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Paleo-Hebraico: Arca 

Por Sha’ul Bensiyon

Talvez nenhuma palavra seja tão significativa 
para esta parashá (porção) do que a palavra 
tevá (תֵּבָה), que é traduzida como “arca”. 

A primeira letra da palavra é a última do 
alfabeto hebraico, a saber, a letra Taw, cuja 
forma primitiva era semelhante ao nosso sinal 
de adição (+).

A interseção de dois traços é a maneira na 
qual se localiza um ponto específico, e por 
isso é símbolo quase que universalmente 
c o n h e c i d o c o m o u m a m a r c a , o u o 
apontamento de um lugar.

Ou seja, trata-se de uma marca, que denota 
um determinado lugar. Com relação à parashá 
em questão isso faz bastante sentido.

Reflexão 

“Por ventura  o  jarro 
d’água  receberá  vinho? 
O  que  ens inar i a  o 
Eterno  àquele  que  se 
apresenta  repleto  de 
verdades absolutas?” — 
Sha’ul Bensiyon

Oração da Semana 

“Eterno,

Primeiro  Tua  vontade, 
acima de meus anseios.

Pr imei ro  Teu  bem, 
acima do que penso ser 
bom.

Primeiro  Teu  governo, 
acima de meu ego.

Primeiro Tua luz, acima 
de meus pecados.

Primeiro  Teu  Nome, 
ac ima  de  toda s  a s 
coisas.

Assim Te bendirei, pois 
primeiro me criaste.” — 
Sha’ul Bensiyon
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Bom ou Mau? 

Uma  da s  ma iores 
divergências  entre  os 
sábios da antiguidade diz 
respeito  ao  caráter  de 
Nimrod ,  que  a  Torá 
a firma  de  forma 
enigmática  que  foi  um 
“grande  caçador  perante 
YHWH” (Gn. 10:9)

A maioria  dos  exegetas 
toma a frase como sendo 
negativa, pois a expressão  
“lifnê  YHWH  ”(לִפְנֵי יי) 
costuma  ser  entendida 
com sentido de oposição. 

Contudo,  é  notória  a 
retratação  de  Ibn  `Ezra, 
que entende que Nimrod 
te r i a  s ido  um  bom 
exemplo  de  conduta,  e 
que  a  expres são 
supracitada  significava 
que  ele  trazia  sacrifícios 
para  o  Eterno,  daquilo 
que ele caçava.

Isso é interessante porque 
most ra  como 
frequentemente tomamos 
por  cer ta  uma  dada 
interpretação  bíblica, 
quando  na  realidade  há 
mais de uma forma de ler 
uma passagem. 

E,  em  alguns  casos,  até 
mesmo  dua s  ide ia s 
opostas  podem  ser  lidas 
numa mesma expressão.

A segunda letra, por sua vez, é um Bet, no 
hebraico antigo b, que significa literalmente 
“casa”, e que pode ser entendido como uma 
tenda, mais literalmente, ou como “casa”, no 
sentido de uma família ou clã, de forma um 
pouco mais abstrata.

Em outras palavras, tevá faz todo sentido 
quando compreendemos que aquele era o lugar 
que o Eterno apontara para que a família (a 
“casa”) de Noah (Noé), ou mesmo um local 
provisório, contra o dilúvio.

O Eterno não impediu que Noah enfrentasse o 
dilúvio, mas assegurou uma “tenda”, um “lugar 
especial” para a sobrevivência de sua “família".

Targumim: Pedra Preciosa 

Por Sha’ul Bensiyon

O Targum Yerushalmi traz uma frase interessante: 
“Vai tu até Pishon,  e  toma de lá uma pedra preciosa,  e 
coloca-a na arca para te iluminar.”

Os  Targumim  frequentemente  trazem  alegorias 
homiléticas para enriquecer o estudo, na tentativa 
de elucidar os pontos principais da Torá.

