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Era Chánuka e a casa do Reb Nechumke estava cheia de parentes e alunos
que queriam participar com ele do acendimento das velas. A Chanukiá
polida e brilhante já estava no lugar apropriado, os copinhos já estavam
cheios de azeite cristalino e os pavios de algodão já estavam preparados. 

Quando chegou o horário de acendimento, ao contrário do que todos
esperavam, o Rav Nechumke permaneceu sentado ao lado da Chanukiá,
estudando tranquilamente. Nas janelas das casas vizinhas já era possível ver
várias velas de Chánuka sendo acesas, mas o Rav Nechumke não se movia.
Passou um tempo, e mais um tempo, mas o Reb Nechumke continuava
sentado. Lá fora já estava escuro e ninguém entendia o motivo do atraso. As
crianças menores já estavam sem paciência, ansiosas pelo acendimento.

Após mais algum tempo, a porta se abriu lentamente e a esposa do Rav
Nechumke entrou em casa. Quando ele viu que sua esposa havia chegado,
abriu um enorme sorriso e imediatamente foi acender a Chanukiá. Depois
do acendimento, os alunos questionaram o motivo daquela demora:

- Rav, de acordo com uma das opiniões, as velas de Chánuka devem ser
acendidas até o por do sol. Sabemos o quanto você é exigente e tenta
cumprir as Mitzvót de acordo com as opiniões mais rigorosas. Então por que
você esperou pela sua esposa se, de acordo com a Halachá, ela não tinha
obrigação de estar presente no momento do acendimento das velas?

- Vocês fizeram uma boa pergunta - começou a dizer o Rav Nechumke,
olhando para os alunos com carinho - mas o que eu fiz está baseado em um
ensinamento dos nossos sábios. Explica o Talmud que se um homem é tão
pobre que não tem condições de comprar as velas de Shabat e as velas de
Chánuka, ele deve dar prioridade para as velas de Shabat, pois elas
envolvem o conceito de "Shalom Bait" (Harmonia familiar). Eu sabia que se
eu não esperasse minha esposa e acendesse a Chanukiá sem ela, certamente
eu causaria um sofrimento nela e com isso poderia prejudicar meu Shalom
Bait. Se as velas de Shabat têm prioridade sobre as velas de Chánuka por
causa do Shalom Bait, então decidi que poderia me apoiar nas opiniões mais
lenientes, que permitem o acendimento depois do pôr do sol, para assim
garantir que eu não causaria nenhuma mágoa em minha esposa."
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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 LUZ QUE TRAZ PAZ"
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ABRINDO OS
PORTÕES DO CÉU

Mesmo quando algo que pedimos em
uma Tefilá não acontece, ainda assim
precisamos saber que a recompensa da
Mitzvá de Tefilá está guardada para o
Mundo Vindouro, como qualquer Mitzvá.

Além disso, o Mabit afirma que a nossa
Tefilá pode ainda trazer outros tipos de
benefício neste mundo.

Em primeiro lugar, futuramente nosso
pedido ainda poderá ser atendido.

Além disso, mesmo que exista um
Decreto Divino que impeça o pedido de
acontecer, a pessoa pode receber certos
benefícios ou recompensas que guardam
semelhança com o pedido original.

Por exemplo, Moshé rezou para entrar
em Israel. Apesar de D’us não ter
atendido seu pedido, Ele mostrou a
Moshé toda a terra e os eventos que
aconteceriam lá.

Portanto, quando alguém reza para que
um doente se cure de uma doença,
mesmo que a Tefilá não tenha sido
atendida para aquela pessoa, pode ser
que servirá para evitar que outro
parente fique com a mesma doença.

Eliezer, ordenado por Avraham, foi buscar uma esposa para
Itzchak, alguém digna em dar continuidade à construção do
povo judeu. O sinal que Eliezer obteve para identificar a
melhor esposa foi a bondade que a mulher teve em servir
água a ele e seus camelos. Eliezer percebeu em Rivka algo
especial, pois se apresentou como servo de Avraham, mas
ela o serviu como um “senhor”.

Quando praticamos atos de bondade, devemos nos
preocupar em fazê-lo com o devido prazer, com sorriso no
rosto e bom agrado, pois isso vale tanto quanto o ato em si. 

Em tudo na vida, quando fazemos com prazer, recebemos
uma brachá especial sobre aquele ato. Consta no Zohar que
para cada ato que fazemos, Hashem recebe de um anjo
especial o próprio ato em suas mãos e sente seu cheiro. Qual
é o significado de cheirar o ato? O cheiro representa a
maneira como foi realizado aquele ato; quanto mais bem
intencionado, mais perfumada a Mitsvá chega em Hashem.          

Quando o assunto é ajudar o próximo, devemos valorizar o
“como” ajudamos tanto quanto o “o que” ajudamos. Rivka se
preocupou em ajudar Eliezer, independente de seu status,
se receberia algo em troca ou se alguém estava olhando.
Além de servi-lo, ainda se preocupou com os camelos, não
deixando nada pela metade.

Falecimento de Sara.
Compra de um local para o enterro.
A busca de uma esposa para Itzchak.
Critérios de Eliezer.
Rivka atende os requisitos.
Eliezer reconta toda a história para a família de Rivka.
Ytzchak se casa com Rivka.
Avraham se casa com Keturá e tem filhos.
Falecimento de Avraham.
Descendentes 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


