Yeshua A Sinagoga, A Leitura Da Torah, A Leitura Dos Profetas e a
Derashah (O sermão)
Yeshua é rejeitado na Galiléia
LUCAS 4: 14 Então, YESHUA, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a
circunvizinhança. 15 E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos.16 Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num
sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.17 Então, lhe deram o rolo do livro do profeta Isaías, e,
abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:18 O Espírito de YAHUÉH está sobre mim, pelo que me ungiu para
evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade
os oprimidos,19 e apregoar o ano aceitável de YAHUÉH. 20 Tendo fechado o rolo do livro, devolveu-o ao assistente
(SHAMASH) da sinagoga e sentou-se; e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. 21 Então, passou YESHUA a dizer-lhes:
Hoje, se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. 22 Todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça
que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José?
28 Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. 29 E, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até
ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para, de lá, o precipitarem abaixo. 30 YESHUA, porém, passando por entre
eles, retirou-se.
ATOS 13: 13 E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfília. João, porém, apartando-se
deles, voltou para Jerusalém. 14 Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga,
assentaram-se. 15 Depois da leitura da TORAH e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes
alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. 16 Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões
Israelitas e vós outros que também temeis a ELOHIM, ouvi.
LEITURA DA TORA.............................................................................PARASHAH (PORÇÃO SEMANAL DA TORAH)
LEITURA DOS PROFETAS.................................................................HAFTARAH ( CONCLUSÃO)
EXORTAÇÃO EXPLICATIVA DOS TEXTOS LIDOS..................... DERASHAH

Liturgia Judaica Na Época De Yeshua:
O texto de Lucas capitulo 4 conjugado com o texto de atos capitulo 13, são os dois únicos textos do novo
testamento que nos dão informações descritivas sobre a liturgia judaica nas sinagogas na época de Yeshua e
de Paulo. Através destes textos temos noção de como era o culto dos judeus nas sinagogas, e
consequentemente como era que Yeshua, os doze apóstolos, Paulo e os discípulos adoravam ao Elohim de
Israel nas sinagogas da época. Estes textos nos informam de modo particular sobre:
1. A existência de uma sinagoga em Nazaré...
2. O dia especial no caso o shabat, no qual havia reuniões na sinagoga....
3. Sobre a participação das pessoas na leitura da Torah e dos profetas e dos comentários feitos após
ambas as leituras. A seqüência da liturgia seria esta: parashah, haftarah e derashah, ou seja,
traduzindo para o português; porção semanal, conclusão e comentários. (conf. Vers. 16 de Lucas)
4. Sobre a haftara, ou seja, determinado trecho dos profetas que era lido após a leitura da Torah e que
tinha a ver com o assunto da Torah, naquele shabat em especial foi lido Isaias 61:1-2.
5. O hábito de conservar os textos da Torah e dos profetas em rolos de pergaminho, que de acordo com
o tamanho eram abertos e fechados com a ajuda de servo, ou servos, ou seja, o auxiliar ou auxiliares
do rabino que em hebraico se chama shamash ou shamashim.
6. O costume de se fazer comentários explicativos após a leitura da Torah e dos profetas, que hoje
chamaríamos exortação da palavra, primeiro se lia a Torah e depois um texto que tinha a ver com o
assunto da Torah que estivesse nos profetas e somente depois que viria o comentário explicativo ou
exortação sobre os trechos lidos, que se chama derashah. Ex. “hoje se realizou essa escritura que
acabastes de ouvir” (conf. Lucas 4 verso 21).
7. Sobre a reação tanto positiva quanto negativa das pessoas presentes na sinagoga com relação a
derashah (exortação ou comentário explicativo). As pessoas podiam concordar ou discordar da
derashah, e as vezes, até com certa animosidade para com o comentarista da derashah.
8. A sinagoga além de lugar de oração e adoração era lugar de ensino, ou seja, casa de estudo.
9. A Torah era lida em 54 porções semanais durante o ciclo de um ano, cada porção da Torah era
concluída com uma leitura dos profetas, daí o termo haftarah, e depois viria o comentário
explicativo, ou seja, a derasha.
10. A derasha seria um comentário alegórico conjugando os trechos lidos da Torah e dos profetas.

