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“CHAZAK,
CHAZAK,
VENITCHAZEK”
“FORÇA, FORÇA,
QUE NOS FORTALEÇAMOS”
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ENTREVISTAS DA TORÁ
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MASSORET HABRIT
Oholiav, segundo a avaliação de todos, sua
indicação para chefiar, junto com Betzalel,
as obras do Mishkan e da elaboração de
todos os seus utensílios foi uma enorme
surpresa, pois você era uma pessoa pouco
conhecida dentre as lideranças do povo.
Você e sua família esperavam por essa
escolha, ou ela também foi uma grande
surpresa para vocês?

OHO
LIAV

OHOLIAV – Tanto eu como minha família, nos surpreendemos muito quando nos

comunicaram a escolha Divina. É verdade que poucas pessoas do acampamento tinham a
mesma experiência que eu em obras. Em várias obras que fizemos lá no Egito, eu participei
ativamente desde o seu inicio e cheguei até a coordenar parte dos trabalhos de erguimento de
algumas daquelas pirâmides. Mas todo mundo achava que depois da indicação do Betzalel, e
se houvesse um outro indicado, seria alguém parecido com ele, só que com mais experiência.
Afinal, esse garoto é da tribo de Judá, a tribo dos reis. Ele é bisneto de Miriam, a irmã de
Moisés e de Arão. O avô dele era Chur, um herói do acampamento, que morreu enfrentando os
adoradores do bezerro de ouro. Eu venho da tribo de Dan, a mais modesta das doze tribos. Não
tem ninguém importante, nenhum herói na minha família. Ninguém da minha tribo nunca foi
entrevistado pelo Masoret Habrit e acho difícil que, nas próximas mil edições, alguém o seja.

2

3

MASSORET HABRIT
Falando do Mishkan,
qual sua expectativa
da obra? Você acha
que vai dar para
cumprir o prazo
estabelecido por
Moisés, ou será
preciso pedir um
aditivo para a
conclusão?

MASSORET HABRIT
Para você, qual a
diferença entre construir
uma pirâmide e o
Mishkan?

OHOLIAV

– Eu estou super preocupado. É uma obra
cheia de detalhes. Quando Betzalel me falou que tínhamos
só dois meses e meio para concluir a obra, disse que, pela
minha experiência acumulada, achava muito difícil, e só
conseguiríamos, se trabalhássemos os sete dias da semana,
talvez, fosse possível. Quando Moisés veio e disse que não
poderíamos fazer absolutamente nada nos sábados, cheguei a
dizer que seria impossível cumprir os prazos. Mas, depois que
vi a quantidade de doações que o povo fez e a quantidade de
pessoas que aceitaram participar da execução da obra e de
todo os pertences do Mishkan, tenho certeza que, lá de cima,
o Grande Chefe vai dar uma mãozinha para nós.

OHOLIAV

– São duas coisas completamente diferentes.
Primeiro, pelo objetivo: as pirâmides que foram construídas
no Egito serviam para enterrar reis, o Mishkan vai garantir
a presença de Deus junto ao povo; as obras das pirâmides,
apesar de grandiosas, não eram tão detalhadas. Você
imagina, na obra do Mishkan, vamos usar a pele de um
animal chamado dugongo, que ninguém sabe muito bem
como é. E, finalmente, o mais importante e que diferencia
definitivamente as duas coisas é a forma de participação.
Nas pirâmides, a gente trabalhava porque era obrigado
e por qualquer coisa vinha chibatada. Na construção do
Mishkan, as pessoas entraram como voluntárias, sabendo
que estavam construindo algo importante. Apesar de todas
essas diferenças, uma coisa não muda nos dois casos,
tanto na construção das pirâmides, como na do Mishkan,
esse povo reclamava o tempo todo.
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MASSORET HABRIT
Itamar, a turma deu o maior
duro para concluir o mishkan
em tempo recorde. Mesmo não
trabalhando aos sábados, vocês
conseguiram terminar a obra.
Então, quando finalmente vocês
podiam inaugurar o mishkan,
vocês vêm com essa história de
prestação de contas. Precisava
fazer isso?

MASSORET HABRIT
Mas Itamar, existe uma tradição
judaica que diz “contar traz
azar”. Pelo que sei, o próprio
Zohar diz que contar qualquer
coisa, seja patrimônio, membros
de uma comunidade ou seja
lá o que for retira a bênção
daquilo que foi contado. Você
se lembra, né, um pouco antes
dessa prestação de contas, o
Moisés mandou fazer um censo
e não preencheu formulários,
nem ficou contando uma, duas,
três..... setecentos mil pessoas.
O que ele faz foi pedir que cada
pessoa doasse meio shekel de
prata e depois por uma simples
regra de três ele ficou sabendo
o número de pessoas. Então
não bastava as pessoas darem
uma olhada para terem certeza
que aquilo que foi doado,
realmente foi utilizado? Não é
uma incoerência o que você está
fazendo?

Aliás, eu e meus irmãos estávamos doidinhos para
estrear nossas belas roupas de sacerdote. Mas o meu Tio
Moisés me mostrou que, assim como o planejamento e
a construção do Mishkan eram importantes, nós temos a
obrigação de prestar contas de tudo o que foi usado na
construção do mishkan, afinal cada shekel de ouro, cada
talento de prata foi doado pela comunidade. Todos se
sacrificaram para essa obra e por isso todos têm que saber
direitinho o que foi feito com aquilo que eles doaram.

fizemos aqui no mishkan, foi muito
diferente dessas contagens que
você está falando. Não falávamos
simplesmente de números. Como
nós registramos todas as doações,
pudemos mostrar para as pessoas
que, aquilo que ela doou permitiu
a construção de um determinado
utensílio ou de uma determinada
parte do mishkan. Ao tomarem
consciência disso, despertouse uma enorme felicidade nas
pessoas atraindo ainda mais a
“shechiná”, a presença de Deus,
para cada um desses utensílios e
pedaços do mishkan, tornando-os
verdadeiramente sagrados e aptos
para a tarefa para a qual foram
idealizados por Deus.