Neste caso, o autor não escolhe Pishon por acaso. 
O rio Pishon é um dos limites do jardim do Éden 
(vide Gn. 2:11), e era um local farto em riquezas.

Tomar de lá  uma pedra preciosa para iluminar a 
arca significa retornar à inocência do Éden, de um 
relacionamento  próximo  ao  Criador.  E  essa 
inocência  seria  para  os  sobreviventes  uma 
preciosidade que lhes indicaria o caminho seguro e 
iluminado para a teshuvá (retorno).



Parashat Noah Gn. 6:9-11:32 Nº 2 -  5777

Edição Semanal www.hazaqa.org �3

Hoje no Judaísmo 

29 de Tishrê (31/10) 

✦ Mor te  do  Hakham 
Abarbanel.

30 de Tishrê (01/11) 

✦ Início da construção do 
Kenesset  (Parlamento 
Israelense) 

02 de Heshwan (03/11) 

✦ Concluída  a  expulsão 
dos  judeus  do  Reino 
Unido em 1290 d.e.c.

04 de Heshwan (05/11) 

✦ Torquemada  é 
apontado como Grande 
Inquisidor da Espanha. 
Sob suas ordens, 35 mil 
judeus foram mortos, e 
200  mil  expulsos  da 
Península  Ibérica  no 
final do século XV.

05 de Heshwan (06/11) 

✦ Israel se retira do Sinai, 
que  se  tor na  zona 
neutra, em 1975 d.e.c.

Responsabilidade 

Por Sha’ul Bensiyon

Encontrado 
em  diversas 
f o n t e s 
ant iga s ,  o 
Ép ico  de 
Gilgamesh  é 
uma  história 
de  g rande 
importância 
arqueológica,  pois  narra  um dilúvio na região do 
antigo Oriente Médio, tal como a própria Torá.

Acadêmicos geralmente concordam que ambas as 
narrativas se referem a um mesmo acontecimento 
histórico, derivado de uma mesma tradição oral.

Gilgamesh é bem mais mitológico do que a história 
de Noah, que por sua vez apresenta o evento de 
forma  bem  mais  simples.  Porém,  há  outra 
diferença crucial. 

No Épico de Gilgamesh, mais especificamente na 
Tábua XI do Enuma Elish, o ser humano é vítima 
de  uma  artimanha  dos  deuses,  e  só  se  salva  do 
dilúvio  por  interferência  de  Ea,  que  adverte 
Gilgamesh  sobre  o  ardil  dos  demais  deuses, 
permitindo assim que esse escape com vida.

Já na Torá, a responsabilidade pela destruição é do 
próprio ser humano. É ele que arruína a terra:

“E Elohim viu a terra e confirmou que estava arruinada; 
porque toda carne havia corrompido seu caminho sobre a 
terra.” (Gn. 6:12)



Parashat Noah Gn. 6:9-11:32 Nº 2 -  5777

Folheto Semanal www.hazaqa.org �4

Em outras palavras, o homem não deixou escolha para o Eterno, que teve que 
mandar o dilúvio. A terra precisava ser limpada de toda a iniquidade antes que o 
ser humano pudesse novamente florescer.

Além disso, diferentemente de Gilgamesh, a misericórdia com Noah e sua família 
não provém unicamente do favor da divindade, mas de um misto da misericórdia 
do Criador e dos méritos de Noah, que andava em retidão.

Ou seja, apesar da Torá admitir a providência divina, espera também que o ser 
humano se responsabilize por seus atos. 

A família sobrevivente não era apenas afortunada. O Eterno esperava que eles 
pudessem seguir  em retidão.  Infelizmente,  como de  costume,  o  ser  humano 
acabou escolhendo seus próprios caminhos.

Análise Textual: A Torre de Babel 

Por Sha’ul Bensiyon

No obra  “Parábolas  e  Paradoxos”,  Franz  Kafka  faz  uma  observação  bastante 
interessante:

“Se fosse possível construir a Torre de Babel sem nela subir, a obra teria sido permitida.” 

