
1 

 

 

O Judaísmo trata de ideais como a liberdade humana que é realizada no tempo e 
através do tempo, pelas decisões livres de pessoas livres. 

É por isso que somos ordenados a transmitir a história do Êxodo aos nossos filhos a 
cada Páscoa, para que eles também provem o pão sem fermento da aflição e as ervas 
amargas da escravidão.  

É por isso que somos instruídos a garantir que, a cada sete dias, todos aqueles que 
trabalham para nós possam descansar e respirar o ar da liberdade.  

É por isso que, mesmo quando havia escravos israelitas, eles tinham que ser libertados 
no sétimo ano, ou no ano do jubileu. Este é o caminho da evolução, não da revolução,  

Educando cada membro da sociedade israelita de que é errado escravizar os outros de 
modo que, toda a instituição seja abolida, não por decreto divino, mas por consentimento 
humano.  

O resultado final é uma liberdade segura, em oposição à liberdade dos filósofos, que 
muitas vezes é outra forma de tirania. Rousseau escreveu uma vez que se os cidadãos 
não concordassem com a "vontade geral", eles teriam que ser "forçados a ser livres". 
Isso não é liberdade, mas escravidão. 

A Torá é baseada, na história, em uma visão realista do caráter humano e no respeito 
pela liberdade de escolha. A filosofia vê a verdade como um sistema. A Torá conta a 
verdade como uma história, e uma história é uma seqüência de eventos ao longo do 
tempo.  

As revoluções baseadas em sistemas filosóficos falham porque a mudança no que diz 
respeito aos seres humanos leva tempo, e a filosofia raramente deu uma explicação 
adequada da dimensão humana do tempo. 

As revoluções baseadas no Tanach são bem-sucedidas porque leva em conta a 
natureza humana, reconhecendo que leva tempo para as pessoas mudarem.  

A Torá não aboliu a escravidão, mas deu início a um processo que levaria as pessoas a 
chegarem por conta própria à conclusão de que aquilo era errado. Isso aconteceu, 
embora lentamente, mas  é uma das maravilhas da história. 

Levítico 25:1-2 Disse YHWH a Moisés, na montanha do Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando 
entrardes na terra, que vos dou, então, a terra guardará um sábado a YHWH. 
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Aqui a Torá introduz um “novo” conceito – o do ano sabático. Assim como há semanas 
de dias, também há semanas de anos. E como o sétimo dia da semana é um dia de 
cessar qualquer atividade, assim também o Eterno estabeleceu que cada sétimo ano 
seria para cessar o trabalho agrícola e dar descanso à terra de Israel. 

A título de curiosidade, o povo de Israel celebrou o primeiro ano sabático, chamado 
“shemitá”, no ano 21 depois do início da conquista e da distribuição da terra sob a 
liderança de Josué. 

A conquista e a distribuição da terra duraram 14 anos. O ano 15 foi o primeiro ano do 
ciclo de sete anos, e o ano 21 foi o sétimo. Segundo os sábios, decorreram 836 anos 
desde o ano 15 depois da entrada na terra até à deportação para a Babilônia. 

Entre estes dois períodos, os anos sabáticos e jubileu só foram obedecidos por 400 
anos, e durante os 436 anos não foram cumpridos. Durante 432 anos há 62 sabáticos e 
8  jubileus, os quais somam 70 no total (62+8= 70).  

O cativeiro babilônico veio quando o povo de Israel tinha deixado de guardar 70 anos 
sabáticos, como lemos em  

Levítico 26:35:“Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando 
habitáveis nela”. 

O cativeiro babilônico durou 70 anos, como cf.:  

Jeremias 29:10:“Porque assim diz YHWH: Certamente que, passados setenta anos na Babilônia, vos visitarei e 
cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar”. 

Levítico 25:3 Seis anos semearás a tua terra, e seis anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. 

Levítico 25:4 Porém, ao sétimo ano, haverá sábado de descanso [shabat shabaton] para a terra, um sábado a 
YHWH; não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. 

Aqui encontramos novamente a expressão “shabbat shabaton” e agora em referência ao 
ano de shemitá. Como já vimos antes, a mesma expressão é encontrada em referência 
ao sábado semanal e ao Dia da Expiação (Yom Kippur). 

