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NOTÍCIAS

LIÇÃO DA ESCOLA SABATINA EM HEBRAICO
Agradecemos 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.

NOTÍCIAS DE MONTEVIDÉU
Recebemos notícias dos líderes da Beth B'nei Tsion, no Uruguai, dando-nos um resumo de seus eventos
durante o ano de 2020, e estamos felizes em compartilhar isso com os leitores de nosso boletim
informativo: "Meu nome é Ronald Ramirez. Junto com minha família, minha esposa Maryorie e nossos
filhos pequenos, Alessander e Michelle, temos gostado de conhecer e participar deste belo ministério de
amizade com os judeus. Em setembro de 2019, o Eterno nos chamou para sermos os líderes da Beth
B'nei Tsion no Uruguai. Esta tem sido a maior bênção que recebemos. A comunidade está aqui há
muitos anos. Há três anos, minha família e eu tivemos que deixar nosso país de origem, a Venezuela.
Chegar aqui e conhecer este ministério nos fez chegar mais perto e desejar saber muito mais sobre
nosso Criador. No decorrer deste ano, nossa congregação se reuniu virtualmente, pois a pandemia tem
sido forte. Tivemos que desistir de alugar o lugar onde nos reunimos, pois os custos de aluguel se
tornaram difíceis de suportar pela comunidade. Durante este tempo, Vania Siqueira e Eduardo
Carambula têm sido nossos guias e apoio. O Eterno nos preparou o caminho para continuarmos com o
ministério. Nossas reuniões deste ano foram realizadas principalmente por zoom com este link fixo para
todas as reuniões: https://zoom.us/j/7315081101?pwd=aXF4OXk2ZktqMUgzNnZyNzgxTGlhdz09
Meeting ID: 731 508 1101
Password: 494431
Nos encontramos virtualmente às sextas-feiras para o Cabalat Shabat às 19:30h locais e para Bet Midrash
e Shacharit on Shabat das 10:30 às 13:00 locais (UTC -3). Celebramos Rosh Hashaná junto com muitos
amigos da comunidade. Com nosso ministério de amizade, temos apenas uma amiga judia em nossas
reuniões de Zoom, mas vemos como sua aceitação do nome de nosso Mashiach abriu seu coração. Ela é
uma sobrevivente do Holocausto e antes nem mesmo acreditava em D'us, mas agora ela tem certeza de
que Ele existe e que Ele a ama e se preocupa com ela. Depois de ver a necessidade de ter um lugar onde
alguns possam se juntar a nós para as festas e os cultos de sexta-feira e sábado, criamos um espaço em
casa para ter uma pequena congregação lá. Temos o Aron assim como materiais e assentos que nos
permitem receber até 12 pessoas. Estamos gratos por esta oportunidade, e no Shabat (sexta-feira à noite
e sábado de manhã) e também durante os festivais de setembro vários membros e visitantes puderam
se reunir conosco em nossa casa, apesar da pandemia. Aqui está uma foto de nossa comunidade:".
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GÊNESIS 44:18-47:27
VISÃO GERAL
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Com a descoberta da taça no saco de grãos de Binyamin, os irmãos ficam confusos. Yehudá
toma a frente e faz um pedido eloquente pela libertação de Binyamin por Yosef, oferecendo a si
mesmo. Como resultado deste ato de abnegação, Yosef finalmente tem a prova inegável de que
seus irmãos são pessoas diferentes daquelas que o jogaram no poço e agora ele se revela como
seu irmão. Os irmãos ficam muito envergonhados, mas Yosef os consola, dizendo que tudo foi
plano de D’us. Eles então voltam a seu pai Yaakov com uma mensagem de voltar para residir em
Goshen. De início, Yaakov não consegue acreditar na notícia, mas ao reconhecer que a
mensagem foi enviada por seu filho Yosef, seu espírito reviveu. Yaakov junto com toda sua
família e posses parte para Goshen. D’us fala com Yaakov numa visão à noite. Ele diz para que
não temesse ir ao Egito e as consequências espirituais negativas, pois é lá que D’us estabeleceria
os filhos de Israel como uma grande nação, mesmo vivendo num país imoral e corrompido. A
Torá lista a descendência de Yaakov e sugere o nascimento de Yocheved, que será a mãe de
Moshe Rabenu. Um total de setenta pessoas vão para o Egito, onde Yosef reencontra seu pai
após 22 anos de separação. Ele abraça seu pai e chora, transbordante de alegria. Yosef assegura
o estabelecimento de seus familiares em Goshen. Yosef leva seu pai e cinco de seus irmãos mais
pacíficos à presença de Faraó, e Yaakov abençoou o Faraó. Yosef ordena que, em retorno dos
grãos, todo o povo do Egito deve dar tudo ao Faraó, inclusive a si mesmos como escravos. Yosef
então redistribui a população, exceto os sacerdotes egípcios que são sustentados por um salário
pago pelo Faraó. Os filhos de Israel então se estabelecem e crescem grandemente.

