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NOTÍCIAS

CHANUCÁ - A FESTA DA DEDICAÇÃO
Todos os anos, quando chega o mês de Kislev e se aproxima a festa do Natal, sabemos que Chanucá está
chegando muito em breve. É uma festa celebrada na época do inverno (hemisfério norte). O primeiro dia
de Chanucá é no dia 25 de Kislev, e como você pode ver na data deste boletim, o Shabat já é o 12 de
Kislev. Assim, o primeiro dia de Chanucá será na sexta-feira, 11 de dezembro. Assim, toda a semana
seguinte será a semana do Chanucá. Esta festa é chamada, entre os cristãos, a festa das luzes porque os
judeus estão acendendo 9 velas, mas na verdade para o povo judeu é a festa da dedicação. A palavra
Chanucá significa em hebraico "Dedicação". Aqui vemos a origem judaica do livro da Bessorá de
Yochanan (João) na segunda parte da Bíblia (Escritos Apostólicos), porque quando Yochanan menciona
esta festa ele a chama com seu nome hebraico correto Chanucá, que foi traduzido em nossa versão pela
"Festa da Dedicação": “Chegou o tempo de Hanukkah, em Yerushalayim. Era inverno” (João 10:22). O fato
de que a Bessorá menciona esta festa e que Yeshua fez o grande esforço de viajar a pé de Cafarnaum a
Jerusalém durante a estação ventosa e chuvosa do inverno demonstra que os seguidores de Yeshua não
devem passar esta festa por alto e devem pensar em sua celebração e significado. Alguns dirão que não
é uma festa comandada na Torá, e isso é correto, por isso para o povo judeu é uma festa menor, e não há
obrigação de cessar seu trabalho para ir à sinagoga no primeiro e no último dia da festa como é feito em
Pêssach e Sucot. Mas esta pequena celebração da dedicação do Templo após sua purificação durante o
tempo dos Macabeus (século II AEC) e a celebração de Purim (festa de Ester) que é também uma festa
menor nos mostra que os seres humanos têm o direito de celebrar eventos importantes de sua história e
de reservar alguns dias para estas celebrações, que não são comandantes na Torá. O Eterno aceitou
Purim ao inspirar os estudiosos bíblicos judeus a incluir o livro de Ester na Bíblia e também aceitou
Chanucá ao mencionar que Yeshua celebrou a festa como citado na Bessorá de Yochanan. Se Purim está
na Bíblia Hebraica e não Chanucá é só porque o tempo do último profeta (Malaquias) acabou, e nenhum
texto foi adicionado à Bíblia Hebraica após sua morte no século V antes de Yeshua (425 AEC). Assim, os
judeus começavam a acender a primeira vela na quinta-feira 10 de dezembro, e na sexta-feira antes de
entrar no Shabat acendem a segunda vela (cada dia temos que acrescentar mais uma). a terceira no
sábado 12, logo após o pôr-do-sol e o Shabat. a quarta no domingo 13 à noite, a quinta na segunda-feira
14 à noite, a sexta na terça-feira 15 à noite, a sétima na quarta-feira 16, a oitava na quinta-feira 17, e o
último dia da celebração seria na sexta-feira 18, mas sem acender nenhuma vela já que a última foi
adicionada na noite anterior. Aqui estão as orações recitadas pelos judeus em cada noite, primeiro o
texto hebraico, depois a transliteração de cada frase e, em seguida, a transliteração e tradução:
ָּב ר ו ְּך אַ ּ ָת ה ְי ָי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך הָ ע ו ֹ ָל ם
Baruch Atá Adonai Elohenu Melech Ha’olam.
Bendito És Tu, Eterno, nosso D'us, Rei do universo.
ש ל חֲ נ ּ ָֻכ ה
ֶ ׁ ש נ ּו ְ ּב ִמ צְ ו ֹתָ יו וְ צִ ָ ּו נ ּו לְ הַ ְד לִ יק נֵר
ָ ׁ ְּש ר ִק ד
ֶ ׁ ֲא
Asher kidshanu bemitsvotav vetsivanu lehadlik ner shel Chanucá.
Que nos santificou com Teus mandamentos e nos ordenou acender as luzes da Chanucá.
ָּב ר ו ְּך אַ ּ ָת ה ְי ָי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך הָ ע ו ֹ ָל ם
Baruch Atá Adonai Elohenu Melech Ha’olam.
Bendito És Tu, Eterno, nosso D'us, Rei do universo.
ש ה ִנ ִּס ים ַל אֲ ב ו ֹתֵ ינ ּו ַּב ּי ִָמ ים הָ הֵ ם ַּב ְּז מַ ן הַ זֶּה
ָׂ ָש ע
ֶׁ
She’assá nissim leavotenu bayamim hahem bazman hazê.
Que fez milagres por nossos antepassados em seus dias nesta época.

