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Sonhos, Visões e
Profecias

Profetas
A prática judaica quanto aos profetas é muito pertinente, enquanto
exemplo para os noaicos:
“Os israelitas não creram em Moisés, nosso mestre, por causa dos
prodígios que ele realizou. Sempre que as crenças de alguém são
baseadas em prodígios, seu coração tem limitações, pois é possível
realizar um prodígio através de magia ou encantamento.
Todos os prodígios realizados por Moisés no deserto não tinham a
intenção de servir de prova acerca de sua profecia, mas sim foram
realizados com um propósito.
Era necessário afogar os [exércitos dos] egípcios, então ele abriu o mar
e os afundou nele. Precisávamos de alimento, então ele nos proveu com
o maná. Estávamos sedentos, então ele partiu a rocha. O bando de
QoraH se amotinou contra ele, então a terra se abriu e os engoliu. O
mesmo se aplica aos demais prodígios.

Profetas
Cada uma servindo de testemunha para o seu colega de
que ele estava dizendo a verdade, e nenhuma tem que
trazer prova ao seu colega.
Semelhantemente, todo Israel foi testemunha de Moisés,
nosso mestre, na [revelação] no Monte Sinai, e não foi
necessário a ele realizar mais nenhum prodígio para eles.
Esse é o conceito: No princípio de sua profecia, o Sagrado,
bendito seja Ele, deu a ele sinais para realizarem no Egito
e lhe disse: ‘E ouvirão a tua voz’ [Ex. 3:18]

Profetas
Moisés, nosso mestre, sabia que aquele que crê por causa de
sinais tem apreensão em seu coração. Tem dúvidas e
suspeitas. Portanto, buscou ser livrado da missão, dizendo:
‘Mas eis que não me crerão’ [Ex. 4:1] até que o Sagrado,
bendito seja Ele, informou a ele que esses sinais [eram
provisórios] até que saíssem do Egito. Depois de saíssem,
permaneceriam nesta montanha e todas as dúvidas que
tivessem sobre ele seriam removidas.
[O Eterno disse:] ‘Eis que te darei um sinal para que saibam
que verdadeiramente te enviei desde o começo, e assim,
nenhuma dúvida permaneça em seus corações. É isto que
significa: 'e isto te será por sinal de que eu te enviei: Quando
houveres tirado este povo do Egito, servireis a Elohim neste
monte.' [Ex. 3:12]

Profetas
Assim, não cremos em nenhum profeta que se levanta após
Moisés, nosso mestre, por causa de prodígio sozinho, como se
disséssemos: Se ele realizar um prodígio, ouviremos tudo o que
ele diz. Ao contrário, [cremos] porque é mandamento que fomos
ordenados por Moisés, que disse: Se realizar um prodígio, ouví-o.
Assim como somos ordenados a fazer juízo baseado na palavra
de duas testemunhas, apesar de não sabermos se estão
testificando verdadeiramente ou falsamente, semelhantemente, é
mandamento ouvir esse profeta mesmo se não soubermos se o
prodígio é verdadeiro ou realizado por magia ou encantamento.”
(Mishnê Torá - Livro do Conhecimento - Fundamentos da Torá
8:1,2)
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Profetas
“É também dito [em diversos trechos]: “estatuto perpétuo é pelas
vossas gerações” e é dito: “Não está nos céus.” [Dt. 30:12] Isso
ensina que um profeta não pode adicionar um preceito novo.
Portanto, se um homem se levanta, seja de Israel ou das nações, e
realiza um sinal ou prodígio e diz que o ETERNO o enviou para:
1) adicionar um mandamento,
2) remover um mandamento,
3) explicar um mandamento de maneira que difere da tradição
recebida de Moisés ou
4) se ele diz que os mandamentos ordenados a Israel não são
perpétuas, mas foram dadas por um período limitado;

Profetas
Ele é um falso profeta. Ele veio negar a profecia de
Moisés e deve ser executado por estrangulamento,
porque ousou fazer afirmações em nome do Eterno,
que o Eterno nunca fez.
O Eterno, bendito seja o Seu Nome, ordenou a Moisés
que este mandamento é para nós e nossos filhos
eternamente, e o Eterno não é homem para que fale
falsamente.” (Mishnê Torá - Livro do Conhecimento Fundamentos da Torá 9:1)

Discernindo o Profeta
Qualquer profeta que se levanta e diz que Adonay o enviou não
precisa realizar prodígios como os realizados por Moisés,
nosso professor, nem como os prodígios de Elias ou Eliseu,
que alteraram a ordem natural.
Ao invés disso, o sinal será o cumprimento da previsão de
eventos futuros, conforme é dito: “Como conhecerei a palavra
que o Eterno não falou?” [Dt. 18:21]
Portanto, caso se levante uma pessoa cuja [trajetória] no
serviço do Eterno o faz digno de profecia - se ele não tinha a
intenção de adicionar ou diminuir [da Torá], mas ao invés disso
servir ao Eternopelos mandamentos da Torá - não dizemos a
ele: “Divida o mar, reviva os mortos, ou algo semelhante, e
então acreditaremos em ti.”

