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Plantando Sementes

Plantando Sementes
“O ETERNO originalmente prometeu a Abrão (como Abraão era
chamado antes do ETERNO mudar seu nome - Gn. 17:5) que a terra
que ele habitava seria dada a ele pessoalmente bem como a seus
descendentes, como está escrito: ‘a ti e à tua semente após ti
eternamente.’ (Gn. 13:14-17) Apesar dessa descendência ser
numerosa como o pó da terra, Abrão a herdaria pessoalmente, no
decurso de sua própria vida.
O ETERNO jamais faz promessas vazias. Ele acarretou uma grande
guerra regional da qual Abrão emergiu como o único conquistador, e
dono legítimo da terra. Ainda assim, depois da guerra, Abrão se
recusou a suplantar os governantes malignos da terra, para assumir
o manto da liderança como ‘rei-profeta’ da região. Ao invés disso, ele
os deixou viver para continuarem reino abominável de terror.

Plantando Sementes
Apesar dele ter perdido a chance de herdar a terra pessoalmente no
decurso de sua vida, o ETERNO o confortou, dizendo: ‘Não temas…
tua recompensa é muito grande’ (15:1) e renovou a aliança entre
eles. Nessa nova aliança, Abrão, ele próprio, não é mencionado. Ao
invés disso, a ele é dito: ‘…à tua semente dei esta terra.’
É então que Abrão recebe uma visão terrível do futuro. Agora, sua
descendência seria destinada a habitar e ser torturada numa terra
estrangeira (a futura escravidão no Egito). As próprias palavras de
abertura da Torá no relato dessa ‘Aliança entre Partes’ (15:1) é ‘E
sucedeu depois dessas coisas…’ que sempre ensina que o que
estava para ser ensinado é resultado direto daquilo que aconteceu
anteriormente…

Plantando Sementes
Em outras palavras, esse novo futuro era o resultado medida por medida - daquilo que ele falhara em fazer. Ao
invés de tomar posse de sua própria terra que o Eterno tinha
dado a ele (ao executar justiça contra os perversamente
iníquos reis da terra - a saber, Sodoma e Gomorra), ele
continuou a viver como um estrangeiro em sua própria terra.’
Como Abrão mereceu o grande e infalível amor do
ETERNO, que sobreviveu a esse doloroso tropeço humano?
Na Torá, o próprio ETERNO nos diz a razão do Seu grande
amor por esse guerreiro temente ao Senhor:

Plantando Sementes
“Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus
filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do
ETERNO, para praticarem retidão e justiça; a fim de que o
ETERNO faça vir sobre Abraão [isto ocorreu depois do ETERNO
mudar o seu nome] o que a respeito dele tem falado.” (Gn. 18:19)
O Eterno não vê meramente onde estamos em um certo
momento. Ele vê oi futuro - o que estamos construindo, e para
onde estamos indo. Apesar de Abraão (novamente - depois de
seu nome ser mudado) ter falhado em estabelecer o reinado do
Eterno na terra santa em sua própria vida; o ETERNO viu como
ele treinaria seus futuros filhos, que ratificaram o profeta aos
olhos do Sagrado, Bendito seja Ele.

Plantando Sementes
O mesmo é verdade para Noaicos hoje. O sucesso do
movimento dos Noaicos não será definido por quão bem
sucedidos eles serão em espalhar as leis noaicas nesta geração,
mas sim pela qualidade das sementes que plantarão para o
futuro de longo prazo.
Uma lição por trás das idades de indivíduos especiais
registrados no Gênesis é quanto tempo os antigos estavam
dispostos a esperar para verem os frutos proféticos de suas
obras. Noé esperou 120 anos entre sua profecia do Dilúvio e seu
cumprimento. Abrão estava disposto a esperar dez anos entre a
sua profecia de que seria pai de uma nação, e sua decisão de
tomar Hagar por esposa - uma vez que Sarai era estéril. Ele
esperou 25 anos até o nascimento de Isaque, e então percebeu
que não havia necessidade de antecipar a conquista da terra…