Então alguns Salmos são recitados para lembrar a todos que o Eterno é uma fortaleza e a Rocha de
nossa salvação e merecem ser louvado por Suas bênçãos. Estamos preparados para convidar nossos
amigos judeus para esta celebração especial, ou talvez para ser convidados para a casa de nossos
amigos judeus?

PARASHÁ VAIETSÊ

שה ַו ֵּיצֵא
ָ ׁ ּ ָפ ָר

GÊNESIS 28:10-32:3
VISÃO GERAL
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Fugindo de Essav, Yaakov deixa Be’er Sheva e parte para Charan, onde moram os familiares de sua mãe.
Yaakov chega a Bet-El, palavra em hebraico que significa “Casa de D’us”. Ele dorme ali e sonha com anjos
subindo e descendo uma escada entre o Céu e a Terra. D’us promete a ele a terra de Israel, que ele será o
pai de uma grande nação e terá a proteção Divina. Yaakov acorda e faz um altar ali e dá o dízimo daquilo
que recebe. Então ele viaja para Charan e encontra sua prima Rachel no poço. Ele faz um acordo com o pai
dela, seu tio Lavan, para trabalhar sete anos em troca de casar-se com ela, mas Lavan engana Yaakov,
substituindo Rachel por sua irmã mais velha, Lea. Yaakov se compromete a trabalhar mais sete anos para
casar-se com Rachel. Lea gera quatro filhos: Reuven, Shimon, Levi e Yehudá, as primeiras Tribos de Israel.
Rachel é estéril, e para dar filhos a Yaakov, ela dá Bilhá, sua serva a Yaakov como esposa. Ela gera Dan e
Naftali. Lea também dá a Yaakov sua serva Zilpa, que gera Gad e Asher. Lea então gera Yissachar, Zevulun, e
uma filha, Diná. O Eterno finalmente abençoa Rachel com um filho: Yosef. Yaakov decide deixar Lavan, que,
ciente da riqueza que Yaakov fez para si, fica relutante em deixá-lo ir, e faz um contrato de trabalho com
ele. Lavan tenta enganar Yaakov, mas Yaakov torna-se muito rico. Seis anos depois, Yaakov, sabendo que
Lavan ficou perigosamente ressentido de sua riqueza, vai embora com a família. Lavan o persegue, mas é
avisado por D’us a não causar-lhe mal. Yaakov e Lavan fazem um novo acordo e Lavan volta para casa.
Yaakov continua no seu caminho para reencontrar seu irmão Essav.

"E Labão juntou todos os homens
do lugar e deu um banquete. E à
tarde, tomou a sua filha Lea e a
trouxe para ele, e esteve com
ela.” (Gênesis 29:22,23)

YAAKOV, O SONHADOR

A CHEGADA EM PADAN-ARAM

A Parashá Vaietsê começa com um sonho e termina
com um sonho. No início encontramos o famoso
sonho de Yaakov, no qual ele vê uma escada que vai
da terra ao céu, com anjos subindo e descendo. No
final da Parashá, o tio e sogro de Yaakov, Lavan,
tem um sonho no qual o Eterno o adverte para não
fazer mal a Yaakov. Depois de seu sonho, Yaakov
acorda renovado e faz uma oração especial: “E
Jacob fez uma promessa, dizendo: Se D'us for
comigo e me guardar neste caminho que vou
seguindo, e me der pão para comer e roupa para
vestir, e eu voltar em paz à casa de meu pai e o
Eterno for para mim por D'us, então esta pedra,
que coloquei como monumento, será a Casa de
D'us, e de tudo quanto me deres, certamente Te
darei o dízimo.” (Gênesis 28:20-22). Em resumo, o
que aconteceu é que Yaakov encontrou D'us. Sua
resposta é erguer um monumento, "matseva" em
hebraico, que ele se compromete a transformar em
uma Casa de D'us ao retornar. Seu voto é simbólico,
uma expressão de suas aspirações. Ele espera que
ele realize seu potencial, e que as bênçãos que lhe
foram outorgadas cheguem ao cumprimento. Então
ele cumprirá o destino que sente sobre este lugar
fantástico e esta rocha - tornar-se uma Casa de
D'us.