11. A leitura anual da Torah começa com a palavra bereshit em gênesis que começa com “b” e termina
com a palavra Israel que termina com um “l”, ou seja , beit + lamed = lev que significa coração. Em
outras palavras e traduzindo, a Torah é o caminho do coração.
12. A Torah é interpretada de 4 formas : a) literal b) alegórico c) metafórico e) oculto. O nível
oculto diz que existem 32 caminhos da sabedoria. 32 é o numero na guematria da palavra coração
em hebraico, este é o grande desafio de um judeu trilhar estes 32 caminhos que são os caminhos da
arvore da vida que é a Torah.

Trechos paralelos sobre os milagres que o messias faria quando ele viesse
segundo as escrituras e as tradições judaicas da época
Lucas 7: 18 Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, 19 enviou-os ao
Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? 20 Quando os homens chegaram junto
dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? 21 Naquela
mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos; e deu vista a muitos cegos. 22 Então, Jesus
lhes respondeu: “ Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os
surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, anuncia-se-lhes as boas novas.”

Yeshua João O Batista E Os Essênios
Yeshua conhecia bem o Messias esperado pelos essênios. Veja a explicação que ele deu a Yochanan Bar
Zachariá (João Batista) em Lucas 7:22: "Então lhes respondeu: Ide, e contai a Yochanan o que tens visto e
ouvido: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem; os mortos são
ressuscitados, e aos pobres são anunciadas as Boas Novas."
Agora compare com o critério do Messias esperado pelos essênios nos manuscritos do mar morto em especial o manuscrito
4Q521: "[os céus] e a terra ouvirão ao Seu Messias, e ninguém se afastará dos mandamentos dos santos. Vocês que buscam ao
YAHUÉH, fortaleçam-se no serviço dEle! Todos vocês esperançosos em (seu) coração, vocês não encontrarão o YAHUÉH nisto?
Porque o YAHUÉH considerará os hassidim (pios) e chamará os justos pelo nome. Sobre os pobres o Seu Espírito pairará e
renovará os fiéis com o Seu poder. E Ele glorificará os hassidim (pios) no trono do Reino Eterno. Ele que libera os cativos,
restaura a visão dos cegos, endireita os [tortos]... E o S-nhor fará coisas gloriosas que nunca houveram... Pois Ele curará os
feridos, e reviverá os mortos e trará as Boas Novas aos pobres..." (4Q521)

O que muita gente não sabe é que João batista fez parte da seita dos essênios que moravam nas cavernas do
deserto de Qumran perto do mar morto. A prova no novo testamento deste fato é a resposta de Yeshua aos
mensageiros que João batista enviou a Yeshua para saber se era ele aquele que eles esperavam ou eles
deveriam esperar por outro. A resposta de Yeshua foi um trecho dos manuscritos do mar morto dos essênios,
este trecho é uma explicação do livro de Isaias capítulos 29:18-19 - 35:5-6 – 42:1-7 – 61:1-2.

Textos Messiânicos De Isaias A Respeito Das Coisas Que O Mashiach Faria:
ISAIAS 29: 18 Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. 19
Os mansos terão regozijo sobre regozijo em YAHUÉH, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel.
ISAIAS 35: 5 Então, se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos; 6 os coxos saltarão como cervos,
e a língua dos mudos cantará; pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros, no ermo.
ISAIAS 42: 1 Eis aqui o meu servo, a quem sustenho; o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz; pus sobre ele o meu
Espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. 2 Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. 3 Não
esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega; em verdade, promulgará o direito. 4 Não desanimará, nem se
quebrará até que ponha na terra o direito; e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. 5 Assim diz ELOHIM, o YAHUÉH, que
criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz; que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos
que andam nela. 6 Eu, o YAHUÉH, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança
com o povo e luz para os gentios; 7 para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem
em trevas.
ISAIAS 61: 1 O Espírito do YAHUÉH ELOHIM está sobre mim, porque o YAHUÉH me ungiu para pregar boas-novas aos
quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os
algemados; 2 a apregoar o ano aceitável do YAHUÉH e o dia da vingança do nosso ELOHIM; a consolar todos os que choram...