"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.”
(Gênesis 45:7)

JUSTIÇA PARA YOSEF
Quando os filhos de Yaakov encontraram o líder
egípcio, o texto diz: “e José disse a seus irmãos: Eu
sou José! Meu pai ainda vive? – e seus irmãos não
puderam responder-lhe, pois ficaram perturbados
diante dele.” (Gênesis 45:3). O texto da Parashá diz
que os irmãos não puderam responder, mas
acrescenta, "seu rosto os assustou" (tradução
judaica). Não deveria simplesmente dizer: "eles
tinham medo dele"? De acordo com a tradição
judaica, o rosto de Yosef era idêntico ao de Yaakov eles tinham o mesmo aspecto. Mas quando os
irmãos conheceram o vice-rei: “E José reconheceu a
seus irmãos, mas eles não o reconheceram.”
(Gênesis 42:8). Por que eles não o reconheceram, já
que ele se parecia exatamente com seu pai? Yosef
não queria que seus irmãos o reconhecessem.
Portanto, quando falou com eles, ele cobriu seu
rosto com maquiagem egípcia e uma cobertura de
cabeça, e os irmãos não conseguiram descobrir
quem ele era porque não reconheceram seu rosto.
Ao revelar-se, ele revelou seu rosto de toda a
maquiagem e lhes disse: "Eu sou Yosef". Sabendo
que Yosef parecia idêntico a Yaakov, eles se
assustaram quando viram que o rosto do homem
que lhes falava se parecia exatamente com o de seu
pai Yaakov. Yosef lembra aos irmãos que eles o
venderam para a escravidão. Mas ele também lhes
diz: “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. Porque já houve dois anos de fome
na terra, e ainda durante cinco anos não haverá
lavoura nem ceifa.” (Gênesis 45:5,6). De acordo com
os
ensinamentos
do
Chassidut
(Judaísmo
Chassidico), a tristeza e a rejeição interferem em
nossa conexão com D'us e distorcem a visão da
vida. De acordo com o rabino Yitschak Luria (o
Arizal Hakadosh), Yosef diz a seus irmãos, "não se
entristeçam", para que eles possam perceber e
entender que foi "D'us quem o enviou ao Egito". O
rabino Israel Ben Eliezer, o Baal Shem Tov,
fundador do movimento Chassídico, declarou:
"Embora a tristeza e a rejeição possam não estar
listadas entre os pecados da Torá, ainda assim
podem levar um aos níveis mais baixos. Ser alegre e
feliz pode não estar listado entre as mitsvot da
Torá, mas pode levar uma pessoa às maiores
alturas espirituais"! (Chabad.org). Diz o rei David:
“Habitantes de toda a terra, aclamai com regozijo o
Eterno. Apresentai-vos com cânticos diante Dele e
servi-o com alegria.” (Salmo 100:1,2). Para entrar na
presença de D'us, é preciso ser alegre. A felicidade
é o resultado de um

pensamento positivo que, por sua vez, causa
resultados positivos. O rei David também diz: “D'us
é Tua proteção. Como uma sombra, te acompanha
a Sua destra.” (Salmo 121:5). “Hashem tsilcha”
significa: O Eterno é sua sombra de proteção. Os
sábios de Israel explicam que a tsilcha também
pode ser traduzida como "sua sombra". Assim
como a sombra de uma pessoa copia a maneira
como a pessoa se move, assim também o Eterno
se relaciona conosco. Assim, quando uma pessoa é
feliz e pensa positivamente, ela causa felicidade
nas esferas celestiais. Isto também pode ser
compreendido nas palavras do Mishná: "Quem é
rico? Aquele que é feliz com seu montante" (Ética
dos Pais 4:1). A felicidade de alguém abaixo faz
sorrir os céus acima, e quando o céu sorri, a
recompensa abaixo é grande: alegria, bondade e
bênçãos fluem de cima para baixo.