Quando Yaakov chegou à casa de Lavan, ele veio
com os bolsos vazios, tendo nada como seus
próprios
pertences.
Isto
pode
parecer
surpreendente, pois na Parashá Toledot soubemos
que Yitschaq chamou Yaakov, abençoou-o e
depois o enviou à família de sua mãe para tomar
uma esposa dentre eles: “E Isaac chamou a Jacob e
o abençoou, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes
mulher das filhas de Canaan. Levanta-te, vai a
Padán-Aram, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e
toma para ti, de lá, uma mulher das filhas de
Labão, irmão de tua mãe.” (Gênesis 28:1,2). É difícil
acreditar que Yitschaq, que certamente sabia o
custo de se casar, deixou seu filho Yaakov ir de
mãos vazias para conseguir uma esposa de Lavan.
Lembramos que Eliezer, servo de Avraham, foi para
Charan com uma caravana de 10 camelos cheia de
presentes para os pais de Rivka. Sabendo o custo
da viagem de Be'er Sheva para Charan, como é
que Yaakov saiu de casa sem nada? De fato, de
acordo com a tradição judaica, Yaakov deixou
Be'er Sheva com muita riqueza e muitos presentes
para seu futuro sogro. Mas Essav, que queria matálo, soube que Yitschaq havia enviado Yaakov com
riqueza - que Essav sentia que lhe pertencia, como
irmão mais velho - e estava muito zangado e
enviou seu filho Elifaz para alcançar Yaakov e
matá-lo. Quando Elifaz encontrou Yaakov, ele lhe
contou as ordens de seu pai. Yaakov disse a Elifaz:
"Uma pessoa pobre é equivalente a uma pessoa
morta (Nedarim 64b)". Pegue todos os meus
valores e será considerado como se você me
tivesse matado". Assim, Elifaz tomou todos os bens
de Yaakov e os trouxe de volta para seu pai Essav.
Então Yaakov chegou à terra de Charan com as
mãos vazias, sem nada. Quando Lavan soube da
chegada de Yaakov da família de Avraham e
Yitschaq, ele se lembrou de Eliezer que chegou a
Charan muito tempo antes, enquanto Lavan ainda
era bastante jovem. Ele correu e beijou Yaakov,
mas ficou muito decepcionado quando encontrou
Yaakov de mãos vazias. Ele perguntou a Yaakov
por que Eliezer havia carregado tantos objetos de
valor enquanto ele, Yaakov, não tinha nada?
Yaakov “E contou a Labão todas estas coisas.”
(Gênesis 29:13), o que significa: "Saí de minha casa
com grande riqueza, mas o bandido Elifaz levou
tudo". "Quando Yaakov chegou em Charan, ele
encontrou alguns pastores no poço e seu
comportamento o espantou: Ele disse: "Vocês são
trabalhadores diaristas? Então é muito cedo para
que vocês deixem de lado seu trabalho". Mas se

YAAKOV FAZ UM VOTO
A caminho de seu tio Lavan em Charan, Yaakov
declarou: “Se D'us for comigo e me guardar neste
caminho que vou seguindo...” (Gênesis 28:20). O
que Yaakov quis dizer que o Todo-Poderoso deveria
"me guardar neste caminho que vou seguindo"? O
Midrash (Bereshit Rabá 70:4) explica que o pedido
de Yaakov era que o Eterno pudesse impedi-lo de
falar
lashon
hará
discurso
depreciativo
(maledicência). O Chofetz Chaim escreve que
devemos aprender duas lições do comportamento
de Yaakov: "Quando nos encontramos em perigo
físico, devemos ser especialmente cuidadosos para
não falar lashon hará". Quando alguém está em
perigo e precisa da ajuda de D'us para ser salvo, a
lashon hará pode desencorajar D'us de estender
Sua ajuda. Por esta razão, sabendo que seu tio era
um homem astuto, Yaakov pediu para ser salvo de
falar lashon hará".

você está pastando suas próprias ovelhas, por que
não dá de beber aos seus rebanhos e os deixa
alimentar-se? Eles lhe disseram que estavam
esperando até que todos os pastores trouxessem
seus rebanhos para lá, e juntos rolaram a pedra
da boca do poço. Enquanto ele ainda falava com
eles, Rachel veio com as ovelhas de seu pai, pois
Laban não tinha filhos, e uma praga havia surgido
pouco antes entre seus rebanhos, tão poucas
ovelhas restaram que uma donzela como Rachel
poderia facilmente cuidar delas. "E quando Jacob
viu Raquel, a filha de Labão, seu tio, e o rebanho
de Labão, seu tio, Jacob chegou-se e removeu a
pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber
ao rebanho de Labão, seu tio. E Jacob beijou a
Raquel, e levantou sua voz e chorou." (Gênesis
29:10,11). Agora, quando Yaakov viu a filha do
irmão de sua mãe se aproximando, ele rolou a
grande pedra da boca do poço tão facilmente
quanto uma rolha é retirada de uma garrafa - a
quarta maravilha deste dia extraordinário. A força
de Yaakov era igual à força de todos os pastores:
só com seus dois braços ele conseguiu o que
normalmente exige as forças unidas de um
grande conjunto de homens. Ele havia sido
divinamente dotado desta força sobrenatural ao
deixar a Terra Santa. "D'us tinha feito cair sobre
ele o orvalho da ressurreição, e sua força física era
tão grande que mesmo em um combate com os
anjos ele foi vitorioso". (Ginzberg 1909, 169).

