Considerações da Parashat Beshalah
Por Sha’ul Bensiyon
1) Resumo da Parashá
Esta parashá começa a segunda parte da libertação do povo de Israel, libertandoo da dependência do Egito, e conduzindo-o a experiências de fé e confiança no
Eterno.
Capítulo 13
Para evitar a guerra, o Eterno conduz Israel por uma rota alternativa pelo
deserto.
Capítulo 14
O Eterno realiza o milagre da divisão do mar, e salva o povo de Israel do
exército egípcio.
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Capítulo 15
Moshé (Moisés) e os filhos de Israel celebram a redenção através de um cântico.
Em seguida, chegam a Mará. Os filhos de Israel murmuram, e o Eterno converte
as águas amargas em água doce milagrosamente.
Capítulo 16
O Eterno provê o maná, após o povo reclamar da falta de alimento. O maná
acompanharia o povo de Israel todos os dias no deserto.
Capítulo 17
Moshé (Moisés) produz água para a nação ferindo uma rocha. Na primeira de
suas guerras, Israel derrota `Amaleq.
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2) Mudança Narrativa
“E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Elohim não os levou pelo
caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto; porque Elohim disse: Para
que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito.” (Ex.
13:17)
Parece provável que essas palavras de abertura tinham a intenção de destacar o
fato e faraó ter finalmente cedido à solicitação do Eterno  ַעמִּי-שׁלַּח אֶת
ַ (‘Envia
meu povo’ [Ex. 5:1]), revertendo o seu enfático pronunciamento de recusa, ֹלא
שׁ ֵלּ ַח
ַ ‘( ֲאEu não enviarei’ [v. 2])…
quando faraó finalmente cedeu à demanda do Eterno, um capítulo da história de
Israel se concluiu e outro capítulo começou sob um modo de governança divina
muito diferente. Uma coisa é o Eterno sobrepujar e manipular o coração de
faraó… para atingir Seus objetivos para Seu povo. Mas Ele não deseja
manipular os israelitas, o foco de Seu propósito presente;
Ele não deseja remover seu livre arbítrio e assim forçá-los a proceder a Canaã. O
Eterno não compelirá Seu povo a ir adiante prematuramente; Ele cuidará deles e
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os educará; fazendo-os se desenvolverem na nação que Ele deseja que eles se
tornem. Ele respeitará o livre arbítrio deles e os conduzirá de maneira a
acomodar sua imaturidade.” (R. Moshe Shamah, Parashat Beshalah - Part I)