OS IRMÃOS SE ARREPENDEM
Quando os irmãos percebem que o braço direito
do Faraó não é outro senão seu irmão Yosef, a
quem eles venderam como escravo, eles são
vencidos com remorso por suas ações. Yosef tenta
diminuir seus sentimentos de culpa e diz a eles: “E
agora, vós não me enviastes aqui, senão D'us; e Ele
me pôs por pai do Faraó, por senhor de toda sua
casa e governador de toda a terra do Egito.”
(Gênesis 45:8). Yosef nos dá aqui uma grande lição:
quando uma pessoa foi injustiçada, há uma
tendência a não aceitar totalmente as desculpas
do infrator para que ele se sinta culpado para
sempre. Mas Yosef não se comportou desta
maneira: ele fez um ato de bondade para que eles
não se sentissem culpados - ele até expressou
gratidão pelo bem que ganhou com a venda deles
e deu crédito ao Eterno por tudo. O rabino Neiman
diz que quando uma pessoa atinge um alto cargo,
é normal que ele mencione quem o nomeou, ou
quem o elegeu, ou como ele conseguiu chegar lá.
Yosef, entretanto, nada diz sobre o Faraó - ele
atribui tudo a D'us.

O PERDÃO DE YOSEF

JUSTIÇA PARA BINYAMIN

O perdão de Yosef foi verdadeiro e sincero, o que
nos ensina que se alguém nos pede perdão,
devemos ser sensíveis a seus sentimentos de
culpa e arrependimento. Faça de seu objetivo
salvar a pessoa da angústia e do sofrimento
emocional. Pergunte-se: "O que posso fazer ou
dizer agora para que esta pessoa se sinta
melhor?". Você será uma pessoa maior por seu
esforço e ganhará mais respeito da outra pessoa e
de seus pares. Lembre-se, a maneira como você
trata os outros é a maneira como o TodoPoderoso o tratará. Yeshua enfatizou esta verdade
quando ele disse: “Não julguem, para que vocês
não sejam julgados. Porque, da mesma forma que
julgarem, serão julgados - a medida com a qual
medirem, também será usada para medi-los.”
(Mateus 7:1,2). Yosef não se permite ser dominado
por sentimentos de amargura sobre o passado. Ao
contrário, ele enfatiza os aspectos positivos da
situação a ponto de poder se relacionar com seus
irmãos com verdadeiro calor e respeito. Que
possamos aprender a cultivar uma atitude
calorosa e amorosa para com todos. Que
possamos aprender a superar os ressentimentos
sobre a forma como fomos tratados no passado,
elevando-nos acima de nossa própria dor para
que possamos ver o bem final em cada situação.
Depois de revelar a seus irmãos que ele era Yosef,
ele lhes disse: "Apressai-vos e subi a meu pai e lhe
direis: Assim disse teu filho José: D'us me pôs
senhor de todo o Egito! Desce a mim, não te
detenhas!" (Gênesis 45:9). Yosef estava em uma
posição muito alta e livre para fazer o que
quisesse, mas não contactou seu pai sozinho: ele
enviou seus irmãos com a boa notícia de que ele
ainda estava vivo.

A Torá descreve a seguir o encontro emocionante
de Yosef e Binyamin: “E se lançou sobre o pescoço
de Benjamim, seu irmão, e chorou; e Benjamim
chorou sobre seu pescoço.” (Gênesis 45:14). É
interessante ver como a tradição judaica tem
interpretado esse choro destes dois irmãos. Os
sábios, particularmente o rabino Yechezkel de
Kuzmir, explicam que Yosef chorou no pescoço
de Binyamin porque viu a destruição do Templo,
o Bet HaMikdash, que estaria situado na terra da
tribo de Binyamin. Enquanto isso, Binyamin
chorou no pescoço de Yosef por causa da
destruição do santuário em Shiloh que estaria na
terra da tribo de Yosef. O rabino Yechezkel de
Kuzmir continua sua explicação dizendo: "Isto nos
ensina que o verdadeiro Ahavat Israel (amor por
Israel) é quando a dor de outra pessoa é sentida
ainda mais do que a sua própria dor! Embora
nossos sábios nos digam que quem aceita a dor
com amor está em um nível espiritual muito alto,
ela só se aplica à sua própria dor, mas nunca se
deve justificar a dor de outra pessoa". Assim,
enquanto Yosef e Binyamin puderam aceitar sua
própria dor, eles não puderam aceitar a dor do
outro e choraram (aish.com). Quando Yosef
treinou seus irmãos antes de seu primeiro
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"E José aprontou seu carro, e subiu ao
encontro de seu pai Israel em Góshen, e
tendo-se-lhe apresentado, atirou-se sobre
seu pescoço e chorou muito sobre seu
pescoço.” (Gênesis 46:29)

