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A recente Reunião de Diretores de Missão Global foi conduzida de maneira muito profissional pelo Dr.

Gary Krause. Cerca de 50 líderes missiologistas mundiais compareceram ao primeiro dia e ouviram os

relatórios dos Diretores dos Centros de Missão Global. O segundo dia foi dedicado à preparação dos

Comitês de Questões da Missão Global 2021 e 2022. Em 2021 discutiremos com os líderes mundiais o

tema “Implicações Missiológicas da Injustiça Racial, Preconceito e Discriminação (incluindo o

antissemitismo). O tópico de 2022 será “Transformação da visão de mundo”. O terceiro e quarto dias

foram dedicados a vários tópicos relativos às missões mundiais.

N O T Í C I A S

ENCONTRO DOS LÍDERES DA MISSÃO GLOBAL

A festa de chanucá é celebrada nesta semana. A primeira vela é acesa na quinta-feira à noite, 10 de

dezembro, e última na sexta-feira, 18. Vamos lembrar a importância dos eventos celebrados em Chanucá

para Yeshua, nosso Messias. Se o Templo tivesse sido destruído no século 3 ou 2 antes de Yeshua, ou

mesmo se não tivesse sido purificado e em uso durante a época de Yeshua, muitas profecias não

poderiam ter sido cumpridas. É por isso que Yeshua compareceu à celebração de Chanucá em

Jerusalém (João 10:22,23) - esta foi a sua maneira de aprovar esta celebração. Devemos abordar os judeus

com respeito neste momento e desejar a eles um feliz Chanucá!

CHANUCÁ

Estamos felizes em transmitir aqui o anúncio (veja abaixo) de uma celebração de Chanucá em Londres

que nossos amigos, liderados por Dominique Joseph Clem, estão organizando para o final do Shabat, 12

de dezembro, com o Dr. Roger Lang (Califórnia, EUA). Vai começar às 18:00, fuso horário de Londres.

CHANUCÁ EM LONDRES



Yaakov passa a habitar na terra de Canaan. Seu filho favorito, Yosef, traz-lhe notícias críticas a

respeito dos irmãos. Yaakov faz para Yosef uma fina túnica multicolorida. Yosef aumenta o ódio

de seus irmãos por ele ao contar sonhos proféticos de feixes de trigo curvando-se para o feixe

dele, e o sol e as estrelas curvando-se a ele, significando que sua família o apontaria como rei. Os

irmãos culpam Yosef e resolvem executá-lo. Quando Yosef vai a Shechem, seus irmãos cedem e

decidem, num plano de Reuven a jogá-lo num fosso. A ideia de Reuven era salvar Yosef. Yehuda

persuade os irmãos a tirarem Yosef do fosso e vendê-lo a uma caravana de Ismaelitas que

passava. Reuven volta, encontra o fosso vazio e rasga suas roupas. Os irmãos põem sangue de

um bode na túnica colorida de Yosef e a mostram a Yaakov, que pensa que o filho foi devorado

por um animal feroz. Yaakov fica inconsolável. Enquanto isso, já no Egito, Yosef foi revendido a

Potifar, um oficial do Faraó. Em paralelo na parashá, Er, filho de Yehudá, morre por evitar que

sua esposa Tamar engravidasse. Onan, segundo filho de Yehuda, casa com ela pela lei do

levirato. D’us também o executa por causa do coito interrompido. Quando a esposa de Yehudá

morre, Tamar resolve ter filhos através de Yehudá, e esta união resulta na linhagem Davídica do

Messias. Enquanto isso, Yosef cresce nas atribuições da casa de seu senhor egípcio. A beleza de

Yosef atrai o assédio da esposa de seu senhor. Irada pela rejeição dele, ela acusa Yosef de tentar

seduzi-la e ele é preso. Na prisão, Yosef prevê o resultado do sonho do copeiro do Faraó, que é

reintegrado e o sonho do padeiro, que é enforcado. Apesar de prometer, o copeiro esquece de

ajudar Yosef, que permanece na prisão.

"E quando José chegou a seus
irmãos, tiraram de José sua

túnica – a túnica listrada que
tinha sobre si – e pegaram-no e

o jogaram no poço. E o poço
estava vazio; não havia água

nele.”   (Gênesis 37:23,24)
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A Torá nos diz que Yaakov se estabeleceu (vaieshev,
de yashav) na terra de Canaã como a seguir: "E
Jacob habitou na terra das peregrinações de seu
pai, na terra de Canaan." (Gênesis 37:1). Na terra,
Yaakov era o patriarca de uma grande família, seus
treze filhos (12 filhos, uma filha), suas três esposas
- Rachel morreu no caminho de volta a Canaã. É
bastante comum que neste mundo uma família
assim tenha conflitos e momentos difíceis. Estas
dificuldades aumentam quando Yosef tinha
sonhado alguns sonhos com sua família. Eles
deixaram seu irmão e até mesmo seu pai muito
zangados. Assim, seus irmãos decidiram sair de
casa por um tempo com seus rebanhos.

