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R e s u m o  d a  P a r a s h á  
A Parashat HaShavua (porção da leitura da Tora desta semana) é chamada de “Vaierá – Apareceu”. 
Esta é a quarta porção do livro de Gênesis, a porção que começa narrando a história do patriarca 
Itzchak, que ao nascer foi circuncidado no oitavo dia, conforme o costume até os dias de hoje 

A Parashá Vaierá inicia relatando o episódio em que 
Avraham, apesar de seu extremo desconforto pelo 
recente brit milá – circuncisão, procura receber os 
viajantes que ele vê de longe nesse dia tão quente. 
Àqueles que ele pensa serem três homens, mas 
que na verdade são anjos enviados por D’us,. 
Os anjos entregam sua mensagem, declarando que 
Sara milagrosamente dará à luz a seu primeiro filho 
no prazo de um ano, com a idade de 90 anos (o 
próprio Avraham teria cem anos). Em seguida, eles 
seguem para a cidade de Sodoma. D’us informa a 
Avraham que as cidades de Sodoma e Gomorra 
serão destruídas por causa da perversidade, e 
Avraham responde com uma longa prece e dialoga 
com D’us pedindo pelo salvamento das cidades. 
Não havendo dez cidadãos íntegros, D’us começa a 
destruir as cidades, mas não antes que os anjos 
salvem o sobrinho de Avraham, Lot e sua família, 
da destruição. Acreditando que o mundo inteiro 
havia sido destruído, as duas filhas de Lot 
embebedam o pai, para que ambas possam ficar 
grávidas dele, e cada uma acaba tendo um filho. 

Sara é raptada por Avimelech, o rei de Guerar, que 
não havia percebido que ela era casada. D’us faz 
um milagre, castigando-o com uma peste que o 
impede de tocá-la e informa Avimelech que Sara é 
casada, quando então é imediatamente libertada. 
Sara concebe e dá a luz Itzchak (Isaac), e Avraham 
faz uma grande comemoração. Sara vê Ishmael (o 
filho de Avraham com Hagar) como uma ameaça ao 
bem-estar espiritual de seu próprio filho. Relutante 
a princípio, Avraham segue a ordem de D’us, de 
dar ouvidos à esposa, expulsando Ishmael e Hagar 
de sua casa. Com Ishmael a ponto de morrer de 
sede no deserto, D’us escuta seus gritos e faz com 
que Hagar encontre um poço de água, e com isso o 
jovem é salvo. 
Avraham celebra um pacto com Avimelech na 
cidade de Be'er Sheva, e vivem em paz por muitos 
anos. A porção da Tora conclui com a akedá, o 
altar, o décimo e último teste de Avraham, no qual 
ele demonstra sua fé absoluta à ordem do Criador, 
de oferecer seu amado filho Itzchak em sacrifício. 

