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NOTÍCIAS

ENCONTRO DOS LÍDERES DA MISSÃO GLOBAL
Nosso boletim é publicado por Richard Elofer, Diretor do Centro Mundial de Fraternidade Judaico
Adventista (CMFJA), que é um dos 6 Centros de Missão Global conduzidos pelo Escritório da Missão
Adventista na Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Estes centros são dedicados a
estabelecer o diálogo e a compartilhar Yeshua com grupos não cristãos como muçulmanos, budistas,
hindus, pós-modernos e seculares que vivem em grandes cidades. Mais informações sobre estes Centros
de Missão Global estão disponíveis em: https://www.globalmissioncenters.org/home. Todos os anos os
diretores destes Centros de Missão Global se reúnem com alguns dos oficiais da Associação Geral dos
Adventistas do Sétimo Dia e missiologistas de todas as partes do mundo. Este ano este encontro deveria
ter se reunido em Tóquio, no Japão, porém, com a atual pandemia do COVID-19, foi organizado como
um encontro virtual via Zoom todas as manhãs de 7 a 10 de dezembro - o que significa na próxima
semana. O objetivo destas reuniões é ouvir os relatórios dos diretores destes Centros, compartilhar sobre
a missão e rezar por estes ministérios. Uma das tarefas importantes desta reunião é preparar o Comitê
de Assuntos Missionários Globais da Conferência Geral, que será realizado nos dias 6 e 7 de abril de 2021.
Vamos orar por estas reuniões que são importantes para o futuro do nosso ministério de Fraternidade.

REVISTA MISSÃO 360º
O Escritório da Missão Adventista publica uma revista chamada "Missão 360°". Esta revista está repleta de
artigos sobre Missão, entrevistas de pessoas da área e alguns anúncios de interesse da Missão. Esta
revista está disponível online em: https://issuu.com/search?q=mission%20360. A edição de dezembro
apresenta os novos livros publicados por Richard Elofer sobre Gênesis e Êxodo.

PARASHÁ VAISHLACH

שה ַו ִ ּי ׁ ְש ַלח
ָ ׁ ּ ָפ ָר

GÊNESIS 32:4-36:43
VISÃO GERAL
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Voltando para casa, Yaakov envia mensageiros para pacificar Essav. Estes retornam, dizendo a Yaakov que
Essav está com um exército de 400 homens. Yaakov toma a precaução de dividir o grupo familiar em dois,
orando por assistência, e mandando presentes para acalmar Essav. Naquela noite, Yaakov fica só e briga
com o anjo de Essav. Yaakov vence mas acaba com um estiramento no tendão da coxa (daí a proibição de
comer um nervo ciático de um animal casher). O anjo diz que seu novo nome é Israel, significando que ele
lutou contra o homem (Lavan) e o sobrenatural (o Anjo). Yaakov e Essav se encontram e se reconciliam mas
Yaakov, ainda com medo do irmão, rejeita a oferta de Essav para que habitassem juntos. Shechem, rapta e
estupra Diná, filha de Yaakov. Em retorno pela mão de Diná em casamento, o príncipe e seu pai sugerem a
Yaakov que realizem o casamento misto e desfrutem da prosperidade cananita. Shimon e Levi enganam
Shechem e seu pai simulando um acordo; todavia, eles estipulam que todos os homens da cidade deveriam
passar por uma circuncisão. Então os irmãos de Diná entram na cidade e matam todos os homens que
estavam enfraquecidos pela circuncisão. Esta ação é justificada pela cumplicidade tácita da cidade no rapto
de sua irmã. D’us ordena Yaakov construir um altar em Bet-El. A cuidadora de sua mãe Rivka, Devorah,
morre e é sepultada em Bet-El. D’us aparece novamente a Yaakov, o abençoa e muda seu nome para Israel.
Viajando, Rachel entra em trabalho de parto e dá a luz a Binyamin, a décima segunda das tribos de Israel.
Ela morre no parto e é sepultada no caminho de Bet-Lechem. Yaakov constrói um monumento em sua
memória. Yitschaq falece aos 180 anos e é sepultado por seus filhos. A Parashá é concluída com a lista dos
descendentes de Essav.