A FAMÍLIA DE YAAKOV

O texto diz: “E seus irmãos foram apascentar o
rebanho de seu pai em Shehém.” (Gênesis 37:12). A
família de Yaakov vivia em Chevron, a 32 km ao sul
de Jerusalém. Os irmãos pegaram os rebanhos e
viajaram para o norte até Shechem, a 85 km de
Chevron. Shechem foi a cidade onde os filhos de
Yaakov se uniram para defender a honra da família
no caso de Dinah. O nome de Chevron, de chaver
"amigo", significa "a cidade da amizade" ou da
solidariedade. Os sonhos de Yosef enfurecem os
irmãos e começa um conflito por liderança. Yaakov
reconheceu o conflito entre Yosef e seus irmãos -

como pai, ele ama todos eles e ficaria feliz se este
conflito terminasse. Qual foi o motivo de Yaakov
ter enviado Yosef para conhecer seus irmãos? O
rabino Samson Hirsch diz: "Yaakov queria testar os
sentimentos de Yosef em relação a seus irmãos".

Afirma a Torá: “E Israel disse a José: Por certo teus
irmãos estão apascentando em Shehém anda e te
enviarei a eles.” (Gênesis 37:13a). Yaakov não dá
nenhuma tarefa a Yosef no início. Yosef está
pronto para ir; sua consciência está limpa. Ele não
tem ambições de se tornar um príncipe ou um
governante; ele deixa tudo na mão do Eterno:

Yosef respondeu: “Eis-me” (Gênesis 37:13b). Quando
lemos a história completa deste episódio podemos
achar estranho, especialmente depois do que
aconteceu com Diná naquela cidade, que os filhos
de Yaakov tenham decidido ir a Shechem para
pastorear os rebanhos. E por que Yosef não
encontrou seus irmãos em Shechem, mas em
Dotán? “E encontrou-o um homem, e eis que
estava perdido no campo, e o homem perguntou-

lhe, dizendo: O que buscas? – e disse: A meus 

ALGUÉM GRANDE OU JUSTO

irmãos eu busco; diz-me, rogo, onde eles
apascentam. E o homem disse: Partiram daqui;
porque escutei-os dizerem: 'Vamos a Dotán'. E José
foi atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotán.”

(Gênesis 37:15-17). Dotán fica em uma colina 23 km
ao norte de Shechem, a meio caminho entre
Shechem e Meguido. Hirsch faz uma conexão
entre Dotan e Dat, quando diz: "Dotan estava
associada a alguma memória que estava mais de
acordo com seu estado de espírito e intenções do
que Shechem. Shechem pode ter despertado seus
sentimentos fraternais muito fortemente,

enquanto Dotán pode ter sido associado a uma
memória que despertou seu senso de justiça,

como sugerido também pelo nome Dat". Yosef os
encontrou, mas antes de alcançá-los, eles o
notaram: “E viram-no de longe e, antes que os
alcançasse, tramaram matá-lo.” (Gênesis 37:18).

Segundo o rabino Hirsch, há aqui um problema de
tradução, e ele interpreta este verso desta maneira:

"Eles o viram de longe, e antes que ele se
aproximasse deles, eles o imaginavam como o
único conspirador [vayitnaklu otô - contra eles]

então ele merecia morrer.” Esta tradução e
comentário são confirmados pelo rabino Ovadia
Sforno, que diz com razão que um que conspira
contra outro não é mitnachal otô, mas sim
mitnachal bó, e acrescenta que cada verbo hitpa'al
seguido de uma palavra Et [exemplo: Otam] muda
o objeto direto implícito do verbo reflexivo em um
objeto indireto, e o objeto direto é a seguinte
forma Et. Esta é semelhante à forma do verbo
usado em Levítico 25:46 e Deuteronômio 31:20.

Agora o pi'el Gadel ou Tsadec pode significar
"considerar alguém como grande ou justo", além
do significado de "tornar alguém grande ou justo".

