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O Sr. Greenberg e sua esposa não eram ricos, mas eram pessoas
muito piedosas e sensíveis às necessidades dos outros. Certa vez
eles estavam passeando por um parque quando viram um homem
idoso sentado em um banco. Ele estava sozinho, olhando para o
infinito, como se estivesse perdido. Os Greenberg foram até o
banco, sentaram-se ao lado do idoso e começaram uma conversa
com ele. Descobriram, surpresos, que aquele senhor também era
judeu, e chamava-se Charlie Birnbaum. A conversa foi ficando cada
vez mais animada, até que os Greenberg resolveram convidar o Sr.
Birnbaum para visitá-los em casa. Insistiram tanto que ele acabou
indo uma vez, e acabou voltando uma segunda vez, e uma terceira
vez, até que tornou-se uma visita frequente. Sempre era recebido
com muita alegria pela família Greenberg, e eles se esforçavam para
fazer o Sr. Birnbaum se sentir como se fosse parte da família. Certo
dia o Sr. Greenberg recebeu o telefonema de um advogado:

- Sr. Greenberg, perdão por incomodá-lo, mas infelizmente tenho
uma má notícia: o Sr. Birnbaum faleceu. Hoje foi feita a abertura do
testamento dele. Como vocês sabem, ele era um homem sozinho,
não tinha nenhum parente. Por isso ele escreveu no testamento que
deixava para o Sr. e para sua família toda sua herança, no valor de
10 mil dólares. Ele ressaltou no testamento que vocês foram as
únicas pessoas no mundo que haviam se comportado com algum
sentimento de bondade e misericórdia com ele.

Naquela época, há mais de 50 anos, a soma de 10 mil dólares foi
suficiente para os Greenberg comprarem uma casa. Como os
Greenberg haviam dado ao Sr. Birnbaum uma casa, então D'us
recompensou a bondade deles "Midá Kenegued Midá" (medida por
medida), dando a eles uma casa para morar. (História Real, retirada
do livro "Impact!", de autoria de Dovid Kaplan).
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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
"TRAZENDO VIDA AOS OUTROS"
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ABRINDO OS
PORTÕES DO CÉU

Como funciona a nossa Tefilá? Se houver,
D’us nos livre, um decreto Celestial de
alguma tragédia que deve ocorrer, é
possível através da Tefilá “mudar a
cabeça” de D’us? Podemos nos
apresentar diante de D’us e “protestar”
contra algo que Ele decretou, como se
não fosse algo bom? Podemos convencer
D’us a fazer algo diferente do que Ele, em
Sua infinita sabedoria, havia planejado?

Explica o livro Chovot Halevavót (Os
Deveres do Coração) que o propósito da
Tefilá não é mudar a “cabeça de D’us”, e
sim nos trazer o entendimento de que
somos completamente dependentes da
Vontade de D’us e que somente podemos
sobreviver através da Sua misericórdia.

Porém, o ato de rezar nos eleva e nos
transforma de uma maneira tão intensa
que já não somos mais as pessoas que
éramos antes da Tefilá.

É desta maneira que podemos “cancelar”
decretos Divinos. Como a pessoa se
transformou, ela não é mais a mesma
pessoa que merecia aquela tragédia. D’us
não mudou, foi a pessoa que mudou.

 

 

"Yaacov partiu de Beer Sheva e foi para Haran" (28:10).
Quando Yaacov deixou Beer Sheva, tinha intenção de ir
direto para Haran. No entanto, isso parece contradizer a
Guemará (Meguila 17a), que após Beer Sheva, Yaacov foi
direto estudar Torá na Yeshivá, onde passou 14 anos! 

A Guemará (Kidushin 29b) pergunta: o que deve ter
precedência, casar-se ou dedicar-se ao estudo da Torá? Se a
pessoa é rica e não precisa trabalhar para se sustentar,
então deverá primeiro casar-se e depois estudar Torá. Mas
se o casamento colocar um peso financeiro para ele, então
ele deve primeiro estudar e só depois se casar.

Yaacov partiu da casa de seus pais com riqueza e, portanto,
planejou ir direto para Haran para encontrar uma esposa.
No caminho, Elifaz, o filho de Esav o perseguiu e roubou
todo seu dinheiro. Então sua primeira obrigação passou a
ser estudar Torá e, portanto, ele mudou a direção.

Saída de Yaacov de Beer Sheva e a visão de Yaacov.
Yaacov encontra Rachel e chora.
7 anos de trabalho por Rachel e a enganação de Lavan.
Após 7 anos de trabalho, Yaacov se casa com Lea.
Yaacov se casa com Rachel e trabalha mais 7 anos por ela.
Lea tem 4 filhos: Reuven, Shimon, Levi, Yehuda.
Yaacov se casa com Bilá, escrava de Rachel.
Bilá tem 2 filhos: Dan e Naftoli.
Yaacov se casa com Zilpá, escrava de Lea.
Zilpá tem 2 filhos: Gad e Asher.
Lea tem mais dois filhos: Issachar e Zevulun.
Lea tem uma filha: Diná.
Rachel tem um filho: Yossef.
Yaacov trabalha mais 6 anos e Lavan tenta enganá-lo.
Yaacov decide voltar, mas Lavan persegue e alcança.
O Pacto de Yaacov e Lavan.

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"Lembre-se da sabedoria da água: ela
nunca perde tempo discutindo com seus
obstáculos, ela simplesmente os contorna"
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Baseado no Livro “Praying with Fire, do
Rav Heshy Kleinman

DVAR TORÁ

SHABAT SHALOM
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