de modo tão áspero. Por esta falta de respeito, ele
foi punido. O filho do Chofetz Chaim escreveu
que seu pai era particularmente cuidadoso para
não ferir os sentimentos dos pedintes, embora
algumas vezes essas pessoas infelizes dissessem
coisas que poderiam despertar a raiva de alguém.
O comentário dos sábios na Mechilta sobre
Mishpatim é que a proibição de humilhar uma
viúva ou um órfão inclui qualquer pessoa que
sofra. É proibido causar a essa pessoa até mesmo
o leve desconforto. Mais tarde neste Parashah,
Reuven, o filho mais velho de Lea, traz suas
Duda'im (mandrágoras), uma planta que, de
acordo com alguns comentários, aumenta as
chances de concepção. Rachel pede a Lea que
lhe dê as Duda'im, ao qual Lea recorre: “E disselhe: Ainda é pouco tomares a meu marido,
também queres os jasmins de meu filho?”
(Gênesis 30:15). Como Lea poderia fazer tal
afirmação quando a única razão pela qual ela era
casada com Yaakov era a bondade de Rachel para
com
ela?
Rashi
ensina
que
Lea
estava
originalmente destinada a casar-se com Essav, e
Rachel, Yaakov. Quando Lea viu que Yaakov
assumiu a posição de Essav, ela percebeu que
Yaakov se tornou seu marido. Foi a isto que ela
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BRIGAS DE FAMÍLIA
A Torá diz: “E Raquel viu que não dava filhos a
Jacob, e invejou a sua irmã, e disse a Jacob: Dáme filhos, ou senão eu estou morta! E o furor de
Jacob cresceu contra Raquel e disse: Acaso estou
eu em lugar de D'us, que te negou o fruto do
ventre?” (Gênesis 30:1,2). Por que Yaakov ficou
com raiva de Rachel? O rabino Leibovitz, citando
Ovadia Sforno, explica que Yaakov ficou com raiva
de Rachel porque ela disse: "Dê-me", implicando
que ela tinha um filho dependente de Yaakov, ao
invés de depender da vontade de D'us. Sua raiva
era pela honra do Todo-Poderoso e isto
prevaleceu até mesmo sobre seu amor por
Rachel. No entanto, encontramos no Midrash
(Bereshit Rabá 71:7) que Yaakov deveria ter
controlado sua raiva. Apesar da justiça de sua
repreensão, ele deveria ter apreciado a imensidão
do sofrimento de Rachel e não ter falado

"E Jacob levantou-se, alçou e colocou seus
filhos e suas mulheres sobre os camelos. E
conduziu todo o seu gado e todos os bens
que ganhou, e o gado que possuía – que
havia adquirido em Padán-Aram – para
voltar a Isaac, seu pai, à terra de Canaan.”
(Gênesis 31:17,18)

referiu quando disse a Yaakov: "Foi de você que eu aprendi": desde que você substituiu Essav, tomando
suas bênçãos e direitos de nascimento, você se tornou meu marido. Lea argumentou que seu casamento
com Yaakov não se devia à bondade de Rachel, mas se tornou o direito de Lea assim que Yaakov assumiu
o papel de Essav. Portanto, Lea sentiu-se justificada ao criticar Rachel por ter tirado seu marido. Muitas
lições são tiradas desta Parashá. Yaakov viu a importância de preservar a promessa do Eterno a Avraham
e Yitschaq, e como resultado, achou necessário fugir de sua casa. Ao longo de sua jornada, ele confiou
em D'us para seu futuro, mesmo sendo pobre e sozinho. Nós confiamos em D'us? Podemos confiar que
Ele tem um plano para nós e que nos conduzirá e nos protegerá em nossa vida. Confiemos Nele, mesmo
que muitas hostilidades possam nos cercar.

CRONOLOGIA JUDAICA
Yaakov tinha 63 anos ao sair de casa. Mas ao invés de ir direto para a casa de Lavan, Yaakov foi estudar na
Yeshivá fundada por Shem, filho de Nôach. Ele passou 14 anos nesta Yeshivá ou Seminário. Quando
Yaakov finalmente continuou sua jornada para a casa de seu tio Lavan, ele tinha 77 anos. Sabendo que
seu tio era mentiroso e trapaceiro, Yaakov foi com o coração pesado, temendo o desconhecido. No
caminho, Yaakov passa passa pelo exato lugar onde seu pai foi amarrado como sacrifício 100 anos atrás, e
onde o Templo futuramente seria construído e chamado Bet-El, a Casa de D'us.

BET-EL
De acordo com a tradição judaica, o lugar chamado Bet-El, onde Yaakov teve o sonho da escada, é o
Monte Moriá onde o Templo seria construído. Esta conclusão vem da expressão em hebraico “Vayifga
bamakom - e chegou a um lugar” (Gênesis 28:11) Os sábios dizem que isto se refere ao Monte Moriá onde
seu pai Yitschaq e seu avô Avraham passaram pela grande prova. A palavra Vayifga também pode ser
traduzida como “oração” “ele orou naquele lugar.” É por isto que também na tradição judaica, a escada
que Yaakov viu representa o caminho que nossas orações fazem para chegar a D’us e aquele que as
bençãos fazem para chegar até nós.