Assim, vinachlu oto lahem poderia significar: eles o
consideravam como um nochal [um conspirador],

eles o imaginavam como um nochal. É por isso
que o rabino Hirsch conclui: "Quando Yosef se
aproximou deles, eles imaginaram que ele
ameaçava seu interesse mais vital e mais querido -

ao ponto de lahamito, eles se consideram no
direito de matá-lo em legítima defesa". (Hirsch
2008, 715)



"Então, quando o encarregou sobre sua
casa e tudo que tinha, o Eterno abençoou

a casa do egípcio por causa de José; e a
bênção do Eterno estava em tudo que ele
tinha, na casa e no campo.”  (Gênesis 39:5)

freebibleimages.org

Está escrito: “E quando José chegou a seus
irmãos, tiraram de José sua túnica – a túnica
listrada que tinha sobre si – e pegaram-no e o
jogaram no poço. E o poço estava vazio; não havia
água nele. E sentaram-se a comer pão. E
levantaram os olhos e viram, e eis que uma
caravana de ismaelitas vinha de Guilad, e seus
camelos levavam cera, bálsamo e goma odorífera,

que iam baixar ao Egito. E Judá disse a seus
irmãos: Que proveito teremos matando nosso
irmão e ocultando seu sangue? Vamos vendê-lo
aos ismaelitas, e não poremos nossas mãos nele,

pois ele é nosso irmão; ele é nossa carne! – e seus
irmãos o escutaram. E passaram homens
midianitas, mercadores; e (os irmãos) puxaram e
fizeram subir a José do poço, e venderam José
por 20 (moedas de) pratas aos ismaelitas, que
levaram José ao Egito.'' (Gênesis 37:23-28). O
Midrash faz a pergunta: Onde estava D'us durante
a venda de Yosef? disse o rabino Shmuel ben
Nachman: "Os irmãos estavam ocupados com a
venda de Yosef; Yosef estava ocupado com seu
luto e jejum; Reuven estava ocupado com luto e
jejum; Yaakov estava ocupado com pano de saco
e jejum; Yehudah estava ocupado tomando uma
esposa para si; e D'us estava ocupado criando a
luz do Rei Messias. E aconteceu naquela época e
Judá desceu" antes do nascimento do primeiro
escravo, antes do nascimento do redentor final"
(Midrash Rabá 85:1). A resposta do Midrash é
surpreendente: O Eterno estava ocupado criando
a luz do Messias! Certamente, esta é uma resposta
estranha. Como resultado desta venda, todo o
Israel seguirá para o Egito, a escravidão se seguirá
e junto com ela um sofrimento incrível para
incontáveis pessoas. E tudo isto fazia parte do
plano messiânico do Eterno? Mais tarde, Yosef
vem a reconhecer que isto é realmente verdade.

Ele entende que a mão Divina estava envolvida
nos acontecimentos de sua vida. Como ele
informaria seus irmãos sobre a reconciliação
deles: “E agora, não vos entristeçais nem vos
irriteis contra vós por haverdes me vendido para
cá, porque para preservar vossa vida D'us me
mandou adiante de vós. (…) E D'us mandou-me
adiante de vós para dar-vos uma descendência
sobre a terra, e para fazer-vos viver por uma
grande salvação. E agora, vós não me enviastes
aqui, senão D'us;” (Gênesis 45:5,7,8). O Eterno
estava colocando seu próprio plano em ação. A
escravidão prevista para Avraham ainda estava 

por acontecer, a redenção ainda estava por vir,
contudo D'us estava ocupado planejando a etapa
final - a vinda do Messias - da qual o descendente
de Yehudá era um elemento vital.

VENDIDO COMO ESCRAVO

O PAPEL DE REUVEN

Se todos tivessem um papel específico, podemos
perguntar: Qual era o papel de Reuven, o
primogênito de Lea e tecnicamente o
primogênito? Seu papel não é claro neste
capítulo - parece que ele tinha seu próprio
negócio para dirigir e nem sempre estava com
seus irmãos. Ele não estava com eles quando
tomaram a decisão de matar Yosef, e quando ele
chegou, ficou chateado com a decisão deles - por
isso sugeriu que colocassem Yosef no poço para
que eles não o matassem. (Gênesis 37:21,22). Mas
uma vez que o colocaram no poço e ele tinha
certeza de que Yosef não seria morto, Reuven
voltou ao seu negócio, pensando que mais tarde
ele viria e entregaria Yosef do poço. Mas mais
tarde, quando ele voltou, Yosef não estava mais lá:

“E Ruben voltou ao poço e, ao ver que José não
estava no poço, rasgou suas roupas. E voltou a
seus irmãos e disse: O menino não está! E eu,

aonde vou?” (Gênesis 37:29,30). Reuven era o
primogênito e foi o responsável pela vida de cada
um de seus irmãos.



