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APROVEITANDO A ÚLTIMA OPORTUNIDADE
As Brachót instituídas pelos sábios nos fazem prestar atenção às nossas ações cotidianas.
Uma das Brachót mais interessantes chama-se “Elokai”, na qual dizemos todas as manhãs:
“Meu D’us, a alma que Você me deu é pura. Você a criou, Você a formou, Você a soprou
dentro de mim e Você a protege dentro de mim. E Você vai no futuro tirá-la de mim e
devolvê-la mais tarde. Todo o momento em que a alma está dentro de mim, eu agradeço a
Você, meu D’us e D’us dos meus antepassados, Mestre de todas as obras e Senhor de
todas as almas. D’us, a Fonte das Brachót, que devolve as almas aos corpos sem vida”.

O Chafetz Chaim explica que nesta Brachá podemos internalizar que nossa alma é pura e,
justamente por isto, é eterna. Nossa alma existe desde a criação do mundo e continuará
existindo por toda a eternidade. Dentro deste período infinito, há um período curto, de 70 ou
80 anos, no qual esta alma é “plantada” em nosso corpo. E são estes poucos anos que
fazem toda a diferença na definição da eternidade da alma, pois é somente durante este
período que podemos manter a pureza da nossa alma, melhorá-la e embelezá-la.
Esta Brachá nos ensina que a mesma alma que será retirada por D’us no momento da morte
será regressada ao corpo para a vida eterna. No nível em que nossa alma for devolvida a
D’us, assim ela voltará por toda a eternidade. Portanto, a nossa eternidade depende de
como vamos viver os poucos anos de vida no mundo material.

É por isso que dizemos: “Todo o momento em que a alma está dentro de mim, eu agradeço
a Você”, pois a oportunidade de agradecer, de se purificar, de crescer e melhorar é apenas
neste curto período de tempo, no qual a alma está dentro do corpo, quando temos escolhas.
Estamos entrando em Elul, o último mês do ano, mês de preparação para o julgamento de
Rosh Hashaná. É uma época propícia para o arrependimento e conserto dos nossos atos. E,
em especial, uma época de conexão com D’us. Se o mundo material é a oportunidade ideal
de conexão com D’us e crescimento, o mês de Elul é uma oportunidade ainda maior.
Através das pequenas atitudes, as Mitzvót do dia-a-dia, podemos construir a nossa conexão
espiritual. Se aproveitarmos a oportunidade, se nos esforçarmos um pouco mais nas
pequenas atitudes da vida, colheremos uma eternidade de Brachót.

R’ Efraim Birbojm
Diretor - Shaarei Biná Brasil
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Querido(a) leitor(a),

Após esse longo período de isolamento social, retomamos parte das atividades na Casa.
Seguindo todos os protocolos de biossegurança e higiene, reabrimos o PILATES duas vezes por
semana (segundas e quartas), nos períodos de manhã e tarde, foi uma alegria rever o
movimento no local que nos é tão querido! Mas seguimos também as aulas via Zoom para
interessadas, agradando assim todos os gostos.

Nosso carro-chefe, os shiurim de Torá continuam a todo vapor, de segunda a quinta-feira, às
14h00 (também segunda às 16h00), com o R. Efraim Birbojm. Graças à possibilidade das aulas
online, conseguimos atingir pessoas de fora de São Paulo ou de locais mais afastados da
cidade. Temos alunas do Rio de Janeiro, Belém, Porto Alegre e até de Israel, é a tecnologia a
nosso favor, tornando a quarentena um prato cheio para o aprendizado de Torá e Yahadut.
Confira abaixo nossa programação e entre em contato pelo Whatsapp (11)97627-8979 para
receber nossos links para o Zoom. As aulas anteriores também estão disponíveis em nosso
canal do Youtube /shaareibinabrasil.

Completando nosso ciclo, as aulas do Kiruv seguem via Zoom da mesma maneira e horários
que as presenciais, possibilitando total interação dos professores com as alunas, além de um
grupo de Whatsapp para troca de informações e dúvidas entre eles. A grande novidade é que
neste mês teremos algumas alunas embarcando para uma experiência de estudos em Israel,
elas estão contando os dias, com certeza será enriquecedor!

Esperamos em breve e com total segurança a retomada completa das nossas atividades.
Chodesh Tov e que elevemos nossos corações para os bons atos neste mês de Elul!