M e n s a g e m  d a  P a r a s h á  
RReevv ii rraavvoo ll ttaa   
"E Ele (D’us) destruiu essas cidades e toda a planície e todos os cidadãos das 
cidades e a vegetação da terra". (Gênesis, 19:25)  
É fácil que nos desanimemos ao olhar para a situação de hoje em dia. O som metálico estridente do 
materialismo e o egoísmo parecem afundar a mensagem da Tora e de seu povo. A sirene sensual da média 
nos rodeia com um mundo cuja realidade é meramente virtual. A sociedade em geral é quase surda á 
moralidade, modéstia e valores da Tora. O lema atual é "Liberalidade". Num mundo em que não existe 
nada do que devemos nos envergonhar, tudo é possível. E o que é possível...acontece.  
Aqueles que defendem os valores eternos de nosso povo são desprezados como fundamentalistas e 
bárbaros violentos. É uma reviravolta.  
Existe um estranho padrão que ocorre na Parashá desta semana que continua em todas eras e ápices no 
final de nossa história: Lot foi salvo de ser exterminado com Sodoma. Porque especificamente era 
necessário fazer uma reviravolta em Sodoma? Porque não teria sido suficiente destruí-los com fogo e 
enxofre? Isso não teria sido uma catástrofe suficiente? o que  aprendemos com o fato de Sodoma ter sido 
"revirada"?  
Após a destruição de Sodoma, as filhas de Lot pensaram que eram os únicos sobreviventes do que parecia 
um holocausto nuclear mundial. Elas concluíram que a única forma de perpetuar a espécie humana era 
coabitar com seu pai. Porém, a Tora não as culpa já que sua motivação era pura.  
Desse incesto nasceu um povo chamado Moav - literalmente "do pai". De Moav descendeu a convertida 
exemplar Ruth. Dela descendeu o Rei David, de quem eventualmente virá Mashiach. Portanto, a origem de 
Mashiach era em Sodoma.  
Existem duas formas nas quais a paisagem espiritual de uma sociedade pode ser mudada. Uma é melhorar 
a situação pouco a pouco até que o mundo seja perfeito. A outra é quando as coisas se tornam tão ruins 
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que não podem mais piorar. Nesse momento, tudo muda num instante do ponto mais baixo para o mais 
alto.  
Os profetas comparam a chegada de Mashiach ao processo de dar á luz.  
Aqueles que desconhecem o trabalho de parto, ao ver a mulher nesse período se convencerão que ela está 
por morrer. Mas quanto mais próxima á hora do nascimento, mais forte será essa impressão.  
E então, em poucos minutos, a aparente tragédia se transformou na maior alegria. Uma nova vida chegou 
ao mundo.  
Imediatamente antes da chegada de Mashiach haverá muita confusão no mundo. Tudo parecerá ao 
contrário. A ordem natural mudará. Idosos acatarão jovens. Vulgaridade será considerada bela, enquanto 
que beleza será repugnada. Barbarismo será chamado de cultura. E cultura não terá valor. A fome do 
consumismo e a cobiça de riqueza material crescerão mais e mais para satisfazer sua voracidade.  
Eventualmente, o materialismo será tão voraz que se tornará seu próprio anjo da morte. Ele literalmente 
se consumirá e se regurgitará novamente para fora.  
Mas dessa degeneração, a dinastia de David germinará, como vegetação que floresce mais da sujeira do 
que da terra. Pois a vegetação não pode florescer se suas sementes não apodrecem. O segundo evento é 
atribuído ao primeiro.  
É interessante notar que Mashiach é referido com "tzemach tzedek", literalmente o "justo que floresce". 
Pois sua chegada é idêntica ao crescimento da vegetação. Primeiro degeneração total e somente então vida 
nova.  
Assim chegará Mashiach. Quanto pior a situação, maiores serão as dores de parto, mais próxima é sua 
chegada. Até que como uma mãe que deu à luz, todas as lágrimas e dores serão esquecidas com a grande 
alegria da nova vida.                                                                                                        Rav Moshe Shapiro 

P a r a  P a i s  e  F i l h o s  -  P e r g u n t a s  
1. No versículo, Gênesis 19:1, está escrito: "e os dois anjos vieram a Sodoma à noite". Aqui, eles são 
chamados de anjos e antes eles são chamados de homens. O que isto quer dizer?  

2. No versículo Gênesis, 21:12, está escrito: “Em tudo que Sara tua esposa te falar, escuta a voz 
dela”. Qual a lição que se pode aprender desse versículo? 

3. No versículo, Gênesis 22:14, está escrito: "e Avraham chamou ao nome do lugar de D’us verá 
(Yire)". Qual a referência que este passuk, versículo, nos traz?  

H a f t a r á  
Assim como a nação de Israel começou a existir através do milagre do nascimento de Itzchak de uma mãe 
idosa, assim também D’us assegura nossa continuidade com inúmeros milagres ao longo da história. 
A haftará desta semana narra alguns dos milagres que o profeta Elishá realizo. Em um momento, a viúva 
do profeta Ovadia é salva de um credor implacável, quando seu último jarro de azeite é abençoado de 
forma maravilhosa. Com esse pequeno cântaro, ela consegue encher todas as vasilhas, que ela tinha em 
casa, com azeite. E assim ela logra êxito em conseguir dinheiro para pagar todas as dividas. 
Em outro momento, Elishá promete a seus anfitriões anciãos um filho, que haveria de nascer ainda neste 
mesmo ano. O filho nasce e cresce, porem um dia fica doente, sofre um colapso e cai morto. A mãe vai 
procurar Elishá; Elishá vem com ela e ressuscita o menino. 