Discernindo o Profeta
Ao invés disso, dizemos a ele: “Se tu és profeta, diga-nos o
que acontecerá no futuro.” Ele fará suas afirmações, e
aguardaremos para ver se isso vem a se realizar ou não.
Caso mesmo um detalhe particular de sua profecia não se
concretizar, ele certamente é um falso profeta. Se a sua
profecia inteira se concretizar, consideramos que ele seja
verdadeiro.
Devemos testá-lo muitas vezes. Se todas as suas afirmações
provarem ser verdadeiras, devemos considerá-lo como um
profeta verdadeiro, conforme é dito acerca de Samuel: "E todo
o Israel, desde Dan até Beer-Shava', conheceu que Samuel
estava confirmado por profeta do ETERNO.” [1 Sm. 3:20]
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Profetas x Adivinhos
“Eis que adivinhos e feiticeiros também prevêem o futuro. O
que os diferencia de um profeta?
Algumas profecias feitas por adivinhos, feiticeiros e
semelhantes se concretizam, outras não, [conforme é deduz
de:] "levantem-se pois agora e te salvem os astrólogos, que
contemplam os astros, e os que nas luas novas prognosticam o
que há de vir sobre ti." [O texto diz] “o que há" e não “tudo que
há."
Além disso, é possível que nenhuma de suas previsões se
realize e que eles errem completamente, conforme é dito:
“Desfaço os sinais dos profetas falsos, e torno loucos os
adivinhos, que faço voltar para trás os sábios, e converto em
loucura a sua ciência." [Is. 44:25]

Profetas x Adivinhos
Em contraste, todas as palavras de um profeta se realizam,
conforme é dito: “A palavra do ETERNO… não cairá em terra." [2 Rs.
10:10] Semelhantemente, é dito: "O profeta que tem um sonho conte
o sonho; e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha
palavra. Que tem a palha com o trigo? diz o ETERNO." [Jr. 23:28]
Isto implica que as palavras dos magos e sonhadores são como
palha que foi misturada com algum grão, enquanto a palavra de
Eterno é como grão sem nenhuma palha.
Acerca disso, a Torá promete que um profeta contará a verdade
acerca daqueles assuntos para os quais prognosticadores e
adivinhos dão falsas previsões às nações, de modo que [Israel] não
precisará de um feiticeiro, ou adivinho, ou semelhante, conforme é
dito:

Profetas x Adivinhos
"Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo
fogo o seu filho ou a sua filha, [nem adivinhador, nem
prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem
encantador, nem quem consulte um espírito
adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os
mortos…] Porque estas nações [, que hás de possuir,
ouvem os prognosticadores e os adivinhadores; porém,
quanto a ti, o ETERNO teu Senhor não te permitiu tal
coisa. ETERNO teu Sehor te] suscitará do meio de ti,
dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim; a
ele ouvirás;" [Dt. 18:10-11,14-15]

Profetas x Adivinhos
Vemos disso que um profeta se levantará para o
propósito único de nos dizer que eventos futuros
ocorrerão no mundo, quer sejam de abundância ou
fome, guerra ou paz, e semelhantes. Ele até mesmo
informará um indivíduo em particular acerca de suas
necessidades. Assim, quando Saul perde um objeto,
ele foi até o profeta para descobrir onde estava. Esses
são os tipos de coisa que um profeta dirá.
Ele não virá fundar uma nova fé nem adicionar nem
remover um mandamento.

