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SHAVUÓT - A ESCOLHA ENTRE A ILUSÃO E A REALIDADE
Nossa próxima parada no Calendário Judaico é a Festa de Shavuót, cuja essência é reviver
o recebimento da Torá no Monte Sinai. Mas o que significa reviver o recebimento da Torá, se
ela já nos foi entregue há mais de 3.000 anos?

Além disso, explica o Talmud que durante a entrega da Torá, D’us levantou o Monte Sinai
sobre a cabeça do povo judeu e disse: “Se vocês quiserem receber a Torá, tudo bem. Se
não, lá será o seu túmulo”. Para uma religião tão embasada no conceito de livre arbítrio, isto
parece, à primeira vista, incompreensível. O que D’us estava nos ensinando?

Vivemos em um mundo repleto de leis físicas. Podemos viver conscientes destas leis e suas
implicações, ou optar por ignorar estas leis, por nossa própria conta e risco. Nossa escolha
de ignorar as leis físicas não determina se elas se aplicam a nós ou não. Uma pessoa pode
ignorar a força da gravidade, mas mesmo assim, se ela saltar pela janela, cairá no chão.

D'us quis, no Monte Sinai, ensinar ao povo judeu que isto também se aplica em relação às
leis espirituais. A entrega da Torá mudou o rumo do povo judeu e da humanidade. Eles
entenderam que, daquele dia em diante, suas vidas deveriam ser vividas com significado e
de acordo com o propósito estabelecido na Torá. Quando D’us levantou a montanha sobre o
povo, estava ensinando uma preciosa lição: a Torá traz um conjunto de leis espirituais que
regem o mundo, tão imutáveis quanto as leis físicas da natureza. Da mesma forma que não
podemos escolher viver sem a lei da gravidade, também não podemos viver fora das leis
espirituais que regem o mundo criado por D'us.

O teste da entrega da Torá foi saber se eles aceitariam conviver com a nova realidade
ensinada por D'us, mesmo que isto significasse abandonar o comodismo, ou se voltariam a
um mundo de ilusões. A aceitação da Torá foi um grande ato, pois representa a aceitação da
realidade. Apesar de a Torá ter sido entregue há mais de 3.000 anos, em Shavuót temos nas
nossas mãos a mesma escolha: podemos escolher uma vida de ilusões, pagando o alto
preço das suas consequências, ou podemos receber novamente a Torá, ao declararmos que
queremos viver de acordo com a realidade, uma vida com um significado real.

CHAG SAMEACH

R’ Efraim Birbojm
Diretor - Shaarei Biná Brasil

Editorial



BS”DINFORMATIVO SHAAREI BINÁ BRASIL  – MAIO 2020

Começamos o mês de maio com grandes novidades! Apesar de ainda estarmos
em quarentena, nossas atividades não param!
Os shirurim via Zoom agora ocorrem todos os dias, de segunda a quinta-feira,
sempre às 14h00, ministradas pelo R. Efraim Birbojm, cada dia um tema
diferente:
2ª feira - Judaísmo e Misticismo – 48 Formas de adquirir a Torá
3ª feira - Atingindo a perfeição – Orchót Tzadikim (Psicologia dos Justos)
4ª feira - Tornando-se uma pessoa melhor através da Parashat HaShavua
5ª feira - Mussar (Ética judaica) – Pirkei Avót
Tivemos ainda um shiur internacional, diretamente de Israel, com o R. Peretz
Birbojm sobre os cuidados com a nossa fala, bem propício para o momento em
que estamos vivendo.
Nosso Kiruv Shaarei I.D. também segue com aulas duas vezes por semana via
Zoom, as meninas cada vez mais entusiasmadas, querendo cumprir as mitzvót,
tirando suas dúvidas através de WhattsApp.

As alunas de Pilates não precisam aguardar mais o retorno físico. Começamos a
marcar aulas via Zoom, cada uma em um horário, conforme sua disponibilidade.
Assim ninguém fica parada durante a quarentena.
Acompanhem nossas atividades pelas redes sociais ou pelo WhattsApp
(11)97627-8979. Esperamos que em breve consigamos voltar completamente ao
normal! Boas notícias!


