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"Quando o pequeno Moishe foi ao banco pela primeira vez com
seu pai, observou que o homem que trabalhava no caixa
entregava muito dinheiro a um cliente e recebia uma quantia
grande de outro. Ele encantou-se com a quantidade de dinheiro
que passava pelas mãos daquele homem sentado no caixa. Ao
sair, virou-se para o pai e disse:

- Aquele homem por trás do balcão deve ser um milionário. Viu só
quanto dinheiro ele tem? Queria ser assim também...

- Não é bem assim - disse o pai, sorrindo com a ingenuidade do
filho - Talvez nós sejamos muito mais ricos do que ele. O dinheiro
que ele recebe e entrega não pertence a ele, é do banco. Se ele
abusar deste privilégio e entregar ou guardar um real a mais,
pode perder seu emprego e o privilégio de lidar com o dinheiro.
Ele deve sempre ter em mente a origem do dinheiro e a quem ele
realmente pertence. Deve usá-lo com honestidade e sabedoria.
Isto é fundamental para o emprego dele".

Assim também devemos olhar a vida. Nossos talentos e as
riquezas que acumulamos são nossos apenas porque D'us nos
deu, para utilizarmos no nosso trabalho espiritual. Mas se
esquecermos de que Ele é o verdadeiro Dono e fizermos mau uso
das nossas conquistas, podemos acabar perdendo tudo.

Tudo o que D'us nos deu não é apenas para o nosso próprio uso,
de forma egoísta. D'us nos deu para também ajudarmos o
próximo, para que possamos cuidar daqueles que têm menos, que
precisam da nossa ajuda.
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SHAAREI NEWS

PROGRAME-SE:
Devido à atual situação
por conta da epidemia

de coronavírus, a
Midrashá estará

fechada por tempo
indeterminado.

Algumas aulas estão
sendo transmitidas

online através do Zoom.
Acesse também nosso

canal no Youtube

UMA HISTÓRIA PARA A VIDA
"RECONHECENDO O VERDADEIRO DONO"
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SEJA UMA PESSOA
MELHOR

Nos ensina o profeta Michá: “O que D’us
exige de você? Que você faça justiça e
tenha amor pela bondade” (Michá 6).

O profeta não disse apenas “faça justiça e
bondade”, ele ressaltou que precisamos
sentir amor pela bondade. Isto nos
ensina algo muito importante sobre o
nosso comportamento com o próximo,
no qual muitos tropeçam.

Todos nós fazemos atos de Chessed, mas
em geral somente nos ocupamos com
Chessed quando se torna uma obrigação
da qual não conseguimos escapar. 

Por exemplo, quando há um pobre que
está necessitando muito de ajuda e nos
procura diversas vezes. Em um primeiro
momento vamos dando desculpas,
enrolando, tentando nos esquivar das
nossas obrigações. Porém, chega uma
hora na qual fica difícil “se ver livre” do
pobre, e somente então o ajudamos.

Também muitas vezes ajudamos alguém
necessitado, mas sem nenhuma vontade
e sem um coração caridoso e bondoso.

Se as águas cobriram toda a terra a ponto de a mais alta
das montanhas estar totalmente submersa, o tempo
necessário para que elas retrocedessem deveria ter sido
muito maior, talvez até mesmo anos! Portanto, a remoção
daquelas centenas de milhões de litros de água ocorreu
de forma milagrosa. 

Porém, por que foi necessário que o milagre levasse tanto
tempo? Por que ele teve que esperar uma semana, e
depois outra semana? Por que não secou imediatamente?  

O Rav Shimon Schwab zt"l ensina é sempre necessário ser
paciente ao aguardar pela Redenção Divina. Isso é difícil.
Estamos acostumados com tudo instantâneo. 30
segundos no microondas, e-mail imediato, whatsapp.
Porém, D'us não age desta forma. A Redenção já pode
estar encaminhada, como quando D'us decidiu terminar o
Dilúvio, mas mesmo assim o alívio pode não ser imediato. 

Às vezes é necessário paciência. As coisas não ocorrem
instantaneamente, levam tempo. Redenção leva tempo,
não ocorre de imediato.

Noach encontra graça aos olhos de D’us.
Construção da Arca.
O grande Dilúvio e um ano na Arca.
O corvo e a pomba.
Noach e a família saem da Arca.
Noach oferece um Korban.
O pacto: Arco-Íris.
Noach fica bêbado e é envergonhado por Ham.
Knaan, filho de Ham, é amaldiçoado.
Descendentes de Yafet, Ham, Knaan e Shem.
A Torre de Babel e a dispersão.
10 Gerações de Noach a Avraham.
1º teste de Avraham: 13 anos escondido de Nimrod.
2º teste de Avraham: Ur Kassdim (Fornalha).

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"Há no mundo uma força motriz mais

poderosa do que o vapor, a eletricidade e a

energia atômica: a força de vontade"
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Baseado no livro “Ahavat Chessed”, do
Chafetz Chaim

DVAR TORÁ

SHABAT SHALOM

ASSUNTOS DA PARASHAT