Nos próximos versos vemos como o Eterno salvou Yosef, Ele não precisou de Reuven, Shim'on, Levi ou

Yehudah. D'us fez uma caravana de ismaelita e depois uma caravana de midianitas para passar perto dos

irmãos, e foi Yehudah quem, vendo os ismaelitas, disse: “Vamos vendê-lo aos ismaelitas. (…) E passaram

homens midianitas, mercadores; e (os irmãos) puxaram e fizeram subir a José do poço, e venderam José

por 20 (moedas de) pratas aos ismaelitas, que levaram José ao Egito. (…) E os midianitas o venderam no

Egito a Potifar, um oficial da corte do Faraó e chefe dos carrascos. (…) E José foi baixado ao Egito, e

Potifar, um oficial do Faraó e chefe dos carrascos, um homem egípcio, comprou-o das mãos dos

ismaelitas que o fizeram descer ali.” (Gênesis 37:27,28,36;39:1). Confuso? O texto parece estar em dupla

linguagem - não sabemos se Yosef foi vendido aos ismaelitas ou aos midianitas. Aqui está a explicação:

Os primeiros viajantes que se aproximaram do acampamento hebraico foram os ismaelitas. De acordo

com a tradição, eles geralmente negociavam com perfume e óleos e não tinham conhecimento em

negócios de escravos. Posteriormente, um grupo de intermediários comerciais passou por ali. (Quando

alguém quer comprar ou vender algo, ele entra em contato com um corretor de negócios que negocia a

compra ou venda e participa do lucro). Os midianitas avaliaram Yosef, e sob seu conselho a ismaelita o

comprou por vinte moedas de prata. O título de propriedade de Yosef foi dado aos ismaelitas, que eram

os verdadeiros compradores. Os midianitas fizeram um acordo com os ismaelitas para que eles se

comprometessem a vendê-lo e a participar dos lucros. Ao chegarem ao Egito, os midianitas fizeram um

acordo de venda para Potifar. Para legalizar a venda, foi necessário fazer uma transferência de título

sobre a propriedade (Yosef). Assim, os ismaelitas, que detinha o título de propriedade original,

transferiram-no para Potifar. Tanto os ismaelitas como os midianitas estavam envolvidos na compra e

venda de Yosef (Gênesis 37:25). Outro lado da história é que os midianitas que intermediaram a venda de

Yosef a Potifar eram parentes dos hebreus, descendentes de Avraham através de Keturah que acreditava

no verdadeiro D'us e cuja influência positiva deu uma linha de crentes entre os quais Yitró (Jetro), um

sacerdote de D'us. Os ismaelitas eram da família de Yishmael, o tio-avô dos irmãos, irmão de seu avô

Yitschaq. E assim vemos que Yosef estava em perigo de ser morto, mas o Eterno usou outros filhos de

Avraham para salvar sua vida e se tornar um salvador para seu povo no Egito. Israel não tinha maus

relacionamentos com os ismaelitas ou midianitas - mesmo os profetas são positivos para com eles. O

primogênito de Ismael era Nebaiote e o segundo filho chamava-se Kedar (Gênesis 25:13). Isaías afirma:

“Todos os rebanhos de Kedar serão ajuntados para serem trazidos a ti; os carneiros de Nevaiot serão a ti

trazidos como oferendas, e serão prazerosamente aceitos em Meu altar; e aumentarei o resplendor da

morada de Minha glória.” (Isaías 60:7). É por isso que, quando os irmãos de Yosef o venderam aos

ismaelitas, eles não pensaram que depois o venderiam a pessoas hostis como os egípcios - os irmãos

erroneamente pensaram que Yosef ficaria com os ismaelitas.

QUEM, EXATAMENTE, COMPROU YOSEF?

A Torá diz: “E todos os seus filhos e todas as suas filhas (noras) levantaram-se para consolá-lo; e recusou-

se a ser consolado e disse: Enlutado por meu filho descerei à sepultura! – e seu pai o pranteou.” (Gênesis
37:35). As filhas neste texto são suas noras. A vinda de Yosef para o Egito foi ordenada pela Divina
Providência para ajudar seu pai e sua família que estavam destinados a ir para o Egito por causa de uma
fome. Levou vinte e dois anos dolorosos para Yosef e Yaakov perceberem o propósito de sua separação,

mas no final os caminhos de D’us se tornaram óbvios.

A TRISTEZA DE YAAKOV E A PROVIDÊNCIA DIVINA



H A F T A R Á AMÓS 2:6-3:8

Amós era um pastor de Tecoa, (1:1), uma cidade que não era muito conhecida - por isso a tradição

judaica (Abravanel) diz: "Tecoa era uma cidade de pessoas simples, entre as quais a busca da sabedoria

não era um traço prevalecente". Isto sublinha a aparente indignidade de Amós de receber o dom da

profecia, como é confirmado no capítulo 7 de seu livro: “Então Amós respondeu a Amatsiá: Eu não era

profeta, nem filho de profeta, mas, sim, pastor e cultivador de sicômoros” (Amós 7:14). O texto de Amós

começa com reprovações contra as nações do Oriente Médio: Assíria, Edom, Moav, Judah, Amon, e

finalmente, em nosso texto (2:6), Israel: “Assim diz o Eterno: Por três transgressões de Israel (não o puni),

mas ante a quarta, não afastarei o seu castigo! Porque vendem o justo por prata, e o necessitado, por

um par de sapatos” (Amós 2:6). Aqui nos lembramos da venda de Yosef por algumas moedas de prata.