encontro com o Faraó, ele lhes disse para enfatizar que eles eram pastores desde tempos imemoriais,
para que fossem enviados para viver separados em Gósen, pois os pastores eram uma abominação para
os egípcios. Em vez de dizer-lhes para esconderem que eram pastores para que fossem aceitos mais
prontamente, Yosef enfatizou que eles deveriam dizer francamente ao Faraó sua verdadeira ocupação.
Ele percebeu que sua capacidade de sobreviver ao exílio egípcio dependia de sua capacidade de
permanecer à parte, e Goshen estava bem adaptado a esse propósito. Yosef disse a seus irmãos que iria
informar o Faraó: “E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e anunciarei ao Faraó, e dir-lheei: Meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaan, vieram a mim.” (Gênesis 46:31),
insinuando ao Faraó que eles não eram agora da terra de Canaan, mas que ainda estavam na terra de
Canaã, apesar de residirem temporariamente no Egito.

A HOSPITALIDADE DO FARAÓ
A reação do Faraó é bem positiva: “E essa notícia foi escutada na Casa do Faraó, dizendo: Vieram os
irmãos de José! – o que agradou aos olhos do Faraó e aos olhos de seus servos. E o Faraó disse a José: Dize
a teus irmãos e fazei isto: Carregai vossos animais e ide, voltai à terra de Canaan. E tomai a vosso pai e às
pessoas de vossas casas, e vinde a mim, e vos darei o melhor da terra do Egito e comereis da fartura da
terra. E a ti foi ordenado para dizer-lhes: 'Fazei assim: Tomai para vós, da terra do Egito, carroças para
vossas crianças e para vossas mulheres, e trazei a vosso pai e vinde. E vossos olhos não lamentem vossos
objetos, pois o melhor da terra do Egito será para vós'.’’ (Gênesis 45:16-20). Um pedaço de terra é
oferecido à família de Yosef, e o comando do Faraó citado no versículo 19 é um ato muito bonito por
parte do governante egípcio. Embora Yosef tivesse autoridade total para dar tal ordem, o Faraó sabia que
um homem honesto que alcançasse um alto cargo teria o cuidado de evitar fazer qualquer coisa que
pudesse ser tomada como um abuso de autoridade ou um conflito de interesses. O versículo 19 também
mostra que o Faraó desejava muito que toda a ilustre família de Yosef viesse e vivesse no Egito,
especialmente depois de testemunhar os grandes benefícios trazidos ao reino por Yosef. O rabino
Mordechai Kamenetzky (Torah.org) nos lembra que antes de Yosef enviar seus irmãos de volta a Canaan
para trazer seu pai, ele apresenta a cada um deles um conjunto de roupas. No entanto, Yosef dá a seu
irmão mais novo Binyamin cinco conjuntos de roupas e trezentas peças de prata (Gênesis 45:22). Os
irmãos de Yosef tinham cometido um crime hediondo contra ele: devido ao ciúme, eles fizeram com que
seu irmão fosse vendido como escravo aos egípcios. Yosef, porém, não suportava nenhum ódio contra
seus irmãos. Pelo contrário, ele se sentia muito mal por eles e temia que pudessem ser punidos pelo
Eterno se não fizessem teshuvá (arrependimento). Por isso, ele se encarregou de ajudar seus irmãos a se
arrependerem. O mais alto nível de teshuvá ocorre quando o transgressor é confrontado com uma
tentação idêntica e é capaz de resistir (Rambam, Teshuvah 2:1). Yosef, portanto, esperou até que todo o
cenário pudesse ser repetido. Quando os irmãos chegaram ao Egito, Yosef insistiu que eles trouxessem
seu irmão Binyamin. Na refeição, ele mostrou favoritismo a Binyamin, dando-lhe um presente maior
(Gênesis 45:22) e cinco vezes mais comida, esperando despertar ciúmes em seus corações.
Posteriormente, ele conspirou para que Binyamin fosse acusado de roubar o cálice mágico. Binyamin foi
considerado culpado e condenado a permanecer no Egito como um escravo. Os irmãos não concordaram
que Binyamin deveria ser punido por um crime que não cometeu e lutaram com veemência por sua
libertação. Quando Yosef viu o caráter refinado de seus irmãos, ele estava convencido de que eles tinham
feito teshuvá de todo o coração. Consequentemente, ele se revelou a eles e pediu-lhes que informassem
a Yaakov sobre seu sucesso no Egito.

