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"Shlomo trabalhava em um frigorífico na Noruega. No final do dia, ele entrou
em um dos congeladores para fazer uma inspeção de rotina. A porta do
congelador  desprendeu-se da trava de segurança e fechou, deixando
Shlomo trancado. Ele tentou bater na porta e gritar, mas sem sucesso. A
maioria dos trabalhadores já tinha ido para casa e o som era abafado pelo
grosso revestimento do congelador.
 

Shlomo ficou ali trancado durante cinco horas intermináveis. O frio
começou a ficar insuportável, seu corpo tremia e ele aproximava-se de um
estado de hipotermia. A morte era apenas uma questão de tempo e ele já
não tinha mais esperanças de ser salvo. De repente, a porta do congelador
se abriu. O porteiro colocou a cabeça para dentro, procurando algo. Ao ver
Shlomo quase congelado, veio rapidamente em seu socorro e conseguiu
salvar sua vida.
 

A história ficou famosa, o porteiro tornou-se um herói nacional e foi
convidado para dar uma entrevista na televisão. Ao ser questionado por que
pensou em abrir a porta do congelador, já que não fazia parte de sua rotina
de trabalho, ele explicou:
 

- Eu trabalho nesta empresa há 35 anos. Centenas de trabalhadores entram
e saem desta fábrica todos os dias. Porém, este judeu é o único que diz "Bom
dia" para mim quando chega de manhã e "Boa noite" no final do dia, quando
ele sai. Todos os outros trabalhadores tratam-me como se eu fosse invisível.
 

Hoje - continuou o porteiro - ele disse "Bom dia" quando chegou, mas eu não
escutei nenhum "Boa noite". Por que isso me chamou a atenção? Pois eu
espero seu "Bom dia" e seu "Boa noite" todos os dias. Portanto eu tinha
certeza que não havia escutado seu "Boa noite" naquele dia. Como todas as
luzes estavam apagadas e não havia mais ninguém na fábrica, imaginei que
algo ruim pudesse ter acontecido. Então eu o procurei por toda a fábrica e o
encontrei, a tempo de salvá-lo, dentro do congelador" 
 

Pode parecer algo simples, mas há pessoas que esperam o dia inteiro apenas
para escutar um "Bom dia" e um "Boa noite". E elas podem estar bem perto
de você.
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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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Se surgiu para uma pessoa a
oportunidade de fazer dois atos de
Chessed, mas ele pode fazer apenas um
deles, qual ele deve dar preferência?

a) Se duas pessoas pedem dinheiro
emprestado, um é Yehudi e outro não,
temos obrigação de emprestar primeiro
ao Yehudi, mesmo que o empréstimo ao
outro traria lucros, pois na Torá está
escrito “Quando você emprestar
dinheiro ao Meu povo” (Shemot 22), isto
é, temos que dar preferência para ajudar
alguém do nosso próprio povo antes de
ajudar os outros. 

b) Porém, se a pessoa vive apenas dos
lucros dos empréstimos de dinheiro para
não Yehudim, está isento de emprestar
ao Yehudi, pois está escrito no Talmud:
“A sua vida vem antes”. A pessoa não tem
obrigação de fazer um ato que atinja de
forma significativa seu sustento e que
pode levá-lo à pobreza.

c) Porém, caso o Yehudi precise de
dinheiro emprestado para comprar pão e
outras coisas básicas, é Mitzvá ajudar
antes o Yehudi, mesmo que envolva
diminuição do sustento da pessoa.

Mulheres cativas de guerra.
A porção do Primogênito.
O Filho Rebelde.
Enforcamento e enterro do corpo.
Devolução de objetos perdidos.
O Animal caído.
Proibição de homem usar roupa de mulher e vice-
versa.
Espantando a mãe pássaro.
Parapeito.
Agricultura Mista e Combinações proibidas.
Tsitsit.
A mulher difamada, Castigo por adultério.
A jovem comprometida, Violação.
Casamentos proibidos: Esposa do pai, Genitais
mutilados, Bastardo, pessoas de Amon, Moav, Edom, e
Egito.
Santidade do acampamento do exército.
Abrigando escravos fugitivos.
Proibição de prostituição.
Cobrança de Juros.
Mantendo as promessas.
O trabalhador em uma videira e no campo.
Divórcio e novo casamento.
Isenção da guerra no Shaná Rishoná.
Proibição de pegar a pedra do moinho como garantia.
Sequestro.
Tzaraat.
Garantia para empréstimos e a honra do devedor.
Pagamento de salários na data certa.
Responsabilidades individuais.
Consideração pelas viúvas e órfãos.
Presentes da colheita aos pobres (Leket, Shichechá e
Peá). 
Chicotadas.
Levirato (Ibum e Halitzá).
Pessoa que ataca seu companheiro.
Pesos e Medidas corretos.
Lembrando Amalek.
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Baseado no livro “Ahavat Chessed”, do
Chafetz Chaim

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"O segredo da vida não é ter tudo
que você ama, mas amar tudo o que
você tem"


