente deve ter notado a poderosa
influência que sua "posse" (Gênesis 47:27) tinha
sobre seus descendentes. Ele deve ter visto que
eles tinham começado a considerar o Nilo como seu
Jordão, que eles tinham deixado de considerar sua
estadia no Egito como um exílio. Esta foi de fato
razão suficiente para o pedido solene de Yaakov de
que não o enterrassem no Egito, mas que o
levassem para sua verdadeira pátria. Assim, havia
razão suficiente para que Yaakov lhes dissesse:
"Você pode esperar e desejar viver no Egito, mas eu
não quero nem mesmo ser sepultado aqui". É por
isso que o rabino Hirsch diz: "Ele expressou seu
pedido, não como Yaakov, de um ponto de vista
privado e pessoal, mas como Israel, portador do
destino nacional, como um aviso para o futuro
nacional de seus filhos" (2008, 846). Uma lição pode
ser extraída do favor que Yosef fez a seu pai:
Somente quando é feito um ato que não pode ser
retribuído, o ato pode ser considerado uma
verdadeira gentileza. Se o favor pode ser retribuído,

então o ato não pode ser considerado meritório.
Ao contrário, é uma forma de barganha na qual a
mercadoria não é gentileza objetiva, mas sim
favoritismo subjetivo.

D'US DOS VIVOS, NÃO
DOS MORTOS
Enquanto Yaakov estava doente, ele queria
agradecer a D'us, ele se curvou à cabeceira de sua
cama. Nossos sábios explicam que a Presença do
Eterno (shechiná) repousa à cabeceira da cama da
pessoa doente. Como resultado, de acordo com a
lei judaica, ao visitar uma pessoa doente, não se
deve sentar à cabeceira da cama do paciente por
respeito à Presença Divina. Aquele que está doente
não deve sentir que o Eterno o abandonou. Ao
contrário, a pessoa que está doente deve ser
encorajada porque D'us está com ela em todos os
momentos e enviará sua cura. Visitar os enfermos
(Bicur Cholim) tem muitos propósitos: Ele eleva
seus espíritos e assim os ajuda a superar sua
doença; ajuda a determinar se há algo que eles
precisam; também nos motiva a rezar por sua
recuperação. Yaakov foi o único dos Patriarcas
cujos filhos todos seguiram na fé e tradição de seu
pai. Assim, "Nossos Sábios nos ensinam que
enquanto as crianças, os descendentes de Jacó,
mantiverem vivos seus ensinamentos, enquanto
nós vivermos por eles, "Yaakov não morreu - ao
contrário, ele vive! E este é o verdadeiro significado
de "Chazak (Seja forte)" (Esther Jungreis em
aish.com). É por isso que chamamos nosso D'us, o
D'us de Avraham, Yitschaq e Yaakov, e dizemos
que nosso D'us é o D'us dos vivos e não dos mortos.
Em outras palavras, a vida verdadeira não é
medida pela duração de um dia. Ela é medida
pelos valores pelos quais se vive e pela capacidade
de transmitir esses valores para as gerações
futuras. Enquanto os filhos, netos e bisnetos dos
Patriarcas continuarem nos seus passos, Avraham,
Yitschaq e Yaakov estarão vivos através da vida e
dos atos de seus descendentes.

