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Trovões, relâmpagos, toques do shofar. 
Vem aí os

DEZ MANDAMENTOS



ENTREVISTAS DA TORÁ

MASSORET HABRIT
Jetro, muita gente te conhece apenas como o 
homem que abrigou Moisés por quarenta anos, 
depois que ele fugiu do palácio do Faraó, após 
ele ter matado o capataz que agrediu o escravo 
hebreu, e que além disso ainda deu Tsipora, sua 
filha primogênita em casamento. Mas tem umas 
coisas estranhas na tua história que me deixaram 
na dúvida, a começar pelo teu nome, alguns 
chegam a dizer que você tinha sete nomes, tua 
religião, os papéis que você cumpriu ao longo da 
sua vida. Explique, por favor essa tua trajetória, 
se não vai parecer que você é não é muito sério. 

JETRO – Acho que minha trajetória tem um 
pouco a ver com minha origem, assim como esse 
monte de nomes pelos quais fiquei conhecido. Sou 
descendente do patriarca Abraão, obviamente não 
por Sara, mas sim por Ketoura, a mulher a quem 
Abraão se ligou depois da morte de sua amada. 
Ketoura, era na verdade Agar, a escrava, que todo 
mundo conheceu, e eu assim como Abraão, não 
encontrava meu caminho na vida, mas senti que 
era próximo daquela gente.  Ao longo da minha 
vida, busquei várias outras religiões e crenças do 
meu tempo. Fui junto com Bilam, conselheiro do 
Faraó. Bilam sugeriu a escravização dos judeus, 
e eu me opus à opressão contra judeus, porque 
sentia que tinha uma proximidade com aquele 
povo. Parti do Egito, e cheguei a me tornar 
sacerdote mediania, quando conheci Moisés, 
mas tempos depois também rejeitei essa religião 
e ainda estava incerto quanto ao caminho a 
seguir. Quando fiquei sabendo de todos os 
milagres ligados à libertação do Egito, fui atrás, 
e achei que aquele poderia ser meu caminho e 
fiquei muito próximo do povo judeu, com quem 
caminhei toda minha vida. Em particular, fiquei 
muito feliz quando meu nome foi mencionado em 
justaposição ao de Amalek, o inimigo eterno do 
povo judeu, como foi enfatizado em comentários 
de sábios judeus: “Assim como somos obrigados 
a apagar o nome de Amalek, também somos 
obrigados a honrar o nome de Jetro”
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JETRO – Pois é, fiquei um dia inteiro, vendo 
aquela imensa fila de gente que queria falar com 
Moisés para ajuda-los a resolver problemas, a 
resolver disputas entre pessoas, entre famílias, 
dúvidas existenciais, disputas por heranças. E 
ele atendia a todos pacientemente, mas tenho 
certeza que aquele povo impaciente, que 
reclamava de tudo, logo ia se revoltar e a coisa 
ia ficar ruim para o povo e para o Moisés. Aí 
sugeri, que ele buscasse pessoas com senso de 
justiça, e que pudessem montar uma espécie de 
corte de justiça, em níveis hierárquicos. Questões 
simples eram resolvidas rapidamente num nível 
básico. À medida que as questões se tornavam 
mais complexas, a decisão passava para um 
nível superior, para que sobrasse para o Moisés 
apenas as questões mais complexas, e que você, 
conhecendo esse povo, não eram poucas.  

E tem uma outra que acho que você não 
sabe. Você é reverenciado como o principal 
profeta na religião drusa.  Eles acreditam 
que você foi um profeta oculto, que se 
comunicava diretamente com Deus. 
Sabe que te conhecendo melhor agora teus 
conhecimentos e tua posição, acho que só 
você será capaz de achar um caminho  
de paz para todos aqueles povos. 
Falando em teus conhecimentos e tua 
experiência, logo no dia seguinte a que você 
chegou no acampamento dos hebreus você 
foi observar o que o Moises fazia e viu que 
aquilo não ia dar certo. 
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Sua partida do acampamento foi muito sentida, 
o Moisés queria muito que você ficasse, chegou 
até a te prometer as mesmas coisas que as 
tribos receberiam, quando entrassem na Terra 
Santa, mas você não abriu mão e partiu. Sabe 
que agora, te conhecendo melhor, acho que o 
Moisés tinha toda razão. Provavelmente várias 
dos enormes problemas que ocorreram naquela 
caminhada não teriam ocorrido. Quem sabe, com 
você junto, a caminhada teria sido menos longa, 
e até o Moisés poderia ter conseguido entrar na 
Terra Prometida.