Este texto nos mostra que a sociedade em Israel era muito corrompida em todos os níveis: até mesmo

os juízes eram corruptos e faziam julgamentos a favor daqueles que podiam pagar, enquanto eles

governavam contra o pobre homem que estava indefeso contra os juízes - tudo o que ele exige é um

par de sapatos! O Targum (tradução aramaica) comenta o texto: "'e um homem pobre para herdar'": Um

juiz dobraria a lei contra um homem pobre que possuía propriedade entre seus próprios campos para

que precisasse vender seu campo a fim de pagar". A tradição judaica afirma que o juiz efetivamente

trancava todos os campos dentro de suas linhas de propriedade (Rashi). Esta corrupção era uma

profanação do nome do Eterno: “cobiçam até o pó da terra que está sobre a cabeça dos necessitados e

desviam o caminho dos humildes, e um homem e seu pai se chegam a uma mesma jovem para

profanar Meu santo Nome” (Amós 2:7). Isto nos lembra que o povo de Israel tem sido chamado "em Meu

Nome" - em Israel temos um dos nomes de D'us, El, eles devem agir de acordo com a santidade que isso

lhes confere (Radak). A corrupção era tão grande que “e se recostam ao lado de cada altar com roupas

tomadas em penhor, e bebem na Casa do Eterno o vinho confiscado dos que foram (injustamente)

multados.” (Amós 2:8). O comentarista judeu Ibn Ezra explica: "Eles não só pervertem a justiça para

confiscar as roupas dos pobres como títulos, mas são suficientemente descarados para fazê-lo

publicamente, nos lugares onde se reúnem pelos altares de Baal". Israel está apenas duplicando o

comportamento e os pecados das nações ao seu redor. O comentarista Malbim disse: "Todas as

transgressões citadas são extensões dos três pecados cardeais. Além do assassinato, eles aceitariam

enxerto para julgar ou testemunhar falsamente e assim causar a execução de pessoas inocentes. No

reino do adultério, eles se tornaram tão imorais que um pai e um filho não tinham vergonha de ir juntos

para pecar com uma noiva desposada. Além de adorarem falsos deuses, eles também roubaram o

dinheiro e os bens de outros para usar em sua adoração. A menção do Egito nesta Haftará é também

um vínculo com a Parashá - na terra onde Yosef é vendido, Israel se estabelecerá, se tornará escravo e

eventualmente terá permissão para sair (Amós 2:10,11). O Eterno fez tudo o que pôde por seu povo,

incluindo a provisão do dom da profecia através de Oseias, como é dito: “Tenho falado aos profetas e

lhes feito perceber visões, e através deles tenho te apresentado parábolas.” (Oseias 12:11). Isto é muito

único entre todas as nações. Nunca vimos nenhuma nação receber o dom da profecia como o povo de

Israel o recebeu. É por isso que é doloroso ler esta parte de Amós onde os muitos pecados terríveis de

Israel estão tão claramente expostos. Mesmo aqueles que dedicaram sua vida a D'us foram pressionados

a quebrar seu voto e seu pecado: “Mas aos nazireus fizestes beber vinho e dos profetas exigistes que não

profetizassem. (Amós 2:12). Por outro lado, o Targum traduz esta palavra nazir como sendo professores

da Torá entre o povo de Israel. Nem sempre é fácil ser o povo de D'us, pois isto acrescenta mais

responsabilidade, e de tempos em tempos Israel não usava seus privilégios adequadamente. No

capítulo 3 de Amós, o texto faz várias perguntas a fim de estabelecer a validade da profecia do Eterno,

para abordar aqueles que duvidaram da profecia de Amós. Entre estas perguntas, duas são

especialmente famosas. A primeira: “Poderão dois andar juntos, a não ser que estejam de acordo?”

(Amós 3:3). A segunda famosa é: “Pois nada fará o Eterno sem o revelar a Seus servos, os profetas.” (Amós

3:7). Como um Pai amoroso, o Eterno quer nos advertir, revelando Seu segredo ao profeta a fim de

proteger e preservar Seu povo. As mensagens dos profetas estão sempre cheias de amor por nós.



