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Jeff Zaremsky está organizando uma visita a Israel

em 2021, de 26 de Abril a 5 de Maio, 10 dias, 9

noites. Por US$2,990 para a viagem terrestre; as

passagens aéreas não estão incluídas no preço.De

acordo com Jeff: "A viagem ficou ainda

melhor".Aqui está uma pequena visão geral das

primeiras noites: 1ª noite com vista para o Mar

Mediterrâneo. 2ª noite com vista para o Mar Morto.

3º hotel no coração de Jerusalém, a uma curta

distância a pé até ao Muro Ocidental. 4º hotel com

vista para o Mar da Galileia. Esta excursão inclui

muitas mais vistas do espectacular Israel. Não há

melhores locais em Israel do que estes. Faça já o

seu depósito para reservar o seu quarto de hotel,

com ainda muito tempo para cancelar para um

reembolso total se as coisas não melhorarem até lá

para viajar. Veja o novo vídeo de Jeff da excursão.

Se estiver interessado, contacte Jeff em

jeff@jewishheritage.net

O Verão (no hemisfério norte) é o momento de preparação para as próximas festas. Você está preparando a

sua congregação no modo virtual para alcançar os seus amigos judeus? A atual pandemia tem

demonstrado que grandes oportunidades estão à nossa porta para chegar às pessoas como nunca antes. As

pessoas não terão medo de entrar na sua congregação, uma vez que o farão a partir do conforto da sua

casa, e desta forma sua privacidade é preservada. Uma boa forma de reunir as pessoas é anunciar a sua

celebração na Internet. Mais uma vez, aqui ficam algumas informações práticas sobre as festas de Outono:

Festa das Trombetas: Rosh Hashaná, o ano novo judaico

Dia da Expiação: Yom Kipur, o dia mais santo do calendário judaico, o dia do julgamento e do perdão.

Festa dos Tabernáculos: Sete dias de Sucot, a festa da colheita, recordando a Israel a sua estadia no

deserto.

Simchat Torá: A alegria pela Torá - a conclusão do ciclo anual de leitura da Torá e o início de um novo ciclo

para o novo ano.É tempo de começar a pensar e a fazer planos para ter uma presença online durante estas

festas. Esta é uma grande oportunidade para realizar eventos de amizade que sejam atraentes para os

judeus, uma vez que a maior parte das sinagogas estarão fechadas. Convidemos os nossos amigos e

vizinhos judeus a celebrar connosco estes momentos festivos on-line. O calendário deste ano para estas

festas é:

Rosh Hashaná: Shabat, 19 de Setembro, início sexta-feira à noite, 18 de Setembro

Yom Kipur: Segunda-feira, 28 de Setembro, começando com Kol Nidrê domingo à noite, 27 de Setembro

Sucot: Shabat 3 de Outubro, início sexta-feira à noite, 2 de Outubro, até 10 de Outubro

Simchat Torá: Domingo, 11 de Outubro

N O T Í C I A S

TOUR PARA ISRAEL EM INGLÊS

PRÓXIMAS FESTAS JUDAICAS

Richard Elofer foi convidado pelo CMFJA de

Montreal para organizar uma viagem educacional

em Israel. Esperando que a atual pandemia do

Covid-19 tenha terminado, esta viagem em francês

está planejada para Outubro de 2021.

Comunicaremos os detalhes para este evento mais

tarde (datas exatas, custo, etc.). Se estiver

interessado, por favor contacte Richard Elofer em

richard@elofer.com.

TOUR PARA ISRAEL EM
FRANCÊS

SERVIÇO ONLINE DE LONDRES

O Dr. Roger Lang foi convidado para dirigir mais um

serviço online com o CMFJA de Londres.

Convidamos todos a assistirem este encontro virtual

para serem edificados e encorajados. Aqui está

mais informação sobre este evento.



Se o povo de Israel observar cuidadosamente as mitsvot "menores" que geralmente são esquecidas, Moshê

promete-lhes que será a mais abençoada nação da terra. Moshê diz a Israel que eles conquistarão a terra de

Canaã pouco a pouco, e assim a terra não seria invadida por animais no hiato em que Israel se torne capaz de

se organizar até a primeira investida. Após novamente avisar o povo de Israel queimar todas as imagens de

deuses cananitas, Moshê reforça que a Torá é indivisível e não pode ser observada parcialmente. Moshe

descreve a terra de Israel como uma terra onde brotam trigo, cevada, uvas, figos e romãs, de muito azeite,

tâmaras e mel. Moshê adverte ao povo de D'us para que não seja arrogante e pense que seu sucesso em Érets

Israel seria resultado de suas forças ou vigor; ao invés disso, foi o Eterno quem lhes deu riqueza e sucesso.