Isto nos fala sobre a importância que o Eterno dá a este descanso da terra de Israel a 
cada sete anos. Se este mandamento é violado, há graves conseqüências, tal como 
quando se viola o sábado semanal ou o Yom Kippur, cf.:  

2 Crônicas 36:20-21:“E os que escaparam da espada levou para a Babilónia; e fizeram-se servos dele e de seus 
filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de YHWH, pela boca de Jeremias, até 
que a terra se agradasse dos seus sábados; todos os dias da desolação repousou, até que os setenta anos se 
cumpriram”. 

Este descanso para a terra no ano sabático não significa que não se possa trabalhar a 
terra, sem o propósito de semear ou plantar, como por exemplo, para construir casas. A 
proibição somente tem a ver com o trabalho de cultivo da terra. 
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Durante esse ano todos os produtos que crescem na terra ficam sem dono, de modo que 
todos possam comer deles livremente e levar para sua casa tudo que for necessário 
para um dia de comida. 

Neste ano, todos os israelitas e gentios residentes, terão o mesmo direito para se 
alimentar de tudo o que cresce nos campos. 

Todos os vegetais e os frutos que crescem no ano sabático são santos. Por isso há que 
tratá-los de forma digna. É proibido vender os produtos que a terra dá no ano sabático, 
tanto na terra como fora dela.  

Existe um triplo propósito no ano sabático: 

- Lembrar aos filhos de Israel que a terra não lhes pertence mas sim a YHWH, cf. v23; 
Salmo 24:1. 

- O agricultor  deve confiar na providência divina para o seu sustento; 

- Dar tempo ao agricultor para se dedicar ao estudo da Torá de uma forma especial. 

Levítico 25:8 Também contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete 
semanas de anos te serão quarenta e nove anos. 

As Escrituras falam da importância do sétimo dia e do sétimo ano. Também fala de uma 
contagem de sete semanas, que corresponde a 49 dias, entre Pessach e Shavuot 
/Pentecostes. 

Da mesma forma, há uma contagem de sete semanas de anos, ou seja, 49 anos entre 
um ano de jubileu e outro.  

A contagem do ômer, entre Páscoa e Shavuot (Pentecostes) é para cada individuo de 
Israel, enquanto que a contagem dos 49 anos entre um ano de jubileu e outro é para 
toda a comunidade, neste caso liderado por um tribunal competente (Sinédrio). 

Levítico 25:9 Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta do jubileu; no Dia da Expiação, 
fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. 

O sétimo mês é um mês especial para YHWH. Nesse mês se anuncia o ano de jubileu. A 
dúvida é se o ano de jubileu começa no primeiro dia do sétimo mês, ou no décimo.  

Por que razão se deve tocar o shofar (trombeta) no décimo dia do sétimo mês e não no 
dia em que começa o novo ano? A Torá não nos diz a razão.  

Levítico 25:10 E santificareis o ano qüinquagésimo e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores; 
Ano de Jubileu vos será, e tornareis, cada um à sua possessão, e tornareis, cada um à sua família. 

Segundo o Talmude, o ano de jubileu tinha que ser consagrado verbalmente pelo Beit 
Din ("Casa do Julgamento" Tribunal de crimes menores) no primeiro dia do sétimo mês. 
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Por que razão anunciavam o ano de jubileu no dia 10 do sétimo mês e não no primeiro 
dia do ano? Qual a relação que existe entre o dia 10 do sétimo mês e o novo ano? 

Muito provavelmente a resposta está relacionada com o Messias. Nesse dia muitos 
acreditam que Ele provavelmente voltará a terra em Yom Kippur. Com o seu regresso se 
proclamará a liberdade para todos os habitantes que crêem Nele.  

Isto nos diz também que a base para a eterna liberdade é a morte do Messias, 
simbolizado nos sacrifícios do Yom Kippur, no perdão e conseqüentemente na 
eliminação dos pecados que é o resultado direto dessa morte. 

Tal como Yeshua começou o seu ministério público meio ano antes do ano novo, muitos 
crêem que Ele voltará a aparecer em público na mesma época do ano e que voltará no 
sétimo mês.  