"E Esaú correu a seu encontro e
abraçou-o, e lançou-se a seu
pescoço e beijou-o, e choraram.”
(Gênesis 33:4)

YAAKOV E O SHABAT
A tradição judaica viu no encontro entre Yaakov e
Essav um sinal de que Yaakov observou o Shabat
em sua época. Essav propôs que ele e Yaakov
viajassem juntos: “E disse: Ponhamo-nos a caminho
e vamos, e eu irei no mesmo passo de ti.” (Gênesis
33:12). No entanto, Yaakov não aceitou a proposta e
disse: “E disse-lhe: Meu senhor sabe que as
crianças são tenras, e se as ovelhas e as vacas que
têm cria se fatigarem um só dia (yom echad),
morrerá todo o rebanho. Passe, meu senhor, rogo,
diante de seu servo, e eu irei devagar conforme o
trabalho que está diante de mim, e conforme o
passo dos meninos, até chegar a meu senhor, a
Seir.” (Gênesis 33:13,14). A resposta de Yaakov é
estranha; ele recusou! Porque Yaakov não aceitou a
oferta de Essav de acompanhá-lo e viajar juntos? A
resposta de Yaakov foi: "Se forem empurrados com
força por apenas um dia, todos os rebanhos
morreriam", mas não foi isso que Essav havia
sugerido. A resposta judaica a esta pergunta é:
Yaakov estava mantendo o Shabat, enquanto Essav,
que não se importava com os ensinamentos de seu
pai e de seu avô, não estava mantendo o Shabat.
Assim, Essav viajaria com todas as tropas no
Shabat, enquanto Yaakov não viajaria, mas
descansaria e adoraria o Eterno. Então, se ele
concordasse em viajar com Essav, ele teria que
pressionar e ir rápido no primeiro dia da semana ele teria que fazer a viagem de dois dias em um dia
para alcançar Essav, que tinha viajado o dia inteiro
em Shabat. Isto é compreendido através da
declaração de Yaakov de que ele teria que viajar
duro no Yom Echad (um dia), que foi a expressão de
Yaakov para designar o domingo, o primeiro dia da
semana. Há outra forma de o texto dizer que
Yaakov não tinha intenção de viajar com seu irmão
Essav: embora Essav se propusesse a dar proteção
a Yaakov, ele recusou: “E Esaú disse: 'Deixarei
contigo, rogo, parte do povo que está comigo.' – e
disse: 'Para que isto? Conseguirei graça aos olhos
de meu senhor (se não o fizer).'” (Gênesis 33:15). A
proteção de Yaakov e de sua família estava nas
mãos do Eterno, não de um exército. Após esse
diálogo, Essav partiu: “E Esaú voltou naquele dia a
seu caminho, para Seir.” (Gênesis 33:16). A seguir
vemos que Yaakov não queria que sua família
estivesse sob a influência de Essav, e por isso não
se juntou a ele em Seir, mas seguiu outro caminho:
“E Jacob partiu para Sucót, e edificou para ele uma
casa, e para seu gado fez cabanas; por isto chamou
o nome do lugar de Sucót.” (Gênesis 33:17). É muito
importante ter cuidado sob qual influência nos
colocamos a nós mesmos e a nossos filhos,

particularmente nestes tempos em que a
corrupção e a imoralidade estão em toda parte.
Através destes versos simples, entendemos porque
Yaakov conseguiu levar toda sua família a ter fé e
confiança em Hashem, e todos os doze filhos de
Yaakov seguiram o caminho de Avraham, Yitschaq
e Yaakov, e se tornaram os chefes das tribos B'nei
de Israel.

YAAKOV CHEGOU COMPLETO
É interessante que a Torá afirma que Yaakov
chegou com Shalem ou em Shalom em seu
destino: “E Jacob veio, íntegro, à cidade de
Shehém, que está na terra de Canaan, na sua vinda
de Padán-Aram, e acampou frente à cidade.”
(Gênesis 33:18). Preferimos a palavra original
hebraica Shalem, que é da mesma raiz que
Shalom, mas nesta vocalização significa "inteiro,"
"inteiro," ou "completo". Yaakov veio de PadanAram, o país de Lavan, onde esteve associado a
Lavan por cerca de vinte anos. Lavan poderia ter
influenciado Yaakov: em sua maneira de viver, sua
maneira de ser vestido, sua maneira de falar e até
mesmo sua linguagem - Yaakov poderia ter sido
tentado a ser "moderno" para seu tempo. Mas na
verdade, Yaakov recusou esta influência - ele
voltou para a Terra Prometida quando partiu:
"inteiro" e "completo". Ele não desistiu do hebraico
como sua língua, ele manteve suas roupas
hebraicas e sua maneira de viver como um filho de
D'us. Como resultado, seu estilo de vida era muito
diferente do modo de vida pagão de seus irmãos.