A Parasha Vaieshev compartilha os sonhos de Yosef (José) (Gênesis 37:9). Esses sonhos são símbolos de

algumas realidades, usando a metáfora do sol, da lua e das estrelas. Quando pensamos sobre esse texto e

os Escritos Apostólicos, vemos a conexão com a visão de Apocalipse 12, onde lemos: “A seguir, foi visto um

grande sinal no céu – uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e sobre sua cabeça uma

coroa com doze estrelas. Ela estava grávida e a ponto de dar à luz, gritando por causa das dores do parto”

(Revelação 12:1,2). A visão vista por Yochanan (João) não é exatamente a mesma do sonho de Yosef,

porque em sua visão Yochanan vê o personagem principal como uma mulher, e essa mulher está com o

“sol”, a “lua” e as “doze estrelas”. No entanto, vamos lembrar que o livro de Apocalipse é um livro simbólico,

cheio de metáforas, o que significa que poderia ser um erro identificar essa mulher com qualquer mulher

existente. Em um livro como esse devemos tomar cada símbolo e tentar entendê-lo em conexão com

outros textos da Bíblia, sabendo que ao interpretar a Bíblia o primeiro princípio é esse: “A Bíblia explica a

Bíblia”. Temos diversos símbolos, e o primeiro é uma “mulher”. Olhando para o significado da mulher na

Bíblia, e mesmo nesse livro, descobrimos que ela representa o povo de D’us (Oseias 1:2; 3:1; Isaías 54:5).

Assim é óbvio que no texto de Apocalipse 12 a mulher é o povo de D’us. Essa mulher está grávida, e seu

bebê tem todos os atributos do Messias que um dia regerá todas as nações: “Ela deu à luz um filho, um

homem, que governará todas as nações com cetro de ferro” (Revelação 12:5). Essa mulher é o povo de

Israel, o povo de D’us, que está pronto para dar à luz o Messias. Não sabemos se é necessário dizer isso,

mas quando Yeshua nasceu, ele nasceu como um judeu entre o povo de Israel. A igreja cristã não exista

naquele tempo. O texto continua: “Foi visto um grande sinal no céu – uma mulher vestida com o sol, com

a lua debaixo dos pés e sobre sua cabeça uma coroa com doze estrelas” (Revelação 12:1). Como dissemos

essa visão nos lembra o sonho de Yosef, e para acompanhar sua interpretação e a de Yaakov (Jacó), o sol e

a lua representam o pai e a mãe do povo de D’us, e as 12 estrelas as 12 tribos que foram os fundadores do

povo de D’us. Os símbolos do sonho de Yosef e da visão de Yochanan têm o mesmo significado. A única

diferença na visão de Apocalipse 12 é que a referência ao povo de D’us é feita claramente pela figura de

uma mulher grávida. Essa mulher grávida está prestes a dar à luz o Messias, o que significa claramente

Israel, que daria à luz Yeshua duzentos anos mais tarde. No entanto, há outro poder ao lado da mulher

grávida. Esse poder é o inimigo de D’us e de seu povo, chamado no texto de “dragão” ou Satanás: “Outro

sinal foi visto o céu; um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças

sete coroas reais. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as à terra. Ele parou

diante da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar seu filho assim que nascesse” (Revelação

12:3,4). Nós vimos que as estrelas dos céus representam o povo de D’us. A primeira menção às estrelas dos

céus é em Gênesis 22:17, onde D’us promete a Abraão que seus descendentes se multiplicariam “como as

estrelas dos céus”. No entanto, temos outro significado para as estrelas na Bíblia, particularmente nos

textos proféticos, como, por exemplo, em Isaías 14, onde as estrelas dos céus são o exército de D’us, Seus

anjos. Esse texto de Isaías 14 é notavelmente interessante, porque é um dos textos que descrevem a

rebelião de Satanás nos céus: “Como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora!” (Isaías

14:12) “E tu, que dizias em teu coração: ‘Ascenderei aos céus; acima das estrelas de D'us exaltarei meu

trono''' (Isaías 14:13). Em certo sentido os anjos de D’us são também sua propriedade (para não dizer

“povo”), que foram criados por Ele, e é por isso que não é surpreendente que as estrelas dos céus possam

significar essas duas entidades: o povo de D’us na terra e os Seus anjos nos céus. É, na verdade, o contexto

que nos ajuda a entender a respeito de qual entidade o texto está falando. O texto de Apocalipse fala

sobre “outro sinal foi visto no céu”, apresentado como um dragão que não é um animal amigável na

mitologia, e sua ação no céu é terrível: “Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu,

lançando-as à terra”. Ele atraiu, em sua rebelião contra D’us, um terço dos anjos do céu, ou seja, um

grande número. É um mistério entender por que, após tantas demonstrações do amor de D’us, um terço

dos anjos dos céus decidiu seguir o dragão, ou Satanás. O tópico principal em toda a Bíblia é o grande

conflito entre Hashem e Satanás, a principal pessoa responsável por lutar contra Satanás e vencê-lo. É por

isso que, nesse capítulo do Apocalipse, descobrimos a animosidade de Satanás contra o Messias, pronto

para matá-lo ao nascer: “Ele parou diante da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar seu filho

assim que nascesse” (Revelação 12: 4). Quando a mulher (Israel) deu à luz seu filho (Yeshua), ela e seu filho

tiveram que ser protegidos. “Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro

de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de D'us e do seu trono. E ela fugiu para o deserto, para

um lugar que lhe havia sido preparado por D'us, para que ali fosse cuidada durante 1.260 dias” (Revelação