O SIGNIFICADO DA ESCADA
Qual é o significado da escada? De acordo com os sábios, a escada representa a intercessão e orações
através das quais nos ligamos a D’us. A Torá diz que no sonhode Yaakov, “estava posta sobre a terra uma
escada, cujo topo chegava ao céu.” Segundo Yochanan, um dos Talmidim (discípulos) de Yeshua, a
escada representa Mashiach: “E acrescentou: Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e
os anjos de D’us subindo e descendo sobre o Filho do homem.” (João 1:51) Os anjos sobem e descem
sobre Mashiach, porque é ele que está perante nós. É ele quem intercede por nós, é Ele quem roga a D’us
por nosso perdão e salvação. ele é a ligação entre D’Us e a Terra, entre D’us e cada um de nós.

H A F T A R Á OSEIAS 11:7-14:10
Nesta Haftará, refletimos sobre a profecia de Oseias, que é contada entre os doze profetas menores. Está
escrito que Oseias, filho de Beerí, deu sua profecia: “A palavra do Eterno que veio a Oseias [Hoshêa] ben
Beerí, durante os reinados de Uziá [Ozias], Iotam [Joatão], Ahaz [Acaz] e Iehizkiá [Ezequias], em Judá, e
durante o reinado de Iarovam [Jeroboão] ben Ioash, em Israel.” (Oseias 1:1). Este período é identificado
como o século VIII AEC, quando o reino do Norte (Israel) ainda estava no lugar, antes de ser destruído e
sua população deportada pelos assírios. Este não foi um período positivo para Israel (no Norte) ou Judá
(no Sul). Oseias acusa o povo de Israel de adorar outros deuses e de se tornar uma mulher adúltera - ele
até compara Israel a uma prostituta. Entretanto, a seção escolhida para a Haftará para esta semana é a
parte final de Oseias (11:1-14:10), onde Oseias lembra a Israel o grande amor de D'us: “Quando Israel era
ainda uma criança, Eu o amava, e ao salvá-lo do Egito, chamei-o de 'Meu filho'. (11:1). A conexão entre a
Parashá desta semana e esta Haftará é encontrada no capítulo 12, onde o profeta recorda a história de
Yaakov e seu sonho em Bet-El (Oseias 12:4,5). A Parashá registra como Yaakov deixou sua casa para ir
para a casa de seu tio Lavan. No caminho, ele dormiu em Bet-El e teve o sonho da escada (Gênesis 28:1113). Tanto o relato em Gênesis quanto o texto em Oseias nos dizem que Yaakov encontrou o Eterno e
falou com Ele; Yochanan registra que se tratava de Yeshua: “o filho do homem” (João 1:51) - um título
dado ao Mashiach em Daniel 7:13. Neste texto em Oseias encontramos um padrão que alterna entre
repreensão e encorajamento: “(Mas em vez disto, comporta-te como um) mercador com balança
enganosa, que se compraz em ludibriar. E Efráim disse: 'Tornei-me abastado e consegui poder, porque
soube fazer com que em toda a minha labuta não tenha demonstrado iniquidade nem dado margem a
que encontrassem em mim pecado.'” (Oseias 12:8,9). Efraim não reconhece seu pecado. Mesmo que seu
equilíbrio não seja justo, ele se declara autossuficiente: "Como me tornei rico" e "Não serei culpado de
nenhum pecado". Isto nos lembra a situação descrita profeticamente no Apocalipse a respeito da Kehilá
de Yeshua que pensa que é autossuficiente, mas o diagnóstico feito pela Escritura não é tão bom assim:
“Pois você continua dizendo: 'Estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada!'. Você não sabe que é
desventurado, deplorável, pobre, cego e nu!” (Revelação 3:17). O papel de um profeta sempre foi o
mesmo: “Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos os que amo; por isso, preparem-se e deem as
costas aos seus pecados!” (Revelação 3:19). Isto é exatamente o que vemos no profeta Oseias: D'us ama
Seu povo, e por causa de Seu amor Ele a repreende e o chama sempre a arrepender-se, a voltar de seu
pecado e a ser completamente dedicado ao Eterno. Isso é o que acontece novamente no capítulo 13 de
Oseias; o Eterno lembra a Israel de seu pecado: “Quando Efráim se pronunciava, tremiam ante suas
palavras, pois se tornara exaltado em Isarel; mas ao pecar por Báal, veio a perecer. E agora, pecam mais
e mais, e de sua prata fundiram imagens, ídolos (em forma de bezerros) criados por sua incompreensão,
obras de artesãos que passaram a adorar. Dizem acerca deles: 'Os que lhes oferecerem sacrifícios
poderão beijá-los.'” (Oseias 13:1,2). Veja que o próximo segmento fala sobre adorar estes ídolos: “Os que
lhes oferecerem sacrifícios poderão beijá-los.” (Oseias 13:2). Rashi disse, segundo o Sinédrio 63b, que
aqui são os sacerdotes dos ídolos que estão falando ao povo. Dizem eles: "Quem matar seus filhos para o
nosso D'us terá o privilégio de beijar o bezerro de ouro, pois assim ele ofereceu um sacrifício de grande
substância". Radak é explícito que os sacerdotes disseram: "Quem quer que procure oferecer o sacrifício
de seres humanos ao nosso D'us deve beijar o bezerro nos lábios, pois sua adoração não é completa sem
esse ato". O capítulo 14 de Oseias começa com um chamado a teshuvá (arrependimento): “Retorna, ó
Israel, ao Eterno, teu D'us, porque tua iniquidade provocou todos esses tropeços! Busca palavras sinceras
e com elas retorna ao Eterno.” (14:2). É uma constante entre os profetas que, assim como Jonas pregou
teshuvá aos ninivitas, os profetas de Israel afirmam que o perdão de D'us primeiro requer teshuvá, que
inclui uma confissão de nossos pecados: “Diz-lhe: 'Perdoa nossa iniquidade e aceita nossa boa intenção,
e aceita o pronunciamento de nossos lábios em substituição à oferta de novilhos!” (14:3).