H A F T A R Á EZEQUIEL 37:15-28
O capítulo 37 foi escrito no contexto das promessas incluídas nos capítulos 35 e 36. A primeira visão de
Ezequiel, no capítulo 37, é uma visão de esperança, uma visão de ressurreição. A visão começa com um
vale cheio de ossos. Estes ossos são secos, mas logo os tendões, a carne e a pele os cobrem, mas são
inertes até a intervenção do Ruach, o espírito que vem sobre eles: “Então Ele me disse: Profetiza ao
alento (Espírito)! Profetiza, ó filho do homem, e diz: Assim disse o Eterno D'us: Vem dos quatro ventos, ó
alento, e entra nestes mortos para que vivam! E profetizei como Ele havia me ordenado, e o alento veio
a eles, e viveram, e se puseram sobre os seus pés, constituindo um exército imenso.” (Ezequiel 37:9,10).
Depois chegamos ao texto da Haftará, começando com os versos 15 e 16 sobre Yehudá e Yosef ou
Efráim. Yosef e Yehudá são os dois líderes de Israel. Quando Yosef é governante no Egito, Yehudá é o
líder dos filhos de Israel: do grupo de irmãos, ele é o primeiro a ser listado e é aquele que defende seus
irmãos, especialmente Binyamin (Gênesis 44:14,18). Muito tempo antes de Ezequiel, uma cisão dividiu o
povo de Israel em dois reinos: Yehudá, no Sul, e Israel, no Norte. O Eterno não gosta desta situação - ele
gostaria de ver os B'nei Israel unidos novamente. Yosef (Efráim) e Yehudá são os representantes desses
dois reinos. A partir do versículo 16 do capítulo 37, Ezequiel recebe uma profecia que revela o desejo do
Eterno: “E tu, ó filho do homem, toma uma vara e escreve sobre ela: 'Para Judá e para os filhos de Israel,
seus companheiros', e logo toma outra vara e escreve sobre ela: 'Para José, o ramo de Efráim, e para
toda a Casa de Israel, seus companheiros'. E junta-as uma à outra como uma só vara, para que se unam
na tua mão.” (Ezequiel 37:16,17). Este é claramente um texto messiânico, e alguns comentaristas viram
Yehudá como o representante de Israel e Yosef ou Efráim como o representante da kehilá de Mashiach.
A comunidade que aceitou a visão da ressurreição, um conceito que muitos acham difícil de acreditar,
deveria aceitar esta visão de um futuro glorioso para o povo de Israel e para o kehilá. São dois ramos da
mesma árvore apresentada pelo rabino Shaul em Romanos 11, mostrando que o desejo de D'us é unir
Seu povo, o povo das mitsvot ou mandamentos, e o povo de Yeshua Mashiach. Como disse o rabino
Bauer, esta ideia da árvore é sugerida no texto de Ezequiel: "[Ets] é uma árvore, um tronco de árvore, um
pedaço de madeira, ou um pau de madeira. Da explicação dada nos versículos 19 a 22, fica claro que os
dois pedaços de madeira correspondiam a metades de parte de um tronco de árvore que, na mão do
profeta, deveria ter se unido para formar o todo de um único tronco". (Bauer, 329). O profeta é
informado de que o povo de Israel questionará esta profecia sobre o bastão de Yosef e o bastão de
Yehudá: “E quando os filhos do teu povo te disserem: 'Não vais nos dizer o que significa tudo isto?”
(Ezequiel 37:18). Um dia abençoado, o povo de Israel reconhecerá que esta profecia é do Eterno, porque
esta unidade é a obra do Eterno: “tu lhes dirás: Assim disse o Eterno D'us: Eis que tomarei a vara de José,
que está na mão de Efráim e das tribos de Israel, suas companheiras, e a porei junto à vara de Judá; e
farei delas uma só vara, e serão uma na Minha mão.” (Ezequiel 37:19). “porei”—é iniciativa de D'us e Seu
poder de fazer isso de acordo com Sua vontade. “e as varas onde escreveste o que te ordenei, estarão
em tua mão, diante de seus olhos” (Ezequiel 37:20). Estamos vendo hoje o início desta promessa? O
versículo 21 fala sobre a reunião de Israel em suas terras: “e lhes falarás: Assim disse o Eterno D'us: Eis
que tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os reunirei de todas as partes e os
trarei de volta à sua própria terra” (Ezequiel 37:21). Este encontro começou no século XIX EC, foi
fortalecido no século XX EC e continua hoje no século XXI EC. Alguns comentaristas viram nesta
profecia de reunião, o retorno do povo de Israel da Babilônia à sua terra. Entretanto, é difícil encaixar o
que aconteceu naquela época com este texto, porque Efráim ou as tribos do Norte não estavam
reunidas com Yehudá ou o povo judeu do Sul. As tribos do Norte foram levadas pela Assíria e
assimiladas às nações para as quais foram deportadas, e na verdade se perderam até hoje. No entanto,
tomar este texto literalmente hoje como referência à reunião de judeus (Yehudá, descendentes das
tribos do Sul) com os descendentes das dez tribos faz agora mais sentido. Como resultado do retorno
moderno, centenas de milhares de judeus em todo o mundo descobriram que Yeshua é o Messias e
estão se unindo à kehilá de Mashiach.