12:5,6). Yeshua nasceu na terra, cumpriu seu ministério, e após a ressurreição foi arrebatado para junto de

D'us e do seu trono”. A mulher, o povo de D’us, teria um tempo muito difícil, que é profeticamente

contado como um período de 1 260 dias

B ' R I T  H A D A S H Á REVELAÇÃO 12:1-6



De acordo com um princípio profético bem conhecido, um dia em profecia, equivale a um ano literal. Isso

significa que esse período difícil seria de 1.260 anos. Mas esse período também é apresentado como um

período de proteção especial que o Eterno proveria para seu remanescente. Esse período é apresentado

profeticamente em Daniel 7, Daniel 8 e Apocalipse 13, no qual diversas bestas, sob a direção de Satanás,

tentaram destruir o povo de D’us. Esse povo, que é apresentado em Apocalipse 11 como duas

testemunhas, são os remanescentes de Israel, fiéis aos mandamentos, e discípulos de Yeshua, fiéis à sua fé

e ensinos. O capítulo 12 do Apocalipse termina com revelação desses remanescentes perseguidos por

Satanás e protegidos por D’us: “O dragão irou-se contra a mulher e saiu para lutar contra o resto de seus

filhos, aqueles que obedecem aos mandamentos de D'us e dão testemunho de Yeshua” (√ 12:17). Não

havia uma entidade durante o período de 1.260 anos que tinha as duas qualidades: 1. “obedecem aos

mandamentos de D’us” e 2. “dão testemunho de Yeshua”. Para encontrá-los temos que juntar o Israel (ou

judeus) fiel e os discípulos fiéis de Yeshua (os cristãos). Perseguições terríveis vieram sobre o povo de D’us

durante os 1.260 anos da Idade Média, da igreja oficial, a inquisição, os reis e reinos que foram as armas

do Papa e outros líderes clericais, e também do Islã que crescia, que também matou centenas de

milhares de judeus e cristãos que não aceitaram crer em seu falso profeta. Mas, Baruch Hashem (louvado

seja o Eterno), assim como Yosef e sua família foram protegidos no Egito, o remanescente de Israel e a

kehilá foram protegidos de perseguições terríveis, e ainda estão entre nós hoje, para testemunhar que o

Eterno é o responsável, e nos protegerá até a segunda vinda do Messias.

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

CONFIAR EM D'US

Um pai tinha dois filhos. Um era esperto, enquanto o outro era tolo. O filho insensato pensava que era a

pessoa mais inteligente do mundo e que todos os outros eram como ele. Um dia, o pai disse ao filho

inteligente: "Leve seu irmão para a cidade grande e mostre-lhe um lugar. Talvez ele perceba que não sabe

tudo". Eles chegaram à cidade grande e passaram por uma loja que fabricava móveis. O tolo irmão disse:

"Veja como as pessoas estão pegando madeira boa e cara, fazendo furos e cortando-a em pedaços! Eu

lhes disse que todos eram tolos!" O irmão não disse nada, mas continuou. Eles vieram a outra loja que

fazia roupas e novamente o tolo exclamou: "Olhem! Aqui também as pessoas estão pegando belos

pedaços de tecido e os cortando em pedaços"! "Espere aqui um pouco", respondeu o irmão inteligente, "e

você verá quem é o tolo". Em pouco tempo, eles viram que as peças cortadas foram costuradas juntas e,

com o tempo, foram produzidas belas peças de roupa. "Agora vamos voltar para a loja de móveis".  Lá

também, eles viram que os carpinteiros estavam usando as peças de madeira para criar belos móveis.

"Agora vejo", disse o filho tolo. "Talvez eu seja o tolo e não todos os outros". O fato de sabermos que tudo é

de D'us, independentemente da incerteza e confusão que o mundo está passando, deve nos dar boas

razões para termos fé e confiança em D'us que, no final das contas, as coisas vão dar o melhor de si.

A DEDICAÇÃO

Os Macabeus voltaram a Jerusalém para libertá-la. Eles entraram no Templo e limparam os ídolos

colocados lá pelos vândalos sírios. Yehudá e seus seguidores construíram um novo altar, o qual foi

dedicado no dia 25 do mês de Kislev, em 164 AEC. Desde que a Menorá de ouro havia sido roubada pelos

sírios, os Macabeus fizeram uma de metal mais barato. Quando queriam acendê-la, encontraram apenas

uma pequena quantidade de azeite puro com o selo do Sumo Sacerdote Yochanan. Era suficiente para

acender apenas por um dia. Por um milagre de D’us, continuou a queimar por oito dias, até que o novo

óleo fosse disponibilizado. Esse milagre provou que D'us havia novamente tomado Seu povo sob Sua

proteção. Em memória disto, nossos sábios nomearam esses oito dias como uma ação de graças anual e

também para o acendimento de velas.



