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Paleo-Hebraico: Criar 

Por Sha’ul Bensiyon

A segunda palavra desta parashá é o termo 
“bará”, que vem do radical hebraico ברא (bet-
resh-alef). No hebraico proto-sinaítico, ela 
deriva do verbo bar (בר) que é representado 
pelas letras  rb (bet-resh). A imagem da casa 
é um indicativo de família ou de espécies. 

A isso se combina o sentido da cabeça, 
indicando “os cabeças das espécies”, isto é, 
os cereias que possuem espigas de sementes 
no topo de suas “cabeças”. Esses grãos eram 
usados para alimentação. Portanto rb 
significa alimentar. 

O Alef, representado pela cabeça de gado (a) 
temos “alimentar gado”. 

Reflexão 

“Não  te  frustres  com 
tuas imperfeições,  nem 
te  turbes  por  tua s 
f ra gi l idades ,  pois  o 
Cr iador  dese j a  que 
aprendamos  a  te r 
l imites ,  a té  mesmo 
quando  dese j amos 
ser vi -Lo.”  —  Sha’ul 
Bensiyon

Oração da Semana 

“O  Eter no ,  quero 
perante Ti me permitir 
um novo começo, e dar 
um primeiro  passo  em 
novidade de vida. 

Transforma tudo aquilo 
que  prec i sa  se r 
modi ficado .  Afa s ta 
tudo que for negativo, e 
re s tabe lece  meus 
caminhos em perfeição.

Bendi to  é s  Tu ,  oh 
Criador,  por  renovar  a 
vida  dos  justos.”  — 
Sha’ul Bensiyon

HAZAQÁ
semanal
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Rashbam x Ibn `Ezra 

O texto hebraico de Gn. 
1:5  afirma: “…wayehi  `erev 
wayehi voqer, yom ehad."

Essa  passagem  admite 
duas  possíveis  leituras.  A 
mais  tradicional  é:  “…  E 
houve tarde e houve manhã, 
primeiro dia.” Isto é, o dia 
teria começado à noite.

No  entanto,  a  tradução 
mai s  l i te ra l ,  e  a tua l 
favorita  dos  acadêmicos 
é :  “ …  E  a m a n h e c e u ,  e 
anoiteceu,  primeiro  dia.” 
Ass im  o  d ia  te r i a 
começado pela manhã.

Rashbam  interpretou  da 
2a.  forma,  causando  ira 
em Ibn `Ezra, pois havia 
seitas na época querendo 
cumprir o Shabat a partir 
do amanhecer.  

Rashbam,  porém,  jamais 
sugeriu  isso.  Até  porque 
poucos  no  meio  judaico 
tomavam  o  re lato  da 
c r i ação  como  sendo 
literal. E noutros textos, a 
Torá deixa claro que o dia 
começa va  à  no i te , 
independentemente  do 
que  d iz  o  re l a to  da 
Criação.  

Até porque, se era dia na 
Austrália,  era  noite  no 
Brasil.

O gado era alimentado para que pudesse 
engordar, pois quanto mais gordo, mais forte e 
melhor para o abate.

Ou seja, “bará” significa literalmente “engordar”. 
Em sentido mais abstrato, é o ato de preencher. 

Em outras palavras, o princípio da Torá fala 
sobre o momento em que o Eterno preencheu o 
espaço vazio.

O comentário de Gn. 1:1 da Tradução 
Ecumênica Brasileira (TEB) traz a seguinte 
informação, que se encaixa perfeitamente com 
o sentido semita da expressão:

“Como nas comogenias antigas, o autor pensa 
mais na ação criadora de Deus que organiza o 
mundo, do que em um começo absoluto.”

Targumim: No Princípio 

Por Sha’ul Bensiyon

Duas lições curiosas sobre as primeiras traduções 
judaicas para o aramaico.

O  Targum  Onkelos  traz  BeKadmin,  literalmente 
“Nas  antiguidades” ,  sugerindo  um  tempo 
composto. 

Já o Targum Yerushalmi afirma que o Eterno criou 
BeHukemá, isto é, em sabedoria. 

