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O Rav Moshe Feinstein zt"l foi um dos maiores sábio de Torá dos Estados Unidos

no século passado. Além do seu vasto conhecimento de Torá, ele era um modelo

de bondade, compaixão e preocupação com os outros. Ele conseguiu, através do

estudo da Torá e do cumprimento das Mitsvót, trabalhar seu caráter em um nível

quase sobre humano.
 

Um exemplo é esta história, que chama a atenção pelo grande nível de

autocontrole atingido pelo Rav Moshe Feinstein. Certo dia, ele estava na

sinagoga, concentrado nos seus estudos, fazendo anotações. Alguém o

interrompeu em certo momento e ele deixou brevemente sua mesa para

resolver algo fora da sinagoga. Enquanto ele estava fora, um dos seus alunos teve

curiosidade de ler as anotações que o rabino havia feito. Mas, ao se aproximar,

acidentalmente derrubou um frasco de tinta azul sobre a Guemará do Rav

Moshe Feinstein, deixando a página completamente azul.
 

O aluno entrou em pânico. Ele havia estragado a Guemará de um dos maiores

rabinos da geração! Se sentiu tão envergonhado que não conseguiu nem mesmo

se mover para se afastar dali. Quando o Rav Moshe Feinstein voltou para sua

mesa e viu sua Guemará completamente arruinada e seu aluno paralisado de

medo, entendeu o que havia acontecido. Então ele disse carinhosamente:
 

- Sabe que azul é a minha cor favorita? O livro ficou ainda mais bonito agora.
 

Então o Rav Moshe Feinstein sentou-se e voltou a estudar, como se nada tivesse

acontecido"
 

Muitas pessoas gostariam de ter autocontrole para nunca ofender outra pessoa.

Mas apenas querer não é suficiente. A única maneira de atingir níveis espirituais

elevados é através de muito esforço e dedicação.
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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
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A pessoa que aconselha os outros a
fazerem Chessed e a dar Tzedaká aos
necessitados receberá também méritos
por todos aqueles que ajudaram e por
aqueles que foram ajudados.

O nosso Yetser Hará não nos deixa
refletir sobre a grandeza do ato de
Chessed e sobre os seus benefícios.
Portanto, o conselho é que a pessoa leia
sempre os ensinamentos dos nossos
sábios da Torá que ressaltam os
louvores do traço de caráter de ser
altruísta. 

Desta maneira, a pessoa vai se
conscientizar que esta é a vontade de
D’us e se acostumará a se comportar
com os outros com  bondade.

Mesmo que uma pessoa cumpra a
Mitzvá de Chessed com a condição de
que tenha sucesso em alguma área
específica, ainda assim é considerado
uma Mitzvá. Isto ocorre pelo fato de a
intenção da pessoa ser cumprir uma das
Mitzvót da Torá, apenas ela quer que
D’us também a favoreça pelo mérito
desta Mitzvá, neste mundo ou no
Mundo Vindouro.

 

Há pessoas que acham difícil ajudar financeiramente o
convertido, o órfão e a viúva, pois estão sempre
insatisfeitas com o que têm. Como sempre procuram
adquirir mais para si mesmas, não conseguem dar nada
aos outros. Outros ajudam, mas o fazem sem alegria.
Portanto, a Torá pede para que esta pessoa lembre-se de
quando ela era escrava no Egito, realizando trabalhos
forçados e sobrevivendo com o mínimo de comida. Ao
sentir a dor dos outros, fica mais fácil querer ajudar. Por
isso, tente sempre se colocar no lugar das outras pessoas.

A Brachá e a Klalá.
Santidade de Israel / Destruição das idolatrias.
Altares particulares.
Permissão de comer oferendas redimidas.
Comidas sagradas consumidas só em Jerusalém.
Permissão de comer comidas não consagradas.
Princípios gerais.
Proibição de copiar os rituais dos Knaanim.
O falso Profeta.
“Missionários” idólatras e a Cidade Apóstata.
Responsabilidade do“Povo Escolhido”.
Animais, Criaturas aquáticas e Pássaros proibidos.
Maasser Sheni e Maasser Ani.
O Ano de Shmitá / Anulação das dívidas.
Emprestando dinheiro com generosidade.
O Escravo judeu.
Animais primogênitos.
Shalosh Regalim: Pessach, Shavuót e Sucót.
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Baseado no livro “Ahavat Chessed”, do
Chafetz Chaim

UMA FRASE PARA REFLETIR...

Qual é a diferença entre o sábio e o esperto?
O esperto consegue sair de situações difíceis.
O sábio nem entra nelas.

DVAR TORÁ


