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Resumo
“Deus disse a Moisés e Aarão : "Fala aos filhos de Israel e encontre
uma vaca completamente vermelha sobre a qual não há defeito até hoje. Você dará a
Eleazar, o sacerdote, e ele a levará para fora do arraial e a matará. Esta vaca será então
dada em oferta e aqueles que participarem do sacrifício estarão impuros até a noite.
"Lembre-se deste estatuto eterno", continua Deus. "Quem toca o cadáver de qualquer
alma humana fica impuro por sete dias. Se o cadáver estiver em uma tenda, tudo que
está dentro da barraca também fica impuro. Existe um processo de purificação
envolvendo água para pessoas e seus pertences. Se alguém não se purifica após um
estado de impureza, essa alma será desarraigada de Israel. Qualquer coisa impura deve
ser limpa e pura antes de entrar em contato com o Santuário sagrado.
Toda a comunidade de Israel entrou no deserto de Tzin e se estabeleceu em
Kadesh. Miriam morreu em Kadesh e foi enterrada lá.
Em Kadesh, não havia água para a comunidade e as pessoas se reuniram contra Moisés
e Arão. Eles disseram: "Por que você nos trouxe aqui pro deserto para morrer? Por que
você nos levou do Egito para nos levar a este lugar maligno? Não há figos ou vinhos ou
romãs. Não há nem água para beber.
Moisés e Arão foram ao encontro da tenda nomeada e caíram nos rostos. A glória de
Deus apareceu para eles. Deus disse a Moisés: "Pega a tua vara e junta a
comunidade. Então você e seu irmão Aaron falarão com a rocha diante dos olhos das
pessoas. Então, você conseguirá água da rocha para as pessoas e seus animais.
Moisés e Arão juntaram a congregação diante da rocha e Moisés disse-lhes: "Ouvi
agora, ó rebeldes, devemos tirar água para você desta rocha?" Então Moisés ergueu o
braço e atingiu a rocha com o bastão duas vezes e a água abundante veio e as pessoas e
os animais bebiam.
Deus disse a Moisés e Aarão. 'Já não creem em Mim para me santificar diante dos olhos
dos filhos de Israel, não trarás esta comunidade para a terra que eu lhes dei.'
Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom. Em sua mensagem, Moisés explicou a
história de Deus tirando os Judeus do Egito. Moisés perguntou ao rei se os israelitas
podiam passar pela terra de Edom pacificamente e prometeu não comer ou beber de
suas terras. O rei de Edom disse que não. Então Moisés enviou uma mensagem que os
israelitas podiam atravessar uma estrada diferente e pagar pela água. Mais uma vez, o
rei de Edom disse que não. Assim Edom não deu permissão para que os israelitas
passassem por lá.
Andaram até chegarem ao monte Hor. Deus disse a Moisés e Aarão: "Já que Arão
desafiou a minha palavra nas águas da disputa em Kadesh, Arão não entrará na terra que
entreguei aos filhos de Israel. Arão e seu filho, Eleazar, serão levados ao monte
Hor. Ali, Arão será despojado das suas vestes e seu filho vestido com as suas vestes
sacerdotais. Ali, Aaron morrerá. E aconteceu exatamente como Deus ordenou.

Quando Moshe E Eleazar desceu do monte Hor, toda a comunidade viu que Arão estava
morto e toda a casa de Israel chorou por Aaron por 30 dias.
Depois que o rei cananeu ouviu os israelitas estavam vindo, ele guerreou contra
eles. Mas Deus entregou os cananeus para os israelitas e a comunidade continuou sua
jornada. Para contornar a terra de Edom (porque o rei de Edom não os deixava passar
pacíficamente), eles seguiram uma longa rota pelo Mar de Reeds.
Ao longo do caminho, o espírito das pessoas piorou e eles reclamaram novamente de
comida e água insuficientes. Deus enviou cobras venenosas contra o povo, mordendo
muitos deles até a morte. O povo veio a Moisés: "Nós pecamos, porque falamos contra
Deus e contra você. Ore para que Deus possa nos poupar das cobras. Moisés orou pelas
pessoas.
Deus disse a Moisés: "Faça uma cobra de cobre e coloque-a em um poste e quem quer
que seja mordido por uma cobra olhará para a cobra de cobre e viverá". E aconteceu
assim.
Os israelitas continuaram a viajar e Deus lhes deu água de um poço.
Os israelitas enviaram uma mensagem ao rei dos emoritas para tentar passar
pacificamente pela terra. O rei decidiu atacar Israel em vez disso. Com as bençãos de
Deus, os israelitas ganharam a batalha e se estabeleceram na terra dos emorites.
Os israelitas arriscaram-se de lá para a terra dos amorreus pedindo que viajassem
pacificamente por aquela terra. Houve outra guerra e outra vitória sancionada por
Deus. Os israelitas tomaram posse da terra antes de caminhar e acampar nos terrenos
baldios de Moab do outro lado de Jericó.”