Plantando Sementes
Assim como os Noaicos da antiguidade, os Noaicos de
hoje precisam ser pacientes e amadurecerem para
planejarem um futuro de longa duração. Isso significa
construir suas vidas, e comunidades baseadas no
cerne dos valores de educar os filhos em um amor
pleno e serviço ao ETERNO conforme a pura e
autêntica Lei da Torá. Só assim podem se assegurar de
um futuro sólido, brilhante e abençoado - mesmo que
isso signifique abandonar o sonho de um grande
inchaço numérico no curto prazo.” (Guide for the
Noachide - Pgs. 84-87)

Honrando os Pais

Honrando os Pais
Das histórias da vida inteira dos Noaicos originais - os
filhos de Noé de fato - o ETERNO escolheu apenas um
único incidente de todas as suas vidas para ser
eternamente registrado na Torá. É o episódio no qual o
seu pai Noé ficou bêbado, e jazia nu em sua tenda.
Sem e Jafé não somente honraram seu pai ao cobrir
sua nudez, mas também o fizeram de uma forma que
preservasse sua dignidade: eles andaram de costas
com a cobertura de seu pai em seus ombros para
cobrirem-no, de modo que não viessem seu pai
vergonhosamente exposto. (Gn. 9:18-27)…

Honrando os Pais
Desse único incidente… podemos entender três coisas: (1)
porque essa família era tão especial que somente eles se
salvaram (2) quão grandemente importante é para o Eterno
o honrar os pais, mesmo que não seja uma lei noaica de
fato, como todos nós, seus descendentes, temos a
habilidade de nos erguermos para aquele nível moral…
O Talmude [Babilônio] (tratado Qidushin 31a) relata duas
histórias de um estrangeiro (aparentemente um idólatra)
pelo nome de Dama Ben Netina, que viveu em Ashkelon
durante a era do Segundo Templo. Esse estrangeiro é
enaltecido pelos sábios como o melhor exemplo de honrar
os pais.

Honrando os Pais
O Kohen haGadol (Sumo Sacerdote) estava muito necessitado
de pedras preciosas para o Éfode, uma das vestimentas
sagradas do Sumo Sacerdote. Sabendo que Dama tinha essas
mesmas pedras que eram necessárias, os sábios judeus foram
até Ashkelon para comprá-las dele, oferecendo 600 mil
denários (800 mil segundo outra opinião.
Mas, não importava o quanto ofereciam, o estrangeiro
firmemente recusava: Seu pai estava dormindo, e a chave do
baú das gemas estava debaixo do travesseiro de seu pai, e ele
não o incomodaria por nenhuma quantia de dinheiro. No ano
seguinte, o ETERNO abençoou Dama com o melhor tesouro:
uma novilha vermelha nasceu em seu aprisco. Quando os
sábios vieram até ele, ele lhes disse modestamente:

Honrando os Pais
Eu sei sobre vocês [judeus] que eu poderia pedir todo o
dinheiro do mundo e vocês me dariam, mas peço
apenas pela quantia de dinheiro que perdi em função
da honra de [meu] pai. (Qidushin 31a)
Dessa história, aprendemos como o Eterno
recompensa também o não-judeu por honrar seus pais,
apesar dos não-judeus não terem um mandamento
expresso acerca de honrar os pais.

Honrando os Pais
Compare isso com como o patriarca Jacó sofreu várias
vezes em sua vida por enganar seu pai Isaque, que era
idoso e cego, apesar de fazer isso para honrar o
pedido de sua mãe.
No começo de Gênesis 27, a família parece estar à
beira de um desastre iminente. O pai cego tinha
acabado de convidar seu filho Esau, que não tinha
temor ao Eterno, para se preparar para receber a
bênção patriarcal, que normalmente o teria feito
herdeiro da terra e senhor de seus irmãos.

Honrando os Pais
Somente pelo clamor de Rebeca, Jacó contrariadamente
aceitou enganar seu pai, para evitar uma catástrofe em
potencial. Contudo, apesar de suas nobres intenções,
apesar do fato dos Noaicos não serem obrigados por lei
a honrarem seus pais, nem proibidos de mentir
(especialmente em situação desesperadora), e apesar
do fato de Esaú ter formalmente e legalmente vendido
sua primogenitura (juntamente com a bênção patriarcal
correspondente), o ETERNO ainda assim retribuiu Jacó
medida por medida o que ele fez a seu pai, ao longo de
sua vida. Várias vezes ao longo do resto de sua vida,
nós o vemos enganado e chocado da mesma forma que
ele enganou e chocou seu pai.

