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"Numa granja, havia uma galinha que se destacava das outras por
sua coragem e ousadia. Ela não tinha limites, pois sentia a
responsabilidade de ser um exemplo para as outras galinhas.
Suas atitudes contagiavam e motivavam. O dono da granja,
porém, não apreciava estas qualidades e estava aborrecido. 

Um dia, o dono da granja fincou um bambu no meio do campo,
amarrou nele uma extremidade de um barbante e a outra
extremidade amarrou no pé da galinha. Desse modo, de repente,
o mundo tão amplo da galinha foi reduzido a até onde o barbante
lhe permitia chegar.  A galinha tentou se libertar algumas vezes,
mas depois desistiu. Assim, começou a passar seus dias ali,
ciscando, comendo e dormindo, dia após dia, acomodada. 

Depois de um tempo, o dono da granja teve dó da galinha, pois ela
era tão agitada e corajosa, mas havia se tornado uma ave pacata.
Então ele cortou o barbante e a soltou. Agora a galinha estava
livre, o horizonte novamente seria seu limite, ela poderia ir para
onde quisesse. Mas a galinha, mesmo solta, não ultrapassava o
limite que ela própria havia criado em sua cabeça.  Só ciscava e
andava dentro do círculo, no seu limite imaginário. Olhava para o
lado de fora, mas não tinha coragem suficiente para se
"aventurar" a ir até lá.  Preferiu ficar do lado conhecido, em sua
zona de conforto. Esqueceu-se de sua responsabilidade de ser um
exemplo e, com o passar do tempo, envelheceu e ali morreu".

Quando nos acomodamos e aceitamos passivamente que as
dificuldades da vida nos derrubem, terminamos sem forças para
lutar. Temos que viver com garra, com a vontade de vencer os
desafios, com a responsabilidade de nos tornarmos um exemplo
para o mundo. Isto nos dará a energia para alcançar o sucesso.
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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
"CORAGEM PARA OUSAR"
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ABRINDO OS
PORTÕES DO CÉU

O Talmud nos ensina que as nossas 3
Tefilót diárias foram fixadas de acordo
com os nossos 3 patriarcas, Avraham,
Yitzchak e Yaacov. O Talmud também
afirma que as Tefilót diárias são paralelas
aos Korbanót que eram oferecidos no
Beit Hamikdash. Mas isto não é
contraditório? 

Explica o Rambam que não há
contradição, cada uma das afirmações do
Talmud representa uma das dimensões
da Tefilá. 

Quando o Talmud afirma que as Tefilót
foram fixadas de acordo com os
patriarcas, refere-se ao aspecto de
pedirmos na Tefilá todas as nossas
necessidades. Já quando o Talmud
associa as Tefilót aos Korbanót, isto se
refere ao aspecto de “Avodá” (Serviço)
da Tefilá.

Há duas fontes da Torá que também
demonstram estes dois aspectos da
Tefilá. Em um versículo está escrito “E
servirão (a D’us) com todo o teu
coração”, que se refere ao lado de Avodá.
Já o versículo “Quando vocês saírem
para a guerra contra o seu inimigo... e
toquem as trombetas” se refere ao lado
de pedidos que há na Tefilá.

 

Efraim e Menashe, filhos de Yossef, nasceram no Egito.
Mesmo em um ambiente muito negativo, Efraim e Menashe
eram crianças incríveis. Yossef conseguiu criar seus filhos
conforme a educação judaica. Qual foi o segredo de Yossef ?          

Yossef trabalhava falando palavras de Torá. O nome de
Hashem não saía de sua boca nem por um segundo. Não
cantava músicas nem ficava assobiando, tudo o que Yossef
fazia enquanto “varria o chão” da casa de Potifar era
lembrar do estudo da Torá que seu pai Yaacov lhe havia
ensinado e das bondades de Hashem.         

Certamente Yossef se manteve “vivo” por causa de sua
convicção de que tudo aquilo era um decreto Divino. Ele
precisava apenas se concentrar e esperar os fatos
acontecerem. Foi com esse espírito que Yossef educou seus
filhos, com bases fortes e convicções. Transmitiu valores
verdadeiros e sólidos, inabaláveis mesmo diante das
tentações do Egito. Mas o seu exemplo foi a melhor lição,
pois, para plantar uma boa educação, devemos ser um
exemplo aos filhos das lições que queremos transmitir. 

Os dois sonhos do Faraó e interpretação de Yossef.
Yossef se torna o vice rei e se casa com Osnat.
A estratégia de Yossef é implantada no Egito.
Yossef tem dois filhos: Efraim e Menashé.
Começam os anos de fome.
Yaacov manda seus filhos aos Egito.
Yossef reconhece os irmãos, mas eles não o reconhecem.
Yossef acusa os irmãos de serem espiões.
Os irmãos de Yossef se arrependem.
Yossef prende Shimon e exige a vinda de Biniamin.
Yaacov se recusa a enviar Biniamin.
A fome continua e Yaacov é obrigado a enviar Biniamin.
Yossef esconde cálice de prata na sacola de Biniamin.

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"Quando deixamos nossa vida nas Mãos
de D'us, enxergamos a Mão de D'us em
tudo o que acontece em nossas vidas"
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Baseado no Livro “Praying with Fire, do
Rav Heshy Kleinman

DVAR TORÁ

SHABAT SHALOM

ASSUNTOS DA PARASHAT