Não raro, a cultura politeísta de nações vizinhas a 
Israel traziam a ideia de que a criação teria sido um 
acidente  ou  sofrido  efeito  colateral  das  disputas 
entre os deuses.  Ao contrário disso, a Torá afirma 
que tudo sempre esteve nas mãos do Criador
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Hoje no Judaísmo 

22 de Tishrê (24/10) 

✦ Rei Shelomô (Salomão) 
encer ra  a  Fes ta  da 
Dedicação  do  Templo 
em 825 a.e.c

23 de Tishrê (25/10) 

✦ Roma  captura  a 
fortaleza  judaica  de 
Gamlá, em 67 d.e.c. 

24 de Tishrê (26/10) 

✦ `Ezra  e  Nehemya 
(Esdras  e  Neemias ) 
convocam o povo judeu 
a regressar à aliança da 
Torá em 336 a.e.c.

26 de Tishrê (28/10) 

✦ Assinado  o  cessar-fogo 
entre Israel  e  Egito na 
Guerra  do  Yom Kipur 
em 1973 d.e.c.

28 de Tishrê (30/10) 

✦ Grã -Bretanha  barra 
imigração  judaica  a 
Israel em 1930 d.e.c

A Criação dos Milagres 

Por Sha’ul Bensiyon

A  Mishná 
Avot traz uma 
a f i r m a ç ã o 
curiosa:

“ D e z  c o i s a s 
foram  criadas 
ao  anoitecer:  A 
boca da terra; e 
a boca do poço; e 
a boca da jumenta; e o arco-íris e o maná; e o cajado; e o 
shamir  e  aquilo  que  foi  escrito,  e  as  tábuas.  E  alguns 
dizem, os espíritos; e o sepulcro de Moisés e o carneiro de 
Avraham  Avinu.  E  alguns  dizem,  as  línguas  para 
formarem línguas.”  (m. Avot 5:6)

Deve-se  considerar  que  o  Midrash  não  é  uma 
leitura literal da Torá, nem tampouco sugere que 
haja coisas que a Torá tenha deixado de registrar.

Os  elementos  acima  indicados  são  literalmente 
milagres  que  ocorreram nos  primórdios  da  Torá. 
Isso significa que a posição judaica não é a de que o 
Eterno sempre interfere nas leis naturais, mas sim 
que  Ele  já  criou  as  leis  naturais  prevendo  os 
milagres que seriam realizados.

Sobre essa Mishná, Maimônides afirma:

“Eles não crêem que a vontade do Eterno é renovada de 
tempos  em  tempos,  mas  que  na  própria  criação  foi 
inserida  na  natureza  das  coisas  fazer  aquilo  que  eles 
fariam, seja uma performance constante que é natural, ou 
uma ocorrência rara que é um milagre, e assim dizem que
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 foi inserido na terra no sexto dia que ela se dividiria abaixo de Corá e sua congregação.”

(Comentário da Mishná Avot 5:6)

Por essa razão, o Judaísmo vê muito mais o milagre na sincronicidade do eventos - 
isto é, o porque naquele exato momento o mar se abriu, ou o maná desceu - do 
que supor que o Eterno a todo momento precise quebrar as leis da natureza.

Isso  é  importante  porque  se  observamos  a  sincronicidade  dos  eventos,  então 
conseguimos compreender que o Eterno está a todo momento atuando na vida 
dos justos, delineando Sua ação conforme a Sua vontade.

Por isso, servir o Eterno é um constante exercício de fé, no qual confiamos que o 
Criador está no controle de todas as coisas.

Análise Textual: O Homem no Cerne da Criação 

Por Sha’ul Bensiyon

A estrutura poética do relato da criação segue uma ordem importante: 

“Gênesis 1 começa com uma premissa anterior de que os seres humanos são os 
seres mais importantes no mundo, e trabalham dali pra trás desde [a criação d]os 
humanos  ao  que  precisaria  ter  existido  [antes]  para  que  os  seres  humanos 
prosperassem no mundo.