YAAKOV RECOMPENSA YOSEF

AS BÊNÇÃOS DE YAAKOV

Yaakov diz a seu filho Yosef: "E Israel disse a José:
Eis que, quando eu morrer, D'us estará convosco e
vos fará voltar à terra de vossos pais, e eis que te
dou uma porção (Shechem) a mais sobre teus
irmãos, (da terra) que tomei com minha espada e
com meu arco da mão do Emoreu. (Gênesis
48:21,22). Assim, Yaakov deu a Yosef a cidade de
Shechem (em Samaria) como recompensa por
prometer que, após sua morte, Yosef o levaria
para fora do Egito para ser sepultado em Canaã. É
por isso que Josué, ao dividir a Terra Prometida
entre as 12 tribos, deu a cidade de Shechem à
tribo de Efraim e Yosef foi sepultado naquela
cidade. A "espada e arco" com a qual Yaakov diz
ter capturado a cidade de Siquém, refere-se a
suas orações que protegeram seus filhos Shim'on
e Levi quando conquistaram Siquém. A tradição
judaica pergunta: Por que Yaakov compara a
"oração" a uma "espada e arco"? Os sábios de
Israel explicam que a oração é como uma
batalha. Durante a oração, uma pessoa quer se
conectar com o Eterno e deve lutar para superar
as inclinações terrenas do corpo. Neste sentido, a
oração representa uma batalha de espiritualidade
sobre a fisicalidade, e a luz sobre as trevas. O
rabino
Mendel
de
Kotsk
explicou
mais
especificamente por que Yaakov comparou a
oração ao arco e flecha: "Para que o arco atire a
flecha, o arqueiro tem que puxar o fio do arco
para si mesmo". Quanto mais ele puxar o arco
para si mesmo, mais longe a flecha irá". Assim
também é com a oração" (aish.com). Para que a
oração seja eficaz, é preciso "puxá-la" na direção
de si mesmo. A oração tem que afetar a pessoa
até o fundo do seu coração. Quanto mais próximo
se puxa o arco, ou seja, quanto mais intenção
(cavaná) se coloca em sua oração, mais alto" ela
voa, e maior será o efeito da oração.

Antes da morte de Yaakov, a Torá diz: “E Jacob
chamou a seus filhos e disse: 'Juntai-vos e vos
anunciarei o que vos acontecerá no fim dos dias.’”
(Gênesis 49:1). Em suas últimas palavras a cada
tribo, Yaakov revelou seu futuro. A Reuven, disse
Yaakov: “Ruben, tu és meu primogênito, minha
força e princípio de minha potência, proeminente
em dignidade e proeminente em poder. Afoito
como as águas, não terás estas vantagens,
porquanto subiste ao leito de teu pai e profanaste
seu leito; sim, subiste na minha cama.” (Gênesis
49:3,4, cf. Gênesis 35:22). Yaakov tirou os direitos
de primogênito de Reuven - é por isso que o rei
de Israel e o Messias não são descendentes de
Reuven. O rabino Zelig Pliskin diz que Yaakov
disse a Reuven: "Instável como a água, você não
terá preeminência" (aish.com). A Torá não
costuma dar metáforas como faz aqui. O que esta
metáfora "Instável como a água" nos ensina?
responde o rabino Yeruchem Levovitz: A metáfora
da Torá está nos mostrando a realidade viva do
traço da impulsividade. A impulsividade é como a
água. Assim como a água flui rapidamente,
também o é o comportamento da pessoa que age
impulsivamente sem pensar cuidadosamente no
que está prestes a fazer. Se você não pesar as
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"E Jacob chamou a seus filhos e disse:
Juntai-vos e vos anunciarei o que vos
acontecerá no fim dos dias. Juntai-vos e
ouvi, filhos de Jacob; e ouvi a Israel, vosso
pai." (Gênesis 49:1,2)

consequências de seu comportamento, você cometerá muitos erros prejudiciais e causará muitos danos.
A metáfora da Torá da água serve como um lembrete constante dos perigos de ser impulsivo. Sempre
que você vir água fluindo, diga a si mesmo pensamentos que retardarão suas reações. (Rabbi Kalman
Packouz em aish.com).