O RETORNO A BET-EL
O
Eterno
aparece
novamente
a
Yaakov,
confirmando que a aliança ainda está em vigor,
apesar do comportamento de seus filhos Shim'on
e Levi: “E D'us disse a Jacob: 'Levanta-te, sobe a
Bet-El e fica ali, e faz ali um altar ao D'us que te
apareceu, quando fugiste de diante de Esaú, teu
irmão.'” (Gênesis 35:1). Para Yaakov, este foi um
momento para mais uma vez dedicar sua família
ao Eterno e purificar sua casa das influências da
terra de seu sogro: “E Jacob disse à sua casa e a
todos que estavam com ele: Tirai os deuses
estranhos que tendes entre vós, purificai-vos e
mudai vossas roupas. E levantemo-nos e
subiremos a Bet-El, e farei ali um altar a D'us, que
me respondeu no dia de minha angústia e foi
comigo no caminho que andei.” (Gênesis 35:2,3).
Estas mudanças foram aceitas por todos, até
mesmo a desistência de suas jóias: “E deram a
Jacob todos os deuses estranhos que tinham em
seu poder, e os aros de suas orelhas, e Jacob
escondeu-os debaixo da árvore infrutífera que
está perto de Shehém.” (Gênesis 35:4). As jóias
podem ser bonitas, mas são sempre uma
tentação para a idolatria, mesmo em nossos dias.
Mesmo que não nos curvemos mais aos pedaços
de jóias, elas ainda podem capturar nossa
atenção e afeto e nos dar uma falsa sensação de
segurança, levando-nos assim para longe do
Eterno, que é o único em quem podemos confiar
para nossa segurança e futuro.

(Gênesis 35:14,15). A vida de Yaakov não foi fácil.
Desde que deixou a casa de seus pais e foi para o
exílio, ele sofreu, mesmo sendo abençoado e
desfrutando de uma grande família. Esta Parashá,
Vaishlach, conta a morte da amada esposa de
Yaakov, Rachel. Ela faleceu ao dar à luz o filho
mais novo de Yaakov, Binyamin: “partiram de BetEl. E havia ainda um trecho grande de terra para
chegar a Efrat, e deu à luz Raquel, e custou-lhe o
dar à luz. E quando lhe custava dar à luz, a
parteira disse-lhe: Não temas, pois este também é
um filho para ti. E ao sair sua alma, porque
morreu, chamou seu nome Ben-Oni ('filho da
minha dor'); e seu pai chamou-lhe Benjamim
[Biniamin]. E Raquel morreu e foi sepultada no
caminho de Efrat – esta é Bet-Léhem [Belém]. E
Jacob erigiu um monumento sobre a sua
sepultura; este é o monumento da sepultura de
Raquel até hoje.” (Gênesis 35:16-20). De acordo
com a tradição judaica, Rachel tinha apenas 36
anos de idade na época. De fato, até hoje pode-se
visitar o local à beira da estrada onde ela está
sepultada perto de Bet Lechem, não muito longe
de Jerusalém.
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O ALTAR DE YAAKOV
Em Bet-El, Yaakov fez um novo altar, e ao adorar o
Eterno com sua família, O Eterno veio a ele de
novo: “E D'us apareceu a Jacob mais uma vez em
sua vinda de Padán-Aram, e o abençoou. E D'us lhe
disse: "Teu nome é Jacob; mas não serás mais
chamado Jacob, e sim Israel será teu nome." E
chamou seu nome Israel. E D'us lhe disse: 'Eu sou
El Shadai [Deus Todo-Poderoso]! Frutifica e
multiplica-te; povo e congregação de povos serão
de ti, e reis de teus flancos sairão. E a terra que dei
a Abrahão e a Isaac, a ti a darei; e à tua
descendência depois de ti, darei a terra.’” (Gênesis
35:9-12). Depois da visão, Yaakov continuou sua
adoração: “E Jacob erigiu um monumento no lugar
em que falou com ele – um monumento de pedra
–, e derramou sobre ela uma libação, e deitou
azeite sobre ela. E Jacob chamou ao nome do
lugar onde D'us falou com ele de Bet-El.”