TToorraa   ee   VV iiddaa   
“E colocou sua boca sobre sua boca, seus olhos sobre seus olhos ... e o corpo da 
criança recobrou calor” (Reis II, 4:34) 
Do mesmo modo em que a criança foi ressuscitada através do contato com o profeta, o povo Judeu recobra 
a vida quando vive e respira a “Palavra de D’us” tal como nos transmitem nossos Sábios e Rabinos. A única 
coisa que temos que fazer é nos acercar e então sentiremos que recobramos a vida, graças ao calor da 
Tora.                                                                                                         Adaptado das Palavras do Rav S. R. Hirsch 

H i s t ó r i a s  C h a s s í d i c a s  
LL iiddeerraannddoo   IInndd ii rree ttaammeennttee   
"E D’us apareceu para ele na planície de Mamré". (Gênesis, 18:1)  
Existem duas formas de liderar um exército. Você pode sentar num abrigo subterrâneo a muitos metros 
abaixo da terra, a 50 milhas de distância da batalha e de lá direcionar suas tropas. Ou você pode ser o 
primeiro homem na linha de combate, liderando seu batalhão diretamente.  
Quando D’us comandou Avraham a circuncidar toda sua família, Avraham perguntou para Avner e Eshkol o 
que fazer com os membros de sua prole que não queriam ser circuncidados. Eles não sabiam o que  
responder. Avraham então consultou Mamré que lhe disse para primeiro circuncidar a si e a Ishmael. 
Quando os outros verem isso, eles também concordarão em ser circuncidados.  
Isso foi o que  Avraham fez. Primeiro a Tora escreve: "Naquele mesmo dia Avraham foi circuncidado com 
seu filho Ishmael", e somente então a Tora menciona "e todas as pessoas de sua casa".  
Obviamente o conselho de Mamré foi estranho. Não teria sido melhor para Avraham preservar suas forças 
e ser circuncidado por último? Dessa forma, ele teria usado sua grande influência para convencê-los. Pois 
as palavras de Avraham tinham aproximado muitos da Presença Divina. Foi através do poder de persuasão 
de Avraham, que muitos se converteram.  
Ações "falam mais alto" do que palavras.  
É importante lembrar que se comportar com "mentsch" aproxima outros da Tora mais do que provas 
intelectuais.  
Se você quer que outros te sigam, você tem que ir primeiro.                                                   Chidushei HaLev 



AAss   AAppaarrêênncc ii aass   EEnnggaannaamm  
"E viu e eis que três homens estavam parados ante ele" (Gênesis, 18:2)   
Os três “homens”, que estavam parados ante Avraham, eram mensageiros espirituais incorpóreos (anjos). 
Rashi nos diz que um anjo veio para anunciar a Sara que ela haveria de conceber e daria a luz dentro 
daquele ano; outro estava encarregado de derrubar e destruir Sodoma; e o terceiro veio para curar 
Avraham depois de seu brit milá. 
No entanto, por que não veio somente um anjo para fazer as três coisas? 
Então Rashi nos explica, que a razão pela qual vieram três anjos, é que um anjo não pode realizar duas 
funções. Conseqüentemente nesse episódio, Rashi também nos explica que após curar a Avraham, o anjo 
Rafael ... foi resgatar a Lot de Sodoma!  
Se um anjo não pode cumprir duas funções: por que não se enviou um segundo anjo para que 
resgatasse  a Lot?  
A fim de responder a este enigma, primeiro devemos entender por que Lot foi resgatado de Sodoma:  

AA  LL iinnhhaaggeemm  ddoo   RRee ii   DDaavv iidd   
O descendente mais importante de Lot foi o Rei David, porém a própria validade do Rei David como rei do 
povo Judeu foi questionada precisamente por ele ser um descendente de Ruth a moabita! 
Os moabitas foram descendentes de Lot. Eles sabiam que o povo Judeu descendia de Avraham. E então 
quando ocorreu o Êxodo do Egito, eles não receberam ao povo Judeu com Pão e Água. Essa conduta soou 
como um sinal de falta de gratidão crônica e é por isso que lhes foi proibido casarem-se com o povo Judeu. 
No entanto, com o tempo se tornou claro que somente os homens moabitas não podiam casar-se com 
Israel. As mulheres poderiam ingressar em nossas fileiras. E o motivo é que “toda a honra da filha do rei é 
interna”, o que equivale dizer que somente os homens deveriam ir receber aos transeuntes, porém as 
mulheres – as “filhas do rei” – não são obrigadas a fazer o mesmo. Por isto, Ruth e seus descendentes, 
entre eles o Rei David, foram considerados livres do defeito da falta de agradecimento; e por isso David 
pôde se transformar no Rei de Israel. 