UMA DAS BÊNÇÃOS PARA YEHUDÁ
A bênção seguinte dada por Yaakov a Yehudá foi: “Teus olhos se avermelharão de tanto vinho, e teus
dentes se branquearão de tanto leite.” (Gênesis 49:12). O que isso significa? Rashi nos diz que isto é uma
bênção para a fertilidade dos vinhedos para produzir uma abundância de vinho, e uma bênção de que as
ovelhas que pastam na terra produzirão uma abundância de leite (Rashi em Gênesis 49:12, cf. Sefaria.org).
O Talmud nos diz que o verso "seus dentes brancos com leite" pode ser lido (em hebraico) como:
"Quando alguém mostra seus dentes (em um sorriso) ao seu semelhante, é melhor que dar-lhe leite para
beber" (Ketubot 111b). Até que ponto consideraríamos uma pessoa que dava leite para beber aos
transeuntes todos os dias? Que benfeitor da humanidade! O rabino Avidgor Miller comenta que uma
bebida de leite fornece o alimento essencial e se torna parte de tudo o que o receptor faz depois. No
entanto, esta pessoa faz menos do que alguém que sorri para seu semelhante. O sorriso entra na mente e
no corpo do receptor e estimula todas as glândulas a produzir suas secreções nas proporções mais
benéficas (aish.com). Outra interpretação na tradição judaica associa Gênesis 49:12 com simchá (alegria),
pois é quando sorrimos que mostramos nossos dentes brancos. Os sábios de Israel também associaram a
alegria ao estudo da Torá porque descobrir a verdade na Torá dá a verdadeira simchá. Uma pessoa
imersa no estudo da Torá e possui um repositório de felicidade que não só preenche sua vida, mas pode
ser compartilhado com outros. Tal pessoa é capaz de ser maior do que o leiteiro. Aqueles que estudam a
Bíblia muitas vezes se tornam os melhores terapeutas porque têm profundos conhecimentos espirituais a
oferecer, alcançando a sabedoria eterna para uma compreensão da natureza humana. E porque eles
"estocaram" a felicidade, os problemas compartilhados pelos outros não podem subjugá-los e derrotá-los.
A Torá é para todos e afeta a todos. No Salmo 119, o rei David escreveu: “Se não encontrasse meu deleite
em Tua Torá, aflições já me teriam feito perecer.” (Salmo 119:92). No pior dos tempos, os judeus há
milhares de anos se voltam para a Torá em busca da fortaleza espiritual e do bem estar que nossa
geração tanto precisa.

CHAZAK
Estamos concluindo a leitura do Livro de Gênesis (Bereshit), por isso, na conclusão desta
Parashá, e ao final do estudo de um livro do Chumash, é um costume judaico a
declarar: Chazak! Chazak! Venit Chazek , "Seja forte! Seja forte! E que sejamos
fortalecidos".