B ' R I T H A D A S H Á 1 TIMÓTEO 5:1-10
A Parashá fala sobre Yaakov (Jacó), que deixou a casa dos seus pais para ir à casa do seu tio, a fim de fugir
da ira de Essav (Esaú), seu irmão. Lá Yaakov criaria uma nova família que seria a primeira família a ser
chamada de Israel. Antes de Yaakov temos a família de Avraham e a de Isaac, mas nenhuma delas era
Israel. Eles eram Hebreus, o que significa descendentes de Éber, um dos filhos de Shem. Yaakov foi o
primeiro a ser chamado de Israel pelo anjo de D’us, e seu nome passaria a seus filhos e seus
descendentes, que seriam o povo de Israel. No entanto a escolha de sua esposa e a fundação da sua casa
não foram fáceis. Ele foi o primeiro entre os patriarcas a ter uma família realmente grande. Foi o pai de
treze filhos, doze meninos e uma menina. Desde que desposou sua primeira mulher, Yaakov dispendeu
todas as suas energias para ser um bom marido e pai, dando toda prioridade à sua família. Isso nos
lembra um texto escrito pelo Rabi Shaul a seu discípulo Timóteo. O Rabi disse: “Além do mais, se alguém
não provê às necessidades dos próprios parentes, e especialmente às da própria família, desonrou a fé e é
pior que o incrédulo” (I Timóteo 5:8). É uma advertência interessante, da pena do Rabi Shaul, porque ele é
o shaliach (apóstolo) que melhor conhecemos. Ele escreveu treze ou quatorze cartas dos Escritos
Apostólicos, e sua vida e ministério foram bem descritos no livro de Atos. É por isso que uma das
informações que temos sobre ele é que não foi casado durante uma grande parte da sua vida. Talvez ele
se tenha casado uma vez, e tenha enviuvado, não sabemos com certeza, mas nesse texto ele dá bons
conselhos a Timóteo, como um pai a seu filho, conselhos cheios de sabedoria, ajudando-nos a
compreender que o Rabi Shaul foi casado certamente, e fez sua esposa feliz na sua família. Esses
conselhos começam no verso 1 deste capítulo, dizendo: “Não repreenda de forma áspera o homem idoso,
mas converse com ele como se fosse seu pai; trate os jovens como irmãos; as mulheres idosas como mães;
e as moças, como irmãs, com pureza total” (I Timóteo 5:1, 2). Todos nós conhecemos homens e mulheres
jovens e idosos na nossa vizinhança ou comunidade. O Rabi Shaul nos convida a ter um belo
relacionamento com cada um deles, homens e mulheres idosos como se fossem nosso pai e mãe, homens
e mulheres jovens como se fossem irmão ou irmã. Que orientação maravilhosa para um jovem como
Timóteo. Na maioria das vezes jovens não estão prontos para ouvir os velhos; eles não são do nosso tempo,
eles não entendem nosso século e nossa modernidade, porque ouvi-los? Homens e mulheres jovens são
ouvidos ainda menos, mas o Rabi Shaul tem uma bela palavra para cada um deles. Então Shaul, que
talvez fosse ele mesmo um viúvo, não esquece essa importante parte da comunidade, e diz: “Demonstre
respeito às viúvas que passam verdadeiramente por necessidade. Contudo, se uma viúva tem filhos ou
netos, que eles aprendam, em primeiro lugar, a cumprir suas obrigações religiosas com a própria família
e, desse modo, paguem o débito que tem com os antepassados, porque isso é aceitável aos olhos de D'us”
(I Timóteo 5:3, 4). Shaul está preocupado com as viúvas que não têm apoio, aposentadoria ou seguro
social. Ele nos lembra da situação da igreja em Jerusalém, quando a kehilá primitiva de Yeshua era tão
forte em ajudar as viúvas (Atos 6:1). No entanto ele acrescenta: “que sejam realmente viúvas (que passam
realmente por necessidade)”, o que significa aquelas que não tenham membros da família que possam
apoiá-las. A viúva que tem filhos, netos, ou outros membros da família, deve ser apoiada por sua própria
família, e não pela kehilá. Isso é o meio prático de guardar o 5º mandamento: “Honra teu pai e tua mãe”
(Êxodo 20:12). É por isso que Paulo diz: “isso é aceitável aos olhos de D'us”. O Rabi Shaul sabia quanto a
igreja tem de viúvas fiéis que gastam tempo em um ministério especial que é muito necessário na kehilá,
“A viúva, porém, que realmente passa por necessidade é a que está sozinha, tendo posto a esperança em
D'us, além de persistir em petições e orações noite e dia” (I Timóteo 5:5). No entanto há algumas viúvas
que não merecem honras “Mas a que se entrega aos prazeres já está morta, apesar de ainda viver” (I
Timóteo 5:6). Essas viúvas estão mortas, elas vivem para o prazer, não para Hashem; isso é, claro, uma
morte espiritual. Essas viúvas imorais não merecem nenhum suporte financeiro da kehilá. Nesse texto o
Rabi Shaul dá uma orientação a um mestre na comunidade, Timóteo, como um pastor, um ensinador;
assim Shaul lhe diz, falando sobre os filhos e netos das viúvas “que eles aprendam, em primeiro lugar”,
que nunca podemos esquecer que temos que ensinar às pessoas sobre a nossa responsabilidade, mesmo
que às vezes o que temos que dizer não seja fácil ou agradável. Entre esses ensinamentos estão: santificar
nossa própria casa, fazer algumas retribuições a nossos pais – isso agrada a D’us. Ele acrescenta outra
orientação aos jovens, que não é fácil: “Instrua-os a respeito disso para não serem repreendidos.” (I
Timóteo 5:7). O que isso significa é: não dê aparência do mal. Então encontramos a advertência inspirada
na história de Yaakov, no texto da Parashá. Quando Labão reprova Yaakov por deixá-lo com toda sua
família, e ele fica temeroso de perder as bençãos de ter essa família consigo. Yaakov responde a Labão:
“Pois pouco tinhas antes de mim, e cresceu em grande número; e te abençoou o Eterno por minha causa.
E agora, quando trabalharei também para minha casa?”. Yaakov foi uma bênção para seu sogro. Labão

