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TISHA
BEAV

isha BeAv, o 9º dia do mês judaico
de Menachem Av, é o dia de luto
nacional para o Povo Judeu. Através
de sua história milenar, muitas tragédias
ocorreram nessa data.
No 9º dia de Av do ano de 423 A.E.C, os
babilônios destruíram o Primeiro Templo
de Jerusalém. No ano de 70 E.C., também
em 9 de Av, os romanos destruíram o
Segundo Templo Sagrado.
Em Tisha BeAv do ano de 133 E.C, a
cidade judaica de Betar, local da batalha
final entre Roma e Jerusalém, caiu em
mãos dos romanos, que, na ocasião,
assassinaram milhões de judeus,
avançaram sobre o Monte do Templo,
exilando nosso povo de nossa pátria.
Muitas gerações depois, no ano
de 1290, em Tisha BeAv, a Inglaterra
expulsou todos os seus judeus. Em 1492,
Isabel de Castela e seu esposo, Fernão
de Aragão, ordenaram a expulsão de
todos os judeus da Espanha. Assinaram
o edito de expulsão em 31 de março
de 1492, dando aos judeus exatamente
quatro meses para abandonar o país. A
data judaica da partida de nosso povo da
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Espanha foi 9 de Av.
Outro evento trágico de implicações de
longo alcance ocorreu em Tisha BeAv do
ano de 1914: a Alemanha declarou Guerra
contra a Rússia, desencadeando, assim, a
1a Guerra Mundial. Muitos historiadores
afirmam que a 2a Guerra Mundial foi a
conclusão prolongada da 1a Guerra. Isso
significa que o conflito mais sangrento da
história da humanidade, o surgimento do
Nazismo e o Holocausto não se iniciaram
em 1939 – mas em 1914, no 9º dia de Av.
Em Tisha BeAv, como em Yom Kipur,
jejuamos por mais de 24 horas. Muitos
judeus vão à sinagoga para sentar-se no
chão – como os enlutados – e recitar o
Livro das Lamentações.
Nossos Sábios ensinam que quando
vier a Era Messiânica, Tisha BeAv, o dia
da redenção, será o dia mais feliz do
nosso calendário. Talvez seja porque com
o advento da Era Messiânica haja tanta
alegria no mundo que todas as tragédias
passadas sejam esquecidas. Até esse
dia, no entanto, temos que recordar,
temos que prantear, e temos que tirar as
conclusões e lições necessárias.

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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5A. FEIRA CHORAMOS
A DESTRUIÇÃO DOS
NOSSOS TEMPLOS.
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Conseguimos, finalmente.
Tentamos entrevistar Moisés
desde sua fuga do palácio
do Faraó. No início, ele não
aceitou, argumentando
seus problemas de oratória.
Depois, negou-se a falar
conosco, possivelmente,
pelas reclamações do povo.
Finalmente, agora conseguimos,
quando ele inicia um balanço
dos últimos 40 anos. Caros
leitores, a emoção que sinto
nesse momento é inimaginável.
Entrevistar uma das maiores
personalidades da história
universal, responsável pelos
códigos de leis das maiores
civilizações. Pena que o espaço
para esta entrevista seja tão
limitado. Então, Moisés, você
viveu sua infância, adolescência
e grande parte de sua vida
no palácio do Faraó. Contenos como era sua vida lá. E
diga, não o incomodava ver o
sofrimento daqueles escravos,
mesmo sem saber que você era
parte daquele povo?

MOSHE RABEINU – Antes de responder
sua pergunta, gostaria de fazer uma retificação
do que você falou. Não sou eu o autor das leis,
apenas as organizei e as compilei. Elas foram
criadas por Deus. Bem, minha vida no palácio
do Faraó era ótima. Aprontei muito com meus
primos. Mas nossa vida, nossas relações se
restringiam à corte, à parte rica da cidade. Eu
não tinha nenhum contato com escravos. A
gente só via as pirâmides sendo levantadas,
não tínhamos a mínima ideia de quem as
construía. Só fiquei sabendo da escravidão e de
toda aquela violência no dia que, por engano,
fui parar no meio das obras e vi a violência
do capataz contra o pobre do trabalhador, que
eu nem imaginava que era escravo. Não me
conformei com aquela injustiça toda e, por isso,
acabei fazendo justiça com minhas próprias
mãos e matei o capataz. E para deixar bem
claro, tive aquela reação e matei o homem não
porque eu sentia que aquele pobre escravo
podia ser alguém do meu povo, mas sim
pela violência propriamente dita. Aquilo ia de
encontro ao que aprendi com Batia, minha
mãe. Ou melhor, quem eu achava que era
minha família. Quando vi que o episódio com o
escravo não era um caso isolado, ao contrário,
era um fato corriqueiro contra os trabalhadores
estrangeiros, resolvi partir. E fui não porque
fiquei com medo que me denunciassem para
o Faraó, mas porque não aceitava aquela
violência toda.
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Que pena Moisés, não poder
estender essa conversa e falar
de tudo o que você viveu no
deserto, a abertura do mar,
as reclamações do povo. Por
isso, pergunto qual foi sua
sensação ao saber que você
não ia participar da conquista
de Canaã.
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Caros leitores, depois desta
entrevista, sinto minha tarefa
cumprida. Por isso a partir da
semana que vem, não voltarei
a estas páginas, não vejo com
quem possa falar daqui para
frente. Felicidades a todos.

MOSHE RABEINU - Achei uma bruta
injustiça, fiquei muito chateado. Fazer tudo o
que eu fiz e depois não participar da conquista e
viver lá na Terra Santa. Porém, entendi os motivos
Dele. Acho que eu não seria mesmo a pessoa
ideal para liderar o povo na Terra Santa; Josué era
muito melhor que eu para isso. Ele era um deles,
com valores parecidos. Mas não posso reclamar
de nada, pois Deus compensou essa proibição, ao
permitir que eu subisse ao monte Pisga. E, de lá,
consegui ver o mundo todo, de norte a sul, de leste
a oeste. E o melhor não foi só isso: Deus permitiu
que eu visse também todo o passado e o futuro.
Vi o jardim do Éden, o dilúvio, o sacrifício de Isaac,
outras civilizações e vi o futuro, a conquista da
Terra Santa, a construção e a destruição do Templo
de Jerusalém, a dispersão do nosso povo, o império
romano crescer e desabar, os gregos e tudo mais.
Vi novas terras sendo descobertas, grandes guerras
e muita violência e vi também o mundo melhorar
e a vinda do Messias. Eu o vi, sei como ele é e
quando isso vai ocorrer, no entanto, sobre isso nem
adianta me perguntar, dei minha palavra a Ele, que
não falaria nada sobre essa visão.