ITAMAR – Acho que Deus anda meio desconfiando do

comportamento deles. Meus irmãos andam meio estranhos.
Outro dia, minha mãe os ouviu falando que estavam a fim
de assumir o papel de meu pai e até de meu tio Moisés, no
comando da comunidade. Além disso, eles andam tomando
umas biritas a mais. Mas, o pior mesmo é que eles estão
brincando com fogo, e eu acho que isso não vai acabar bem.

ITA
MAR

ITAMAR – Eu também achava que não precisava.

ITAMAR – É que essa conta que

MASSORET HABRIT
Agora, para encerrar nossa
entrevista, você não acha
estranho que seja você e
não um de seus irmãos
mais velhos, Nadav e
Abihu, que esteja fazendo
essa prestação de contas?
Seja franco, Itamar!
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ESTE SHABAT, RECEBE QUATRO DENOMINAÇÕES:
SHABAT
HACHODESH

SHABAT
CHAZAK

precede o primeiro do mês hebraico de Nisan, durante o qual a
Páscoa é celebrada. No primeiro dia de Nisan, Deus apresentou
o primeiro mandamento de como “santificar a lua nova” (kidush
hachodesh) para o início de Rosh Chodesh e, assim, Nisan se torna
o primeiro mês do ano judaico. São retirados duas torot, A leitura
Maftir é Êxodo 12: 1-20 , que detalha o ato de comer o sacrifício da
Páscoa, com “seus lombos cingidos, suas sandálias nos pés e sua
equipe na mão”; comer ervas amargas e pães ázimos; e colocando
sangue no batente da porta; e se lista as leis de Pessach.

Nesta semana, encerramos a
leitura do segundo livro da Torá,
o Shemot. E fazermos, isso com
a leitura da benção: “Chazak,
chazak, venitchazek”, força,
força para nos fortalecermos.

SHABAT
MEVARCHIM
o Shabat que abençoa o novo
mês. Nas sinagogas, após a
leitura da Torá e da Haftará, é
recitada uma prece abençoando
o novo mês. Nesta semana
anunciaremos o mês de Nissan,
que começa na próxima 5ª. feira.

SHABAT
MECHUBAROT

A fim de se garantir a leitura de toda a Torá desde a criação do mundo
(Bereshit) até a morte de Moisés (Vezot Habrachá) no ano, algumas semanas
se faz necessário a leitura de duas parshiot, como nesta semana.
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O QUE VAI PELO MUNDO JUDAICO
5 de Abril de 2005 25 de Adar II de 5765

S

YURTZAIT
DE SAUL
BELLOW

aul Bellow nasceu Solomon
Bellows em Quebec, dois anos depois
de seus pais, Lescha e Abraham Bellows
emigrarem de Petersburgo, Rússia.   A família
de Bellow era de origem judia lituana. Quando
Bellow tinha nove anos, sua família se mudou
para o bairro de Park, no West Side de Chicago,
cidade que serviu de cenário para muitos de
seus romances. O pai de Bellow, Abraham,
tornou-se um importador de cebola. Ele
também trabalhou em uma padaria, como
entregador de carvão. Sua mãe morreu quando
ele tinha 17 anos. Ela era profundamente
religiosa e queria que seu filho mais novo,
Saul, se tornasse rabino ou violinista de
concertos. Mas ele se rebelou contra o que
mais tarde chamou de “ortodoxia sufocante”
de sua educação religiosa, e começou a
escrever ainda muito jovem.
Seus trabalhos lhe renderam a reputação
de grande romancista do século XX. Ele foi
o primeiro escritor a ganhar três National
Book Awards em todas as categorias de
prêmios. Seu amigo e protegido Philip
Roth disse sobre ele: “A espinha dorsal
da literatura americana do século XX foi
fornecida por dois romancistas - William

Faulkner e Saul Bellow. Juntos, eles são
Melville, Hawthorne e Twain do século XX. “
Bellow dominou o cenário da ficção
americana, em especial o do romance judeuamericano no pós-guerra. Seu trabalho
expressa a ascensão da sensibilidade dos
imigrantes judeus a um lugar de poder e
visão na América urbana contemporânea,
bem como a angústia moral daqueles que se
viram como sobreviventes do Holocausto como Sammler, herói de seu livro Mr.
Sammler’s Planet. Seu trabalho retrata
cinco décadas de experiência americana, da
depressão dos anos 1930 ao novo mundo de
poder, riqueza, egoísmo arrogante e divisão
social na América, no qual a inteligência deve
lutar contra o materialismo. Bellow resume
isso em seu mais brilhante romance, Herzog,
que é o retrato de um intelectual do final
do século 20, pintado de forma tragicômica,
discutindo a sorte com os grandes filósofos
da modernidade. Em uma época que ele vê
como massificação social, luxo desordenado,
individualismo fútil e falência cultural, seu
trabalho e seus heróis lutam para chegar a
um humanismo contemporâneo. Em 1976,
recebeu o Prêmio Nobel de Literatura.

SHABAT NO BEIT MIDRASH MASSORET
O Beit Midrash é um conceito existente na cultura
judaica há mais de dois mil anos: uma casa de estudos
em que se reza, uma sinagoga em que se estuda.

HORÁRIOS
Kabalat Shabat: sextas às 19:00
Shacharit Shabat: sábados às 10:00
Avenida Doutor Arnaldo, 1504, Metrô Sumaré
Sumaré - São Paulo capital
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