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O Rav Saadia Gaon, um verdadeiro gigante de Torá, foi visto certa vez por
um aluno se repreendendo de forma muito dura. O aluno questionou o
porquê de ele estar sendo tão rigoroso consigo mesmo. Então o Rav Saadia
Gaon explicou:

- Alguns meses atrás eu decidi que a honra que eu recebia das pessoas
estava interferindo no meu serviço religioso. Sem humildade não é possível
servir D'us com alegria. Decidi passar alguns meses em lugares onde
ninguém me conhecia. Coloquei roupas simples e comecei meu exílio,
vagando de cidade em cidade. Uma noite, cheguei a uma pequena pousada
de um judeu idoso, um homem gentil e simples. Conversamos um pouco
antes de ir dormir, e na manhã seguinte me despedi e segui meu caminho.
Horas depois, alguns alunos que estavam me procurando apareceram e
perguntaram ao judeu idoso se ele havia me visto. O homem riu e
perguntou: "O que uma pessoa tão grande como o Rav Saadia estaria
fazendo em um lugar como a minha pousada?". Mas quando os jovens
explicaram como provavelmente eu estaria vestido, o homem deu um pulo e
gritou:

"Meu D'us, o Rav Saadia esteve aqui! Vocês estão certos!"

- Ele correu, pulou em sua carruagem e voou na direção em que eu tinha ido
- continuou o Rav Saadia Gaon - Depois de um tempo ele me alcançou,
saltou da carruagem e caiu aos meus pés, chorando: "Por favor, me perdoe,
Rav Saadia, eu não sabia que era você!". Fiz ele se levantar e disse que ele
havia me tratado muito bem, que não precisava se desculpar por nada. Mas
ele continuava inconformado, dizendo: "Não, não, rabino. Se eu soubesse
quem você era, eu teria te tratado de forma completamente diferente".

- Naquele momento eu percebi que aquele homem estava me ensinando
uma lição muito importante e que o propósito do meu exílio havia se
cumprido - finalizou o Rav Saadia Gaon - Agradeci, abençoei-o e ele voltou
para casa. Agora, todas as noites, quando vou deitar, penso em como servi
D'us o dia inteiro. Então me lembro daquele senhor e digo para mim mesmo:
"Se eu soubesse sobre você, D'us, no início do dia o que sei agora, eu O teria
tratado de forma completamente diferente!". E é justamente por isso que eu
estava me arrependendo agora".
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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
"PROXIMIDADE COM D'US"
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SEJA UMA PESSOA
MELHOR

A pessoa precisa se conectar de maneira
muito forte ao traço de caráter de
Chessed, pois ele serve para despertar a
misericórdia de D’us e Sua bondade
sobre todo o povo judeu, mesmo que
tenha terminado o mérito dos nossos
patriarcas.

Quem tem o costume de fazer Chessed
de forma constante adquire o mérito de
ter filhos sábios e ricos. 

A Mitzvá de Chessed serve como
expiação das transgressões que a pessoa
possa ter cometido, como está escrito:
“Com Chessed e com Emet será expiada a
transgressão” (Mishlei 17). 

O traço de caráter de Chessed também
ajuda a prolongar a vida da pessoa.

Quando fazemos alguma bondade ao
próximo, devemos nos esforçar para
encobrir o nosso ato. Quanto mais a
nossa bondade for feita de forma oculta,
a Mitzvá será mais pura e brilhante, e a
recompensa dela será tão grande que
não poderá ser mensurada.

 

 

“Meus ensinamentos devem chegar como chuva até
vocês”  (Devarim  32:2). O Gaon MiVilna  ensina que a
chuva ajuda a fazer a plantação crescer. Porém, cresce
somente o que já estava semeado. Se alguém possui
vegetais e frutas saudáveis e deliciosos, a chuva vai ajudar
a desenvolvê-los. Mas se a pessoa possui cogumelos
venenosos, a chuva também vai ajudar no 
 desenvolvimento. 

De modo similar, o estudo da Torá faz a pessoa crescer.
Porém, isto depende do caráter da pessoa; se ela possui
características ruins e não se trabalhar, o estudo da Torá
não vai ajudá-la, podendo até piorar o seu caso. 

Por exemplo, uma pessoa arrogante tenderá a ficar mais
arrogante ao adquirir mais conhecimento. Provavelmente
utilizará seu conhecimento para inferiorizar outras
pessoas. Se a pessoa é cruel, quanto mais ela souber, mais
dor vai causar a outros. Uma pessoa que deseja poder, ao
ganhar mais conhecimento, vai manipular mais os outros. 

Por outro lado, a pessoa que tem boas características vai
utilizar seu conhecimento de Torá para ajudar o maior
número de pessoas que ela puder. Ela estará disposta a
compartilhar seu conhecimento com outros. Quanto mais
Torá ela estudar, mais elevada ela ficará. Todo o seu
comportamento em relação aos outros será um  kidush
Hashem, uma santificação do nome Divino.

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"Se você não quer um amanhã melhor,

para que você quer um amanhã?"
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Baseado no livro “Ahavat Chessed”, do
Chafetz Chaim

DVAR TORÁ

QUE SEJAMOS SELADOS NO LIVRO DA VIDA

• O Cântico de Moshé.
• Chessed de D’us com o povo judeu.
• Prosperidade causa afastamento de D’us.
• A queda espiritual das futuras gerações.
• A Fúria de D’us.
• Falsa noção dos conquistadores.
• Fonte do sofrimento do povo judeu.
• Consolo do povo judeu.
• Aviso de D’us que Moshé vai morrer.