um homem rico. É por isso que, pensando em sua própria família, Yaakov diz “E agora, quando trabalharei
também para minha casa?”, como disse o Rabi Shaul “Além do mais, se alguém não provê às necessidades
dos próprios parentes, e especialmente às da própria família, desonrou a fé e é pior que o incrédulo.” (I
Timóteo 5:8). Yaakov seria pior que um incrédulo se ele pensasse apenas na casa de Labão e não em sua
própria casa. Para o povo judeu Yaakov é o maior dos patriarcas, e aqui nós entendemos porque: ele foi
um homem cheio de fé em seu D’us e completamente dedicado à sua família. O texto continua a falar
sobre viúvas que estão registradas, e diz: “Que seja colocada na lista de viúvas apenas a viúva com mais de
sessenta anos, que tenha sido fiel ao marido e conhecida pelas boas obras – como ter criado bem os
filhos, ser hospitaleira, lavar os pés do povo de D'us, ajudar os atribulados e ter se dedicado a todo tipo de
boa obra” (I Timóteo 5:9, 10). Por que ela é “listada” ou registrada? Duas interpretações surgem aqui:
listada para a ajuda da kehilá ou registrada para um ministério particular na kehilá de Timóteo. Nós
preferimos, com certeza, a última, por causa dessa descrição dada pelo Shaliach: 1) ter ao menos sessenta
anos, 2) ter sido fiel ao marido, 3) bem conhecida por boas ações, 4) ter criado bem seus filhos, 5) ter
mostrado hospitalidade, 6) lavar os pés dos kedoshim, 7) ajudar os necessitados, 8) devotar-se a boas
obras. Para a kehilá seria demais dar apoio financeiro ou em alimentos. Ela deveria oferecer todo suporte
a muito poucas viúvas. Cada pobre entre elas deveria cumprir todas essas oito características. No entanto,
quando olhamos para essa lista de qualidades, estamos muito perto das qualidades de um ancião ou
administrador da kehilá, que deveria ser: 1) irrepreensível, 2) fiel à sua mulher, 3) moderado, 4) ter
autocontrole, 5) respeitável, 6) hospitaleiro, 7) capaz de ensinar, 8) não deve beber em excesso, 9) não ser
violento mas gentil, 10) pacífico, 11) não ter amor ao dinheiro, 12) administrar bem a sua própria casa, 13)
manter seus filhos sob controle com todo o respeito, 14) não ser crente há pouco tempo, 15) ter boa
reputação ante os de fora (I Timóteo 3:2-7). Há uma outra descrição do líder servidor (diácono) que: 1) deve
ser digno, 2) não ter palavra dupla, 3) não deve beber em excesso, 4) não ser ávido por lucro desonesto, 5)
manter o ministério da fé com uma consciência limpa, 6) deve ser testado, 7) os que forem irrepreensíveis
podem servir como líder servidor (diácono) (I Timóteo 3:8-10). Timóteo era um líder jovem, que não tinha
muita experiência em liderança, nem qualidades de um bom líder. É por isso que o Rabi Shaul dá essas
descrições dos líderes. Assim a descrição das viúvas do capítulo 5 está entre as dos líderes. Não sabemos
exatamente em quais qualidades ou posições elas serviram na kehilá, mas eram bons líderes. A primeira
kehilá de Yeshua não tinha medo de dar posições de responsabilidade para mulheres de boa reputação:
“Da mesma forma as mulheres devem ter bom caráter, não devem ser fofoqueiras, mas equilibradas e fiéis
em tudo” (I Timóteo 3:11). Sejamos fiéis a D’us e dignos de ser líderes na moderna kehilá de Yeshua, de
forma a servir Hashem com todo nosso coração.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

