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CORONAVÍRUS - UMA VISÃO MAIS OTIMISTA
Às vezes parece um sonho. Ou um pesadelo. De repente nossas vidas viraram do avesso.
Não há escola, trabalho, reza na sinagoga e nem Seder de Pessach com a família. Tudo
parou. Não por causa de uma guerra. É apenas um vírus que, apesar de ser microscópico,
deixou o mundo de joelhos. O que devemos aprender com o que está acontecendo?

O primeiro aprendizado precisa ser, sem sombra de dúvidas, a humildade. O Coronavírus
nos coloca no nosso devido lugar. Este ser microscópico nos faz abaixarmos a cabeça e
entendermos que não estamos no controle de nada. Nossas vidas estão completamente nas
mãos de D’us, um Ser de bondade infinita. Não precisamos nos preocupar, muito menos
sentir pânico, pois há Alguém no controle da situação. É o momento de voltarmos a
desenvolver nossa Emuná, a aceitarmos que não temos controle sobre nossas vidas e sobre
os acontecimentos do mundo. Devemos fazer a nossa parte, escutando os rabinos e as
autoridades sanitárias, evitando as aglomerações e cuidando da higiene, mas sem esquecer
que todo sofrimento tem um fundo espiritual, toda dificuldade carrega uma mensagem.

Quando D’us criou o mundo, Ele nos entregou um “Manual de instruções” chamado Torá.
Porém, na nossa correria diária, acabamos nos esquecendo do nosso “manual” e nos
perdemos. Afastamo-nos de D’us, das pessoas queridas e de nós mesmos. Então D’us, o
Pai misericordioso e bondoso, obriga-nos a pararmos. Ele nos tranca dentro de casa para
que possamos nos encontrar de novo. Ele nos dá a chance de aproveitarmos este momento
de isolamento para uma profunda reflexão: com tanta liberdade que temos, para onde
nossas vidas estão nos levando? Com toda a fartura que temos, somos mais felizes que
nossos pais e avós? Com a facilidade que temos de comunicação com as pessoas mais
distantes, como estão os nossos relacionamentos com as pessoas próximas?

Quando surge uma dificuldade, não devemos procurar causas naturais, e sim erguer os
olhos para o Céu. Quando algo difícil acontece, não apontamos o dedo para os outros,
apontamos para nós mesmos e nos perguntamos: Onde erramos? Onde podemos
melhorar? Quando tudo isto acabar, o que terá mudado em nossas vidas? Seremos pessoas
melhores? Estaremos mais conectados com D’us, com o próximo e com nosso próprio
interior? Aproveite, reflita, mude. Pois este pode ser o início de uma nova era.
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Assim como todos, as alunas e a coordenação da Shaarei Biná Brasil também estão fora dos
seus ambientes de trabalho e estudo, mas isso não significa que nossas atividades pararam,
muito pelo contrário.
Durante o mês de abril, tivemos um intensivão de aulas pelo Zoom com R. Efraim Birbojm sobre
o Seder de Pessach e a Hagadá. Foram muito importantes pois, neste ano, muitas pessoas
teriam que fazer o Seder sozinhas em suas casas pela primeira vez. O feedback foi bastante
positivo.
As aulas do Kiruv Shaarei I.D. também continuaram via Zoom, além de perguntas e respostas
por WhattsApp. As meninas mantiveram durante todo este tempo contato com o R’ Efraim, muito
interessadas em cumprir todas as Halachót de Pessach da melhor maneira possível. Foi muito
gratificante a empolgação delas.
Agora, após Pessach, continuamos nossos shiurim virtuais com o R. Efraim:
Segundas às 14h00 - Misticismo e Filosofia Judaica
Quartas 14h00 – Aprendendo a ser uma pessoa melhor com a Parashat Hashavua

Entre em contato pelo nosso WhattsApp (11) 97627-8979 para acompanhar os shiurim e saber
mais a respeito da programação ou acompanhe-nos pelas redes sociais
https://www.facebook.com/shaareibinabrasil e @shaareibinabr.

Esperamos que em breve tudo volte à normalidade, com saúde! Que venha o mês de Iyar,
trazendo a cura para todos que precisam. Chodesh tov!

https://www.facebook.com/shaareibinabrasil

