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O Rav Yitzchak Hutner, Rosh Yeshivá de Pachad Yitzchak, além de ser
um grande sábio de Torá, era também uma pessoa extremamente
sensível às necessidades das pessoas, em especial de seus alunos.

Certa vez, um aluno, que não era daqueles que mais se destacavam,
fez uma pergunta aparentemente simples no meio de uma das aulas.
Para o espanto de todos, o Rav Hutner respondeu a pergunta com um
entusiasmo fora do normal, como se a pergunta tivesse sido genial. E,
durante a aula, ele repetiu a pergunta várias vezes, com grande
admiração. Mas os outros alunos, que não enxergaram nenhuma
genialidade naquela pergunta, não conseguiram entender a reação do
rabino.

Porém, o Rav Yitzchak Hutner sabia muito bem o que estava fazendo.
Aquele aluno estava passando por um momento muito difícil. Com
dificuldades no estudo, ele tinha sérios problemas de autoestima e
estava em uma fase de grande queda espiritual, desanimado e com
risco de acabar se desviando completamente dos caminhos da Torá.
Naquele dia, quando ele escutou os elogios do Rav Hutner, sua vida
mudou.

Receber aqueles elogios do Rosh Yeshivá deu um enorme impulso na
sua autoestima. Ele conseguiu frear aquela queda espiritual e
começou uma mudança de marcha na sua vida, melhorando cada vez
mais nos estudos e no cumprimento das Mitzvót. Pouco tempo depois
ele havia se transformado em uma fonte de vitalidade na Yeshivá. Os
pais daquele aluno relataram que o Rav Hutner conseguiu, com um
simples ato, realizar uma proeza gigantesca, no mesmo nível de
"ressuscitar os mortos".

Quando o Rav Hutner mostrou ao seu aluno que ele era capaz, isso
deu a ele um enorme impulso, capaz de salvar até mesmo seu
judaísmo.
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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

Da mesma forma que cumprimos a
Mitzvá do Etrog em Sucót com
entusiasmo, sem nos preocuparmos com
o que esta Mitzvá nos trará neste mundo,
assim também devemos cumprir a
Mitzvá de Tefilá.

O objetivo da Mitzvá de Tefilá não é
preencher nossas necessidades, e sim
expressar nosso reconhecimento de que
apenas D’us pode preencher as nossas
necessidades, se esta for a Sua vontade.

A recompensa desta Mitzvá, como das
outras Mitzvót, está guardada para o
Mundo Vindouro, conforme dizemos na
nossa Tefilá de Shacharit: “Estas são as
coisas através das quais a pessoa
aproveita seus benefícios neste mundo,
mas a parte principal permanece intacta
para o Mundo Vindouro”. Uma destas
coisas é a concentração na Tefilá. 

Algumas vezes nos sentimos
desapontados por nossas Tefilót
aparentemente não estarem sendo
escutadas. Porém, isto não diminui o que
conseguimos fazer através da nossa
Tefilá. Nenhuma Tefilá é em vão e,
portanto, não há nenhum motivo para
frustrações e desilusões.

A Parashá relata que Rivka ficou assustada quando sentiu
que estava esperando um bebê "indeciso". Quando passava
por lugares de Torá, o bebê se mexia, e quando passava por
lugares de idolatria, o bebê também se mexia. Recorreu à
Yeshivá de Shem e Ever, onde soube que eram dois bebês.          

Viemos a este mundo com o desafio de acertar o caminho
correto e vencer nossas más inclinações.  Hashem colocou
no ser humano o Yetser HaTov e o Yetser HaRá, para que
tenhamos um equilíbrio ao expressarmos nosso livre-
arbítrio e méritos por nossas decisões corretas.          

Rivka achou que estava se tratando de uma criança confusa
e cheia de conflitos desde pequeno. Mas quando recebeu a
notícia de que seriam duas crianças, se acalmou, pois
entendeu que assim poderia fortificar a boa inclinação de
Yaacov e tentar mudar a má inclinação de Essav.  

Observar as inclinações de nossos filhos e identificá-las é o
nosso desafio na educação.

Ytzchak e Rivka fazem Tefilá.
Rivka engravida.
Bebê se mexe.
Profecia.
Nascimento de Yaacov e Essav.
Venda da primogenitura.
Fome na terra. 
Ytzchak e os Plishtim.
Disputa pelos poços.
O Casamento de Essav.
Ytzchak fica cego.
Ytzchak dá a Brachá de primogenitura para Yaacov.
Ytzchak dá Brachá para Essav.
Yaacov vai para seu tio Lavan procurar uma esposa.
Essav se casa com a filha de Ishmael.

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"Quem não tem quase nada, normalmente
agradece por tudo. Quem tem tudo,
normalmente reclama por nada"
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Baseado no Livro “Praying with Fire, do
Rav Heshy Kleinman

DVAR TORÁ

SHABAT SHALOM

ASSUNTOS DA PARASHAT