H A F T A R Á 1 REIS 2:1-12
Embora a Bíblia não especifique em que idade Shlomo (Salomão) se tornou rei, o rei David disse que ele
era jovem e inexperiente (1 Crônicas 29:1; cf. 2 Crônicas 9:30, 12:13). Abravanel disse que ele tinha vinte
anos, que é uma idade jovem para se tornar um rei. David sabia que era importante preparar seu filho
para estar pronto para esta grande responsabilidade. Na época do capítulo 1 do livro de 1 Reis, David já
estava muito velho e em perigo de deixar seu trono sem designar antes de sua morte quem seria o rei. A
pedido de Bat Sheva e seus outros conselheiros, o rei David decidiu ungir seu filho Salomão rei o mais
rápido possível (1 Reis 1:33-40). Embora ele tivesse sido ungido uma segunda vez (1 Crônicas 29:22),
Salomão já é chamado "Rei" no primeiro capítulo de 1 Reis: “E o rei Salomão deu ordem e o fizeram
descer do altar, e ele veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: 'Vai para a tua casa.'”
(1 Reis 1:53). No texto paralelo de Crônicas, tomamos conhecimento de todos os preparativos que o rei
David fez para ter certeza de que o reinado de Salomão seria um sucesso. Ele pediu a todos os líderes
de Israel que viessem até ele, e organizou a liderança e o sacerdócio de Israel (1 Crônicas 23-28). Davi
sabia como preparar seu filho para seu grande destino. Ser um grande líder é primeiro comportar-se
como um grande homem, um herói aos olhos de seu povo: “E os dias em que David havia de morrer
aproximaram-se e ele deu ordem a seu filho Salomão, dizendo: 'Eu vou pelo caminho de todos os
mortais; portanto, sê forte e porta-te como um homem.” (1 Reis 2:1,2). Este é um convite a um jovem
para ser um homem de verdade e não ter medo do que o futuro nos reserva. Como Radak o interpreta,
este é um convite a ser "alguém com entusiasmo e autocontrole" (Scherman 2006, 17). Salomão era
jovem, e poderia ter se comportado com a impetuosidade de um jovem, mas seu pai o aconselhou a
agir com sabedoria, como um homem maduro. Entendendo isto, o primeiro pedido de Salomão a D'us
foi de receber esta sabedoria especial que vem do Eterno. As próximas instruções de David a Salomão
são sobre como cumprir a lei de D'us: para ser um bom rei, um grande líder do povo de Hashem, devese ser fiel a D'us. É por isso que David diz: “Cumpre o serviço devido ao Eterno, teu D'us, andando nos
Seus caminhos e guardando os Seus estatutos, os Seus mandamentos, às Suas leis e os Seus
testemunhos, conforme está escrito na Torá de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por
onde quer que fores, a fim de que o Eterno confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: 'Se
teus filhos guardarem os seus caminhos e trilharem diante de Mim fielmente – de todo o seu coração e
de toda a sua alma –, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel."' (1 Reis 2:3,4). Fidelidade a D'us é a
primeira prioridade para um bom líder. E este texto não é sobre uma prática cega da Torá, mas um
domínio do conhecimento da Torá em todas as suas dimensões, descrito como um "estatuto" Chucá,
"mandamentos" Mitsvá, "ordenanças" Mishpat e "decretos", Edut. Cada uma destas palavras descreve
uma categoria separada das instruções do Eterno, e nestes comentários do pára-quedas lidamos com
cada uma delas. A próxima exortação pode surpreender algumas pessoas: De fato, David está pedindo
que Salomão, além de manter a Torá, estabeleça a justiça e não deixe viver certos inimigos do reino de
David: “E tu sabestambém o que Ioav ben Tseruiá me fez: aquilo que fez aos dois chefes do exército –
Avner ben Ner e Amassá ben Iéter –, aos quais matou, derramando sangue de guerra em tempo de paz,
manchando com sangue o cinto que tinha sobre a cintura e os sapatos que tinha nos pés. Faz conforme
a tua sabedoria e não permitas que ele envelheça e desça à sepultura em paz.” (1 Reis 2:5,6). Como
devemos entender esta instrução? A Torá proíbe claramente a vingança, portanto, este texto não se
trata de vingança. É uma exortação a buscar a justiça, pois os erros devem ser corrigidos e os
malfeitores punidos, tanto para pagar por seus pecados como para dissuadir os outros do mal.
Lembremos que David foi um rei justo que escreveu os mais belos Salmos da Bíblia. Aqui, David
admoesta Salomão a buscar a justiça em nome do céu e do bem da nação de Israel. Se os criminosos
não forem punidos pela justiça humana, isso abriria as portas para todos os tipos de crimes e injustiças.
É por isso que, desde o início, o Eterno pediu a seu povo que estabelecesse juízes em todas as cidades
de Israel. Salomão começou como um rei muito jovem, e durante seu longo reinado será confrontado
por traidores, traição e deslealdade. Por isso David tentou instruí-lo no comportamento correto como rei
a fim de preservar o povo de D'us do elemento criminoso. Yoav (Joabe) merecia a pena de morte por
causa de sua responsabilidade pela morte de servos fiéis do reino: Avner ben Ner e Amassá ben Iéter (2
Samuel 3:27; 20:9,10). Lembremos que é difícil para nós julgar as práticas daquele dia, mas se o Eterno
cumpriu sua promessa a David e Salomão e permitiu que eles fossem os ancestrais do Messias,
podemos confiar que o Eterno considerou que David estava certo quando deu estas instruções ao seu
filho, o Rei Salomão.