NNoo   CCééuu   ee   nnaa   TTeerr rraa   
O tribunal celestial se guia pelo tribunal terreno. O que ocorre neste mundo determina a halachá nos 
mundos superiores. 
Quando os três anjos foram enviados até Avraham, todavia não havia tido lugar um diálogo crucial, e que 
haveria de afetar toda a história do povo judeu; quando os anjos vieram até Avraham, disseram: “Onde 
está Sara, tua mulher?”, ao que Avraham respondeu: “Ela está na tenda”. Rashi comenta o seguinte sobre 
o fato de que Sara estava na tenda: “Ela era recatada e reclusa” 
Somente no momento em que Avraham disse: “Ela está na tenda”, é que se estabeleceu na halachá que as 
mulheres não estão obrigadas a sair e receber aos estranhos. 
Agora podemos entender por que somente foram enviados somente três anjos: no momento em que os 
anjos foram enviados, todavia não estava claro se Lot tinha mérito de salvar-se da hecatombe de Sodoma. 
Pois o mérito de Lot é que ele seria o progenitor de Ruth e de David. Portanto, David foi “validado” 
unicamente graças ao princípio de que as mulheres não estavam obrigadas a sair e receber aos estranhos. 
Por isso, somente quando Avraham respondeu: “Ela está na tenda”, é que ficou clara a halachá de que as 
mulheres moabitas teriam permissão de casar-se com os judeus e por conseqüência fez falta que o anjo 
salvasse a Lot, o progenitor do Rei David. 

Chidushei HaRim em Maiana shel Tora 

CCoorrppoo   ee   AA llmmaa  
"E quando D’us destruiu as cidades do plano, D’us se lembrou de Avraham; então Ele 
enviou Lot da devastação quando Ele destruiu as cidades arruinadas..." (Gênesis, 19:29) 
As profecias sobre a continuação do Povo Judeu são pessimistas. Casamentos mistos nos Estados Unidos 
têm alcançado a cifra de 50%. Em outras palavras, isso significa que a maioria dos judeus tem casado com 
não-judeus. Para combater essa situação pessoas dedicadas tem se esforçado para terminar esses 
relacionamentos. Dessa forma, ensinam o que  é Tora e porque o Judeu deve viver de acordo com seus 
preceitos.  
Quando um judeu começa a praticar Tora, mudanças fundamentais afetarão seu estilo de vida. Isso é 
raramente simples. Em geral, conscientização espiritual causa ajustes difíceis. Por exemplo, tensões podem 
ocorrer entre a pessoa que se torna religiosa e os membros de sua família; ou a pessoa pode resolver 
mudar seu trabalho para uma ocupação em que seja mais conveniente para seu novo estilo de vida.  
Até que ponto alguém comprometido em "salvar almas" é também obrigado a se envolver nesses 
problemas físicos?  
No caso acima, é aparente que D’us salvou Lot porque Ele lembrou Avraham. Não seria mais lógico que 
D’us tivesse salvado Lot ao se lembrar de Lot?  
Se não fosse por Avraham, Lot provavelmente ainda estaria vivendo confortavelmente, cuidando de seus 
próprios negócios na cidade de Charan com o resto de sua família. Ele nunca teria tido as vantagens de 
estar próximo a um tzadik, uma pessoa justa como Avraham. Mas também não teria tido passado por 
nenhuma das conseqüências disso. Pois devido à bondade de Lot ao concordar em acompanhar Avraham, 
eventualmente ele se mudou para Sodoma. Portanto, Lot foi salvo graças ao mérito de Avraham, pois se 
não fosse por Avraham, Lot nunca teria estado em perigo de vida em Sodoma.  
Se ao aproximar outros ao Judaísmo, os afastamos de seus lugares de nascimento e formas de vida, não é 
suficiente que os ajudemos apenas espiritualmente. Temos que estar também envolvidos em suas 
necessidades físicas. Pois se não fosse por nossa intervenção, eles continuariam vivendo em um mundo em 
que estavam acostumados, ainda que fosse mais perigoso espiritualmente.                                       Ramban 



QQuueemm  éé   oo   JJuussttoo??   
(Avraham disse) "Talvez haja 50 tzadikim entre as pessoas desta cidade, e Tu os 
destruirias e não os perdoarias...?" (Gênesis, 18:24) 
Alguns jovens estavam contando com grandes detalhes como haviam passado o Yom Kipur “indo de bar em 
bar”;”Mas é claro ... foi uma maravilha, nos curtimos ao máximo!” David também estava com vocês? ... 
Não, não David, David é um Tzadik! 
Aparentemente, em certos círculos: alguém pode ser um Tzadik sem muito esforço. Avraham Avinu, 
Avraham nosso patriarca, sabia que não haviam Tzadikim em Sodoma, portanto, quando suplico a D’us que 
salvasse a cidade por causa dos Tzadikim que há "entre as pessoas", era se referindo àqueles que 
comparados aos demais são Tzadikim! Como as pessoas os vêem como Tzadikim, não poderiam entender 
por que D’us queria destruí-los. E se assim fosse, seria uma profanação do nome de D’us.  
Porem, em Sodoma nem sequer havia esse tipo de Tzadikim ...                             Adaptado de Rabi Zalman Sorotzkin 