B ' R I T H A D A S H Á MATEUS 24:1-14
O 24º capítulo de Mateus é um capítulo realmente único, um capítulo profético que revela o ministério
profético de Yeshua. Pelo nosso estudo das Bessorot vimos o dom de Yeshua para o ensino de qualidade.
Esse é, com certeza, o principal motivo pelo que as pessoas o chamavam de Rabi, que significa professor.
No entanto, como Mashiach, Yeshua é mais que apenas um professor, ou mesmo um profeta, e tinha que
ser. Nas profecias messiânicas, e também na tradição judaica, o Messias deveria ser todas essas coisas ao
mesmo tempo: um mestre, um profeta e o Messias. Nesse texto de Mateus 24 os talmidim de Yeshua
estão indo para o Har Hazitim (Monte das Oliveiras), próximo a Jerusalém (a leste do Templo). Chegando
ao topo da colina eles observam extasiados o lindo Templo. Olhando para aquela maravilhosa vista,
estavam repletos de alegria e contentamento pela visão do Templo que fora embelezado por Herodes, o
Grande. “Assim que Yeshua saiu do templo e seguia adiante, os talmidim se aproximaram dele e
chamaram sua atenção para os edifícios do tempo” (Mateus 24:1). No entanto, uma revelação dolorosa
aguardava os discípulos. “Mas ele lhes respondeu: ‘Vocês veem tudo isto? Eu lhes digo que eles serão
totalmente destruídos – nem uma pedra ficará em pé!’” (Mateus 24:2). Que profecia! Eles jamais
imaginariam que o Templo seria destruído novamente. Sua reação foi compreensível: “Quando ele estava
assentado no monte das Oliveiras, os talmidim se dirigiram a ele: ‘Diga-nos’, perguntaram, ‘quando
acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e de que olam hazeh está terminando?’”
(Mateus 24:3). Esse capítulo é também um paralelo interessante entre Yeshua e Yosef, o filho de Yaakov.
Nós já mostramos como Yosef é um tipo do Messias. Ao final de todos os seus sofrimentos ele salvou seu
povo da fome e da morte. “E sustentou José a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes posse na terra do Egito,
no melhor da terra de Ramsés, como ordenara o Faraó” (Gênesis 47:12). Quando os talmidim de Yeshua
ouviram sua resposta, eles ficaram surpresos, e imediatamente a conectaram com o fim do tempo: “E qual
será o sinal da sua vinda e de que olam hazeh está terminando?” (Mateus 24:3). Yeshua começa sua
resposta profetizando um sinal religioso: “Yeshua respondeu: ‘Cuidado! Não deixem ninguém os enganar!
Porque muitos virão em meu nome, dizendo: ‘Sou o Messias!’ e desviarão a muitos’” (Mateus 24:4,5). Como
isso é possível? Como poderia algum discípulo de Yeshua ser enganado? Há apenas uma resposta: Se nós
não estivermos fortemente comprometidos e enraizados em D’us e no Messias, não permaneceremos
muito tempo como seus discípulos. Através da história surgiram muitos falsos Messias, tentando seduzir
os que creem, e afastá-los da verdade. Então Yeshua profetizou um tempo difícil: “E, certamente, ouvireis
falar de guerras e rumores de guerras” (Mateus 24:6a). Nada é novo sob o sol. Desde o começo da história
humana, guerras e rumores de guerras têm sido comuns na terra. É por isso que, com a próxima
respiração, Yeshua falou-lhes também que isso não seria um sinal do final. Se cada vez que ouvirmos de
guerras e rumores de guerras pensarmos que o fim do mundo chegou, jamais terminará nosso estado
constante de pensar “É o fim!”. Por isso Yeshua também disse: “vede, não vos assusteis, porque é
necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino
contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares; porém tudo isto é o princípio das dores.
Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome.”
(Mateus 24:6b-9). Haverá guerras entre as nações, mas isso não deve nos perturbar. A situação mais
amedrontadora é se nos encontrarmos no caminho dessa violência, pois então estaremos em risco de
sermos perseguidos pela nossa fé, especialmente por nossa lealdade aos mandamentos de D’us.
Acompanhando essas violentas turbulências haverá fomes e terremotos (v.7). Houve um terrível período
de fome durante a idade média, mas não é nada comparado com aquilo que acontecerá como resultado
de dois fatores principais. Primeiro, a população mundial está crescendo dramaticamente, e logo haverá
entre 10 e 15 bilhões de pessoas nessa terra. O segundo fator será uma seca crescente, causada pelo
aquecimento global. As estatísticas sobre terremotos nos mostram também uma tendência preocupante.
Estes dados são da Pesquisa Geológica dos Estados Unidos e foram divulgados pelo Departamento de
Pesquisa Statista (https://www.statista.com):