Honrando os Pais
Por exemplo, sete anos depois de trabalho duro sob as
condições mais difíceis, Labão o engana, substituindo
Raquel, a filha mais jovem que Jacó amava, por Lia, sua filha
mais velha. No momento em que Jacó percebeu que tinha
sido enganado, era tarde mais - o casamento já havia sido
consumado. E quais são as palavras de Labão a Jacó?
Labão disse: ‘Não é assim em nosso lugar, dar a mais jovem
antes da primogênita.’
Vemos que Jacó, o filho mais jovem, enganara seu pai cego
ao fingir ser o mais velho, a quem o pai amava; assim ele
também foi enganado enquanto estava cego (na escuridão
da noite) com a filha mais velha, ao invés da irmã mais nova
a quem ele amava.

Honrando os Pais
Anos depois, Jacó tinha um filho favorito ele próprio - José.
Depois dos irmãos de José o raptarem e venderem à
escravidão, eles retornam para casa a fim de enganar seu pai assim como Jacó havia enganado Isaque - dizendo-lhe que
José tinha sido devorado por um animal selvagem.
No engano original, Jacó tinha se disfarçado de Esaú com
vestindo pele de bode (27:16), e como a Torá escreve: ‘E ele
[Isaque] não o discerniu [wa-lo ‘hikiro’] porque suas mãos
estavam peludas, como as mãos de Esaú; e então ele o
abençoou.’ (27:23). Note as mesmas palavras quando os filhos
de Jacó o apresentam a túnica de José embebida em sangue
de bode: ‘e eles enviaram a túnica de muitas cores, e eles a
trouxeram a seu pai, e disseram: ‘Isto encontramos. Discerne
agora (‘haker’ na) se é a túnica de teu filho ou não.’ (37:32)

Honrando os Pais
Era uma mensagem a Jacó, que permanece uma lição
para toda a humanidade, por todo tempo:
Primeiramente, os fins nem sempre justificam os
meios; Segundo, o desprezo da honra de um pai
virtuoso não é algo que o Eterno encare com brandura.
Isso deve ser algo que não necessita de uma lei formal
para compreender.” (Guide for the Noachide - pgs.
87-89)

Honrando os Pais
“O que constitui ‘honrar’? Dar a eles comida e bebida,
vesti-los e cobri-los, e trazê-los para dentro e levá-los
para fora.” (Maimônides - Livro dos Mandamentos Mandamento Positivo 210)
Honrar pai e mãe basicamente tratá-los com dignidade.
Isso não inclui:
• Ter por eles sentimento

• Não discutir com eles ou
apontar seus erros

• Fazer todas as suas vontades
• Seguir suas ordens, depois de
adultos

• Transgredir mandamentos por
causa deles

Lembrete e Exemplo
É importante lembrar que as Leis Noaicas se referem ao direito
à vida. Mas, ainda assim, há atitudes para além delas que
podem agradar ou desagradar o Eterno, e que podem ser
observadas pelo bom senso.
É fundamental que, ao se ler as Escrituras (Tanakh), se preste
atenção nas consequências dos atos dos personagens
bíblicos, para compreender como o Eterno responde às suas
ações, mesmo quando elas não ferem diretamente uma lei
expressa.
O Eterno nos deu bom senso, caráter e consciência porque
espera que façamos uso deles.

Metas Alcançadas
Na aula de hoje você aprendeu 10 coisas importantes:
✓Diversas pessoas nas Escrituras precisaram aguardar muito tempo para ver o resultado do
que plantaram.
✓É preciso ter paciência e perseverança quando se está nos caminhos do Criador.
✓Muitas vezes, para que haja frutos de longo prazo, é preciso fazer sacrifícios no curto prazo.
✓As Escrituras deixam claro que o Eterno valoriza filhos que honram seus pais.
✓O melhor exemplo de alguém que honra os pais, no Talmude Babilônio, vem justamente de
um estrangeiro.
✓Jacó sofreu muito ao longo de sua vida por ter enganado o próprio pai.
✓Não se pode supor que, pro Eterno, os fins sempre justifiquem os meios.
✓O Eterno não encara com brandura, e pune, filhos que desonram seus pais.
✓Honrar os pais significa dar a eles um tratamento com a dignidade merecida.
✓Honrar os pais não é algo sem limites, e não inclui ter sentimentos por eles ou atender todos
os seus caprichos.