No primeiro dia do sétimo mês aparecerá nas nuvens do céu e, ficará no ar durante dez 
dias – chamado os dez dias de pavor/espanto. 

No décimo dia do mesmo mês, descerá a terra com a proclamação de liberdade e então 
iniciará o seu reinado sobre as nações para que haja justiça sobre a terra. 

O sétimo mês é também um símbolo do sétimo milênio desde a criação de Adão e Eva. 

Levítico 25:11 O ano qüinquagésimo vos será jubileu; não semeareis, nem segareis o que nele nascer de si 
mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. 

A palavra hebraica que é traduzida como jubileu é yovel, e significa “chifre de carneiro”, 
cf. Êxodo 19:13; Josué 6:6. 

Esse nome era usado na antiguidade porque se utilizava um chifre de carneiro, para 
“conduzir” os rebanhos; “lehovil”,. 

As leis que se aplicam sobre o ano sabático, também se aplicam sobre o ano de jubileu. 

A Torá ensina que há sete coisas relativas ao ano de jubileu: 

1- Haverá liberdade para todos os habitantes da terra, Levítico 25:10 

2- Será um ano de jubileu, como toques de shofar, v. 10; 

3- Cada um voltará à possessão original da terra,  v. 10. 

4- Cada um voltará à sua família, v. 10.  

Refere-se ao servo hebreu, que tem a orelha perfurada ou aquele cujos seis anos de 
serviço não tenham terminado desde que fora vendido como servo.  

Logo a expressão “para sempre” em Êxodo 21:6, está limitada ao ano de jubileu. O ano 
de jubileu é portanto também um sinal da eternidade. 
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5- Não se pode semear, v. 11; 

6- No se pode colher, v. 11; 

7- O ano será santo, v. 12. 

Levítico 25:14 Quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou a comprares da mão do teu próximo, não 
oprimas teu irmão. 

Se um vendedor pede um preço muito alto ...sobre um produto a um comprador que não conhece o 

valor do produto, está enganando-o. Se cobra demais com esta intenção, transgride este mandamento de não 
oprimir o irmão. 

De igual modo, se um comprador tenta adquirir um produto valioso ...por um preço baixo se o 

vendedor não conhece o seu verdadeiro valor, também transgride este mandamento. Devemos agir com justiça 
para com o próximo sem enganá-lo de forma alguma. 

Aquele que engana ou fere o seu irmão é como se estivesse fazendo com o próprio 
D’us. Logo o temor a Elohim também implica que tratemos o próximo com amor e 
respeito. 

Levítico 25:18 Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os; assim, habitareis seguros na 
terra. 

O cumprimento dos mandamentos está diretamente relacionado com a segurança 
pessoal. E insegurança da cidadania e as ameaças por parte de outros povos dependem 
e muito do pecado de Israel.  

A melhor forma de combater o terrorismo e os ataques dos exércitos estrangeiros é 
cumprindo os mandamentos da Torá. O problema de Israel ao longo da história não é 
somente o ódio dos países vizinhos, mas também as transgressões à Torá por parte do 
povo de Israel.  

Salmo 81:13-16:“Ah! Se o meu povo me tivesse ouvido! Se Israel andasse nos meus caminhos! Em breve eu 
abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem a YHWH ter-se-
lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel 
saído da rocha”. 

Levítico 25:19 E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar e nela habitareis seguros. 

Neste versículo vemos que há duas conseqüências para aqueles que obedecem aos 
mandamentos: satisfação material e proteção sobrenatural.  

Quando o povo de Israel não guardou os mandamentos sobre os anos Sabáticos e de 
jubileu, veio a invasão e a deportação para a Babilônia. 

Levítico 25:20 E se disserdes: Que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher a 
nossa novidade? 

Esta é a pergunta natural: “O que então vamos comer?” Pois YHWH ordenou não 
semear nem guardar as colheitas em casa durante o sétimo ano para que o povo 
aprenda a confiar n’Ele e não nos recursos naturais. 
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O Messias Yeshua nos ensina sobre esse mesmo tema em Mateus 6:19-34 : 

“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 
Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem 
roubam.  

Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos; de 
sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu 
corpo será tenebroso..... 