Nem foi o Eterno quem expulsou os cananeus por causa da justiça de Israel, mas por causa dos pecados dos

cananitas; pois a estrada para o Sinai foi uma coleção de grandes e pequenos pecados e rebeliões contra o

Eterno e Moshê. Ele detalha os eventos após D'us falar os Dez Mandamentos no Sinai, culminando em o

Eterno fazer as segundas tábuas exatamente no Yom Kipur. A morte de Aharon é relembrada. Depois de

especificar as  grandes virtudes da terra de Israel, Moshe fala o segundo parágrafo do Shemá, explicando as

bênçãos que acompanham guardar as mitsvot e as maldições resultantes da não-observância.

"E Ele te amará, te abençoará
e te multiplicará; e

abençoará o fruto do teu
ventre e o fruto de tua terra –

teu grão, teu mosto e teu
azeite –, a cria das tuas vacas

e os rebanhos das tuas
ovelhas, sobre a terra que

jurou a teus pais que te
daria.”   

PARASHÁ ÉKEV
ה ֵעֶק֣ב  ָרׁשָ ּפָ

DEUTERONÔMIO 7:12-11:25
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V I S Ã O  G E R A L



A palavra ֵעֶ֣קב (akev) que é a segunda palavra hebraica
da parashá e o seu título é usado 13 vezes na Bíblia
Hebraica. A primeira vez está relacionada com a
salvação da humanidade em Gênesis 3:15 "ele ferirá a
tua cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar". (ֵעֶ֣קב akev) o
dicionário Nidotte diz que Gênesis 3:15 "descreve o
arquétipo da serpente ao calcanhar da humanidade".
Aqui o calcanhar serve de ponto de impacto para a
manifestação de hostilidade entre a semente da
humanidade e a serpente". É também a raiz do nome
de Ya'akov ַיֲעקֹ֑ב. O rabino Samson Hirsch diz que esta
parashá foi chamada Akev porque é o que se segue
"no calcanhar" da obediência a D'us; não é o objectivo
da obediência de alguém. Daí que os Sábios de Israel
ensinam com esta expressão o espírito com que os
mandamentos precisam ser cumpridos. Todos os
mandamentos estão interligados, e um que aos
nossos olhos parece insignificante pode ter
repercussões de grande alcance. Todos os
mandamentos são válidos, sem excepção. Devemos
considerá-los a todos igualmente importantes. É por
isso que Yeshua diz: “Portanto, quem desobedecer à
menor dessas mitzvot e ensinar outras pessoas a
agirem da mesma forma será chamado 'menor' no
Reino do Céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar
dessa forma será chamado 'maior' no Reino do Céu.
Pois eu lhes digo: a menos que sua justiça seja muito
maior que a dos mestres da Torah e dos p'rushím,
vocês não entrarão no Reino do Céu!” (Mateus
5:19,20). Akev denota algo que não foi
deliberadamente procurado, algo que não se tinha em
mente. Os Sábios de Israel dizem que em cada
geração, deve ser dada especial atenção à observância
dos mandamentos que tendem a ser negligenciados
nessa geração, porque parecem triviais. Estas são as
"mitsvot sobre os quais as pessoas pisam com os
calcanhares, deixando-as para trás quando os pisam e
os espezinham porque os consideram de pouca
importância". Na verdade, a palavra Akev, é uma
palavra invulgar. Uma vez que a tradução literal da
palavra deriva do "calcanhar", a parte de trás do pé, e
é, portanto, entendida como "o que se segue", uma
vez que o calcanhar segue o pé. Assim, o verso
descreve a relação com o Eterno que resultará da
nossa observância das leis e estatutos - uma relação
de generosidade espiritual e física. No seu comentário
a este verso, Rashi emprega a metáfora do calcanhar
do pé de uma forma mais literal: "E devido à sua
escuta, se uma [pessoa escuta] a simples mitsvot que
as pessoas (normalmente) pisam com os calcanhares".
(Rashi, Devarim 7:12). 