AGRADECER
No Museu do Holocausto em Washington DC, há algumas gravações de áudio de pessoas que estiveram
no campo da morte. Uma gravação de áudio tem este testemunho: "Um dia, vi meu amigo Chaim
rezando. Era tarde demais para o serviço da manhã (Shacharit) e cedo demais para o serviço da tarde
(Arvit). Perguntei-lhe: 'Chaim, pelo que você está orando?' Ele respondeu: 'Estou agradecendo a D'us'.
Perguntei-lhe: 'Chaim, olhe ao seu redor, você está em um campo de morte, as pessoas estão sendo
torturadas e morrendo. Por que você possivelmente tem que agradecer a D'us?'. Respondeu Chaim, 'Estou
agradecendo a D'us porque sou um de nós e não um deles'. A palavra "judeu" em hebraico Yehudi, veio de
Yehudá, o filho de Lea e Yaakov e significa "agradecer a D'us" (Yah Hu Dah).

A MENSAGEM SECRETA
De acordo com a tradição judaica, Yaakov deu a Rachel uma mensagem secreta que a identificaria na
noite de seu casamento. Ele fez isso para evitar que Lavan substituísse Lea por Rachel. Quando Rachel
percebeu que Lea seria publicamente humilhada se ela não pudesse dar a mensagem a Yaakov, Rachel
revelou-lhe as palavras secretas.

YEHUDÁ, YEHUDIM
Por que o povo judeu é chamado de “Yehudim”? Quando Lea deu à luz seu quarto filho, ela o chamou de
“Yehudá'' para agradecer ao Altíssimo. Desse nome veio a palavra“ Yehudim” - Judeus. Ser judeu é dar
graças a D'us. Três vezes por dia, de manhã, à tarde, à noite - um judeu interrompe suas atividades para se
concentrar no Eterno para dar graças e fazer pedidos. Três vezes ao dia, o serviço de oração os treina a
desenvolver a espiritualidade focalizando a gratidão. Por que não seguir este exemplo e construir um
programa diário de orações apenas para agradecer a D'us?

INSPIRACIONAL

O Eterno conhecia as más influências que cercariam Yaakov, e os perigos a que estaria
exposto. Misericordiosamente patenteou o futuro ante o fugitivo arrependido, para que ele
pudesse compreender o propósito divino com relação a si, e estar preparado para resistir
às tentações que certamente lhe viriam quando só entre homens idólatras e ardilosos. (PP.
184)

A experiência de Yaakov como andarilho de sua casa, quando lhe foi mostrada a escada
mística, na qual desciam e subiam os anjos do céu, foi projetada para ensinar uma grande
verdade a respeito do plano de salvação. Os propósitos de D'us foram abertos ao homem
desencorajado, que se sentiu cortado de D'us e do homem. Em maravilhoso amor,
Mashiach apresentou diante dele, em um sonho, o modo de vida. A verdade foi desdobrada
diante dele no emblema, e seu significado é tão grande em nossos dias como era em seus.
(RH 11/11/1890)

Parashá Infantil

Vaietsê

וַ ֵ ּיצֵא

"Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e
os anjos de D’us subiam e desciam por ela." (Gênesis 28:12 - NTLH)