B ' R I T H A D A S H Á REVELAÇÃO 21:1-21
Avraham teve dois filhos: Ishmael e Yitschaq. Yitschaq seguiu o caminho de D’us, mas Ishmael não.
Yitschaq teve dois filhos: Essav e Yaakov. Yaakov seguiu o caminho de D’us, mas Essav não. Quando
consideramos a família de Yaakov, descobrimos que a vida da sua família não foi fácil – houve muitos
conflitos entre seus filhos e entre suas esposas. Ele teve que educar treze filhos, talvez mais se ele teve
mais que uma filha, que foi Diná. No final da sua vida ele era um homem feliz, vendo seus treze filhos
reunidos ao seu redor, junto com os dois filhos de Yosef, e todos eles seguiram a D’us. Eles se tornaram as
doze tribos de Israel, que eram treze de fato: Reuven (Rúben), Shim'on (Simeão), Levi, Yehudah (Judá),
Zevulun (Zebulom), Issachar, Dan, Asher, Naftali, Gad, Efraim, Menashe (Manassés), Binyamn (Benjamim)
(sendo Efraim e Menashe os filhos de Yosef). Os filhos de Yaakov se tornaram tão elevados na sua vida
espiritual, que cada um deles deu nome a uma tribo do povo de D’us, e também a um dos portões da
cidade de Nova Jerusalém. O capítulo 21 do livro da Revelação (Apocalipse) diz: “E eu, João, vi a santa
cidade, a nova Jerusalém, que de D'us descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu
marido” (Apocalipse 21:2). Essa é uma visão judaica da Jerusalém de cima, Yerushalayim em hebraico,
uma palavra cuja gramática é “dual”, significando que isso implica em duas “Jerusaléns”, a “Jerusalém de
baixo” e a “Jerusalém de cima”. Essa “Jerusalém de cima” era conhecida no tempo dos profetas e do
Tanach, e o salmista diz em sua prece: “Que se cole a minha língua ao palato, se não me lembrar de ti, se
não mantiver a recordação de Jerusalém acima da minha maior alegria” (Salmos 137:6). A tradição judaica
entendeu a “Jerusalém acima” como significando Jerusalém celestial. “O Rabi Yitschaq disse ao Rabi
Nachman que o Rabi Yochanan disse que o verso deve ser entendido da seguinte forma: ‘O Santo,
Bendito seja ele, disse: “Eu não entrarei na Jerusalém de cima, nos céus, até que eu entre em Jerusalém”’
(Taanit 5a). Esse texto do Talmude é muito claro: a existência da Jerusalém de cima é mencionada aqui, e
a resposta é muito positiva: a Guemará pergunta: Existe um lugar como a Jerusalém de cima? A Guemará
responde: Sim, como está escrito: “Jerusalém está edificada como uma cidade unificada” (Salmos 122:3). O
termo “unificada” indica que há duas cidades de Jerusalém, uma celestial e uma terrestre, que estão
unidas. (Ibid.) Essa Jerusalém de cima é o coração do reino de D’us, Malchut Hashamayim. Esse malchut
(reino), segundo o Rabi Rivlin, é “uma das principais missões do Mashiach bem Yosef: unir o céu e a terra,
unir os dois meshichim, o que significa o ramo de Yosef e o ramo de Judá durante o despertamento (...)
unindo a Jerusalém de cima e a Jerusalém de baixo” (Hillel Rivlin em Kol HaTor 2:56). Para nós o Mashiach
ben Yosef não é outro senão Yeshua ben Yosef de Natseret (Nazaré) que foi reconhecido como o Mashiach
por centenas de milhares de judeus e foi confirmado como o Mashiach por D’us por meio da sua
ressurreição da morte e sua ascensão aos céus. É interessante que o Talmude afirma que aquele que
ministra no santuário celestial ou Templo é MiCha’El, que é identificado como D’us, e é, de fato, Yeshua na
forma de um anjo: “Zevul, acima, é a localização da Jerusalém celestial, e ali o altar celestial está
construído, e o anjo MiCha’El, o grande, ministra” (Chagiga, 12b). E esse anjo MiCha’El é também
identificado como Melchitsedek que aparece em Gênesis 14: “Rabi Avahu disse: ‘Venham e vejam quão
grande é o homem que leva outro a arrepender-se. De onde nós o conhecemos? De Bereshit 14:18: “E Malki
Tzedek, rei de Shalem”’. Rabi Chiyya Rabah falou: “E Malki Tzedek” – que é MiCha’El, o chefe dos
guardadores dos portões da justiça; “o rei de Shalem” – essa é a Jerusalém Celestial (Ibid.): “trouxe pão e
vinho” – ele veio diante dele e disso: “Venha em paz.”” (Kagan 1865, Livro I, Epílogo, Capítulo 4). Em alguns
estudos anteriores já apresentamos a identificação de Melchitsedek com Yeshua e MiCha’El. Ele é uma
manifestação angélica do Mashiach, e Melchitsedek é, mesmo que ele seja um homem real, uma
representação simbólica do Mashiach. A Jerusalém celestial é o local de habitação de D’us, e será o local
de habitação do Seu povo: “E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de D'us com
os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo D'us estará com eles, e será o seu
D'us. E D'us limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem
dor; porque já as primeiras coisas são passadas” (Apocalipse 21:3, 4). A Jerusalém de cima não ficará no
céu para sempre. Depois que a terra tenha seu “descanso sabático de 1.000 anos” (Sanhedrin 97a), a
Jerusalém de cima descerá para a terra: “E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me
a grande cidade, a santa Jerusalém, que de D'us descia do céu. E tinha a glória de D'us; e a sua luz era
semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente”
(Apocalipse 21:10, 11). É a Jerusalém vinda de cima que está conectada com os doze filhos de Yaakov: “E
tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que
são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel” (Apocalipse 21:12). Jesus disse: “Eu sou a porta. Se
alguém entrar por mim, será salvo” (João 10:9). No entanto, a cidade celestial não tem um portão, mas
doze portões, com os nomes das tribos de Israel inscritos nelas. Isso pode sugerir que ser parte de Israel