"E Diná, a filha de Lea, que a deu à luz
para Jacob, saiu para ver as filhas da
terra. E Shehém, filho de Hamor, o Hiveu,
o príncipe da terra, viu-a e a tomou,
deitou-se com ela e a violentou.” (Gênesis
34:1,2)

A MORTE DE YITSCHAQ
O final do capítulo 35 e o capítulo 36 nos dão a genealogia de Yaakov e Essav, e como ambos foram
abençoados. O texto nos diz mais duas coisas sobre estes irmãos: Primeiro, Yaakov e Essav se
reconciliaram e viveram em paz. Nos é dito que ambos sepultaram seu pai Yitschaq na caverna de
Machpelá: “E os dias de Isaac foram 180 anos. E Isaac exalou a alma e morreu, e foi reunido ao seu povo,
velho e pleno de dias, e seus filhos Esaú e Jacob o sepultaram.” (Gênesis 35:28,29). O segundo ponto é que
Essav compreendeu a vontade de Avraham: "E Abrahão deu tudo o que possuía a Isaac. E aos filhos das
concubinas de Abrahão, Abrahão deu dádivas e mandou-os, ainda em vida, de junto de Isaac, seu filho,
ao Oriente, à terra de Kédem." (Gênesis 25:5,6). De acordo com esta instrução, Essav mudou sua família e
sua tribo, e eles se estabeleceram ao sudeste do Mar Morto: “Esaú tomou a suas mulheres, seus filhos,
suas filhas e todas as almas de sua casa, e seu gado, todos seus animais e todos os seus bens que
adquirira na terra de Canaan, e foi-se para outra terra, por amor de Jacob, seu irmão. Pois seus bens eram
abundantes demais para estarem juntos, e a terra onde habitavam não podia suportá-los por causa de
seu gado. E Esaú habitou no monte de Seir – e Esaú é Edom.” (Gênesis 36:6-8).

LIÇÕES DOS PATRIARCAS
Estudando o livro de Gênesis, descobrimos que cada patriarca tinha pelo menos uma força. Avraham é
caracterizado pela chéssed que significa amor e bondade. Ele ama as pessoas e quando D’us lhe revelou
que as duas cidades más serão destruídas, ele fez tudo para salvar os habitantes dessas cidades. (Gênesis
18). Yitschaq está associado com adoração e oração, como diz o texto: “E Isaac saiu para passear (rezar) no
campo” (Gênesis 24:63). O texto em hebraico é claro; onde algumas traduções escreveram “andar”, o texto
original diz Lashuach, que significa “meditar”. A terceira, Yaakov é descrito como um "ish tam yosheiv
ohalim" — “um homem íntegro, que habitava em tendas.” (Gênesis 25:27). Ele passou seu tempo nas
“tendas” que significa estudar a vontade de D’us ensinada a Avraham e Yitschaq. É por isso que o texto
explica: “E Jacob ficou só” (Gênesis 32:25), Yaakov queria estar sozinho com seu D’us, orando (Gênesis
32:9-12) meditando em Sua Palavra e Vontade.

