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“O americano Allen Funt criou uma brincadeira que até hoje diverte
milhares de pessoas: o “Candid Camera”. A brincadeira consiste em
esconder uma câmera e submeter pessoas comuns, que passam pela rua, a
difíceis testes, sem que saibam que suas reações estão sendo filmadas. Eram
utilizados os mais criativos artifícios para amedrontar ou irritar as pessoas, e
atores contracenavam com o desavisado pedestre. Depois que a pessoa
passava pelo teste, após um terrível susto ou uma explosão de irritação, o
ator abraçava a “vítima”, apontava a câmera escondida e dizia “Smile, you
are on Candid Camera” (Sorria, você participou do “Câmera Escondida”).
 

No dia 3 de fevereiro de 1969, Allen Funt estava no vôo 7 da Eastern
Airlines, de New Jersey para Miami. Uma hora após a decolagem,
sequestradores foram até a cabine, renderam os pilotos e tomaram controle
do avião. Pelo microfone, anunciaram aos passageiros o sequestro, avisando
que o avião estava sendo desviado e que aterrissaria em Cuba.
 

Apesar da gravidade da situação, com riscos reais de morte, as pessoas não
se sobressaltaram e não entraram em pânico. Ao verem que Allen Funt
estava no voo, todos pensaram que não era um sequestro real, e sim apenas
mais uma piada do “Candid Camera”. Por isso, todos se mantiveram
tranquilos, alguns até mesmo riram e aplaudiram, deixando os
sequestradores sem entender a reação dos passageiros.
 

Provavelmente deve ter sido o único avião sequestrado na história cujos
passageiros não sentiram medo. Todos tinham certeza que era uma grande
brincadeira organizada por Allen Funt. Quem realmente sentiu medo foi o
próprio Allen Funt, o único que sabia que o sequestro era real.
 

Apesar de a maioria dos casos de sequestro terminar com mortos e feridos,
este terminou com um final feliz. As autoridades de Cuba conseguiram
resgatar com vida os passageiros do avião. Todos os envolvidos na operação
de salvamento ressaltaram que o sucesso foi devido, principalmente, à
reação calma dos passageiros” (História Real)

Também passamos por momentos de dificuldade. As consequências serão
muito melhores se conseguirmos manter a calma nestes momentos difíceis.
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SEJA UMA PESSOA
MELHOR

Se chegarem diante de nós dois pobres
precisando de ajuda e um deles é parente
ou morador (por pelo menos um ano) da
mesma cidade que você, ele tem
prioridade, pois está escrito: “O pobre
que está com você” (Shemot 22).

A definição de “pobre”, neste caso, é de
alguém que está passando por
dificuldades financeiras e pode
“desmoronar” a qualquer momento,
apesar de ainda ter o que comer.

Se um dos pobres é parente mas não vive
na mesma cidade, e o outro pobre vive na
mesma cidade mas não é parente, o que é
parente tem prioridade sobre o que vive
na mesma cidade, pois é chamado “com
você” mais do que o outro.

Se vários familiares vêm pedir dinheiro
emprestado, mas a pessoa não tem como
emprestar a todos eles, emprestar aos
pais tem prioridade sobre emprestar aos
filhos. Emprestar aos filhos tem
prioridade sobre emprestar aos irmãos.
Emprestar aos irmãos por parte de pai
tem prioridade sobre emprestar aos
irmãos por parte de mãe. E todos estes
têm prioridade sobre outros parentes.

 

Primeiros Frutos (Bikurim).
Declaração pela separação dos Dízimos.
Relacionamento de D’us e o povo judeu.
O novo pacto: as pedras escritas.
Tornando-se uma Nação.
A Brachá e a Klalá.
A Brachá pela obediência.
A Klalá pela desobediência.
O Pacto.
O discurso final de Moshé.

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"Hoje em dia as pessoas sabem o preço
de tudo, mas não sabem o valor de
nada" (Oscar Wilde)
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Na Mitzvá de Bikurim (Primícias), a pessoa deve agradecer
a D'us pela produção que lhe foi concedida. A Torá também
comanda a pessoa a se alegrar: “Você deve se alegrar com
toda a bondade que Hashem, teu D'us, deu a você e sua
família” (Devarim 26:11)

Mas por que foi necessário adicionar um mandamento para
a pessoa ficar feliz? Ela acabou de colher uma bela
produção e chegou a Jerusalém trazendo consigo os
primeiros frutos. Ela já se sente bem e feliz! Por que é
necessário um novo mandamento, de ‘ficar feliz com tudo
que D'us lhe deu’?

O Rav Mordechai Gifter zt"l explica que este mandamento
é necessário, pois a pessoa pode chegar em Jerusalém com
uma fartura de Bikurim e, ainda assim, pensar: “Está bom,
mas poderia ter sido melhor”, ou pode ficar com inveja ao
olhar para as frutas do seu vizinho e pensar “Minha
produção foi boa, mas a dele foi muito melhor”. 

Por incrível que pareça, alguém pode ser contemplado com
uma bela produção e, ainda assim, não estar contente.
Portanto, como parte da Mitzvá de  Bikurim, a Torá nos
comanda a sermos apreciativos e felizes com o que temos.
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Baseado no livro “Ahavat Chessed”, do
Chafetz Chaim
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