TÍTULO DA PARASHÁ: ÉKEV

Em vez de sublinhar as mitsvot grandiosas, ou as
mitsvot "importante", Rashi sublinha as mitsvot
leves ou fáceis, as que são executadas de uma
forma despreocupada. Se essas mitsvot pequenas
e aparentemente menos significativas forem
cumpridas, o Eterno cumprirá o pacto que Ele fez
com os nossos antepassados e tratar-nos-á com
bondade.

O JUSTO E SUAS BÊNÇÃOS

A parashá inicia com este verso: “E se, ouvindo
estes juízos, os guardares e os cumprires, o Eterno,

teu Deus, guardará para ti a aliança e a bondade
que jurou a teus pais.” (Deuteronômio 7:12). Na
porção anterior, os últimos versículos explicam que
o indivíduo verdadeiramente justo não receberá a
sua recompensa pessoal pelas suas boas ações
enquanto ele ainda estiver na terra. Aqui a
Escritura descreve as bênçãos que virão à
comunidade se ela viver de acordo com o seu
dever. Estas bênçãos vêm como resultado de tal
vida, não são gratificantes para serem perseguidas
pelo seu próprio bem. O Rabino Hirsch diz: "é por
isso que todos os mandamentos da Torá são aqui
resumidos sob um termo "Hamishpatim", não são
mais do que axiomas legais através dos quais os
muitos e variados aspectos e relações da vida física
e espiritual tanto do indivíduo como da nação
recebem o seu devido devido devido, de acordo
com o padrão de Tsedec, o estado ideal
divinamente estabelecido do mundo.

OBSERVAR AS MITSVOT

A Parashá desta semana, Ékev, tal como o resto
do quinto livro da Torá, Devarim (Deuteronômio),

registra as palavras de Moshe para o povo de
Israel antes da sua morte. Sabendo que não
entrará na terra prometida, Moshe passa os seus
últimos dias preparando a nação para o futuro.

Ele adverte-os a aderirem a todos as mitsvot
(mandamentos) de D'us especialmente quando
entrarem em Israel; o seu bem-estar físico e
espiritual depende das suas ações. Ele recorda-

lhes a importância de manterem as mitsvot para
as quais, em troca, também o Eterno cumprirá
as Suas promessas: 



"Quando subi ao monte para tomar as
tábuas de pedra, as tábuas da aliança

que o Eterno fez convosco, estive no
monte 40 dias e 40 noites – pão não comi

e água não  bebi.” 
(Deuteronômio 9:9)
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O capítulo 8 do Deuteronômio é uma nova
exortação a ser fiel ao Eterno e aos Seus
mandamentos: "Cuidareis de cumprir todo o
mandamento que eu te ordeno hoje, para que
vivais e vos multipliqueis, e ides e herdeis a terra
que o Eterno jurou a vossos pais." (Deuteronômio
8:1). Israel será uma grande terra de leite de mel,
mas apenas se o povo for fiel a D'us. Durante o
tempo de Eliyahu Hanavi (Elias), não choveu na
terra durante mais de três anos. As pessoas estavam
morrendo porque o país se tornou tão seco que já
não havia comida. Em Deuteronômio 8, a terra de
Israel é descrita como uma terra de bênçãos:

“Porque o Eterno, teu D'us, te traz a uma boa terra,

terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos,

que há nas suas colinas e nos seus montes; terra de
trigo e de cevada, de parreira, de figueira e de
romeira; terra de oliveira que dá azeite, e de
tamareira; terra em que comerás pão sem escassez
e não te faltará nela coisa alguma; terra cujas
pedras são de ferro e de cujos montes poderás
extrair cobre. E comerás, te fartarás e louvarás ao
Eterno, teu D'us, pela boa terra que te deu.”

(Deuteronômio 8:7-10). 

FIÉIS A D'US

BÊNÇÃOS DO ETERNO

A Torá diz: “E Ele te amará, te abençoará e te
multiplicará; e abençoará o fruto do teu ventre e
o fruto de tua terra – teu grão, teu mosto e teu
azeite – a cria das tuas vacas e os rebanhos das
tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teus pais
que te daria.” (Deuteronômio 7:13). O rabino
Hirsch dá-nos três resultados ou bênçãos da
nossa fidelidade: O primeiro resultado da
observância dos mandamentos de D'us é o Amor
(Ahavá). Ele considera-nos como Seu fiel servo,