H A F T A R Á OBADIAS
Continuamos lendo na Parashá sobre o conflito entre Yaakov e Essav. (Gênesis 33:1). Na Haftará, o livro
de Obadias é sobre os edomitas e os israelitas. Essav e Yaakov estão em conflito desde que foram
concebidos no ventre de sua mãe (Gênesis 25:22). Segundo a tradição judaica, Obadias era um edomita,
o que significa que ele era descendente de Essav, o pai dos edomitas; entretanto, Obadias converteu-se
ao D'us de Israel. (Sanhedrin 39b). Obadias tornou-se o administrador das fazendas do rei Ahab (Acabe),
e quando a rainha Jezabel, esposa de Ahab, tentou assassinar todos os profetas de D'us, Obadias
escondeu cem deles em uma caverna e os sustentou durante todo o tempo do édito real (1 Reis 18:7,13).
Rashi e Radak afirmam que, por sua ação heroica, Obadias foi recompensado com o dom da profecia.
Isto mostra que o Eterno não faz distinção entre etnias. Algumas pessoas pensam que D'us reservou o
Ruach Hanevuá (Espírito de Profecia) somente para os judeus, mas isso não é correto. Pessoas de
qualquer nação poderiam se converter ao D'us de Israel e receber todas as bênçãos que Ele prometeu a
Israel, mesmo os dons mais espirituais. A profecia de Obadias é sobre seu próprio povo, os edomitas:
“Visão de Obadias [Ovadiá]: Assim disse o Eterno D'us a respeito de Edom: Da parte do Eterno ouvimos
novas” (Obadias 1), uma profecia muito forte contra Edom e seu ancestral, Essav, (2). Quais são as
reprovações, e por que D'us diz palavras duras contra Edom? “A soberba do teu coração enganou-te” (3).
Arrogância e orgulho foram os pecados de Edom, mas quando Edom diz: "Quem me derrubará por
terra?" Isto mostra que sua arrogância é dirigida contra o Eterno. Isso significa que ele quer governar o
céu, ele quer ocupar o lugar onde D'us está; e ele está tão seguro, que esquece que é apenas humano e
em menos que um segundo D'us pode levá-lo a nada. Ele não pode se esconder - para onde quer que
essas pessoas vão, o Esterno vai encontrá-lo (4). Vamos lembrar o que aconteceu na história: O Eterno
falou muito claramente com Essav e seus descendentes, mostrando-lhes por que Yaakov foi escolhido, e
não Essav. Os edomitas tiveram tempo para se arrepender e voltar ao D'us de seus pais Avraham e
Yitschaq, mas nunca o fizeram:
Edom se recusou a permitir que Israel passasse por seu território a caminho de Canaã (Números
20:14-21).
Doeg, o Edomita conspirou contra David antes de Shaul, que estava em missão para destruí-lo. (1
Samuel 21-22).
Os edomitas e os ismaelitas uniram-se a uma confederação contra Israel (Salmo 83).
Edom, Moav e Amon uniram-se em uma confederação contra o rei Josafá e os habitantes de
Jerusalém (2 Crônicas 20).
Os edomitas atacaram Judá durante o reinado do rei Ahaz (2 Crônicas 28:17).
Os edomitas profanaram Jerusalém (e seus habitantes) enquanto Jerusalém estava sendo nivelada
pelos caldeus (Obadias 1:10-16).
Haman, que conspirou para aniquilar os judeus no exílio na época de Ester e Mordecai, era um
agagita, descendente de Agag, rei de Amalec, outro descendente de Essav (Gênesis 36:12; Ester 3:1, 56).
Herodes o Grande, que ordenou a destruição dos bebês masculinos de Belém com dois anos e
menos (Mateus 2:16), foi o segundo filho de Antipater, o Idumeu, e portanto um descendente dos
antigos edomitas.
A profecia de Obadias predisse que Edom seria despojado por ladrões, assaltantes e outras nações (5-6).
Os Edomitas são acusados de estarem presentes na destruição da Cidade Santa de D'us, aguardando,
observando, (10-12). Não só ficaram de pé e assistiram, mas se regozijaram e falaram orgulhosamente
enquanto os israelitas estavam em perigo. Ibn Ezra citou este texto: “Por causa da maldade que tiveste
para com teu irmão Jacob, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre.” como referência à
opressão que os edomitas infligiram ao povo judeu na época de seu exílio às mãos de Nabucodonosor.
Radak, outro estudioso entre os judeus, aplica este texto aos romanos que descenderam
figurativamente de Edom, que destruíram o segundo Templo e exilaram os judeus de sua terra (13a). Os
edomitas se regozijaram com o desastre de Israel porque queriam tomar a Terra Prometida para si
mesmos. (13b). Obadias conclui com uma visão gloriosa do Eterno e Seu povo.