Muito obrigado por suas palavras tão honestas e tão corretas. Mas, esse seu papel, 
que para muitos foi de pouca importância, foi reconhecido pelos nossos sábios e 
pela Torá. Afinal esta Parashá que leva seu nome, contém nada mais, nada menos 
que a entrega dos dez mandamentos e aquele momento mágico no Sinai.  

JETRO – Antes de mais nada, eu não estava 
preparado para essa caminhada. Inicialmente, 
eu vim apenas para trazer minha filha a Tsipora, 
esposa do Moisés, e os dois meninos, o Gersom 
e o Eliezer, para que eles estivessem juntos 
com o Moisés, nessa caminhada. Infelizmente 
eles não estavam com o pai, no momento da 
libertação e nem viram a milagrosa abertura 
do Mar e outras coisas mais, eu sabia que isso 
era muito importante para a vida deles. E sabia 
que eu precisava voltar para minha terra, seja 
pelos bens que eu tinha por lá, seja porque 
tinha muita gente me esperando, que como eu 
buscavam um novo caminho.
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Sumaré - São Paulo capital
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oses Mendelssohn nasceu em Dessau, 
na Alemanha, em 1729. Ele era filho 
de um escriba da Torá e sua família 

era pobre, mas que se preocupava muito 
com a educação dos filhos. Ele começou 
uma educação judaica tradicional e logo se 
tornou um estudioso promissor do Talmud 
em Berlim, onde recebia refeições gratuitas 
de famílias do bairro. Ele assumiu outros 
assuntos seculares, nos quais se destacou, 
incluindo matemática, lógica e filosofia. 
Ele desenvolveu amizades com o filósofo 
Immanuel Kant e também com Gotthold 
Lessing, dramaturgo, crítico literário e 
defensor da tolerância na Alemanha. Com o 
incentivo de Lessing, Mendelssohn começou 
a publicar ensaios filosóficos em alemão.   
Ao longo de sua vida, ele trabalhou 
como comerciante enquanto continuava 
escrevendo.  Ele escreveu algumas obras 
filosóficas gerais, incluindo muitas que 
tratam da teoria da arte, mas seus escritos 

mais conhecidos tratam do judaísmo. 
Mendelssohn concebeu Deus como um Ser 
perfeito e teve fé na sabedoria, retidão, 
misericórdia e bondade de Deus. Ele 
argumentou que “o mundo resulta de um 
ato criativo através do qual a vontade divina 
procura realizar o bem maior”. Ele aceitou a 
existência de milagres e revelações, desde 
que a crença em Deus não dependesse 
deles. Ele também acreditava que a 
revelação não podia contradizer a razão. 

Mendelssohn queria tirar os judeus de 
um estilo de vida do gueto e entrar na 
sociedade secular. Ele traduziu a Bíblia para 
o alemão, embora tenha sido escrita em 
letras hebraicas. Ele fez campanha pela 
emancipação e instruiu os judeus a formar 
laços com os governos gentios. Ele tentou 
melhorar o relacionamento entre judeus e 
cristãos enquanto defendia a tolerância e 
a humanidade. Ele se tornou o símbolo do 
Iluminismo Judaico, a Haskalah .

ESTA SEMANA NO MUNDO JUDAICO

“A CAPA” “O terceiro dia chegou. Ocorreram trovões e 
relâmpagos pela manhã, com uma nuvem pesada na montanha e um 

extremamente alto toque de shofar. O povo no acampamento estremeceu. Moisés conduziu o 
povo do acampamento em direção à Divina Presença. Eles permaneceram ao pé da montanha.”

Shemot 19:16-22 
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