Por isso, vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de 
beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo, 
mais do que a vestimenta?  

Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as 
alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, 
acrescentar um côvado à sua estatura?  

E, quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem; não 
trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer 
deles. Pois, se Elohim assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos 
vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos ou que 
beberemos ou com que nos vestiremos? 

 Decerto, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas; Mas buscai primeiro o Reino de 
Elohim, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de 
amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal”. 

Aquele que deposita totalmente a sua confiança no seu Pai celestial não faz essa 
pergunta: “o que comeremos?” Porque sabe que se YHWH ordenou algo, Ele se 
responsabilizará para cuidar dos seus filhos que lhe obedecem. 

Levítico 25:21 Então, eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dê fruto por três anos. 

Quando o agricultor toma a decisão pela fé, de não trabalhar no ano sabático, o YHWH 
envia a bênção de antemão, no sexto ano, para que dure durante três anos. 

Se o agricultor tem a intenção de trabalhar durante o sétimo ano, YHWH não enviará a 
bênção no sexto ano. O milagre do sexto ano depende da atitude do agricultor, dos seus 
pensamentos, e da sua fé. 

Não trabalhar durante o ano sabático, é uma questão de fé e confiança na providência 
divina. Este mandamento é uma prova para os filhos de Israel para ver se confiam ou 
não em YHWH para o seu sustento. 

Depois da leitura da porção semanal da Torá,eles  também liam os Profetas (haftará), cf. 
Atos 13:15. A leitura dos Profetas foi introduzida nas sinagogas durante os tempos de 
perseguição, quando era proibido ler a Torá.  

Por isso, o texto da haftará é semelhante ao tema da Parashat.Dessa forma, durante o 
tempo em que existia essa proibição, eles podiam ler os Profetas nas sinagogas e assim 
abordar o mesmo tema que a Torá trataria sem ter que ler a Torá diretamente.  
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Logo, quando deixou de ser proibido ler a Torá, manteve-se o costume da leitura dos 
profetas que eram lidos depois da leitura semanal da Torá. 

Como Yeshua participava do serviço da Torá na sua sinagoga, chamaram ele para ler a 
haftará correspondente da semana. Yeshua leu o texto de Isaías 61:1-2, e a expressão 
“o ano aceitável de YHWH”, com certeza é uma referência ao ano sabático, ou ao ano 
do jubileu. 

A leitura desta haftará  fala da ajuda aos pobres, do ano sabático e das três festas 
agrícolas anuais. 

Yeshua deu uma mensagem sobre o ano sabático/ ano de jubileu. O Seu ministério tinha 
como um dos propósitos trazerem de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel e isto 
está relacionado com os anos sabáticos e de jubileu, cf.  

Levítico 25:22 No oitavo ano, semeareis e comereis da colheita anterior até ao ano nono; até que venha a sua 
novidade, comereis da antiga. 

Este texto nos mostra que a bênção do ano sexto, durará até o tempo da colheita do 
nono ano, visto que daria fruto durante 3 anos . 

Levítico 25:23 Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha; pois vós sois para mim 
estrangeiros e peregrinos. 

A terra não pertence aos homens, mas sim a YHWH. Ele decidiu “emprestar” a sua terra 
aos filhos de Israel, e em cada ano sabático e em cada ano de jubileu há um 
reconhecimento deste fato.  

Israel tem o direito a terra enquanto cumpre os mandamentos. Mas se praticar idolatria, 
perderá o direito de viver na terra do Santo, cf:  

2 Crónicas 7:19-20:“Porém, se vós vos desviardes, e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, 
que vos prescrevi, e fordes, e servirdes a outros Elohim, e os adorardes, então, vos arrancarei da minha terra 
que vos dei, e esta casa, que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em 
provérbio e motejo entre todos os povos”. 

Esta palavra já se cumpriu. Em Ezequiel 36:1-15 

Esta profecia se cumpriu diante dos nossos olhos com o retorno do povo de Israel 
espalhado por todo o mundo e com a reconstrução do país. Mas uma parte desta 
profecia só terá o seu total cumprimento na segunda vinda de Yeshua. 

