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UM ANO BOM E DOCE - ROSH HASHANÁ 5781 
 

Mais um ano está terminando. Parece que foi ontem que estávamos na mesa de Rosh 

Hashaná, comendo a maçã com mel e desejando aos nossos familiares um ano bom e doce, 

e já estamos fechando mais um ciclo. Nossos sábios perguntam: Por que desejamos Shaná 

Tová Umetuká (um ano bom e doce)? Não é suficiente que o ano seja bom? 
 

"Certo dia, um professor ateu quis provocar um grupo de crianças no início da aula. 

Ele perguntou, de forma debochada, quem era D'us. Uma das crianças, na inocência, 

respondeu: 
  

- D'us é o Criador. Ele fez a terra, o mar e tudo que está neles. Ele também nos criou, 

por isso somos filhos Dele. 
  

O professor então, de forma desafiadora, questionou: 
  

- Como você sabe que D'us existe, se você nunca O viu? 
  

A sala ficou toda em silêncio. As crianças não sabiam o que responder. Até que 

Avraham, um menino muito tímido, levantou a mão e falou: 
  

- A minha mãe sempre me diz que D'us é como o açúcar no leite que ela me prepara 

todas as manhãs. Eu não consigo ver o açúcar que está dentro da caneca de leite, 

mas eu sei que o açúcar está lá, pois o leite fica doce. Da mesma maneira, nós não 

podemos enxergar D'us, mas sabemos que Ele está entre nós, pois sentimos a doçura 

dos Seus atos de bondade". 
  

Muitas vezes as bondades de D'us vêm escondidas, de maneira que precisamos refletir para 

percebê-las. Este ano que passou, apesar das dificuldades, certamente foi um ano bom. 

Tivemos mais tempo para nossas famílias, para o nosso estudo de Torá, para as nossas 

reflexões. Foi, acima de tudo, um ano no qual crescemos muito e amadurecemos. 
 

Por isso, desejamos que o próximo ano não seja apenas bom, mas que também possamos 

perceber as infinitas bondades de D'us em nossas vidas e sentir a doçura da Sua bondade. 
 

SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ - QUE SEJAMOS INSCRITOS E SELADOS NO LIVRO DA VIDA 
 

                                                             R’ Efraim Birbojm   

        Diretor - Shaarei Biná Brasil 

Editorial 
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Querido(a) leitor(a), 
 

Com grande êxito e todos os cuidados, retomamos as aulas de PILATES segundas e quartas-

feiras nos períodos da manhã e tarde, mas também seguimos com as aulas via Zoom, agradando 

a todas. 
 

Nossos shiurim com o R. Efraim Birbojm estão cada vez mais intensos, alunas de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Belém e até de fora do Brasil. Como preparação para as Grandes Festas, demos uma 

turbinada na programação acrescentando aulas sobre o livro Shaarei Teshuvá para entrarmos 

5781 de alma limpa. 
 

Nosso Kiruv “SHAAREI I.D.” mantém aulas duas vezes por semana à noite via Zoom, com número 

crescente de inscritas, algumas até participando das nossa programação geral.  

Outras estão em Israel para um programa de estudos e ressaltaram muito a importância da base 

que receberam aqui na Shaarei, que as ajudou a ter mais maturidade judaica.  
 

Desejamos shaná tová umetuká e gmar chatimá tová! Que sejamos inscritos e selados no Livro da 

Vida, com boas notícias e volta à normalidade, sem doenças e com a chegada de Mashiach! 

SHIURIM VIA ZOOM  
2ª a 5ª ás 14h00* 
 

SEG:  
14h00 - Judaísmo e Misticismo 
- Chovót Halevavót (Emuná) 
 

16h00 - Halachót na Prática  
 

TER: Atingindo a perfeição - 
Orchót Tzadikim (Psicologia 
dos Justos) 
 

QUA: Parashat HaShavua 
 

QUI:  Mussar (Ética judaica) - 
Pirkei Avót 
 

*2ª são 2 shiurim 


