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" Sentados num bar russo e bebendo vodca, alguns amigos
conversavam e expressaram seu sincero amor pelo czar e seu
governo. Sentindo-se repleto de lealdade, um dos homens
proclamou:

- Se eu tivesse um palácio magnífico, eu o dedicaria ao czar!

- É mesmo? - perguntaram os amigos, impressionados .

- E se você tivesse uma carruagem de luxo puxada por cavalos de
raça, ou uma fazenda com animais, você também dedicaria ao czar?

- Claro que sim! Pelo czar, Sua Majestade, eu daria qualquer coisa
que eu tivesse - declarou o homem.

Os outros duvidaram do amigo, imaginando que ele estava afetado
pelo álcool. Então o desafiaram de novo:

- E se você tivesse duas galinhas, então você as daria para o czar?

O homem ficou sério e admitiu, em voz baixa, que não daria.
Percebendo a expressão de perplexidade dos amigos, o homem
explicou com franqueza:

-Estas são as coisas que eu realmente possuo".

Em Rosh Hashaná , e principalmente em Yom Kipur, dissemos para
D'us: "Por favor, me dê mais um ano de vida e eu vou cumprir a Sua
vontade. Serei uma pessoa completamente diferente". Mas passado
Yom Kipur, será que estamos cumprindo nossa palavra, ou o que
dissemos foi apenas da boca para fora?
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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
"TESTE DE LEALDADE"
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SEJA UMA PESSOA
MELHOR

A recompensa de quem faz Chessed com
seu companheiro é enorme. Todas as
boas consequências que são resultados
indiretos de uma bondade feita são
consideradas como se a própria pessoa
tivesse feito estes atos pessoalmente. 

A pessoa que se acostuma a
constantemente fazer Chessed com seu
companheiro certamente terá suas
Tefilót aceitas diante de D’us e Ele
cumprirá seus pedidos. 

Todos os pedidos e súplicas que fazemos
a D’us, que Ele nos faça bondades e nos
ajude, são condicionais com a forma
como nos comportamos com nossos
companheiros. Se a pessoa não se
comporta da mesma maneira, isto é, se
não faz bondades com os outros quando
eles necessitam, dificilmente suas Tefilót
e súplicas serão recebidas diante de D’us. 

Isto ocorre em especial na área da
Parnassá (sustento), que estamos sempre
pedindo diante de D’us e que depende
apenas da bondade Dele, como nós
dizemos diariamente na nossa Tefilá
“Sustenta o mundo com bondade”.

 

A Guemará (Sucá 41b) conta o seguinte: “Aconteceu com
Raban Gamliel, Rabi Ieoshua, Rabi Elazar ben Azaria e
Rabi Akiva, que se encontravam num navio, e somente
Raban Gamliel possuia um lulav, que havia adquirido pela
quantia de mil zuz.”

Quanto vale mil zuz? Nossos sábios contam que duzentos
zuz representa o salário anual de uma pessoa. Supondo
que hoje em dia o salário médio mensal de alguém seja em
torno de cinco mil reais, então o salário anual dela é
sessenta mil reais. Mil zuz seria o equivalente ao valor do
salário de cinco anos de trabalho! Raban Gamliel pagou
pelas quatro espécies (lulav, hadassim, aravot e etrog, que
são utilizados para Mitzvá em Sucót) a incrível quantia de
trezentos mil reais!

Mesmo considerando que o valor foi colocado de forma 
 exagerada, no entanto, pelo menos o valor de dez mil
reais ele sim pagou.

Com relação a isso, a Guemará diz: “Por quê é necessário
frisar que ele comprou pela quantia de mil zuz? Para
mostrar como as Mitzvót são importantes para eles (Am
Israel).”

Perguntou o Aruch LaNêr: “Para “eles” são imporantes as
Mitzvót!? Para “ele” (Raban Gamliel) somente são
importantes, uma vez que só ele pagou mil zuz pelas
quatro espécies!”

O Ialkut HaGuershoni responde que o preço de qualquer
produto é estabelecido de acordo com a oferta e
demanda. Parece que no caso da Guemará, a oferta era
baixa e a demanda alta e, portanto, podemos sim
aprender daqui que as Mitzvót são importantes para
todos. Se não houvesse demanda, o dono das espécies iria
vendê-las por um um preço muito mais baixo.

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"Da mesma forma que uma simples vírgula
pode mudar todo o sentido de uma frase,
pequenas atitudes podem mudar todo o
sentido da sua vida"
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Baseado no livro “Ahavat Chessed”, do
Chafetz ChaimDVAR TORÁ

CHAG SAMEACH!
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