Nenhum homem é o verdadeiro dono da terra de Israel e ninguém tem o direito de 
entregá-la a outras nações, nem dividi-la entre judeus, árabes ou palestinos. Por se ter 
dividido à revelia a terra de Israel, com certeza virá juízo de YHWH sobre as nações cf:  

Joel 3:1-2:“Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, 
congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá; e ali entrarei em juízo contra elas por causa do 
meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra.” 

Salmo 10:16 “YHWH é Rei eterno; da sua terra serão desarraigados os gentios”. 
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Levítico 25:25 Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então, virá o seu 
resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. 

Isto nos ensina que a pobreza é o único motivo válido para poder vender parte do 
patrimônio da terra de Israel, herdado pelos pais.  

Antigamente um terreno podia ser resgatado, recuperado, pelo dono original ou por 
algum dos seus familiares próximos sem que o comprador se opusesse. Este é o caso 
da família de Naomi contada no livro de Rute. 

Levítico 25:29 E, quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então, a pode resgatar até 
que se cumpra o ano da sua venda; durante um ano inteiro, será lícito o seu resgate. 

Aqui se refere a uma cidade que estava murada no tempo da conquista de Josué, não 
uma cidade que foi murada depois. Aqui fala da venda de diferentes tipos de propriedade 
e do seu direito de resgate. 

 

Levítico 25:35 E, quando teu irmão empobrecer, e as suas forças decaírem, então, sustentá-lo-ás como 
estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. 

Neste versículo encontramos três palavras diferentes: “irmão” ( “ach”, ָאח),estrangeiro” 

(“guer ” גֵּר   )e “peregrino”( “toshav”   ּתֹוָשב). 

Neste caso, o “guer” refere-se a um prosélito, isto é, um convertido com todas as 
obrigações e direitos inerentes ao povo de Israel. 

O “toshav” é um gentio que vive na terra de Israel que não se converteu à fé . 

O israelita natural tem a obrigação de ajudar tanto o seu irmão natural como o 
estrangeiro convertido, assim como o residente na terra, caso estejam passando 
necessidades. 

Levítico 25:36-37 Não receberás dele juros nem ganho; teme, porém, ao teu Elohim, para que teu irmão viva 
contigo. Não lhe darás teu dinheiro por interesse, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. 
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É proibido dar dinheiro ou alimentos por interesse a um irmão, exceto quando o irmão 
toma algo emprestado para negociar e tirar partido disso. Nesse caso não se trata de 
uma ajuda social, mas sim de investimentos financeiros, para as quais este mandamento 
não se aplica. 

Levítico 25:39 Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como 
escravo. 

É proibido humilhar o irmão pobre, especialmente se ele se vender como escravo. Neste 
caso não pode ser tratado como um escravo, mas sim como um trabalhador contratado. 

A lei rabínica estabelece que o amo de um servo hebreu é obrigado a tratá-lo igual ou 
melhor do que a si mesmo. Se há apenas uma cama, o dono é obrigado a dormir no 
chão e deixar que o servo durma na cama. 

Levítico 25:40 Como jornaleiro e peregrino estará contigo; até ao Ano do Jubileu te servirá. 

Todos os servos hebreus saem livres no ano de jubileu. Os servos das demais nações 
não saem livres no ano de jubileu, pois são propriedade permanente dos hebreus, tanto 
eles como os seus filhos, cf. vs. 44-46. 

Levítico 25:41 Então, sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará à sua família e à possessão de 
seus pais tornará. 

O amo de um servo hebreu está obrigado a sustentar também a família do servo. 

Levítico 25:42 Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito; não serão vendidos como se vendem os 
escravos. 

Como os filhos de Israel são servos do Eterno, não poderão ser tratados como escravos, 
como quando estavam no Egito. Além disso, o pacto de propriedade do Eterno está 
acima de qualquer contrato de escravidão que possa ter um hebreu.  

Ser vendido como escravo implicaria ser anunciado como um objeto ou um animal num 
mercado público. 

Levítico 25:47-48 E, quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão, 
que está com ele, empobrecer e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou à raça da linhagem 
do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele; um de seus irmãos o resgatará. 

Este texto nos ensina que quando o primeiro homem caiu em desgraça e vendeu-se à 
antiga serpente juntamente com todos os seus filhos, um irmão seu poderia resgatá-lo.  