Chegando ao Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do rei, a cujo serviço
ficou durante dez anos. Ali foi exposto a tentações nada triviais. Estava em meio à
idolatria. O culto aos deuses falsos era rodeado de toda a pompa da realeza, apoiado pela
riqueza e cultura da nação mais altamente civilizada então existente. José, todavia,
preservou sua simplicidade e fidelidade para com D'us. As cenas e ruídos do vício estavam
ao redor dele; porém, era ele como quem não via e não ouvia. Aos seus pensamentos não
permitia ocupar-se com assuntos proibidos. O desejo de alcançar o favor dos egípcios não
o poderia fazer esconder os seus princípios. Se tivesse tentado fazer isto, teria sido
vencido pela tentação; mas não se envergonhava da religião de seus pais, e não fazia
esforços para esconder o fato de ser adorador do Eterno. (PP, 148)

O indiscreto presente do pai feito a José, de um manto, ou túnica, de grande preço, tal
como a usavam comumente pessoas de distinção, pareceu-lhes outra prova de sua
parcialidade, e provocou-lhes a suspeita de que ele tencionava preterir seus filhos mais
velhos e conferir a primogenitura ao filho de Raquel. Sua maldade ainda mais aumentou ao
contar-lhes um dia o menino um sonho que tivera. “Eis que”, disse ele, “estávamos atando
molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e
eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho”. (Gênesis 37:7). (PP,
144)

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

PROTEÇÃO E BÊNÇÃOS 

O ano é 1917 EC, os comunistas tomam conta da Rússia e iniciam a sua campanha tirânica para acabar

com a religião e o judaísmo. Em Minsk, um rabino, Rebe Shiah, faz votos a qualquer custo, ele vai

continuar cumprindo a Torá e ajudando outros a cumprir a Torá. Depois de incríveis 4 anos sem a

interferência dos comunistas, o rabino é “convidado” para uma entrevista com a Chehka, a polícia secreta.

Sabendo o que o convite significa, ele coloca seus assuntos em ordem, diz adeus à sua família e se

prepara para o pior. No quartel general da polícia secreta, ele é levado para uma sala. O interrogador

cumprimenta-o cordialmente em Yiddish, “Rebe Shiah, gostaria de se sentar?” Não foi assim que estas

sessões lhe foram descritas pelas pessoas que as tinham sobrevivido! Vendo o rabino congelado na

indecisão, o interrogador diz-lhe para “por favor, sente-se”. Ele então pergunta: “Rebe Shiah, talvez você e

sua família queiram ir para a Palestina?” Rebe Shiah não sabe o que responder. Se ele diz “Sim”, então ele

é um cidadão desleal. Ele não responde. O interrogador vê que ele não está chegando a lugar algum,

então ele abre uma gaveta e puxa uma resma e a coloca na frente do rabino. “Rebe Shiah, este é o seu

arquivo. Ele detalha tudo - cada mitsvá, cada criança que você ensinou, cada B'rit (circuncisão) que você

executou. Rebe Shiah olha para o arquivo e treme. “Rebe Shiah”, diz o interrogador, “durante os últimos

quatro anos fui designado para o seu caso. Fui eu quem o protegeu e o vigiou. Agora eu estou sendo

promovido e não há como ir bem para você com um registro como este. O melhor que posso fazer por

você é ajudar você e sua família a chegar à Palestina. Eu vejo que você não me reconhece”. Ele então diz

ao rabino seu nome e o rabino fica chocado - o interrogador é filho de um conhecido rabino que morreu

jovem. O interrogador continua: “Quero que saiba porque lhe tenho protegido. Depois da morte do meu

pai, foi muito difícil para a nossa família. Numa sexta-feira, antes do Shabat, minha mãe veio correndo

para sua casa comigo em seus braços. Ela gritou para você, ‘Rebe Shiah, o que vamos fazer? Não temos

nada em casa! Você estava vestido com seu sobretudo preto do Shabat e tinha um lindo relógio de ouro e

uma corrente. Sem hesitar um instante, você tirou o relógio do pulso, entregou-o à minha mãe e disse:

‘Tome isto!’ Durante meses vivemos do dinheiro que recebemos do relógio e eu nunca o esqueci! Conclui

Rabi Dishon, o contador desta história: “Não pense que, quando está ajudando alguém, você está apenas

atendendo uma necessidade; às vezes também está ajudando a si próprio!



"porque ele (Yosef) disse assim: - Escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que
estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes
de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. (...) Depois José sonhou outra

vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: - Eu tive outro sonho. Desta vez
o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim." (Gênesis 37:6,7,9 - NTLH)

Vaieshev
ב ׁשֶ  ַוּיֵ

Parashá Infantil