Parashah Ki Tavo - כי־תבוא פרשת

Nitzavim »

PARASHAH DA TORAH: Deuteronomio 26:1 - 29:8
Kriyah shelemah
1: 26:1-11 (11 p'sukim)
2: 26:12-15 (4 p'sukim)
3: 26:16-19 (4 p'sukim)
4: 27:1-10 (10 p'sukim)
5: 27:11-28:6 (22 p'sukim)
6: 28:7-69 (63 p'sukim)
7: 29:1-8 (8 p'sukim)
maf: 29:6-8 (3 p'sukim)

Kriyah Trienal ano I
20 September 2008

Kriyah Trienal ano II
05 September 2009

Kriyah Trienal ano III
28 August 2010

1: 26:1-3
2: 26:4-8
3: 26:9-11
4: 26:12-15
5: 26:16-19
6: 27:1-4
7: 27:5-10
maf: 27:7-10

1: 26:12-15
2: 26:16-19
3: 27:1-3
4: 27:4-8
5: 27:6-10
6: 27:11-28:3
7: 28:4-6
maf: 28:4-6

1: 27:11-28:3
2: 28:4-6
3: 28:7-11
4: 28:12-14
5: 28:15-69
6: 29:1-5
7: 29:6-8
maf: 29:6-8

HAFTARAH: ISAIAH 60:1 - 60:22
LISTA DE DATAS DA PARASHAH KI TAVO LIDA NA DIASPORA: 20 SETEMBRO DE 2008

Parashah Nitzavim - נצבים פרשת

Vayeilech »

PARASHAH DA TORAH: Deuteronomio 29:9 - 30:20
Kriyah shelemah
1: 29:9-11 (3 p'sukim)
2: 29:12-14 (3 p'sukim)
3: 29:15-28 (14 p'sukim)
4: 30:1-6 (6 p'sukim)
5: 30:7-10 (4 p'sukim)
6: 30:11-14 (4 p'sukim)
7: 30:15-20 (6 p'sukim)
maf: 30:15-20 (6 p'sukim)

Kriyah Trienal ano I
27 Setembro de 2008

Kriyah Trienal ano II
12 Setembro de 2009

Kriyah Trienal ano III
04 Setembro 2010

1: 29:9-11 (3 p'sukim)
2: 29:12-14 (3 p'sukim)
3: 29:15-28 (14 p'sukim)
4: 30:1-6 (6 p'sukim)
5: 30:7-10 (4 p'sukim)
6: 30:11-14 (4 p'sukim)
7: 30:15-20 (6 p'sukim)
maf: 30:15-20 (6 p'sukim)

LER JUNTO COM A
PARASHAH VAYEILECH.
VEJA NITZAVIM –
VEYEILECH

LER JUNTO COM A
PARASHAH VAYEILECH.
VEJA NITZAVIM –
VEYEILECH

HAFTARAH: ISAIAH 61:10 - 63:9 –
LISTA DE DATAS DA PARASHAH KI TAVO LIDA NA DIASPORA: 20 SETEMBRO DE 2008

A passagem do evangelho de Lucas 4:14-30 provavelmente aconteceu entre os meses de setembro e outubro
daquele ano quando nesta época é lido os trechos acima da Torah que têm como leitura paralela e conclusiva
a haftarah de Isaias 61.