É notável que a organização dos portões segue a organização do povo de D’us no livro de Números: “Do
lado do levante tinha três portas, do lado do norte, três portas, do lado do sul, três portas, do lado do
poente, três portas” (Apocalipse 21:13). Os nomes das tribos em cada ponto cardeal são dados em Números
2: Yehudah, Issachar e Zevulun a Leste (3-9); ao Sul estão os portões de Reuven, Shim'on e Gad (10-16); a
Oeste estão os portões de Efraim, Manashe e Binyamin (17-24); ao Norte estão os portões de Dan, Asher e
Naftali (25-30). Além disso, o texto também diz sobre a cidade: “E o muro da cidade tinha doze
fundamentos, e neles os nomes dos doze emissários do Cordeiro” (Apocalipse 21:14). “O Cordeiro” é uma
das muitas expressões do livro do Apocalipse descrevendo o Messias que morreu por nós, assim como o
cordeiro pascal morreu no lugar do primogênito no Egito. O que é crucial nesses versos é a bela imagem
de unidade entre o povo de D’us na Bíblia Hebraica e o povo de Yeshua. Israel e a Igreja estão juntos nos
portões e nas fundações da celestial cidade de D’us. É por isso, como já dissemos diversas vezes, que a
missão de Eliyahu (Elias) no fim do tempo é a obra de reconciliação entre os pais (Israel) e os filhos (a
Kehilá) (Malaquias 3:23, 24). Ninguém pode entrar na Nova Jerusalém sem atravessar um dos portões das
12 tribos, e ninguém pode estar na cidade, viver na cidade, sem estar fundamentado nos ensinamentos de
Yeshua e seus discípulos – não estamos falando aqui sobre os ensinos de igrejas nominais, mas nos
verdadeiros ensinos de Yeshua, que estão na Bíblia. De fato, já que Yeshua é a porta (João 10:7-9), nossa
admissão no reino celestial depende de nosso relacionamento com Ele: “Na verdade, na verdade vos digo
que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador”
(João 10:1), e Ele acrescentou: “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por
mim” (João 14:6). O reino será a realização da nossa esperança, sem mais nenhum sofrimento ou lágrimas:
“E D'us limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor;
porque já as primeiras coisas são passadas” (Apocalipse 21:4). Tudo isso é afirmado e prometido pelo
Messias de Israel: “Eu, Yeshua, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e
a geração de David, a resplandecente estrela da manhã” (Apocalipse 22:16).

