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"Fernando estava no meio de uma longa e cansativa viagem. Havia começado a

chover forte e, com o tanque quase vazio, achou melhor parar antes de correr o

risco de ficar sem combustível em um tempo chuvoso daqueles.
 

Estacionou no primeiro posto que encontrou. A tempestade havia apertado e o

vento forte fazia com que a chuva caísse sobre o frentista, deixando-o

encharcado. Fernando viu o frentista trabalhando debaixo daquela chuva fria e

sentiu-se mal. Mas o  o frentista não estava triste ou irritado. Ao contrário,

assobiava alegremente enquanto trabalhava. Após encher o tanque, ainda se

ofereceu para medir o nível do óleo e da água do radiador, mesmo debaixo de

chuva. Quando Fernando estava partindo, ele perguntou, curioso:
 

- Você sempre teve este alto astral?
 

Na verdade, não – respondeu o frentista – Eu era um jovem que tinha tudo.

Estudava em uma boa faculdade, tinha um bom carro, morava com meus pais em

uma bela casa e tinha muitos amigos. Mas eu não sabia dar valor para o que eu

tinha e estava sempre reclamando. Perdi bons amigos e brigava com meus pais

por motivos fúteis. Então fui convocado para lutar no Vietnã. Foi lá que eu

conheci o inferno. Passava dias sem comer uma refeição decente, dormindo na

lama, acordando com o barulho de tiros e vendo meus colegas caindo mortos ao

meu lado. Certo dia eu cheguei ao meu limite. Comecei a lembrar quantas coisas

boas eu tinha na vida e nunca havia dado o devido valor, principalmente minha

família e meus amigos. Naquele momento eu prometi a mim mesmo que, se um

dia eu conseguisse sair vivo daquele inferno, eu seria tão grato a D'us que nunca

mais reclamaria de nada. Uma semana depois a guerra acabou e voltei para casa.

E, assim, desde aquele dia, nada mais me aborrece".

Precisamos reclamar menos e sermos mais agradecidos por tudo o que temos.
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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



SEJA UMA PESSOA
MELHOR

secretariabina@gmail.com /shaareibinabrasil @shaareibinabr
(11)2384-7723
(11)97627-8979

Por causa da enorme importância da
Mitzvá de “Gmilut Chassadim” (fazer
bondade), cada pessoa deve tentar
montar um “Gmach” (instituição de
caridade) em sua casa ou escritório,
mesmo que seja algo pequeno.

É sabido que nem todos têm condições
financeiras de fazer isto e muitos
também não têm tempo disponível. O
conselho nestes casos é a pessoa se
reunir com outros e montar um
“Gmach” coletivo, ajudando com
dinheiro e com seu trabalho no que for
possível.

Quando muitos se ocupam de uma
Mitzvá, isto causa uma enorme alegria
para D’us. Mesmo que cada um se
ocupe apenas com parte do “Gmach”,
D’us considera como se cada um
sozinho estivesse fazendo a Mitzvá
completa.

Aquele que participa de um Chessed
onde muitos estão envolvidos recebe
uma porção a mais no Gan Éden e sua
recompensa será muito grande.

 

 
A Emuná elimina o medo que temos do futuro, de
situações com as quais não conseguiremos lidar. Porém,
se lembrarmos de como Hashem nos ajudou em
situações similares no passado, será mais fácil lidar.

Moshé disse aos ao povo judeu: se vocês começarem a se
questionar como serão capazes de derrotar as nações
que vivem em Knaan, devem se lembrar das experiências
passadas, de como Hashem ajudou em situações
semelhante, como no Egito. Desta maneira, seus
corações ficarão livres de preocupações. 

Sempre que você encontrar-se preocupado com o futuro,
pergunte a si mesmo: “De que forma Hashem já me
mostrou no passado que Ele pode me ajudar a superar
uma situação como esta?”. Desta maneira, vamos viver
muito melhor o presente, sem nos preocuparmos com
problemas que ainda nem aconteceram.

Recompensas pela obediência.
A garantia de D’us da vitória sobre os inimigos.
As lições do Man.
Perigos da prosperidade e advertência contra a
idolatria.
Advertência contra autoconfiança demasiada.
Lembrança dos erros cometidos no deserto.
As Segundas Tábuas.
Seguindo o caminho de D’us.
A Terra de Israel exigente.
Jugo dos Mandamentos.
Promessa de Vitória.

ASSUNTOS DA PARASHAT
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Baseado no livro “Ahavat Chessed”, do
Chafetz Chaim

UMA FRASE PARA REFLETIR...

Pare para refletir. Às vezes uma reflexão pode significar
dar um passo atrás, para depois mover-se dois para a
frente. Também pode representar uma mudança de
rota, ou simplesmente uma reafirmação de percurso.

DVAR TORÁ


