
té quarta-feira, estaremos comemorando 
Pessach. Nos dois primeiros dias, 
acompanhamos pela leitura da Hagadá 

o momento mágico da libertação do Egito 
e sentimos como se nós mesmos 
tivéssemos participado do êxodo do Egito. 
Ao cantarmos Daieinu, dezenas de vezes 
dissemos que somente um ato divino nos 
teria bastado: se Deus não nos abrisse 
o mar, se Deus não nos desse o maná, 
e tudo o mais, bastar-nos-ia. Nosso 
primeiro agradecimento ao Senhor foi 
pela liberdade: Se nos retirasse do Egito, 
Daieinu, bastar-nos-ia. Todo o resto é 
consequência: o maná, as tábuas da 
lei, a terra prometida, tudo é 
decorrência da libertação do povo. 
Nesses dias lembramos que, apesar 
de todos os golpes sofridos pelo povo 
egípcio e pelo faraó, sobretudo a morte 
dos primogênitos, ele ainda se arrepende 
da libertação dos judeus, os persegue, 
deixando-os encurralados entre o Mar 
Vermelho e seu exército. Deus se vê 

obrigado a mais uma demonstração de 
força: abre o mar, permitindo que os 
judeus o atravessem a seco, para, logo 
depois, afogar o exército do faraó. Essa 
enorme mortandade faz Deus lembrar 
que os egípcios mortos também eram seus 
filhos e, por isso, ao recitarmos as dez 
pragas no Seder retiramos gotas de vinho 
do cálice. Cada gota de vinho que retiramos 
relembra-nos o fato de que, juntamente 
com nossa libertação, grandes sofrimentos 
e perdas afligiram o povo do Egito, 
recordando que nossa alegria não 
é plena e que, através desse ato, 
reduzimos nosso prazer. 
Na primeira noite de Pessach, no fim do 
segundo Seder, iniciamos a contagem do 
Omer. A contagem desse período nos leva 
a Shavuot, que, além de suas características 
agrícolas, comemora também a outorga 
da Torá ao povo judeu, o início de nossa 
libertação espiritual. Para seguir esse 
preceito, na oração da noite, abençoamos 
e proclamamos a respectiva contagem. 
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ENTREVISTAS DA TORÁ

MASSORET HABRIT
Eliahu, o senhor não imagina a 
emoção que sinto, ao entrevistá-lo. 
Já sentira sua presença nas noites de 
Pessach, quando eu e meus irmãos 
abríamos a porta e depois corríamos 
para ver se o seu copo, colocado no 
centro da mesa, estava menos cheio. 
Na cerimônia de havdalá, na despedida 
do Shabat, a gente canta para você 
pedindo-lhe para “vir com presteza, 
em nossos dias... junto com o Messias, 
filho de David, para nos redimir” 
e brit milá, tem até uma cadeira 
especial para você para testemunhar o 
cumprimento pelos filhos de Israel da 
Aliança Sagrada. O Que mais Eliahu?

ELIAHU HANAVI – Bem, talvez 
eu possa ajudá-lo. Tenho vários papéis 
nesse mundo. Deus me incumbiu de 
consolar o povo judeu, trazendo-lhe 
alento e mantendo acesa a chama da 
libertação. Sou sempre chamado quando 
existe um problema sem solução. Sou 
o elo entre o céu e a terra, quem dá 
resposta e solução às perplexidades da 
vida. Além disso, como vivo daqui para 
lá direto, e me sento ao lado direito de 
Deus, serei eu quem avaliarei quando 
for chegada dEle mandar o Messias 
para a Terra. Jamais aceitei quebra de 
compromissos ou fraquezas, muito 
menos injustiças. A palavra de Deus 
sempre esteve em minha boca. Minha 
palavra podia parar ou trazer a chuva. 
Todas minhas profecias se cumpriram. 
Trouxe para a terra o fogo do céu. 
Ressuscitei um jovem. Dediquei minha 
vida ao Eterno lutando contra a idolatria 
e as injustiças cometidas por poderosos.  
Minha principal missão foi assegurar o 
futuro de Israel como nação monoteísta.
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ELIAHU HANAVI – Você nem 
imagina. Eu era um agricultor, vindo de 
uma família pobre, e senti a opressão 
a que as pessoas eram submetidas 
por um rei e uma elite que não tinham 
nenhuma preocupação com o povo. 
Por isso me insurgi, juntei outros 
companheiros, e comecei a fazer uma 
defesa incansável e apaixonada dos 
direitos do povo. Denunciei a corrupção, 
os desperdícios da corte, tornei-me um 
militante que representava a classe 
trabalhadora. Frente a esse movimento, 
os poderosos mudaram sua forma de 
agir e conseguimos vários avanços para 
a grande massa de sofredores de então.

Parece que o senhor 
aprontou umas boas 
quando passou pela Terra.
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MASSORET HABRIT 
Eliahu, depois de ter percorrido o mundo 
inteiro de norte a sul de leste a oeste, ter 
tomado uns milhões de litros de vinho, o 
senhor parece inteirinho. Como consegue 
isso? Como lhe pareceu nosso mundo?

Sua morte virou uma lenda. 
Afinal o senhor morreu ou não?

O senhor pode nos deixar 
uma última mensagem?

ELIAHU HANAVI – Meu querido 
repórter, é a experiência que adquiri em 
quase 3000 anos. Como sempre, vi coisas 
boas e coisas ruins. Este ano, por exemplo 
tem esse vírus, que vai passar, afinal já vi 
nesses anos, um monte de vírus.  Mas o que 
tem me preocupado muito é a situação pelos 
lados da minha terra. Lá onde nasci, lá na 
Mesopotâmia, que não sei como se chama 
hoje. Lá, em Ur, entre o Tigre e o Eufrates, de 
onde nosso pai Abraão partiu para a Terra 
Prometida, quase me acertaram, quando 
eu estava saindo de uma das poucas casas 
onde se comemorava o Pessach. Se no fim 
das contas, como diz o poeta Isaías, o lobo 
vai habitar com o cordeiro, qual a dificuldade 
daqueles dois povos, que no meu tempo 
eram um só, morarem um perto do outro? 
Parece que essa gente não aprende que a 
guerra e a incapacidade do diálogo atrasam 
a chegada do Messias.

ELIAHU HANAVI – Na 
verdade, tanto meu nascimento, 
como o fim da minha vida estão 
envoltos em mistério. Quando 
deixei o mundo dos vivos, eu 
não desapareci como um mortal 
comum mortal, mas sim numa 
carruagem de fogo que me levou 
aos céus. Mesmo depois de meu 
desaparecimento, como já te falei, 
minhas missões continuaram tanto 
nos Céus, onde me tornei o eterno 
e incansável defensor do povo de 
Israel e de toda a terra, para onde 
volto para socorrer os necessitados. 
Eu sempre volto para lembrar que 
sempre temos direito à esperança.

ELIAHU HANAVI – 
O importante é que a porta da casa 
de vocês esteja sempre aberta. 
Para mim, para seus vizinhos. 
Para o Messias, ou para quem 
precise de vocês.

3

MASSORET HABRIT 4

MASSORET HABRIT 5

AHU 
NAVI