O mais óbvio seria os animais grandes, domesticados e não-domesticados que os 
homens  exploram (6o.  dia),  precedidos  por  toda  sorte  de  seres  vivos  que  se 
ajuntam,  rastejam,  nadam,  andam e  voam (5o.  dia).  Precisaria  haver  um ciclo 
regular de dia e noite, completo com o sol, lua e estrelas que governavam dias 
mais longos e mais curtos, estações secas e úmidas (4o. dia). Para que tudo isso 
tenha ocorrido precisaria haver águas ajuntadas, e um céu, e terra, e mantimentos 
para todas as criaturas (3o. e 2o. dias).”  (Prof.  Ziony Zevit  -  Before  the Beginning: 
Appreciating the Thought of an Ancient Cosmologist)

O objetivo é claro: Demonstrar que o homem, criado à imagem e semelhança do 
Eterno,  é  o  elemento  mais  importante  da  Criação.  Porém,  o  Eterno  está  no 
comando  de  tudo,  suprindo  o  homem como for  necessário.  Basta,  para  isso, 
obedecer ter fé para andar em seus caminhos.
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Reflexão: A Cabeça da Serpente 

Moshe Ben-Chaim

“O que aprendemos do fato de que o 
homem subjuga a serpente ao esmagar 
sua  cabeça,  e  a  serpente  subjuga  o 
homem  ferindo  seu  calcanhar?  (Gn. 
3:15)

Sefor no  interpreta  “cabeça”  e 
“calcanhar”  como  “princípio”  e  “fim” 
respect ivamente .  Usando  es sa s 
interpretações,  Seforno  ensina  que  o 
homem conquista os instintos logo no 
seu  surgimento  -  seu  primeiro  ataque 
contra a razão do homem. 

Quando o  desejo  instintual  se  levanta 
no  homem,  é  nesse  ponto  que  o 
homem tem a maior probabilidade de 
conquistar  tais  desejos,  uma  vez  que  o  homem  está  no  controle  de  suas 
faculdades. Mas se o homem permite que o desejo se apodere dele, e não luta 
contra ele, o desejo se torna maior, e o homem perde toda a chance de subjugar o 
desejo. É assim que o psiquismo opera. 

Afirmar que o homem “esmaga a cabeça da serpente” significa… que o homem 
conquista  seus  instintos  na  sua  “cabeça”,  no  seu  ataque  inicial.  A serpente 
“mordendo o calcanhar do homem” significa que os instintos subjugam o homem 
no fim, no “calcanhar” da batalha. O homem é subjugado no fim da batalha. 

Faz sentido que a Torá informe ao homem de como nosso psicológico funciona, 
bem no começo de sua grande obra, os Cinco Livros de Moisés. A Torá nos instrui 
em perfeição. Por definição, deve incluir uma explicação de nossos componentes 
definidores:  a  mente  e  os  instintos.  Aqui,  Seforno  entende  a  “interação  da 
serpente com Eva” como paralela de nosso próprio design psicológico.”  

(The Snake’s Head - Texto Adaptado)
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Reflexão: O Valor da Mulher 

Sha’ul Bensiyon

“E disse YHWH Elohim: Não é bom que o 
homem esteja  só;  far-lhe-ei  uma ajudadora 
עֵזֶר]  -  `ezer]  idônea  para  ele.”  (Bereshit/
Gênesis 2:18)

O  uso  do  termo  `ezer,  nesse  contexto,  é 
ba stante  cur ioso .  A  t radução  como 
ajudadora,  ou  auxiliadora,  acaba  ocultando 
um  dos  sentidos  mais  interessantes  da 
passagem. 

O  Dr.  Raanan  Eichler,  acadêmico  de  Harvard  e  da  Hebrew  University  of 
Jerusalem, aponta para essa característica curiosa:

“Ao mesmo tempo em que “ajuda” ou “ajudadora” é essencialmente correto, עֵזֶר 
sempre se refere a  uma entidade que é mais  poderosa do que a pessoa sendo 
ajudada; assim, significa “ajudador(a)” no sentido de “salvador(a)”, “livrador(a)”  ou 
“resgatador(a).  E quase sempre se refere ao Eterno (uma associação expressada 
também nos nomes próprios יֹועֶ֛זֶר [yo`ezer], אֱלִיעֶֽזֶר [eli`ezer], e - dentre os não-
israelitas - הֲַדְדעֶ֥זֶר [hadad`ezer]), e quase sempre quando o Eterno está salvando a 
pessoa de um perigo grave e até com risco de vida.”

Observe as passagens: “E isto é o que disse de Yehudá: Ouve, ó YHWH, a voz de 
Yehudá, e introduze-o no seu povo; as suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em 
ajuda [`ezer - עֵזֶר] contra os seus inimigos.” (Devarim/Deuteronômio 33:7)

“Para os montes levanto os olhos: de onde me virá socorro [`ezri - עֶזְִרי]?” (Sl. 121:1)

“Como um עזר, YHWH guarda o seu suplicante de vários tipos de perigo (vv. 3-8) 
e preserva sua própria vida (v. 7).