A Torre de Babel não foi a única estrutura de enormes proporções realizada pelo 
ser humano. Aliás, ela divide a parashá da semana com outra estrutura talvez tão 
grande quanto a anterior: A Arca de Noah.

Até hoje, nas ruínas arqueológicas da Torre de Babel, que vários tentaram (sem 
sucesso) reconstruir, é dito, numa tábua gravada por Nabucodonosor II:

“Desde tempos remotos, o povo o abandonara, sem ordem que expressasse suas palavras. Desde 
aquele tempo terremotos e raios dispersaram sua argila seca ao sol; os tijolos da cobertura se 
fenderam, e a terra no interior se espalhou em montes.” 

As razões pelas quais a Torre de Babel ruiu são simples de entender.

O ser humano é capaz de realizar coisas grandiosas. Não é o ato em si que torna 
isso iníquo. Muito pelo contrário, se o Eterno criou o homem com capacidade de 
evoluir e progredir, e ainda enaltece em vários pontos o labor coletivo, é apenas
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razoável  imaginar  que  essa  seja  sua 
vontade.

Porém, não foi o que ocorreu na Torre de 
Babel.  Neste  caso,  vemos  o  orgulho  e  a 
vaidade  humana  operando  em  prol  da 
individualidade,  e  não  do  bem  estar 
coletivo. 

Por  essa  razão,  a  punição  é  análoga  ao 
problema: A confusão de línguas, tal como 
o egocentrismo dos poderosos, impediria 
que homens trabalhassem juntos.

Quando, portanto, avaliamos nossos atos, não devemos nos fixar tão somente no 
exterior, mas sim avaliar se nossas motivações são nobres.

Análise Linguística: Babel e a Poesia Semita 

Por Sha’ul Bensiyon

“Como saber que um texto semita é poético?” - Essa é uma pergunta que costumo 
ouvir com frequência. 

É difícil dividir textos semitas a partir de conceitos ocidentais. Os semitas tinham 
por  hábito  misturar  narrativas  com contos.  Isto  é,  narrar  um acontecimento 
histórico com propósito de ensinar uma lição.

Isso é  algo totalmente oposto à  nossa realidade ocidental,  pois  prezamos pela 
historicidade milimétrica na narrativa de acontecimentos. 

O texto desta parashá traz um divertido jogo de palavras, ao dizer: 

 ַעל-ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָּבֶבל, ִּכי-ָׁשם ָּבַלל יי ְׂשַפת ָּכל-ָהָאֶרץ

`al ken qará shemah bavel, ki sham balal YHWH shefat kol-ha’ares.

E assim se chamou seu nome Bavel, porque lá o Eterno confundiu (balal) a língua 
de toda terra.
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Ora, é evidente que os fundadores da cidade jamais tiveram a intenção de chamá-
la de “confusão" ou coisa parecida. Nenhum israelita que ouvisse tal coisa assim 
entenderia.

Na  realidade,  sabemos  que  o  nome  Bavel  vem  de  Bab-Ilu,  que  literalmente 
significa “portão de Deus”, o que condiz com a condição da cidade de ser um 
grande e  importante  centro  não só  de  um reino,  como também de  seu  culto 
religioso.

Ou seja, o texto faz, na realidade, um bem-humorado trocadilho entre o nome da 
cidade, e a confusão que ela veio a se tornar.

Tais trocadilhos não são raros na cultura semita. E indicam que o texto deseja 
transmitir uma ideia, muito mais do que uma narrativa literalmente histórica.

Nese caso, a mensagem é a humilhação da arrogância humana. Aquilo que tinha 
sido  chamado  de  “portão  de  Deus”  agora  servia  apenas  como  um  lugar  de 
confusão.