pois pomos de lado a nossa vontade em
deferência à Sua: portanto, Ele ama-nos, como
um mestre ama o seu fiel servo. O segundo
resultado da observância dos mandamentos de
D'us é a Bênção (B'rachá), uma vez que os nossos
feitos só estão de acordo com a Sua vontade, e o
nosso sucesso significa o sucesso do trabalho de
D'us na terra, Ele concede-nos sucesso em todos
os nossos caminhos. O terceiro resultado da
observância dos mandamentos é Multiplicação
(Arbê) A multiplicação biológica é também
apresentada como uma bênção de G-d. Cada
geração dá expressão repetida e múltipla ao
nosso espírito, ao nosso coração e à fidelidade
dos nossos feitos, e a nossa crescente população
estende as fronteiras do reino de D'us sobre a
terra. (2009, 157). O rabino Hirsch conclui:
"Paralelamente a esta riqueza está o
florescimento crescente das riquezas do solo, tal
como descrito na continuação do verso". (Ibid.).

"Ele também abençoará o fruto" é apenas a
continuação da "multiplicação" A Terra florescerá
e satisfará as necessidades do aumento da
população.

“E Ele te amará, te abençoará e te multiplicará; e
abençoará o fruto do teu ventre e o fruto de tua
terra ” (Deuteronômio 7:13). Moshe menciona o
pecado do Bezerro de Ouro e avisa Israel para
não repetir os seus erros passados.



H A F T A R Á ISAÍAS 49:14-51

Logo após Tisha Be’Av, começamos a ler o texto de conforto chamado em hebraico “Shivá D’nechemta”. O
número sete é para plena consolação: “Consolai, consolai o Meu povo! – proclama vosso D'us.” (Isaías 40:1).
Nosso conforto nesta semana está em Isaías 49:14 a 51:3. “Mas Tsión falou: ‘O Eterno me abandonou, Ele de
mim Se olvidou.’ Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta ou não se compadecer do filho
de seu próprio ser? Sim, embora até as mães possam se esquecer (de seus filhos), Eu não Me esquecerei de
ti” (Isaías 49:14,15). De acordo com a parashá, quando Israel estiver pronto para a circuncisão do coração,
nada temerá. “E tirareis a obstrução de vosso coração, e não vos insubordinareis mais. Porque o Eterno,
vosso D'us, é o D'us dos deuses, o Senhor dos senhores, o D’us grande, poderoso e temível, que não deixa de
castigar os que não aceitam o Seu jugo e não recebe as boas ações como suborno pelos pecados”
(Deuteronômio 10:16,17). E na Haftará: quando o Eterno está conosco, nada pode nos ferir, e ninguém pode
tocar nos amados dEle. “Eis que o Eterno D'us me ajudará; quem haverá que me condene?” (Isaías 50:9). O
Eterno ama seu povo e quer abençoá-lo mais do que outros povos na terra, não porque Ele discrimine
alguém, mas porque Israel é sua testemunha na Terra e de Sua glória. “E Ele te amará, te abençoará e te
multiplicará; e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto de tua terra – teu grão, teu mosto e teu azeite –, a
cria das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teus pais que te daria. Serás
mais bendito do que todos os povos; não haverá em ti homem ou mulher estéril, nem entre os teus animais.”
(Deuteronômio 7:13,14). 

Mas esta terra só fornecerá tudo se as bênçãos de D'us estiverem sobre ela. Neste texto temos as muito
famosas "Sete Espécies" ou frutos da Terra Prometida: trigo, cevada, vinha, figos, romãs, azeitonas e mel.

SEM ALTIVEZ
A Torá diz: “Guarda-te para que não te esqueças do Eterno, teu D'us, deixando de observar os Seus
mandamentos, os Seus juízos e os Seus estatutos, que eu te ordeno hoje, (...) por tudo isso, se orgulhe o
teu coração e te esqueças do Eterno, teu D'us, Quem te fez sair da terra do Egito, da casa dos escravos”