4

3) A Mudança dos Egícios
“O que faraó e os egípcios pensavam depois da décima praga devastadora,
quando consentiram à solicitação de Moisés? Moisés nunca pediu permissão
para que os israelitas fossem além de uma distância de três dias para servir o
Eterno, mas também não mencionou que eles poderiam retornar. É evidente que
um povo outrora livre, que havia sido convidado a habitar na terra e
injustamente escravizado contra sua vontade, quando estavam distavam
distantes e ausentes não tinham nenhuma obrigação moral ou legal de retornar à
escravidão. Esse é particularmente o caso quanto a pessoas que foram tratadas
com dureza desumana…
Quando a informação de que Israel não retornaria - e aparentemente estava
perdido e sem esperanças no deserto - chegou ao rei, ele e seus ministros
tiveram uma ‘mudança no coração’ e disseram: ‘Que fizemos ao enviar Israel de
nosso serviço?’ (14:5).
Para faraó, conceder permissão para a jornada acabou sendo equivalente a enviar
a nação para fora da escravidão; para seus ministros, parecia natural considerar
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que sua pergunta significava que quando eles pressionaram os israelitas a sair
entendiam que era permanente.
Independentemente disso, o rei e os ministros se arrependeram do que fizeram e
mobilizaram uma poderosa força para trazer os israelitas de volta. O cenário
para o milagre no mar estava pronto, e para o Egito finalmente reconhecer Ani
ADONAY [Eu sou o Eterno].” (ibid)
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4) A Atitude dos Israelitas
“Apesar de tudo que o Eterno já havia feito por eles, quando Israel viu o poderio
militar egípcio em sua perseguição temeram muito e reclamaram amargamente a
Moisés: ‘Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito?’ (14:11-12)
Ibn `Ezra indaga: Por que eles não pensaram em lutar por si próprios e por seus
filhos? Ele responde: ‘Os egípcios eram os mestres de Israel e aquela geração
havia sido treinada desde a juventude a suportar o jugo da escravidão.
Possuídos por uma disposição subjugada, eles não conseguiriam agora lutar
contra seus mestres. Além disso, eles também não eram mestres na guerra…
Eles não teriam sido capazes de lutar contra os cananeus naquele tempo, até que
uma nova geração se levantou, a qual não conhecera escravidão e adquirira um
espírito elevado.” (ibid)
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5) O Cântico do Mar
“O ‘Cântico do Mar’ (Ex. 15:1-18) é uma resposta poética às ocorrências
monumentais narradas no capítulo anterior, uma celebração do ato final e
climático do triunfo consumado do Eterno sobre Seus oponentes com os
milagres no Mar dos Juncos…
O cântico não contém um único louvor de um herói humano, uma vez que se
concentra exclusivamente na supremacia do Eterno. Esse é um enorme contraste
com composições desse gênero no Oriente Médio antigo, mas consistente com a
representação, na Torá, do total interesse do Eterno em desencorajar o
engrandecimento do homem no lugar de Sua glória… O cântico é composto de
dois segmentos maiores, ou estrofes…
A primeira estrofe foca no milagre do mar e contêm três subdivisões que
incrementalmente avançam em expressão e efeito: vv. 1-3, 4-6, e 7-11. A
segunda estrofe (vv. 12-13) também contém três subdivisões. Ela vai bem além
da vitória no mar, aplicando o impacto e inspiração gerados pelo grande triunfo
divino aos maiores eventos de importância nacional.” (R. Moshe Shamah Parashat Beshalah II - The Song of the Sea)
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6) A lição em Mará
“Quando os israelitas partiram do Mar dos Juncos para entrar no deserto, como
todos os viajantes prudentes, eles indubitavelmente levaram uma grande
provisão de água com eles.
Em Mará o texto não parece afirmar que estavam com sede (como faz na estação
subsequente, Refidim [Ex. 17:3], mas que estavam reclamando: ‘O que vamos
beber?’ Talvez desejassem uma fonte de água para beber ao invés de consumir
suas reservas limitadas.
De qualquer forma, os israelitas estão sendo ensinados que eles devem aprender
a confiar que o Eterno proverá para suas necessidades no tempo certo. A
passagem do maná que aparece logo em seguida elabora acerca desse conceito.”
(R. Moshe Shamah, Parashat Beshalah - Part I)
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7) O Milagre em Mará
Como é possível que o Eterno tenha feito o milagre da purificação das águas?
“Uma das árvores usadas para purificar
água hoje é a Moringa oleifera. Essa árvore
já foi usada de forma bem sucedida para
limpar águas turvas do rio Nilo e outras
áreas…
Uma das árvores mais extraordinariamente
úteis é a que é cultivada pesadamente para
uso no Sudão. A Organização de Alimento e
Agricultura das Nações Unidas disse que
mulheres do vilarejo tem utilizado a árvore
Moringa oleifera (foto acima) para limpar as águas altamente turvas do rio Nilo.
Depois de tentar outras espécies de moringa no Egito, Namíbia, Somália, e
Quênia, elas também mostraram propriedades de clarear água rapidamente.
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Quando sementes de moringa são esmagadas e jogadas numa panela ou garrafa
de água suja, a água se torna transparente em questão de segundos.

As propriedades anti-bacterianas das sementes podem transformar águas pouco,
média, ou altamente turvas em água com qualidade de torneira em uma ou duas
horas…
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Em água com alta turvação, um litro d’água precisa somente de uma das
sementes, que têm cheiro de raiz-forte. Em água com baixa turvação, uma
semente pode fazer quatro litros.” (How did the bitter waters turn sweet at
Marah? - Creation Tips)
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8) O Maná
Maná é uma adaptação ao português do termo hebraico man ()מָן, que vem da
expressão:  מָן הוּא- Literalmente, o que é isso?
Características do Maná:
Ex. 16
• Pequeno e redondo
• Semelhante à geada
• Semelhante à semente de coentro branco
• Sabor como bolos de mel
Nm. 11
• Semelhante à semente de coentro branco
• Aparência como a do bdélio
• Caía com o orvalho
• Sabor de bolo assado com óleo
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Abaixo, o aspecto dos termos descritos na Torá:

Geada

Fruto da árvore Commiphora
africana, cuja resina forma o
bdélio.
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Semente de coentro branco

Foto ampliada de um tipo de cogumelo
sobre a terra, possível identidade do
maná.

