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"Alguns jovens estavam em uma discussão filosófica profunda.
Um deles apresentou uma questão provocadora:

- Como vocês teriam criado o mundo se vocês fossem D'us? 

Os outros jovens ficaram em silêncio, cada um refletindo e
chegando às suas próprias conclusões.

- Se eu fosse D'us, mudaria isso, aquilo e aquela outra coisa! -
disse o primeiro.

- Se eu fosse D'us, teria mudado isso e aquilo também! -
respondeu o segundo.

Cada jovem que respondia apontava algumas falhas no mundo
e sugeria como elas poderiam ser eliminadas. Apenas um dos
jovens permanecia em silêncio, pensativo. Quando
questionaram sua opinião, ele deu um sorriso e disse,
inocentemente:

- Se eu fosse D'us, eu teria criado o mundo exatamente com ele
é, sem pôr nem tirar nada!"

Muitas vezes gostaríamos que as coisas fossem diferentes.
Mas nos esquecemos que o mundo foi criado com perfeição e
que tudo o que acontece passa pela Supervisão Divina. Não há
como melhorar o mundo perfeito que D'us criou, apenas nos
resta entender que somos limitados e nunca conseguiremos
enxergar o quadro completo como Ele enxerga.
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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
"TUDO É PARA O BEM"
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ABRINDO OS
PORTÕES DO CÉU

Vimos que não é D’us quem muda Seus
decretos após a nossa Tefilá, somos nós
mesmos que mudamos, fazendo com que
um mau decreto, D’us nos livre, não nos
atinja. Porém, como funciona quando
rezamos por outra pessoa?

Responde o Rav Eliahu Lopian zt”l que
toda vez que uma pessoa faz um bom ato,
de forma consciente ou inconsciente, ela
ganha méritos por isso.

Portanto, quando uma pessoa reza por
um doente, por exemplo, aquele que
rezou se aproxima de D’us através de sua
Tefilá. Esta aproximação foi
indiretamente causada por aquele que
está doente e, portanto, ele recebe parte
dos méritos daquela Tefilá e da
aproximação espiritual da outra pessoa.

Quanto mais pessoas rezarem pelo
doente, mais méritos ele recebe, por
estar causando coisas boas aos outros,
mesmo que seja de maneira inconsciente.

Em última instância, por causa de todos
os méritos que recebeu, o doente
também muda, e é possível que o decreto
de D’us já não o atinja mais.

Os eventos da vida de Yossef parecem ser trágicos. Ele era o
filho favorito e foi jogado num poço pelos seus irmãos. Num
aparente acaso, eles viram uma caravana de mercadores
que estava passando por lá. Eles retiraram Yossef do poço e
o levaram para o Egito. Lá, ao invés de se tornar um mero
escravo trabalhando nos campos, ele foi vendido para um
importante membro da sociedade egípcia. Então, de uma
hora para outra, tudo pareceu perdido, pois ele foi mandado
injustamente para a prisão. Porém, foi na prisão que ele se
encontrou e desvendou os sonhos de dois funcionários do
Faraó. Isto eventualmente levou-o a se tornar o segundo em
comando no Egito, apenas abaixo do Faraó, e que por sua
vez, levou à ida de Bnei Israel ao Egito. Foi no Egito que
Yossef conseguiu sustentar sua família e manter Bnei Israel
vivo, mesmo durante a terrível fome que houve naquela
época. Portanto, o que parecia ter sido uma série de
dificuldades não compreensíveis, finalmente resultou na
perpetuação da nação judaica. A Mão Divina esteve sempre
no comando da situação, e seu Divino plano finalmente se
tornou claro, em retrospecto.

Yaacov se assentou em Eretz Knaan.
Yossef fala mal dos irmãos.
2 sonhos de Yossef: trigos e estrelas.
Yossef sai para procurar irmãos e encontra um homem.
Irmãos de Yossef querem matá-lo.
Por sugestão de Reuven, Yossef é jogado no poço.
Reuven se ausenta.
Yossef é vendido como escravo e levado ao Egito.
Yehudá e Tamar.
Yossef é vendido ao Potifar.
A esposa do Potifar e a tentação de Yossef.
Yossef é enviado para a prisão.
Yossef interpreta os sonhos dos dois prisioneiros.
A interpretação de Yossef se cumpre.

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"Não dedique sua vida para ser melhor
QUE os outros. Dedique sua vida para ser
melhor PARA os outros"
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Baseado no Livro “Praying with Fire, do
Rav Heshy Kleinman
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