Mas de que perigo a Mulher em nossa história resgata o homem? Da solidão, que 
é o primeiro elementoa na criação - e na Bíblia - que diz-se que “não é bom” (Gn. 
2:18), e que é um problema sério o suficiente para levar a criar todo o reino animal 
(vv. 19-20).
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Considerando o uso desse termo noutros contextos, a Mulher é essencialmente a 
parte  mais  poderosa  do  par  humano.  Esse  status  continua  ecoando  na 
continuidade da história, na qual a Mulher é ativa - e o Homem passivo - ao longo 
do processo de comer da Árvore do Conhecimento (3:1-7), e na qual ela também é 
a única a fazer alguma coisa “com” o Eterno, dividindo nada menos do que sua 
capacidade para criar um novo humano (4:1)…

Uma vez que o tema que essa seção da história trata, basicamente o problema 
humano  da  solidão,  é  intrinsecamente  encarado  por  um  indivíduo,  deve  ser 
narrado da perspectiva de uma única pessoa. Aquela pessoa teria que ser ou o 
Macho ou a Fêmea, e a história sem surpresa alguma escolhe o Macho, uma vez 
que, como costuma ser o caso na Bíblia, a perspectiva do macho [na narrativa] é 
preferida.

Mas  na  concepção  dos  sexos 
se r  apresentado  dessa 
perspectiva  é  algo  que  teria 
s ido  uma  afirmat iva 
radicalmente  diferente  da 
mulher  no  Oriente  Médio  e 
que, mesmo milhares de anos 
depo i s ,  só  pode  se r 
reconc i l i ada  com  o 
patriarcado  ao  fazer  uso  de 
traduções imprecisas.” (ibid)

Como em muitos casos, a Torá em muito se esforçou para combater o machismo, 
e afirmar a igualdade (em termos de importância) de ambos os sexos. 

No Oriente Médio, a mulher era vista como alguém cuja utilidade só estava em 
gerar filhos, e que para outras coisas era simplesmente mais um bem nas mãos do 
homem. A mensagem da Torá é clara: Sem a mulher, o homem teria perecido. Isso 
significa  que  a  mulher  deveria  ser  valorizada  na  sociedade  que  a  Torá  estava 
estabelecendo.

(Texto Extraído e Adaptado de “Gender Equality at Creation”)
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Recursos Adicionais 

Quer  estudar  a  Parashat  Bereshit  (Gn. 
1:1-6-8)  conosco?  Ou  quer  encontrar  mais 
recursos,  tais  com  texto  bíblico  judaico, 
tópicos  de  discussões,  vídeos,  material  para 
crianças, etc.? Acesse o site: 

www.judeu.org

Sobre a Hazaqá Semanal 

A Hazaqá Semanal é uma edição totalmente gratuita que visa servir de auxílio e 
referência para todos os lares dos judeus hispano-portugueses,  bem como para 
todos os monoteístas noaicos, ou mesmo pessoas de outras religiões.

O  objetivo  é  apresentar  temas  que  possam  desencadear  o  prazer  de  ler  as 
Escrituras e encontrar nelas diversas fontes de informação. 

A Hazaqá  Semanal  é  o  único  periódico  semanal 
judaico  no  português  a  apresentar  conteúdo  de 
natureza  racionalista,  priorizando  o  entendimento 
contextualizado das Escrituras, tal como nos tempos 
dos grades exegetas de Al Andalus.

O Periódico Hazaqá Semanal não substitui a edição 
trimestral da Revista Hazaqá (exemplificada ao lado), 
mas visa enriquecer cada vez mais o conhecimento 
dos leitores, sempre com objetivo de trazer pessoas 
de todas as origens mais perto da Árvore da Vida, 
que é o conhecimento revelado da Torá do Eterno.

A Hazaqá é  uma iniciativa  do portal  judaico Qol  haTorá (www.judeu.org),  e  é 
mantida por doações voluntárias, para que ninguém deixe de ter acesso à verdade 
do Criador. 

Quer ajudar a patrocinar uma edição semanal? Escreva para: shaul@judeu.org