C o z i n h a  C a s h e r   
S a l a d a  M a r r o q u i n a  d e  B e r i n j e l a  
Ingredientes  
02 berinjelas grandes 
Salsinha picada  
Cebolinha picada 

01 dente de Alho amassado 
Sal 
Vinagre 

Preparo  
Corte as berinjelas, inteiras e com casca, em rodelas finas. Após verificar as berinjelas – bedikat tolaim – 
frite as rodelas em frigideira com bastante óleo até que fiquem douradas. Reserve. 
Em uma travessa, coloque a salsinha picada, a cebolinha picada, o alho, o sal e o vinagre. Misture bem, 
pois este será o tempero da salada.  
Pegue as rodelas de berinjela fritas e esprema bem, até que todo o excesso de óleo escorra. Misture bem 
as rodelas de berinjela com o tempero e a salada estará pronta. 
Observação: A salada fica com o gosto mais apurado após curtir por um dia. 

P a r a  P a i s  e  F i l h o s  -  R e s p o s t a s  
1.  Segundo o Midrash Raba, temos aqui uma dicussão: 
“No começo da porção, quando a Presença Divina esteve 
sobre eles, eles foram homens; Mas logo que a Presença 
Divina partiu deles, eles assumiram a forma de anjos.  
Rabi Levi disse: Para Avraham, de quem a força 
espiritual era grande, eles pareceram homens; Mas para 
Lot, eles apareceram como anjos, porque sua capacidade 
era menor.  
Rabi Chunia disse: Antes que eles desempenharam sua 
missão, Eles foram chamados de homens; 
desempenhando sua missão, eles assumiram a forma de 
anjos.“ 

2. Pode se aprender diversas coisas, porém, todas 
ligadas à grandeza de Sara e por conseguinte, para toda 
mulher judia. Assim como nossos Sábios aprendem daqui  

que seu nível de profecia era superior ao de Avraham, 
toda esposa tem a capacidade e inspiração divina para 
ser o sustentáculo de sua casa. E nossos sábios dizem 
mais: ao homem que cumpre Tora, sua esposa lhe ajuda 
e ao que não cumpre, ela lhe será contra ... 

3. Segundo o Midrash Raba, tanto Avraham colocou uma 
denominação naquele local, assim como o fez Shem: 
“Shem (o filho de Noach) a chamou Shalem, como é 
escrito "e Malkitzedek era o rei de Shalem" (Gênesis, 
14:18) . Disse o Santo, abençoado seja Ele: Se Eu a 
chamo Yire como fez Avraham, então Shem, um homem 
justo, vai ficar ressentido; Enquanto que se Eu a chamo 
Shalem como fez Shem, Avraham, o homem justo, vai 
ficar ressentido. Daqui eu vou chamar Yerushalaim a ela, 
incluindo ambos os nomes, Yire Shalem.  

P a l a v r a s  d o  R e b e  
FFaa ll ssooss   VVaa ll oorreess   

Em nossa sociedade orientada para a produtividade, tendemos a colocar nossos valores no produto, e não 
no processo. Louva-se o sucesso, e o fracasso é condenado; temos pouco interesse pelas circunstâncias 
sob as quais os outros agem. 
Esta atitude pode ser justificada na economia de mercado, pois o comércio vive em função do lucro. Mesmo 
assim, nossa preocupação com os negócios não nos deveria influenciar a ponto de pensarmos que o 
sucesso e o fracasso das pessoas deveriam ser o padrão pelo qual as avaliamos. 
D’us não julga de acordo com o resultado. O Todo Poderoso sabe que as pessoas têm controle apenas 
sobre aquilo que fazem, não sobre as conseqüências. A virtude e o pecado se determinam não pelo que se 
materializa, mas pelo que realizamos e por que o fazemos. 
Como a Tora nos chama para "andar em Seus caminhos," para que imitemos D’us da melhor forma 
possível, faríamos bem em ter um sistema de valores para julgarmos as pessoas pelos atos e não pelos 
resultados. Este sistema deveria ser aplicado também a nós mesmos. Devemos tentar fazer o máximo 
conforme a melhor ética e direcionamento moral que pudermos obter. Quando assim fazemos, nosso 
comportamento é louvável, independente dos resultados de nossas ações. 

Dúvidas e/ou Sugestões, entre em contato conosco pelo E-mail: machzikaihadas@hotmail.com 

S H A B A T   S H A L O M  


