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"David era um menino inteligente. Tão inteligente que às vezes
fazia perguntas difíceis de responder. Certa vez ele perguntou: 

- Pai, qual é o tamanho de D'us?

O pai não sabia como responder, pois a pergunta era profunda e
precisava ser explicada de forma que seu filho, de apenas 7 anos,
entendesse. Então, ao olhar para o céu, o pai viu um avião passando
e perguntou ao filho:

- David, qual o tamanho daquele avião?

- É um avião bem pequeno, quase não dá para ver - respondeu
David, olhando para cima.

Pouco tempo depois a família de David foi viajar de avião. No
momento do embarque, quando estavam ao lado do avião, o pai
perguntou novamente:

- David, qual o tamanho desse avião?

David arregalou os olhos quando viu como aquele avião era
gigantesco. Então seu pai lhe ensinou:

- Filho, você se lembra do avião que vimos voando e parecia tão
pequeno? Na verdade, os dois aviões são iguais. A diferença é que
aquele estava longe, enquanto este está aqui pertinho.

- Assim também acontece com D'us - continuou o pai - o tamanho
de D'us depende da distância que você estiver Dele. Quanto mais
perto de D'us você estiver, maior Ele será na sua vida."

Nos acontecimentos cotidianos, podemos viver como se tudo fosse
apenas coincidência e acaso, ou podemos perceber a mão de D'us
presente em cada detalhe do que ocorre em nossas vidas.
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SHAAREI NEWS

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 GRANDEZA DE D'US"
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ABRINDO OS
PORTÕES DO CÉU

Vimos que não é D’us que muda Seus
decretos após a nossa Tefilá, somos nós
mesmos que mudamos, fazendo com que
um mau decreto, D’us nos livre, não nos
atinja. Porém, como funciona quando
rezamos por outra pessoa?

Responde o Rav Eliahu Lopian zt”l que
toda vez que uma pessoa faz um bom ato,
de forma consciente ou inconsciente, ela
ganha méritos por isso.

Portanto, quando uma pessoa reza por
um doente, por exemplo, aquele que
rezou se aproxima de D’us através de sua
Tefilá. Esta aproximação foi
indiretamente causada por aquele que
está doente e, portanto, ele recebe parte
dos méritos daquela Tefilá e da
aproximação espiritual da outra pessoa.

Quanto mais pessoas rezarem pelo
doente, mais méritos ele recebe, por
estar causando coisas boas aos outros,
mesmo que seja de maneira inconsciente.

Em última instância, por causa de todos
os méritos que recebeu, o doente
também muda, e é possível que o decreto
de D’us já não o atinja mais.

“Então ele dividiu as pessoas que estavam com ele, e o
rebanho e o gado e os camelos, em dois acampamentos
distintos. Pois ele disse: 'Se Essav vier para o primeiro
acampamento e atingi-lo, então o acampamento
remanescente deverá sobreviver'” (32:8,9)           

Rashi explica que quando Yaacov disse que “o
acampamento remanescente deverá sobreviver”, ele disse
em tom de afirmação, não de esperança. Como ele sabia?

Rivka havia dito para Yaacov: “Por que devo enlutar-me de
vocês dois no mesmo dia?” (27:45). Yaacov percebeu que as
palavras de sua mãe eram uma profecia e, portanto, sabia
que ele e Essav morreriam no mesmo dia. Ele então bolou a
seguinte estratégia: colocou os dois grupos com um dia de
distância entre si. Então posicionou-se no primeiro grupo,
pronto para lutar com Essav se fosse preciso. Yaacov sabia
que mesmo que morresse na batalha, Essav nunca
alcançaria com vida o segundo grupo, já que ele levaria mais
de um dia para alcançá-lo. Portanto, Yaacov estava seguro
que o segundo grupo sobreviveria.

Yaacov envia mensageiros.
Yaacov temeu e se preparou para reencontro com Essav.
Yaacov fica sozinho.
A luta com o anjo.
Yaacov encontra Essav.
Chegada a Shechem, Diná é sequestrada e desonrada.
Shimon e Levi vingam a honra da irmã, Yaacov fica bravo.
Yaacov viaja para Beth El.
A morte de Rivka e Dvora.
D’us muda o nome de Yaacov para Israel.
Rachel tem mais um filho: Biniamin.
A morte de Rachel e enterro no caminho, Beth Lechem.
A morte de Itzchak.
A Linhagem de Essav, de Seir e reis de Edom.

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"Quando não podemos mudar uma
situação, é sinal que estamos sendo
desafiados a mudar a nós mesmos"
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Baseado no Livro “Praying with Fire, do
Rav Heshy Kleinman

DVAR TORÁ

SHABAT SHALOM
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