Questionamentos / Intrerpretações / Reflexões
1. Por que você acha que os israelitas não foram autorizados a passar pelas terras
estrangeiras, mesmo que eles pedissem para passar pacificamente? Qual o medo
dos edomitas, dos cananeus, dos emoritas e dos amorreus? Você acha que as
pessoas hoje têm medo de pessoas estrangeiras? Do povo judeu? Por quê?
Nesse questionamento, entra em foco toda a questão da imigração, xenofobia, o
preconceito e a aversão ao estrangeiro, tema muito atual e que envolve muito o povo
judeu devido ao nosso histórico de minoria e de mudança de local.
2. Arão morreu por "desafiar a palavra de Deus nas águas da disputa". Como
Aaron desafiou a Palavra de Deus? Por que Deus impôs uma pena de morte
agora, mas não antes quando Aaron permitiu que as pessoas construíssem e
adorassem o bezerro de ouro?
Qual a legitimidade e como Deus pode julgar os homens? Qual a credibilidade que tem
um julgamento externo? Como isso pode ser educativo e transformador para os
envolvidos? Como se ganha independencia assim?
3. Aaron morreu no Monte. Hor, e as pessoas lutam por trinta dias. No entanto,
quando Miriam morreu e foi enterrada em Cades, não havia texto descrevendo

um período de luto para ela. Por que o processo de luto seria diferente para uma
mulher e um homem? É diferente hoje? Por quê?
4. As pessoas perdem o controle. Podemos ficar excessivamente irritados ou
comportar-se de forma impulsiva ou destrutiva. Podemos gritar para uma
criança, comer demais ou beber. Os motivos desse comportamento são
muitos. Às vezes, existe a sensação de que falta alguma coisa em nossas vidas,
um buraco que não sabemos como preencher, ou uma questão difícil que não
sabemos como abordar. Essa escuridão esconde-se por trás de nosso
comportamento e, de repente, quando menos esperamos isso, entra em erupção
em comportamentos indesejados.
Moisés perde o controle. O povo está reclamando de Moisés novamente, desta vez por
falta de água no deserto. Deus diz a Moisés especificamente para falar com uma rocha
para tirar água dela.Em vez disso, Moisés atingiu a rocha com raiva. Ele perde a
paciência com o povo que constantemente se queixa. Mas também há um pano de fundo
de perda para o comportamento de Moisés. Sua amada irmã Miriam acaba de morrer. O
sofrimento de Moisés faz com que ele tenha menos paciência que normalmente exibe
com as pessoas que ele está levando através do deserto para a Terra Prometida.
· Que tipo de situações podem levar você a perder o seu temperamento?
· O que acontece quando você perde a paciência? As pessoas ao seu redor se
machucam?
· De que outra maneira você lida com problemas difíceis na escola ou em casa?
· Perdeu o seu temperamento sempre realizou algo que valha a pena?
5. Moisés, apesar de ser um dos grandes líderes do povo judeu e manter a sua
humildade, também falha muito em suas ações. Nessa parashat, se ve que ele
não consegue fazer com que o povo ande por seus próprios pés, que seja de fato
independente. Além de não criar essa autonomia, Moisés é condenado por Deus
a permanecer no Egito e é proibido de entrar na Terra prometida. Ele é o lider
ideal para conduzir o povo no Egito, mostrar as direções e dar propósito as
ações. Porém, não é o lider de Israel, que construirá uma comunidade unida.
6. Entra ainda na questão de Moises a ideia de dugmá (exemplo) e a importancia de
suas ações como representante maior do povo. Ele é visto pelos outros como
grande exemplo e como aquele que deve ser seguido. Como diz um texto da
Cabala: "Os atos do líder são os atos da nação. Se o líder é justo, a nação é
justa; Se ele é injusto, a nação também é injusta e é punida pelo pecado do líder
". Agora, o questionamento que fica é, o líder deve ser perfeito? Qual líder que
não erra e não fracassa? Não seria parte do ser humano? Ele deixa de ser
exemplo depois desse momento? Ele deve ser deposto e substituido? E hoje em
dia, como é levado os erros de um líder?
7. Outra questão da liderança de Moisés é a seguinte: como ele muda de postura,
de uma pessoa de fala ele se transforma em uma pessoa de ação; ao invés de
respeitar a Palavra de Deus e falar com a pedra, Moisés bate na pedra e preza
pela ação. Qual o melhor exemplo para o povo judeu? Um líder de palavras ou
um líder de ações? E hoje em dia?
8.

Levando em conta a morte de sua irmã e possiveis consequencias psicológicas,
o que exatamente Moisés fez para merecer um castigo tão severo (não entrar em

Israel, depois de 40 anos liderando o povo no Egito? Por que Deus não tem mais
pena de seu servente mais fiel? Será que Deus não considera Moisés como um
humano comu, sujeito a mudanças subjetivas e problemas pessoais? Isso seria
justo?
9. A Vaca Vermelha:
A "vaca vermelha" (Pará Adumá) era um dos elementos essenciais de purificação no
Templo Sagrado. Este animal é extremamente raro. Todos seus pelos devem ser
vermelhos, sem exceção, e não pode ter carregado um fardo nenhuma vez em sua vida.
Quando uma vaca como esta era encontrada, era sacrificada próximo ao Templo, e suas
cinzas, misturadas em água e outros ingredientes, eram usadas para purificar pessoas
que ficaram ritualmente impuras.
A mitsvá da "vaca vermelha" encontra-se na categoria de "chukim - dogmas", ou seja,
as leis que não somos capazes de entender. Existem preceitos que cumpriríamos de
qualquer maneira por serem básicas da civilização humana, ou outras que não
cumpriríamos sozinhos, mas somos capazes de entender um pouquinho de seu imenso
significado. Porém, a "vaca vermelha" esta além de nossa capacidade de compreensão, e
a cumprimos por ser a Palavra Divina, que com certeza tem um significado muito
especial.