(Deuteronômio 8:11,14). O Talmud diz que existe um Mandamento para não ser altivo. Sempre que "a
Torá emprega a frase 'guarda-te, para que não...' explica Rebe Ila'a, a Torá avisa-nos para não violarmos
uma Lei - neste caso, para não esquecermos o Eterno. E quando a Torá continua '... e você se torna
altivo, e esquece o Eterno seu D'us...'.   D'us está dizendo que uma coisa leva inevitavelmente a outra: se
você se tornar altivo, o resultado final será que você esquecerá de D'us. (Sotah 5a). O rabino Samson
Hirsch leva este conceito um passo mais longe, dizendo que a arrogância é, por si só, o início do
esquecimento de D'us. O Talmud Sotah também registra - em nome de Rav Chisda ou Mar Ukva - que o
Eterno diz a respeito de qualquer pessoa com o traço de altivez, "ele e eu não podemos coexistir neste
mundo". Porquê? Porque o indivíduo arrogante está tão cheio de si mesmo que perde o
reconhecimento de toda a autoridade superior - incluindo a Autoridade Superior. (aish.com). Moshe
continua: “Quiçá dirás no teu coração: 'A minha força e o poder da minha mão me conseguiram estes
bens!' Mas, antes te lembrarás do Eterno, teu D'us, porque é Ele quem te dá força para conseguires
riqueza, a fim de confirmar Sua aliança, que jurou a teus pais, como o faz hoje.” (Deuteronômio 8:17,18).

Durante os 40 anos no deserto, o povo hebreu recebeu a sua porção diária de Maná, "pão do céu"; a
água correu de uma rocha, e a sua roupa cresceu com eles. Uma vez que o Eterno cuidava de todas as
suas necessidades, eram constantemente lembrados de que não poderiam sobreviver se não fosse pelo
Etertno. Mas quando entraram na Terra Prometida, estes milagres pararam. Em vez disso, as bênçãos do
Eterno foram reveladas através da natureza. Para evitar que as pessoas pensassem que podiam dar-se
crédito pelo seu sucesso, Moshe salientou que é o Eterno que merece o crédito, como dito: “Mas, antes
te lembrarás do Eterno, teu D'us, porque é Ele quem te dá força para conseguires riqueza, a fim de
confirmar Sua aliança, que jurou a teus pais, como o faz hoje.” (Deuteronômio 8:18). O Eterno quer que o
Seu povo se lembre continuamente de que, se têm uma tal bênção na sua terra, é porque D'us os
abençoou. É por isso que é costume dizer Baruch HaShem - "Bendito é D'us".



B ' R I T  H A D A S H Á ROMANOS 14:1-9

Um trecho da parashá nos convida a ver o alimento como uma bênção de D’us para nos satisfazer e adorá-Lo: “E

comerás, te fartarás e louvarás ao Eterno, teu D’us, pela boa terra que te deu.” (Deuteronômio 8:10). Por isto os

judeus, antes da refeições, rezam o “Bircat Hamazon”. E o texto da B’rit Hadashá para esta semana também fala

de pessoas que comem, mas de modo estranho diz que os que só comem vegetais são considerados “fracos”.

Está escrito: “Um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come só legumes.” (Romanos 14:2). Este

não é um texto fácil, especialmente para os que são vegetarianos. Eu gostaria muito de ser vegetariano, acredito

que esta dieta é a melhor para hoje, sendo uma maneira de salvar o planeta, em um papel importante que

recebemos do Eterno como mordomos de Sua Criação. Mas sempre encontro pessoas que dizem que o

vegetarianismo não é o que a Bíblia ensina e de acordo com este texto, os vegetarianos seriam “fracos” em sua fé.

Quero dizer claramente que isto não é o que este texto ensina. Para entender o significado do que o Rabi Shaul

disse, precisamos lembrar que ele era um fiel observante da Torá, um judeu e falou de acordo com seu

conhecimento da cultura e tradições judaicas. O texto não fala sobre os vegetarianos ou vegetarianismo; muito

menos o texto fala sobre pessoas que respeitam os princípios de alimentação casher. Mas para uma melhor

compreensão, leiamos o texto seguinte: “Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o

Senhor come, porque dá graças a D’us; e quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a D’us.”

(Romanos 14:6). O contexto é claro, ele fala de alimento e dias juntos. Havia pessoas que faziam distinção entre

dias em conexão com alimento. Em certos dias eles comiam carne e em outros, apenas vegetais. Ao

descobrirmos as práticas judaicas do tempo de Yeshua e do Rabi Shaul, vemos que havia dois dias especiais na

semana, que eram as segundas-feiras e quintas-feiras, que são especiais até hoje. Há judeus que rezam em casa

todas as manhãs, mas vão à sinagoga ao abrir o rolo da Torá e assistir a leitura. As parashot não são lidas nas

sinagogas todos os dias. Os judeus as leem nas segundas, quintas e Shabat. Todos os que visitam o Kotel (parede

oeste) em Jerusalém, percebem que as celebrações de Bar Mitsvá também não ocorrem todos os dias, mas às

segundas e quintas-feiras. No tempo de Yeshua e do Rabi Shaul, estes dois dias eram celebrados pelos religiosos

jejuando e adicionando orações especiais em suas liturgias. Temos uma alusão destes dois dias na Bessorá

quando um fariseu disse em sua oração: “Jejuo duas vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho.”