Exceção à Regra
[O acima não se aplica a] profecias de retaliação que o profeta dirá: “Tal
e tal pessoal morrerá." “Este ano ou aquele ano serão anos de fome ou
anos de guerra" e coisa semelhante. Se suas palavras não
aconteceram, isso não anula a validade de sua profecia, nem dizemos:
“Eis que ele falou e suas palavras não se cumpriram."
O Sagrado, Bendito seja Ele, é tardio em irar-se, abundante em
misericórdia, e perdoador do mal. Assim, é possível que eles tenham se
arrependido e sejam perdoados, como no caso do povo de Níneve ou
que tenha sido suspensa provisoriamente como no caso de Ezequias.
Se, [porém,] prometeu que um bem viria e tal e tal coisa ocorreriam, e o
bem acerca do qual profetizou não se concretizou, certamente ele é um
falso profeta. Qualquer bem que o ETERNO decreta - mesmo de
provisão - nunca será anulado.” (Mishnê Torá - Livro do Conhecimento Fundamentos da Torá 10:1-4)

Com Quem o Eterno Fala
O primeiro ponto a ser considerado é fundamental:
“A profecia é concedida somente alguém muito sábio, de
caráter sólido, que nunca é vencido por suas inclinações
naturais em circunstância alguma. Ao contrário, com sua
mente, supera suas inclinações naturais em todos os tempos.
Também deve possuir uma ampla e acurada capacidade
mental…
Nenhum profeta profetiza sempre que deseja. Ao contrário,
devem concentrar sua atenção e se afastarem, [aguardando]
com boa disposição e contentamento, porque a profecia não
repousa sobre uma pessoa quando está contrita ou apática,
mas somente quando está em contentamento.” (Mishnê Torá Livro do Conhecimento - Fundamentos da Torá 7:1,4)

Como o Eterno Fala
“Há vários níveis dentre os profetas. Assim como com relação à
sabedoria, um sábio é maior do que o seu colega, assim
também, acerca da profecia, um profeta é maior do que outro.
Todos eles, [contudo,] recebem visões proféticas somente em
sonho visionário ou durante o dia, quando é vencido pelo sono,
conforme é dito: “em visão a ele me farei conhecer, ou em
sonhos falarei com ele.” [Nm. 12:6]
Quando qualquer um deles profetiza, seus membros tremem,
sua força física se torna fraca, eles perdem controle dos seus
sentidos, e assim, suas mentes ficam livres para compreender
o que vêem, conforme é dito acerca de Abraão: “e eis que
grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele.” [Gn. 15:12]
Semelhantemente, Daniel afirma: “desfigurou-se a feição do
meu rosto, e não retive força alguma.” [Dn. 10:8]
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Como o Eterno Fala
Quando um profeta é informado de uma mensagem em
uma visão, é concedida a ele uma imagem metafórica.
Imediatamente, a interpretação da imagem é impressa
sobre seu coração, e ele conhece o seu significado.
Por exemplo, a escada com os anjos subindo e
descendo vistas pelo patriarca, Jacó, foi uma alegoria
para os impérios e o seu subjugar. Semelhantemente,
as criaturas que Ezequiel viu, a panela fervente e a
vara vistos por Jeremias, o pergaminho visto por
Ezequiel, e a medida vista por Zacarias. Isso também é
verdade acerca de todos os outros profetas.

Como o Eterno Fala
Alguns relatariam a alegoria e a explicação, como
esses fizeram. Outros relatavam apenas a explicação.
Em alguns momentos, relatavam somente a imagem
sem a explicação, como pode ser visto em algumas
profecias de Ezequiel e Zacarias.
Todas as profecias vêm na forma de imagens
metafóricas e alegorias.”
(Mishnê Torá - Livro do Conhecimento - Leis de
Fundamentos da Torá 7:2,3)
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Sonhos e Visões
Como visto, sonhos e visões são idênticos na sua
forma. A diferença é que, numa visão, a pessoa
desfalece em período de vigília, ao passo que o sonho
ocorre à noite.
Mesmo que não sejamos chamados pelo Eterno para
profetizar acerca de terceiros - algo que para muitas
pessoas seria apenas questão de ego e vaidade ainda assim podemos ter sonhos e visões que dizem
respeito a nós mesmos.

Sonhos e Visões
Acerca dos sonhos, nossos sábios diziam:
“Um sonho não interpretado é como uma carta que não
é lida” (b. Berakhot 55a)
Tanto o Judaísmo quanto a Psicanálise falam acerca
da importância dos sonhos, e das mensagens que eles
revelam acerca de nós mesmos.
Porém, para conseguir evoluir nessa questão, algumas
técnicas podem ajudar.

Sonhos e Visões
1) Hábito de Leitura
Uma pessoa poderá desenvolver melhor o
entendimento de seus sonhos, se tiver hábito de ler as
Escrituras (Tanakh) regularmente.
2) Reflexão
Uma breve reflexão antes de dormir, acerca de si
próprio e de sua vida, pode também ajudar nesse
entendimento.