B ' R I T H A D A S H Á MATEUS 26:36-42
A luta de Yaakov com o Anjo do Eterno naquela noite famosa à beira do rio Yabok nos lembra a luta de
Yeshua na última noite de sua vida no jardim do Gatshmanim (Getsêmani). Yaakov tinha dúvidas sobre o
sentimentos e intenções de seu irmão Essav sobre ele. Ele não tinha o que se opor ao irmão enquanto
Essav chegou com um grande exército. Se Essav quisesse lutar contra Yaakov, Yaakov teria sido facilmente
morto com sua família. Por isto a única ajuda que ele tinha, era a de D’us. Assim, Yaakov “ficou só” para
orar e meditar em sua vida, arrepender-se de seus pecados e esperou a resposta de D'us e sua proteção.
Yeshua lutou naquela noite também pelo futuro de sua vida. Ele foi tentado a mudar seu destino, sabia
que seu destino era o de sofrer uma morte horrível, mas estava relutante em aceitá-la. Por isto naquela
noite ele orou: “Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice!” (Mateus 26:39b). Este era o cálice do
sofrimento, que ele tinha medo de aceitar e por isso disse: “se for possível, afasta de mim este cálice” mas
Yeshua estava pronto para aceitar a vontade de D’us, não a sua: “Entretanto, não aconteça o que eu quero,
mas o que tu queres!” (Mateus 26:39c). A chave do sucesso, em qualquer circunstância é aceitar a vontade
de D'us para nós, mesmo se estivermos sofrendo. Ele nos conhece melhor do que qualquer pessoa e sabe
o que é melhor para nós: “todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.” (Mateus 26:39). Yeshua
despediu seus seguidores e manteve três consigo a (Yaakov-Tiago) Yochanan-João e Shim’on-Pedro). E
quis orar só: “E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou” (Mateus 26:39a). Da
mesma forma, Yaakov Avinu quis ficar só para orar ao seu Pai no céu, então despediu sua família e ficou
só. Yeshua antes de ficar só, disse aos seus seguidores: “Então lhes disse: A minha alma está triste até a
morte; ficai aqui e vigiai comigo.” (Mateus 26:38). Os talmidim foram incapazes de se manterem
acordados naquela noite. Por isto Yeshua voltou a eles minutos depois, quando os viu dormindo e disse: “
Ele voltou aos talmidim e os encontrou dormindo. Disse a Kefa: 'Vocês são tão fracos que não puderam
ficar acordados comigo nem por uma hora? Despertem e orem para que não sejam testados - o espírito,
de fato, está preparado, mas a natureza humana é fraca” (Mateus 26:40,41). Ele voltou a orar, só, e voltou a
eles mais tarde; eles ainda estavam dormindo: “Então voltou aos talmidim e disse: 'Por enquanto,
continuem dormindo, descansem... Vejam! Chegou a hora de o Filho do Homem ser entregue nas mãos de
pecadores.'” (Mateus 26:45). Como Yaakov recebeu garantias de D’us de que seria abençoado e protegido,
Yeshua recebeu estas garantias também. Naquela hora ele estava pronto para receber o cálice da ira de
D’us, preparado para ele. E sua última oração no jardim foi: “Meu Pai, se não for possível afastar de mim
este cálice sem que eu o beba, que a tua vontade seja feita” (Mateus 26:42). Há quem possa ficar surpreso
com esta comparação entre Yaakov e Yeshua porque se Yaakov foi salvo de seu irmão Essav e teve uma
vida longa, Yeshua morreu no dia seguinte, crucificado pelos romanos. Esta comparação é válida, porque
ambas as noites foram de sofrimento, ambos estavam em dúvida, esperando por uma afirmação vinda de
D’us e receberam. E de fato, ambos continuaram suas vidas. Conhecemos a história de Yaakov, que foi
salvo de Essav. Yeshua também foi salvo, porque ele tendo morrido no dia seguinte, os Escritos nos
ensinam que ele ressurgiu. Shim’on, um de seus seguidores mais chegados disse: “Bendito seja Deus, Pai
de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que manteve sua grande misericórdia e nos fez, mediante a
ressurreição de Yeshua, o Messias, dentre os mortos, nascer outra vez para uma viva esperança” (1 Pedro
1:3), e não somente ressurgiu, mas também intercede por nós como Sumo Sacerdote da Nova Aliança:
“Quem os punirá? Com certeza não será o Messias Yeshua, que morreu e - mais do que isso - ressuscitou,
se encontra à destra de D'us e está agora pedindo a nosso favor!” (Romanos 8:34). Yeshua veio a esta terra
para nos salvar de nossos pecados. E de acordo com o profeta Daniel, Yeshua veio “para dar por finda a
transgressão, cessar o pecado, perdoar a iniquidade e promover a justiça eterna, confirmando a visão e a
profecia, e consagrando o Santo dos Santos.” (Daniel 9:24). A profecia das setenta semanas aponta
diretamente para o tempo de Yeshua, nos anos de sua unção e morte.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