(Lucas 18:12) Estes dias de jejum do fariseu eram às segundas e quintas. Após a morte e ressurreição de Yeshua,

quando muitos judeus e goyim passaram a seguir Yeshua, uma nova situação foi criada. Todavia, os judeus

religiosos que seguiam Yeshua como o Messias continuaram jejuando às segundas e quintas, praticando sua

religião da mesma maneira. Mas os goyim não estavam sujeitos a estas práticas judaicas que não estão escritas

na Torá. Assim, quando um goy convidava um judeu para comer em sua casa e se fosse numa segunda ou

quinta, o goy cozinharia uma comida “normal”, mas para o judeu mesmo alimentos casher não eram bons nestes

dois dias e ele comeria só vegetais. Então alguns conflitos ocorreram entre os dois grupos. Os goyim não

entendiam por que os judeus que seguiam Yeshua continuavam praticando tais tradições que não eram bíblicas.

Quando o Rabi Shaul recebeu notícia deste problema, ele disse claramente que aqueles que fazem distinção

entre dias e alimentos (comer só vegetais) são fracos, mas não podemos julgá-los até que o Ruach Hakodesh

traga-lhes mais luz e eles passarão a entender que em Yeshua não precisamos seguir estas tradições não-bíblicas.

Esta carta aos Romanos, como o nome especifica, foi escrita à congregação localizada em Roma. Esta

congregação era uma mistura de judeus e goyim, e manter suas antigas tradições trouxe conflitos às

congregações. Shaul então mostra que judeus e gentios podem viver e comer juntos. Segundas e quintas não são

dias especiais para orações e alimentos. É crucial entender estes pontos, porque algumas pessoas que não

entendem o contexto temporal de Yeshua diz que a distinção de dias fala sobre o Shabat, mas não é. Outros

querem contestar o vegetarianismo neste texto, o que não se aplica. Precisamos ter cuidado extremo para não

projetar nossas discussões teológicas da atualidade com as de 1900 anos atrás, isto não funciona. Precisamos

interpretar a Bíblia, em conexão com o tempo em que os textos foram escritos.

A justiça não vem dos homens; podemos procurar por esta justiça em toda nossa vida e nunca a
alcançaremos, porque a fonte da nossa justiça não é nossa autoestima, mas a Rocha, a fortaleza que é
D'us. “Escutai-me, vós, que procurais a justiça e que buscais o Eterno; olhai para a rocha de onde fostes
extraídos e para a cavidade do poço do qual saístes.” (Isaías 51:1).



H I S T Ó R I A S  E  T R A D I Ç Õ E S

SOBRE O QUE DEVO FALAR?

Há uma história de um rabino que é convidado a dar uma palestra numa sinagoga. O rabino da sinagoga

adverte-o: "Não fale do Shabat. Muitos dos congregantes não são observadores do Shabat. E não fale de cashrut.

Muitos dos congregantes não mantêm casher. Também não falem de aprender a Torá. Muitos dos congregantes

não têm tempo para aprender a Torá. O rabino visitante perguntou: "Então, por favor, diga-me, sobre o que devo

falar". "Porquê", diz o rabino da sinagoga, "falar sobre o judaísmo"?

NÃO SEJAMOS IEMENITAS

Foi pedido a um rabino que falasse como orador convidado numa sinagoga. Ele perguntou ao rabino local: "Há

alguma coisa sobre a qual eu não deva falar que possa ser demasiado sensível?" O rabino respondeu: "Não. Fale

do que quiser. Os meus congregantes são iemenitas". O meu amigo ficou intrigado com as palavras dos rabino.