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

APROXIMANDO-SE DE D'US COMO UMA CRIANÇA
O Rebe de Lubavitch diz: “Um grande homem disse uma vez: ‘Eu oro com a mente de uma criança’. A
percepção de D’us de uma criança é, de certo modo, mais verdadeira e pura do que a mais profunda
compreensão dos estudiosos sobre os atributos e manifestações Divinos.” Yeshua confirmou este dito de
outra maneira quando afirmou: “quem não receber o reino de D’us como criança, nunca entrará nele!”
(Marcos 10:15). A pessoa espiritual que se aproxima de D’us com um olho para a “experiência” dessa ou
daquela nuance da divindade, pode perder de vista qual é o sentido do todo. Somente reconhecendo
nossa incapacidade espiritual podemos verdadeiramente nos relacionar com a essência transcendente do
Eterno.

A MÃO ESQUERDA E O CORAÇÃO
O Rabino Leib de Shpoleh era um homem de intenso fervor. Ele disse: “Quando eu tinha 3 anos, vi o Baal
Shem Tov e ele pôs sua mão santa em meu coração e desde então me sinto confortado.” De fato, as mãos
e o coração estão relacionados. O Tefilin é colocado no braço esquerdo, perto do coração, para que o
atemos (amor) e mão (mitsvot). Um homem procurou um médico dizendo que não se sentia bem. O
médico pegou a mão do homem para verificar a pulsação. “É o coração que dói, não a mão!” o paciente
reclamou. “Permita-me esclarecer”, respondeu o médico. “A melhor maneira de descobrir o estado do
coração de um homem é através de suas mãos!”

FAZER CARIDADE
O Talmud relata que ao fazer caridade, os sábios se esforçavam para que os pobres não soubessem quem
foi o benfeitor para que eles não se sentissem humilhados. O Messias declarou este princípio desta
maneira: "Portanto, quando você fizer tzedakah, não o anuncie com trombetas, para obter o louvor das
pessoas, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Sim, eu lhes garanto que já receberam sua
recompensa! Mas, quando você fizer tzedakah, não permita que sua mão esquerda saiba o que faz a
direita." (Mateus 6:2,3)

INSPIRACIONAL
Yosef ilustra Mashiach. Yeshua veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi
rejeitado e desprezado, porque seus atos eram justos, e sua vida consistente e
autodestrutiva era uma reprimenda contínua para aqueles que professavam piedade, mas
cujas vidas eram corruptas. A integridade e a virtude de Yosef foram ferozmente
assaltadas, e ela, que o desviaria, não podia prevalecer, portanto seu ódio era forte contra
a virtude e a integridade que ela não podia corromper, e ela testemunhou falsamente
contra ele. Os inocentes sofriam por causa de sua retidão. (3SG, 174)

Outro assunto importante reclamava atenção; os filhos de Yosef deveriam ser com as
devidas formalidades incluídos entre os filhos de Israel. Yosef, vindo para a última
entrevista com seu pai, trouxe consigo Efraim e Manassés. Estes jovens estavam ligados,
por sua mãe, à mais elevada ordem do sacerdócio egípcio; e a posição de seu pai abria-lhes
as portas da riqueza e distinção, caso preferissem eles unir-se aos egípcios. Era, entretanto
o desejo de Yosef que eles se unissem ao seu próprio povo. Manifestou sua fé na promessa
do concerto, renunciando em favor de seus filhos todas as honras que a corte do Egito
oferecia, e isto para ter um lugar entre as desprezadas tribos de pastores, às quais foram
confiados os oráculos de D'us. (PP, 162)

Parashá Infantil

Vaiechi

וַ יְ ִחי

"Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça
de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de
Manassés, que era o mais velho." (Gênesis 48:14 - NTLH)