ORAÇÃO DIÁRIA
Um rei tinha um filho único que ele amava muito. A cada dia, ele vinha até seu pai para receber sua
mesada diária. Mesmo quando o príncipe crescia e vivia sozinho, ele visitava seu pai todos os dias para
receber sua ajuda de custo. Uma vez, o filho disse a seu pai: "Por que eu deveria incomodá-lo todos os
dias? Não seria mais fácil se você me desse um mês de mesada de uma só vez?". O pai concordou e, como
resultado, o filho começou a vir uma vez por mês. Eventualmente, o filho pediu ao pai que lhe desse a
mesada completa de um ano inteiro. Quando o ano acabou, seu pai disse: "De agora em diante, eu
voltarei a lhe dar suas necessidades diariamente". Quando o filho protestou, o pai explicou. "Você deve
saber que não há maior prazer para mim do que vê-lo e conversar com você. Quando você precisava de
mim todos os dias, você vinha até mim todos os dias; mas assim que eu lhe dava suas necessidades uma
vez por mês ou uma vez por ano, você se esqueceu completamente de mim até a próxima vez que
precisou de algo. É melhor para nós dois se você vier todos os dias! O mesmo se aplica às nossas orações.
Orar três vezes ao dia nos coloca na presença de D'us muito mais e não há maior prazer para D'us e para
nós do que estar na presença um do outro.

BÊNÇÃOS DO CÉU
Um Chassid uma vez veio ao Rebe Meir de Premishlan e reclamou que alguém na cidade abriu o mesmo
negócio que ele, fazendo concorrência. “Estou muito preocupado”, disse o Chassid. “Você já viu que
quando um cavalo bebe água de um rio, ele chuta seu casco na água? Sabe por quê?”, perguntou o Rebe.
“Não”, respondeu o Chassid. “Eu lhe direi por que”, disse o rabino Meir. “Quando o cavalo olha na água e vê
o seu próprio reflexo, pensa que há ali outro cavalo. Ele tem medo que o “outro” cavalo beba toda a água
e tenta afugentá-lo, pontapeando-lhe os cascos! “O mesmo ocorre com você! O Rebe continuou. “Você
pensa que se alguém está tentando ganhar a vida, isso vai tirar-lhe o ganho, mas não é verdade. O que
quer que seja dado por D’us à outra pessoa não diminuirá o que será dado a você.

INSPIRACIONAL

(Yaakov) aprendera que D'us é misericordioso, e lançou-se à Sua misericórdia. Fez
referência ao arrependimento de seu pecado, e implorou livramento. Ao rever a sua vida,
foi impelido quase ao desespero; mas segurou firmemente o Anjo, e com brados ardorosos,
aflitivos, insistiu em sua petição, até que prevaleceu. Tal será a experiência do povo de
D'us em sua luta final com os poderes do mal. D'us lhes provará a fé, a perseverança, a
confiança em Seu poder para os livrar. Satan esforçar-se-á por aterrorizá-los com o
pensamento de que seus casos são sem esperança; que seus pecados foram demasiado
grandes para receberem perdão. Terão uma intuição profunda de seus fracassos; e, ao
reverem a vida, perder-lhes-ão as esperanças. Lembrando-se, porém, da grandeza da
misericórdia de D'us, e de seu próprio arrependimento sincero, alegarão Suas promessas
feitas por meio de Mashiach aos pecadores desamparados e arrependidos. Sua fé não
faltará por não serem suas orações respondidas imediatamente. Apoderar-se-ão da força
de D'us, assim como Yaakov lançou mão do Anjo; e a expressão de sua alma será: “Não te
deixarei ir, salvo se me abençoares!”. (Gênesis 32:26).

Parashá Infantil

Vaishlach

ׁ
וַ ִ ּי ְשלַח

"Mas ele (Jacó) ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele
até o dia amanhecer." (Gênesis 32:24 - NTLH)