Cogumelos têm a aparência de caírem do céu, pois se reproduzem por esporos,
que são levados pelo vento.
Sobre a umidade do orvalho, podem encher um campo em questão de horas.
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Quanto tempo leava para um cogumelo crescer?
“Sendo apenas um observador casual, parece-me que cogumelos simplesmente
‘aparecerem’ no meu quintal. Já tentei, sem sucesso, ao longo dos anos,
testemunhar o crescimento de um. Parece que é bem menos do que 24 horas
para crescer plenamente do nada.”
Fonte: http://www.quora.com/How-long-does-it-take-for-a-mushroom-to-grow
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9) As Provações de Israel
“Apesar dos israelitas terem crido no Eterno e em Moisés seu servo, conforme é
dito ao atravessar o mar (14:31), seu compromisso não foi mantido ao longo das
árduas vicissitudes que surgem na vida. Reclamações provações eram comuns.
A Parashat Beshalah contém seis das dez instâncias às quais a Mishná (m. Abot
5:4) faz alusão (segundo a enumeração de Rambam) nas quais Israel ‘desafiou’ o
Eterno durante o período do deserto.
1. A reclamação no Mar dos Juncos, antes do mar se abrir (Ex. 14:11-12)
2. A reclamação por água em Mará (15:24)
3. A reclamação por alimento, seguida das codornizes e do maná (16:2)
4. Alguns indivíduos retendo maná até a manhã (16:20)
5. Alguns indivíduos saindo para ajuntar maná no Shabat (16:27)
6. A reclamação por água em Refidim (17:2-3)
Tudo isso ocorre entre o Mar dos Juncos e a chegada ao Sinai - um período
começando cerca de uma semana antes de deixar o Egito, e se estendendo por
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seis semanas, conforme descrito na narrativa. Ainda assim, com grande
paciência, o Eterno procede com Seus planos para a revelação.
Apesar de estar desapontado com as falhas de Israel, Ele parece tê-las visto
como fragilidades, que de certo ponto são parte da condição humana. Elas eram
indicativo da grande necessidade de um processo educativo, mas não uma razão
para adiar a revelação.” (R. Moshe Shamah, Parashat Beshalah - Part I)

18

10) As Mãos de Moisés
“Os sábios da Mishná reconheceram que uma leitura literal dessa passagem era
problemática e se indagavam retoricamente: ‘É possível que as mãos de Moisés
ganhavam ou perdiam a guerra?’ (m. Rosh haShaná 3:8). Ë claro que não!
Essa pergunta incisiva descarta todas as explicações literais. Os sábios não
podiam acreditar que as subidas e descidas militares são resultado da posição
das mãos de Moisés ou que o status de suas mãos de alguma forma refletiam
subidas e descidas militares.
A Mishná reconhece que a Torá deve ser lida racionalmente e com bom senso.
Sempre que é claramente indicado que uma passagem não é literal, deve assim
ser reconhecida.
Neste caso, a Mishná provê uma interpretação alegórica. O levantar as mãos de
Moisés representa os israelitas voltando seus corações para o céu, e então
triunfam; quando não o fazem, falham.
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Isso não quer dizer que no decurso da batalhe com Amaleque em particular, em
alguns momentos os soldados israelitas voltavam seus corações para os céus e
prevaleciam, e em alguns momentos desviavam seus corações e falhavam. Ao
invés disso, deve ser reconhecido que essa passagem descreve a primeira batalha
militar na qual Israel se engaja.
Os versículos ligando as mãos de Moisés com a vitória ou derrota se referem a
uma verdade espiritual genérica aplicável em todos os tempos e em todas as
batalhas.” (R. Moshe Shamah, Parashat Beshalah - Part I)

20