Quem é o irmão do homem que poderia resgatá-lo da escravidão do pecado e da morte 
se não há nada que não tenha sido vendido? 

Salmo 49:7-9 :“nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Elohim o resgate dele (pois a 
redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes ); por isso, tampouco viverá para 
sempre para que não veja a corrupção”; 

Jo 19:25-26 Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida 
a minha pele, ainda em minha carne verei a Elohim. 
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Quem é o irmão que pode resgatar o homem do pecado e da morte? Só há um que não 
teve pecado e que foi morto e ressuscitado.  

E portanto poderá resgatar todo o homem para que viva para sempre. O seu nome é 
Yeshua. 

O poder de uma maldição (Behar-Bechukotai) 

O livro de Vayikra chega ao fim descrevendo as bênçãos que se seguirão se o povo for 
fiel a sua aliança com D’us. Em seguida, descreve as maldições que cairão sobre eles se 
não o forem.  

O princípio geral é claro. Nos tempos bíblicos, o destino da nação refletia a conduta da 
nação.  

Se as pessoas se comportassem bem, a nação prosperaria. Se eles se comportassem 
mal, eventualmente coisas ruins aconteceriam. Isso é o que os profetas sabiam.  

Como Martin Luther King disse: “O arco do universo moral é longo, mas se curva 
para a justiça.” Nem sempre imediatamente, mas em última análise, o bem é 
recompensado com o bem, o mal com o mal. 

Nossa Parashat estabelece os termos dessa equação: se você obedecer a D’us, haverá 
chuva em sua estação, o solo produzirá suas colheitas e as árvores seus frutos;  

Haverá paz. As maldições, porém, são quase três vezes mais longas e muito mais 
dramáticas na linguagem que usam: 

 “Mas se você não Me ouvir e cumprir todas essas ordens ... então : vou trazer sobre 
você um terror repentino, doenças e febre que vão destruir sua visão e minar suas forças  

Vou quebrar seu orgulho teimoso e fazer o céu acima de você como ferro e o solo abaixo 
de você como bronze...  

Vou enviar animais selvagens contra você, e eles vão roubar seus filhos,  

destruir seu gado e torná-los tão poucos em número que suas estradas ficarão desertas 
... Suas terras serão devastadas e suas cidades ficarão em ruínas... 

Quanto àqueles de vocês que sobraram, deixarei seus corações tão temerosos nas 
terras de seus inimigos que o som de uma folha soprada pelo vento os fará fugir.  

Eles correrão como se fugissem da espada e cairão, embora ninguém os esteja 
perseguindo. ” (Lev. 26: 14-37) 

Há uma eloqüência selvagem aqui. As imagens são vivas. Há um ritmo pulsante nos 
versos, como se o destino cruel que se abateria sobre a nação fosse implacável.  
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O efeito é intensificado pelos repetidos golpes de martelo: “Se depois de tudo isso ... se 
você permanecer hostil ... se apesar dessas coisas ... se apesar disso.”  

A palavra keri   ִרי   .chave para toda a passagem, é repetida sete vezes ,ק ֶ֔

Não aparece em nenhum outro lugar em todo o Tanach. Seu significado é incerto. Pode 
significar rebeldia, obstinação, indiferença, dureza de coração. Mas o princípio básico 
é claro. Se você agir em relação ao Eterno com keri, diz D’us, voltarei esse mesmo 
atributo contra você. 

Há muito tempo é costume ler o tochachah,    ּתֹוָכָחה (admoestação)as maldições, tanto 

aqui quanto em Devarim 28, em voz baixa na sinagoga. Mas o temor é suficiente, 
independentemente da forma como são lidos. 

 E tanto aqui como em Devarim, a seção sobre maldições é mais longa e muito mais 
marcante do que a seção sobre bênçãos. 

Isso parece contradizer um princípio básico de que a generosidade de D’us para com 
aqueles que são fiéis a ele excede em muito a punição daqueles que não o são. 

 “O Senhor, o D’us compassivo e misericordioso, lento para irar-se, abundante em amor e fidelidade, mantendo o amor a 
milhares... Ele pune os filhos e seus filhos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração” (Ex . 34: 6-7). 

