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"Rodrigo contratou Fernando, um experiente carpinteiro, para reformar
alguns móveis de sua casa. Mas o dia de Fernando não começou bem. Ele
chegou atrasado, com as mãos sujas de graxa, pois o pneu do seu caminhão
havia furado. E o resto do dia também não foi fácil. Sua furadeira queimou, a
serra quebrou, ele fez um corte na mão e, na hora de ir embora, seu
caminhão não funcionou. Rodrigo ofereceu uma carona. Durante o caminho,
Fernando estava com o rosto tenso. Ia em silêncio, olhando para baixo, sem
querer muita conversa. Rodrigo respeitou e também não tentou puxar papo.

Quando chegaram, Fernando convidou-o para conhecer sua casa e sua
família. Rodrigo estava com pressa, mas ficou sem jeito de não aceitar. Não
deixou de notar que Fernando, antes de entrar em casa, apoiou as duas
mãos sobre uma árvore, ficando assim por alguns instantes, e somente
depois entrou em casa. E um grande milagre aconteceu, pois Fernando
transformou-se em outra pessoa. O rosto tenso foi substituído por um
enorme sorriso e o silêncio virou gargalhadas enquanto abraçava os filhos e
a esposa. No momento de ir embora, Fernando agradeceu pela carona e
acompanhou Rodrigo até o carro. Ao passarem pela árvore, Rodrigo não
aguentou a curiosidade e perguntou sobre a estranha atitude de Fernando e
a mudança repentina de comportamento. Fernando explicou:

- Todos nós temos dificuldades no nosso dia, e quando voltamos para casa
acabamos descontando em nossas esposas e filhos todas as nossas
frustrações. Mas eles não merecem escutar grosserias, pois eles não têm
nada a ver com as dificuldades do nosso dia. Então eu decidi que, todas as
vezes que eu chegasse em casa, deixaria todos os meus problemas naquela
árvore que fica ao lado da entrada, e quando eu saísse de casa de manhã, eu
pegaria os problemas de volta.

- Que interessante - falou Rodrigo, surpreso com a atitude positiva do
marceneiro - Mas funciona mesmo?

- Melhor do que eu esperava - respondeu Fernando, abrindo um sorriso -
Pois eu deixo os problemas na árvore de noite, mas quando eu volto para
pegá-los no dia seguinte, eles não são nem metade do que eu me lembrava
ter deixado..."
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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
"A ÁRVORE DOS PROBLEMAS"
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ABRINDO OS
PORTÕES DO CÉU

Muitos pensam que a Tefilá é um
mecanismo que utilizamos para obter o
que queremos e precisamos. Mas isto
não é correto.

De acordo com o Mabit, a Tefilá é uma
Mitzvá da Torá, como está escrito: “Para
servi-Lo com todo o seu coração”
(Devarim 11:13). De acordo com o
Talmud (Taanit 2a), o serviço feito com o
coração é a Tefilá.

Portanto, quando uma pessoa faz uma
Tefilá com a devida Kavaná, ela está
cumprindo uma Mitzvá da Torá,
independentemente se seus pedidos
foram atendidos ou não.

A Mitzvá de Tefilá deve ser cumprida de
forma que expressamos nossos louvores
e agradecimentos a D’us. Além disso,
pedimos pelas nossas necessidades, pois
assim estamos depositando no coração a
certeza de que todas as nossas
necessidades estão nas mãos de D’us e
dependem apenas Dele.

Portanto, mesmo que D’us não mande o
que estamos pedindo, com o simples ato
de pedirmos já estamos cumprindo esta
Mitzvá.

A Parashat nos ensina a Mitzvá de "Achnassat Orchim"
(hospitalidade). Avraham era um mestre da bondade. D'us
providenciou um sol escaldante, no terceiro e mais doloroso
dia após o Brit-Milá de Avraham, para que não houvesse
ninguém nas estradas. Desta forma, Avraham poderia
descansar e se recuperar. No entanto, Avraham estava
angustiado por não ter convidados. D'us então enviou três
anjos sob a aparência de beduínos. 

Anjos não precisam de comida e, de fato, não podem comer.
Portanto, eles fingiram estar comendo. Se Avraham estava
tão aflito, a ponto de fazer D'us "alterar Seus planos" e
enviar hóspedes, por que D'us enviou anjos, que não podiam
comer? Por que Ele não tornou o clima mais ameno, fazendo
com que pessoas de verdade passassem perto da casa de
Avraham? 

Ao contrário do que poderíamos pensar, a Achnassat
Orchim não é uma Mitzvá benéfica apenas para os
convidados ou para o pobre, ela é uma Mitzvá benéfica
também ao anfitrião. Pois o convidado ganha uma refeição,
enquanto o doador ganha a eternidade e torna-se uma
pessoa melhor.

D’us visita Avraham após o Brit-Milá, aos 99 anos.
Os 3 Beduínos visitantes.
Promessa de um filho para Sara.
2 Anjos vão para Sdom.
Destruição de Sdom.
Nascimento de Amon e Moav.
Sequestro de Sara por Avimelech.
Nascimento de Itzchak.
9º teste de Avraham: Expulsão de Hagar e Ishmael.
O Tratado de Beer Sheva.
10º teste de Avraham: Akeidat Ytzchak.
Nascimento de Rivka.

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"Não vencemos todas as vezes que lutamos,

mas perdemos todas as vezes que deixamos

de lutar"
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Baseado no Livro “Praying with Fire, do
Rav Heshy Kleinman

DVAR TORÁ

SHABAT SHALOM

ASSUNTOS DA PARASHAT


