ESTU DO
B ÍB L ICO

A S 7 0 FA C E S D A TO R A H , M É TO D O PA R D E S , A S T R Ê S R E V E L A Ç Õ E S

ONDE PARAMOS?

A TORAH (YARAH)
• A tradição dos fariseus:
A Torah foi recebida em duas partes por Moisés no Monte
Sinai.
Torah shebichtav = Torah escrita → A lei e profetas
Torah Shebealpe = Torah oral → Interpretação da lei

Mishná
Sinai → Moisés → Josué → anciãos → Profetas → Assembleia

TRADIÇÃO ORAL:
Então falou Jesus à multidão, e aos seus discípulos,
Dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os
escribas e fariseus.
Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis,
observai-as e fazei-as; mas não procedais em
conformidade com as suas obras, porque dizem e não
fazem;
Mateus 23:1-3

A tradição do povo Hebreu diz que Moisés recebe a Torah “do Sinai” (meSinai) e não “no Sinai” (beSinai).
→ Moisés recebe a lei apenas até onde a sua humanidade finita é capaz de conter. A palavra “do” indica
uma limitação:ele não poderia retirar tudo que havia lá.
Talmud da Babilônia, ordem Nezikin, tratado “avot 1ª”

• 271 – Moises transmitiu ao mundo a lei definitiva? (O Consolador – Emmanuel – Chico Xavier)
– O profeta de Israel deu à Terra as bases da Lei divina e imutável, mas não toda a Lei, integral e
definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas
de conformidade com a sua posição evolutiva.

COMO FAZER?
É SÓ INTERPRETAR?
Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiúça a
pedra? Jeremias 23:29
E o talmud comenta: “Tal qual a rocha que se parte em muitos fragmentos sob o golpe do martelo,
assim cada palavra do Santíssimo, bendito seja foi dividida em setenta expressões”.
Talmud da Babilônia Shabat 83b

“um versículo das escrituras sagradas pode admitir muitos significados”
Talmude da Babilônia Sanhedrin 34ª

“A Torah tem setenta faces (aspectos).”
Midrash Rabá Num 13:15

Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de
Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
2 Pedro 1:20-21

TEM UM MÉTODO!

PaRDeS
(jardim)

Peshat: Sentido literário, texto pelo texto.
Rémez: Uma interpretação mais simbólica, metafórica.

Derash: Separa um trecho e usa da intertextualidade da lei para obter significados por
associação.

Sod: Leitura íntima e profunda do texto, transcendendo para o sentido espiritual.

EXEMPLO:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

As Bodas em Caná da Galiléia

E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia; e estava ali a mãe de Jesus.
E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas.
E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho.
Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos
serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser.
E estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois
ou três almudes.
Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima.
E disse-lhes:Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram.
E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho (não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam
os serventes que tinham tirado a água), chamou o mestre-sala ao esposo,
E disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom e, quando já têm bebido bem, então o inferior;
mas tu guardaste até agora o bom vinho.
Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória; e os seus discípulos
creram nele.
João 2:1-11

EXEMPLO:

As Bodas em Caná da Galiléia PESHAT

Cerimônia de casamento: A essência da cerimônia do casamento ou das festividades era o ato de
retirar a noiva da casa do pai e traze-la para a casa do noivo ou de seu pai.
Dicionário Bíblico Wycliffe

2.3. Deixar que acabasse o vinho, num casamento, era, socialmente falando, uma verdadeira gafe, e
acabaria se tornando objeto de zombaria anos a fio. Era responsabilidade do anfitrião abastecer seus
hospedes com suficiente provisão de vinho para sete dias. Os aposentos das mulheres ficavam
próximos ao lugar onde o vinho era guardado. Assim e que Maria ficou logo sabendo da escassez do
vinho antes que Jesus e os outros convidados tomassem conhecimento da situação. As palavras dela
provavelmente sugerem que Ele deveria fazer alguma coisa. Os hospedes deveriam ajudar a custear
as despesas do casamento com seus presentes, e aqui parece que o amigo deles necessita agora de
algumas dadivas adicionais.
Comentário bíblico Novo Testamento – Craig S. Keener

EXEMPLO:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

As Bodas em Caná da Galiléia

RÉMEZ

E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia; e estava ali a mãe de Jesus.
E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas.
E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho.
Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos
serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser.
E estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois
ou três almudes.
Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima.
E disse-lhes:Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram.
E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho (não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam
os serventes que tinham tirado a água), chamou o mestre-sala ao esposo,
E disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom e, quando já têm bebido bem, então o inferior;
mas tu guardaste até agora o bom vinho.
Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória; e os seus discípulos
creram nele.
João 2:1-11

EXEMPLO:

As Bodas em Caná da Galiléia DERASH

TERCEIRO “E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça a porção seca; e assim
foi. E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou Mares; e viu Deus que era bom. E
disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua
espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente
conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie; e viu Deus que era
bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro.”
Ge 1:9-13

FALTANDO VINHO “Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O
meu amado tem uma vinha num outeiro fértil.
E cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides; e edificou no meio dela uma torre, e
também construiu nela um lagar; e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas.
Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha.
Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Por que, esperando eu que desse uvas boas,
veio a dar uvas bravas?
Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha: tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto;
derrubarei a sua parede, para que seja pisada;
E a tornarei em deserto; não será podada nem cavada; porém crescerão nela sarças e espinheiros; e às nuvens
darei ordem que não derramem chuva sobre ela.
Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias;
Isaías 5:1-10