Veja a aritmética: Segue-se, portanto, que a medida da recompensa é maior do que a 
medida da punição por quinhentos para um, pois em relação à medida do bem diz:  

mantendo o amor a milhares "(significando pelo menos duas mil gerações), enquanto a 
punição dura no máximo quatro gerações. 

Toda a idéia contida nos 13 Atributos da Compaixão é que o amor e o perdão de D’us 
são mais fortes do que Sua justiça e punição. Por que as maldições na Parashat desta 
semana são muito mais longas e mais fortes do que as bênçãos? 

A resposta é que D’us ama e perdoa, mas com a condição de que, quando erramos, 
reconhecemos o fato, expressamos nosso arrependimento e fazemos restituição aos que 
prejudicamos.  

No meio dos Treze Atributos da Misericórdia está a declaração: “Ainda assim, ele não 
deixa o culpado sem punição” (Êxodo 34: 7).  

D’us não perdoa o pecador impenitente, porque se Ele o fizesse isso tornaria o mundo 
um lugar pior, não um lugar melhor. Mais pessoas pecariam se não houvesse 
desvantagem em fazer isso. 

A razão pela qual as maldições são tão dramáticas não é porque D’us gosta de punir, 
mas exatamente o oposto. O Talmud nos diz que D’us chora quando permite que o 
desastre atinja Seu povo: 
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 “Ai de mim, que devido aos seus pecados destruí Minha casa, queimei Meu 
templo e os exilei entre as nações do mundo”. Talmud Berakhot 3ª 

Tragicamente, mais de uma vez, isso se tornou realidade. O povo judeu teve mais do 
que sua cota de sofrimentos e perseguições.  

Seu compromisso com os termos da aliança de ser “um reino de sacerdotes e uma 
nação santa” - foi e ainda é tudo menos seguro, nem uma opção fácil, nem  uma 
estratégia de baixo risco.  

As maldições (admoestações) eram um aviso. A intenção delas era deter, assustar e 
desencorajar. Eles são como um pai alertando um filho pequeno para não brincar com 
eletricidade.  

O pai pode ter a intenção de assustar o filho, mas faz por amor, não por severidade. 

O exemplo clássico é o livro de Jonas. D’us diz ao Profeta para ir a Nínive e avisar o 
povo: “Em quarenta dias, Nínive será destruída”. Ele faz isso. As pessoas levam a sério. 
Eles se arrependem. D’us então cede Sua ameaça de destruir a cidade. 

Jonas reclama com D’us que Ele o fez parecer ridículo. Sua profecia não se cumpriu. 
Jonas não conseguiu entender a diferença entre uma profecia (capacidade de interpretar o 

desejo de D’us) 

e uma predição(afirmar com convicção aquilo que poderá acontecer no futuro) . Se uma previsão 
se concretizar, ela foi bem-sucedida. 

Se uma profecia se concretizar, ela falhou. O Profeta diz ao povo o que acontecerá se 
eles não mudarem. Uma profecia não é uma previsão, mas um aviso. Descreve um 
futuro terrível para persuadir as pessoas a evitá-lo. Isso é o tochachah. 

Em seu novo livro, The Power of Bad,  John Tierney diz baseado em evidências 
científicas, que o mal tem muito mais impacto sobre nós do que o bem.  

Prestamos mais atenção às más notícias do que às boas notícias. Uma saúde ruim faz 
mais diferença para nós do que uma boa saúde.  

A crítica nos afeta mais do que elogios. Uma má reputação é mais fácil de adquirir e 
mais difícil de perder do que uma boa. 

Reconhecer a gentileza de um amigo é bom e gratificante, mas não tão significativo 
quanto ignorar a hostilidade de um inimigo. 

Conclui-se que a vara é um motivador poderoso. O medo da maldição tem mais 
probabilidade de afetar o comportamento do que o desejo pela bênção.  

Ameaça de punição é mais eficaz do que promessa de recompensa. Tierney  documenta 
isso em vários casos, desde a educação até índices de criminalidade. Onde existe uma 
clara ameaça de punição por mau comportamento, as pessoas se comportam melhor. 
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O Judaísmo é uma religião de amor e perdão. Mas também é uma religião de justiça. As 
punições na Torá não existem porque D’us ama punir, mas porque Ele quer que sejamos 
do bem.  