Yeshua disse: “porém tudo isto é o princípio das dores” (Mateus 24:8). As coisas não se tornarão mais fáceis
no futuro. Então Yeshua predisse alguns sinais sociais: “Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e
odiar uns aos outros” (Mateus 24:10). Isso nos lembra da descrição do Rabi Shaul do fim do mundo: “Sabe,
porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si
mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de
piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te” (II Timóteo 3:1-5). Não haverá apenas violência
entre nações, mas também violência entre indivíduos, e muito mais. Essa descrição é uma representação
clara do nosso tempo – e é por isso que podemos ter certeza de que Yeshua está às portas: Ele virá em
breve. O último conjunto de sinais que gostaríamos de destacar em Mateus 24 são os sinais religiosos: “E
surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de
muitos esfriará.” (Mateus 24:11,12). Nunca na história houve tantos falsos profetas e falsas religiões no
mundo. Isso explica porque muitos suspeitam de qualquer tipo de religião ou movimento religioso.
Pensamos nas principais religiões mundiais, como cristãos, muçulmanos, judeus, budistas, hindus –
enquanto, de fato, cada uma dessas religiões é dividida em centenas, e até mesmo em milhares, de seitas
e denominações, com centenas de profetas. Entre todos esses sinais negativos, Yeshua ofereceu
esperança ao dar um sinal encorajador: “Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho
do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.” (Mateus
24:13,14). Nem todos cairão na armadilha desses falsos messias e falsos profetas. Resistir e perseverar farão
a diferença, e aqueles que continuarem a crer até o fim serão salvos. Haverá um movimento especial no
fim do tempo que proclamará a verdade de D’us a todo o mundo, e aqueles que perseverarem na verdade
da Bíblia serão salvos. Aqueles que creem nas boas novas da vinda próxima de Yeshua verão Yeshua
HaMashiach ben David aparecer nos céus: “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as
tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e
grande glória” (Mateus 24:30). Essa descrição da segunda vinda de Yeshua é a realização final de tudo que
lemos na Haftará (Ezequiel 37:15,16). A vara de Yosef e a vara de Yehudá serão unidas para sempre. Yeshua
veio como a vara de Yosef na sua primeira vinda; na segunda vinda Yeshua Ben David virá representando
a vara de Yehudá. Vamos contemplar mais uma vez os paralelos maravilhosos entre Yosef e o Messias:
Como Yosef foi vendido aos pagãos pelos seus próprios irmãos, assim o Messias foi vendido para Seus
piores inimigos por um dos Seus talmidim. Yosef foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa da
sua virtude; assim também o Messias foi desprezado e rejeitado, não porque Ele era culpado de ter feito
algo errado, mas por causa da Sua justiça, entregar sua própria vida foi um castigo pelo pecado. Yosef
perdoou seus irmãos; assim também Yeshua perdoara Seus “irmãos” (Israel) por aquilo que Lhe fizeram, e
lhes dará as boas-vindas, junto com todos os que creram, no Reino de D’us, à Nova Jerusalém que descerá
dos céus e permanecerá sobre o Monte das Oliveiras, próximo à antiga cidade de Jerusalém. Então Israel
(Efráim, a Kehilá) será salva para sempre, como Shaul, o Shaliach disse: “E assim todo o Israel será salvo,
como está escrito: De Sião virá o Libertador, E desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança
com eles, Quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de
vós; mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem
arrependimento” (Romanos 11:26-29). Yeshua disse: “Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