EXEMPLO:

As Bodas em Caná da Galiléia DERASH

CHEGADA MINHA HORA - MULHER: Considera-se que a palavra heb. ’ishsha, “mulher, esposa", seja
derivada da raix ’-n-sh, “ser macia, delicada”. Embora seja similar ao heb. ’ish, "homem”, há um contraste
intencional no significado, pois 'ish parece vir da raiz ’-y-sh, “ser forte” IBDB, pp. 35, 61).
É importante reconhecer que quando Deus criou a humanidade (heb. 'adam), quando fez os seres humanos a
sua imagem, Ele os criou macho e fêmea (Gn 1.27; 5.1,2; Mt 19.4), e não “um ou o outro”. Portanto, a imagem
de Deus aparece tanto no homem (o macho), quanto na mulher (a fêmea), e as características de personalidade
peculiares de cada sexo são completamente necessárias para espelhar a natureza de Deus. A própria palavra
’ishsha para “mulher” sugere as suas sensibilidades e dons especiais dados por Deus no campo emocional.
Dicionário Bíblico Wycliffe

“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.”
Gênesis 1:27

Iahweh Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda."
Gn 2:18 - Bíblia de Jerusalém

6 TALHAS DE PEDRA PARA PURIFICAÇÃO “E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito
bom; e foi a tarde e a manhã, o dia sexto.”
Gênesis 1:31

Disse-lhe, porém, o Senhor:Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e
dos reis e dos filhos de Israel.
Atos 9:15

EXEMPLO:

As Bodas em Caná da Galiléia DERASH

Enchei de água essas talhas - ÁGUA: No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e
vaga, as trevas cobriam o abismo, e um vento de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: "Haja luz" e houve
luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou à luz "dia" e às trevas "noite".
Houve uma tarde e uma manhã: primeiro dia. Deus disse: "Haja um firmamento no meio das águas e que ele
separe as águas das águas", e assim se fez.
Gênesis 1:1-5

ÁGUA FEITO VINHO - Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor: Eis que eu com esta vara,
que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue.
Êxodo 7:17

VINHO – Na tradição do povo hebreu o vinho é também um símbolo da Torah (lei).

VINHO - E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lho, dizendo: Bebei dele todos;
Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos
pecados.
Mateus 26:27-28

EXEMPLO:

As Bodas em Caná da Galiléia DERASH

VINHO BOM – Vinho ruim Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a
Escritura se cumprisse, disse:Tenho sede.
Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e, pondo-a em uma esponja num
talo de hissopo, lha chegaram à boca.
João 19:28-29

Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre.
Salmos 69:21

SANGUE – Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos, para
remissão dos pecados.
Mateus 26:28
2ª TRANSFORMAÇÃO DE ÁGUA EM VINHO:
Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia não se faça a minha vontade, mas a tua.
E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia.
E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que
corriam até ao chão.
Lucas 22:42-44

EXEMPLO:

As Bodas em Caná da Galiléia

SOD

Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória; e os seus
discípulos creram nele.
João 2:11

Consolador: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre;
O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis,
porque habita convosco, e estará em vós.
João 14:16,17

Tenho-vos dito isto, estando convosco.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e
vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
João 14:25,26

Cepa, parreira: Início de O Livro dos Espíritos, o vinho simboliza a Torah para o povo hebreu. A primeira
mensagem de O Evangelho Segundo o Espiritismo, é de “Um Espírito Israelita”. A Assinatura primeira no
Prolegômenos é de João Evangelista.

EXEMPLO:

As Bodas em Caná da Galiléia

“Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o
emblema do trabalho do Criador.Aí se
acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem
representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa; o espírito é o
licor; a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem
quintessencia o espírito pelo trabalho e tu sabes que só mediante o
trabalho do corpo o Espírito adquire conhecimentos.
O Livro dos Espíritos

Videira: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador.
Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que
dá
fruto,
para
que
dê
mais
fruto.
Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado.
Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode dar
fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes
em
mim.
Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá
muito
fruto;
porque
sem
mim
nada
podeis
fazer.
João 15:1-5

SOD

EXEMPLO:

As Bodas em Caná da Galiléia

São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se
realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir
a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não
se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não;
aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões,
a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza
e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência
que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna.
Moisés abriu o caminho; Jesus continuou a obra; o Espiritismo a concluirá. –
Um Espírito israelita.(Mulhouse, 1861.)
Cap. 1 – Não vim destruir a lei - O Evangelho Seg. o Espiritismo – Allan Kardec

88. Os Espíritos têm forma determinada, limitada e constante?
“Para vós, não; para nós, sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um
clarão, ou uma centelha etérea.”
a) — Essa chama ou centelha tem cor?
“Tem uma coloração que, para vós, vai do colorido escuro e opaco a uma
cor brilhante, qual a do rubi, conforme o Espírito é mais ou menos puro.”.

SOD

Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e
introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado.
Mateus 13:33

VINHO É A LEI, ONDE ELA PRECISA ESTAR COM O ESPIRITISMO?
Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com
tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do
coração.
2 Coríntios 3:3
621. Onde está escrita a lei de Deus?
“Na consciência.”
a) — Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela
revelada?
“Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada.”