Imagine um país que tivesse leis, mas sem punições. Será que as pessoas guardariam a 
lei? Não. Sem punição não há lei efetiva e sem lei não há sociedade.  

Quanto mais fortemente alguém puder apresentar o que é ruim, mais provável será que 
as pessoas escolham o que é bom.  

É por isso que a tochachah é tão poderosa, dramática e causa medo. O medo do mal é 
um motivador poderoso do bem. 

Acredito que ser avisado do mal nos ajuda a escolher o bem. Muitas vezes fazemos 
escolhas erradas porque não pensamos nas conseqüências.  

É assim que as crises financeiras acontecem. É assim que as sociedades perdem sua 
solidariedade. Muitas vezes, as pessoas pensam no hoje, não no dia de amanhã.  

A Torá, dando os detalhes do que pode acontecer a uma nação quando ela perde sua 
orientação moral e espiritual, está falando conosco a cada geração, dizendo: Cuidado. 
Tome nota. Não funciona no piloto automático.  

Quando uma sociedade começa a se desintegrar, já é tarde demais. Evite o mal. 
Escolha o que é bom. Pense muito e escolha o caminho que leva às bênçãos. 

As pessoas que o Eterno reivindicou como Suas, Ele está exigindo delas. Quando Israel 
faz Sua vontade, eles são elevados a grandes alturas.  

Quando não fazem, eles mergulham em grandes profundidades. O caminho da 
santidade é extremamente desafiador. 

No entanto, no próprio clímax desta longa lista de maldições, surge uma passagem que 
supera em segurança: Levítico 26: 41-44 

. . . mas quando finalmente chegar a hora em que seu espírito obstinado será humilhado, perdoarei seus 
pecados. Vou me lembrar de minha aliança com Jacó, bem como minha aliança com Isaque e minha aliança com  
Abraão, e me lembrarei da terra. . . Assim, mesmo quando eles estão na terra de seus inimigos, não os rejeitarei 
ou rejeitarei, levando-os a um fim e quebrando Minha aliança com eles, porque Eu sou o Senhor seu D'us.  

 
O próprio povo do eterno D'us será eterno. Não há, nos livros de Moisés, promessa 
maior do que esta. 

É repetido na literatura profética muitas vezes por Jeremias, considerado o mais 
pessimista dos profetas. Ele passou grande parte de sua carreira como profeta alertando 
o povo sobre um desastre iminente.  

Foi uma mensagem impopular, e ele foi preso e quase morto por isso. No entanto, ele 
também, no meio de sua escuridão, disse ao povo que eles nunca seriam destruídos: 
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Jeremias 31: 35-36: ...Aquele que aponta o sol para brilhar de dia,que decreta que a lua e as estrelas brilhem à 
noite,que agita o mar para que ruge as suas ondas o Senhor Todo-Poderoso é o Seu nome: Somente se esses 
decretos desaparecerem de Minha vista, declara o Senhor,Os descendentes de Israel deixarão de ser uma 
nação diante de mim.  

Muitas tentativas foram feitas para provar a existência de D'us. No entanto, a Torá fala 
de um tipo totalmente diferente de prova: a história de Israel. 

Existe dor nesta história. Às vezes, foi escrita com lágrimas. No entanto, continua 
surpreendente. As maldições do Tohachah se cumpriram - mas o mesmo aconteceu com 
o consolo.  

Nenhuma nação foi atacada com tanta freqüência. Nenhum atraiu tanta hostilidade 
irracional. Império após império pronunciou sua destruição.  

No entanto, eles desapareceram no esquecimento enquanto o povo de Israel ainda vive, 
pequeno, vulnerável, às vezes rebelde, mas ainda está lá, desafiando todas as leis que 
governam a história das nações.  

Há um mistério aqui, que dá para ver claramente. Apesar de todas as probabilidades, 
algo se tornou realidade: o povo do eterno D'us tornou-se o povo da eternidade. 

Shabat Shalom 

 

CHAZAK CHAZAK VENITCHAZEK 

FORÇA,FORÇA E SEREMOS FORTES 