MEU PARCEIRO NO GAN EDEN
O sábio rabino do Talmud Yehoshua ben Alim era um homem muito sábio e erudito. Quando ele
perguntou: "Quem será meu parceiro no Gan Eden (mundo por vir)", foi-lhe dito em um sonho: "Você e
Naness, o açougueiro, estarão juntos no Gan Eden". O rabino Yehoshua ficou surpreso; "Depois de passar
todo o meu tempo estudando e ensinando a Torá, vou compartilhar o Gan Eden com um simples
açougueiro...", disse ele. "Preciso encontrar Naness e ver que tipo de pessoa ele é". O rabino Yehoshua foi
de aldeia em aldeia e de cidade em cidade perguntando por Naness, o açougueiro. Finalmente ele
chegou a um lugar onde havia um açougueiro com esse nome. O povo não conseguia entender porque o
rabino Yehoshua estava tão interessado em conhecer o açougueiro. "Rabino, ele é uma pessoa ignorante",
disse o povo da cidade. "Eu gostaria de vê-lo de qualquer maneira", respondeu o rabino Yehoshua. Naness
também não conseguia entender porque o grande sábio estava interessado em conhecê-lo. "Por que você
se preocupou em vir ver uma pessoa simples como eu"? Naness, o açougueiro, perguntou ao rabino
Yehoshua. "Diga-me, meu filho, que boas ações você fez?" perguntou o rabino Yehoshua. "Como você pode
ver, sou um homem muito simples", respondeu Naness. "Tenho pais muito velhos, que são idosos e não
podem fazer nada por si mesmos". Todos os dias os visito, lavo-os, os visto e os alimento". O rabino
Yehoshua beijou Naness na testa e disse: "Nesse caso, me considero sortudo por ser seu parceiro no Gan
Eden".

O ETERNO PROVÊ
O Talmud (Ketubot 67) conta: Um homem pobre, que fora muito rico, aproximou-se do sábio Rava e
implorou por comida. "O que você está habituado a comer?" Rava perguntou. "Estou acostumado a comer
um frango gordo e vinho envelhecido", respondeu. Rava ficou chateado. "Como pode pedir para te darem
comida tão cara?". "Estou pedindo às pessoas que me deem o que lhes pertence? A minha comida vem de
D'us e Ele dá a todos de acordo com suas necessidades. Assim estou acostumado e se Ele quiser, vai
encontrar uma maneira de a fornecer!" O Talmud conta que Rava tinha uma irmã que não o via há treze
anos. Enquanto Rava e o homem estavam conversando, a irmã de Rava chegou para visita-lo. Ela trouxe
um presente: um frango gordo e um vinho envelhecido! Quando Rava viu isto, voltou-se para o homem e
exclamou: "Agora vejo que você está certo". D'us fornece a cada um de acordo com as suas necessidades.
Sente-se e coma o que minha irmã trouxe. D'us proveu para você!"

INSPIRACIONAL

Os filhos de Yaakov voltaram a seu pai com estas alegres novas: “Yosef ainda vive, e ele
também é regente em toda a terra do Egito.” A princípio o ancião ficou abismado; não
podia crer o que ouvia; mas, quando viu o longo séquito de carros e animais carregados, e
Binyamin se achou de novo com ele, convenceu-se e, na plenitude de sua alegria,
exclamou: “Basta; ainda vive meu filho Yosef, eu irei, e o verei antes que morra”. Gênesis
45:26, 28. (PP, 160)

Os descendentes de Avraham foram levados ao Egito para que ali revelassem os princípios
do reino de D’us. A integridade de Yosef era uma representação da vida do Messias.
Tirando Israel do Egito, o Eterno mostrou Seu poder e misericórdia. Suas obras no
livramento e Seu modo de proceder para com eles não eram somente para seu próprio
benefício. Deveriam ser uma lição para as demais nações. (PJ, 151).

Parashá Infantil

Vaigash

ׁוַ ִ ּי ּגַש

"José mandou aprontar o seu carro e foi para Gosém a fim de se encontrar com o pai.
Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito
tempo." (Gênesis 46:29 - NTLH)