Reflexão: A Narrativa do Vinho 

Por Sha’ul Bensiyon

"E  começou  Noah  a  ser  lavrador  da  terra,  e  plantou  uma  vinha.  E  bebeu  do  vinho,  e 
embebedou-se; e descobriu-se no meio de sua tenda.” (Gn. 9:20,21)

A narrativa da Torá com relação a Noah começar a trabalhar a terra e plantar uma 
videira não é à toa. 

Para  um  semita,  o  vinho  era  elemento  essencial  nas  comemorações. 
Especialmente para celebrar grandes eventos como, por exemplo, o livramento. 
Isso pode ser visto nas solenidades (Dt. 14:23-26), que comemoravam as vitórias 
do povo de Israel contra as adversidades.

Nada mais compreensível, ou mesmo previsível, do que Noah desejar se alegrar 
com vinho após ser livrado das águas do dilúvio. No entanto, isso deu origem a um 
dos eventos mais constrangedores e até mesmo embaraçosos da Torá, que foi o 
episódio imediatamente seguinte a esse.

A Torá não proíbe o consumo de álcool. Pelo contrário, o texto acima citado até
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mesmo o encoraja, nas ocasiões especiais.

Porém, é possível observar que o vinho pode 
ser  traiçoeiro.  A mensagem  da  Torá  é  bem 
c la ra :  Ce lebre ,  ma s  não  use  o  v inho 
excessivamente, pois isso causa destruição.

Numa  sociedade  extremamente  corrompida 
pelos efeitos do álcool tal como é a sociedade 
brasileira,  na qual  quase que todas as  famílias  têm casos de pessoas  com esse 
problema, infelizmente o vinho acaba por ser venenoso.

Munidos  da  permissão  de  consumo,  muitos  homens  se  embriagam e  acabam 
destruíndo suas vidas, e as vidas de seus familiares. 

Sob esse aspecto, a destruição experimentada pela família de Noah é um bom 
indicativo de que tal prática desagrada o Criador. Enquanto os homens fecharem 
seus olhos para se manterem beberrões, só desgraça e destruição pode disso advir.
 

Comentários da Comunidade 

"Noé  viveu  em  um  tempo  em  que  as  pessoas  eram  muito  egocentricas  e 
gananciosas. Então, Deus viu que Noé era um homem justo e bom, e por isso 
conseguiu proteger sua familia de um grande diluvio que acabaria com os homens, 
pois Deus se irou com os seus pecados e falta de temor.” (Tayane Salgado)

"Noé era um homem justo na sua geração, mas as promessas foram dadas a um 
dos  seus  "taratanetos",  a  Abraão.  No  entanto  Sem  o  seu  filho,  só  iniciou  a 
descendência perfeita até o pai da fé porque aprendeu na casa dele os valores e a 
forma  de  nos  aproximarmos  de  YHWH.  Logo,  apesar  de  Noé  não  ter  sido 
perfeito como Abrãao, abriu a porta para este ultimo.” (Emanuel Rocha)

"A historia de Noah nos ensina que enquanto houver um justo um temente a 
misericórdia do Eterno permanecerá sobre a terra,  e seremos abençoados pela 
justiça do justo.” (Fernando Martins)

“Noah servo de  HaShem,Bendito seja,nos  transmite  a  seguinte  mensagem por 
mais que nos seja improvavel e dificil a ordem do Eterno,mesmo assim vale a pena 
confiar e obedecer.” (Raver Euclides Torres)
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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

• Ou escreva para: shaul@judeu.org

Sobre a Hazaqá Semanal 

A Hazaqá é uma iniciativa do portal judaico Qol haTorá (www.judeu.org). 

Trata-se de 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. 

Nosso trabalho é volutário, e por isso dependemos de doações. Deseja nos ajudar? 
Você pode fazê-lo através de uma das contas abaixo indicadas:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Itaú (Preferencialmente)

Ag. 7062 - C/C 26683-3

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Caixa Econômica Federal (pode ser feito em lotéricas)

Conta Poupança: 1374.013.93399- 5

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Banco do Brasil (pode ser feito nos Correios)

Ag. 3559-9 - C/C 51292-3