Iemenitas? Ele tinha ouvido falar dos iemenitas, mas certamente os congregantes não vieram do Iêmen. O rabino

visitante deu a sua palestra com grande veemência e vigor exortando os ouvintes a níveis mais elevados de

observância e aprendizagem. Depois dos serviços, ele e o rabino local saudaram os congregantes quando estes

saíam da sinagoga. Um homem felicitou o orador pela sua palestra: "Era mesmo o que o tipo sentado ao meu

lado precisava de ouvir! Disse o rabino local ao orador: "Viu? Eu disse-lhe que eram iemenitas - da palavra ídiche

'yemen', que significa 'outros'. Eles não levam as mensagens para si; pensam sempre que se está falando com o

outro ". Esforcemo-nos por não sermos iemenitas e por levarmos para si o que aprendemos e à ação"!

O BAAL SHEM TOV E SEUS DISCÍPULOS

O Baal Shem Tov costumava passar muitas horas em oração. Os seus discípulos terminavam a sua oração mais

cedo e depois esperavam pelo seu Rebe. Só então iriam para casa e comiam a sua refeição de Shabat. Num

Shabat, os discípulos decidiram ir para casa, comer e regressar à sinagoga antes de o seu Rebe terminar as suas

orações.  No entanto, para seu espanto, quando regressaram, o Baal Shem Tov já tinha terminado as suas orações

e estava à espera deles. Perguntaram: "Porque é que o Rebe terminou as suas orações muito antes deste Shabat?

O Baal Shem Tov respondeu: "Vou explicar isto com a seguinte parábola: Muitas pessoas estavam de pé perto de

uma árvore, no topo da qual havia um belo pássaro.  A fim de apanharem o pássaro, decidiram que cada pessoa

ficaria de pé no ombro da outra, até que a pessoa no topo chegasse ao pássaro e o apanhasse". "O mesmo se

passa connosco", disse o Baal Shem Tov. "A única forma de alcançar as esferas espirituais mais elevadas é quando

coloco cada um de vocês um em cima do outro (num sentido espiritual) e assim, com a sua ajuda, posso chegar

onde quero alcançar. No entanto, quando todos partiram, perdi o seu apoio e assim a capacidade de alcançar as

alturas espirituais".



Em cada geração, e em cada terra, o verdadeiro fundamento para a edificação do caráter
tem sido o mesmo — os princípios contidos na Palavra de D'us. A única regra certa e
segura é fazer o que D'us diz. “Os preceitos do Eterno são retos” (Salmos 19:8) e “quem faz
isto nunca será abalado”. (Salmo 19:8; 15:5). (AA, 266).

Os pais podem e devem interessar os filhos no conhecimento variado que se encontra nas
páginas sagradas. Mas, se quiserem interessar seus filhos e filhas na Palavra de D'us,
deverão eles próprios estar interessados na mesma. Devem estar familiarizados com seus
ensinos, e, conforme D'us ordenou a Israel, falar a tal respeito “assentado em tua casa, e
andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te”. (Deuteronômio 11:19). Aqueles que
desejam que seus filhos amem e reverenciem a D'us, devem falar de Sua bondade, Sua
majestade e Seu poder, conforme se acham revelados em Sua Palavra e nas obras da
criação.

C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O

Um homem andando numa rua escura perdeu um saco com uma pequena quantia. Ele sabia que se pedisse às

pessoas que lhe dessem luz e o ajudassem a procurar o seu pouco dinheiro, elas recusariam. Considerariam uma

perda de tempo. O que ele fez? Pegou numa moeda de ouro e colocou-a no chão. Implorou então às pessoas à

sua volta que lhe dessem luz para o ajudar a encontrar a sua moeda de ouro perdida. Quando os transeuntes

ouviram que ele tinha perdido uma moeda de ouro, pararam com as suas lanternas para ajudar. Agora, quando a

rua estava iluminada, para além da moeda de ouro, ele também recolheu as moedas menores. Este, segundo os

nossos sábios, foi o caso de Moshe e do povo de Israel, que ele tirou do Egito. A geração que saiu do Egito tinha

cometido muitos pecados (Bezerro de Ouro, rebelião contra D'us, envio dos espiões, etc.).   Como resultado, eles

podem não ter merecido ser ressuscitados na época de Mashiach".

A MOEDA DE OURO



"Ele os amará, e abençoará, e fará com que se tornem mais e mais numerosos.
Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas e azeitonas e muitas
crias de gado e de ovelhas. D'us lhes dará todas essas bênçãos na terra que ele

vai lhes dar, conforme o juramento que fez aos nossos antepassados." 
 (Deuteronômio 7:13 - NTLH)
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Parashá Infantil