Sonhos e Visões
Vide exemplo abaixo:
“O que eu fiz hoje?
Quem encontrei?
Houve algum tipo de sentimento diferente que experimentei?
De que senti orgulho?
O que gostaria de aprimorar em mim?
Quem gostaria de perdoar?
Existe alguém com quem me aborreci, a quem posso conceder o benefício
da dúvida?
A quem gostaria de me desculpar por quaisquer erros que tenha cometido?
A quem gostaria de pedir perdão?
Como desejo que o Eterno me perdoe?
Sobre quem desejo orar pedindo cura ou felicidade?
Quais são minhas expectativas para amanhã?”
(Baseado em ‘The Jewish Dream Book’, Vanessa L. Ochs, Elizabeth Ochs)

Sonhos e Visões
4) Oração
Os judeus observantes têm o hábito de rezar antes de
dormir, e ao acordar. Isso pode ajudar a estarmos mais
voltados para o Criador, e assim melhor compreender
os sonhos.
A seguir, exemplos de uma oração antes de dormir, e
também de uma oração ao acordar de um sonho
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Sonhos e Visões
“Eterno, Fonte de toda a vida, até os meus olhos são indignos de se
fecharem diante da Tua presença. Rogo-Te, por Tua inesgotável
misericórdia, que me permitas adentrar o Teu repouso, e que a minh'alma
em Ti encontre descanso. Ao me deitar, em Tuas mãos confio a minha sorte,
a minha segurança, e a minha vida. Cuida do meu sono, e afasta de mim os
maus pensamentos. E não temerei a sombra das trevas, nem aquele que
espreita na escuridão, e trama o mal em secreto. Pois, Tu, Eterno, és o
Senhor do dia e da noite, e nada há que possa de Ti se ocultar, nem refúgio
além de Ti. Enquanto minha mente dormirá tranquila. deleitando-se no sono
que descerá por Teu decreto sobre minhas pálpebras, opera, por amor do
Teu Nome, a restauração do meu corpo e das minhas forças. Como o vigia
que guarda a cidade, assim Tu acampas ao redor dos leitos dos Teus filhos,
que repousam em segurança e tranquilidade, diante do Teu incansável
cuidado. Bendito és por toda eternidade, Tu que guardas o sono, restauras a
alma, e concedes a Teu servo mais uma noite de repouso suave e deleitoso.”
(Autoria: Sha’ul Bensiyon)

Sonhos e Visões
Ao ter um sonho, os sábios do Talmud remendaram a seguinte
oração, que também pode ser feita por monoteístas noaicos:
“Soberano do Universo, eu sou Teu e meus sonhos são Teus. Eis
que tive um sonho e não sei o que é. Quer tenha sonhado acerca de
mim mesmo, ou meus companheiros sonharam acerca de mim, ou
eu sonhei acerca de outros, se forem bons sonhos, confirma-os e
reforça-os como os sonhos de José, e se requerem remediação,
cura-os, como as águas de Mará foram curadas por Moisés, nosso
mestre, e como Miriam foi curada de sua lepra e Ezequias de sua
enfermidade, e as águas de Jericó por Eliseu. Assim como tu
transformaste a maldição do iníquo Balaão em bênção, assim
também transforma todos os meus sonhos em algo bom para mim…
Tu que és Majestoso no alto, e que perduras em força, Tu és a paz e
Teu Nome é paz. Que seja da Tua vontade conceder paz sobre nós.”
(b. Berakhot 55b)

Sonhos e Visões
5) Caderno de Sonhos
A quinta e última técnica é chamada de ‘Caderno de Sonhos’:
Para refletir acerca de seus sonhos, é preciso que você se lembre deles. Isso é
um problema se os seus sonhos tendem a escapar logo que você acorda. Esse
problema pode ter uma solução simples. Às vezes, tudo o que você precisa saber
para relembrar os seus sonhos é comprometer-se consigo para lembrar deles,
dizendo para si mesmo antes de ir para a cama: ‘Lembrarei dos meus sonhos!’
Mas como um remédio que começa a funcionar somente depois de um tempo,
esta prática pode levar algumas semanas de intenção de se lembrar antes de
conseguir de fato. Se você ficar impaciente antes de começar a se recordar de
seus sonhos, sugerimos a seguinte abordagem, que é um gatilho para começar a
lembrar dos sonhos.
Primeiro, escolha um sefer Halomot, um livro dos sonhos. Por exemplo, isso pode
ser um diário dedicado a relembrar de seus sonhos.” (‘The Jewish Dream Book’,
Vanessa L. Ochs, Elizabeth Ochs)

