ã '' ñá

Projeto
Ahavat Israel
Parashat

HaShavua

Shabat em
SP/SP

Velas: 23/Set – 17:42

Nitzavim/Vailech
Leitura : Chumash Devarim (Deuteronômio) , Cap.: 29:9 – 31:30
Haftará: Asq. / Sef.: Ieshaiau (Isaias): 61:10-63:9
(Pirkei Avot:5e6)
Visite-nos: www.escolajudaicavirtual.org - SP/SP - Brasil / Compilado: Rav Victor Benjoya.
Esta publicação possui palavras de Torá, tr ate-a com o devido res peito
Vis it e-no s na I nt er net : ww w.pr oj et oa ha v ati s ra el.o rg

Saída: 24/Set– 18:36
25 / Elul / 5771

Ketivá veChatimá
Tová
Ano 7, Número 303

Oi pessoal, estamos entrando na semana de Rosh HaShaná.
É costume Asquenazi iniciar nesse motzi Shabat, às 24:00,
as Selichot!
Na véspera de Rosh Hashaná, 28/set, não se toca Shofar e
deve se fazer o Eruv Tavshilim e Hatarat Nedarim!

Resumo da Parashá
A Parashá (porção da leitura da Torá) desta semana é chamada de “NitzavimPresentes- E
Nitzavim-Vaielech – Estabelecida / PresentesFoi”.
Foi”. Na última semana,
semana, Moshe termina advertindo ao povo com 98 maldições e o povo se pergunta se é possível
ser perfeito? Nesta semana, Moshe os encoraja e os instrui, um a um, a seguir em frente e não temer a adversidade.
Vejamos como isto acontece:
Na Parashá de Vaielech,
Vaielech, na continuação do seu último
Na Parashá de Nitzavim,
Nitzavim, no
seu último dia de vida,
dia de vida, Moshe vai de tenda em tenda no
Moshe reúne todo o povo
acampamento. Ele se despede de seu querido povo,
numa iniciação final. O
encorajandoencorajando-os a "manter a Torá". Ele lhes relembra que
pacto não inclui somente
D’us estará com eles e destruirá seus inimigos. Com isso,
aqueles que estão presentes,
ele chama Ieoshua, em frente a todo povo, ele os alerta
mas também gerações ainda
para serem fortes e corajosos como o líder do Povo
não nascidas. Moshe alerta o
Judeu.
povo
novamente
para
Moshe ensina a mitzvá de Hakel, a cada sete anos no
evitarem idolatria, pois apesar de terem presenciado
presenciado as
primeiro dia dos dias intermediários de Sucot, todo o
abominações do Egito, eles terão sempre tentações de
povo, incluindo crianças pequenas, devem se reunir no
experimentar filosofias de outras nações como pretexto
Templo para escutar o Rei ler partes do Livro Devarim
de imoralidade.
(Deuteronômio).
(Deuteronômio). D’us diz para Moshe que seu final está
próximo, e que ele deve então chamar Ieoshua para ir
Moshe descreve a desolação da Terra de Israel que
resultará do não cumprimento das mitzvot de D’us.
com ele para o Mishkan (Tabernáculo), aonde D’us
Ambos, seus descendentes
ensinará Ieoshua.
descendentes e estrangeiros, comentarão
sobre a desolação da Terra e sua aparente infertilidade
D’us diz a Moshe e Ieoshua que após entrar na Terra de
de semear e produzir safras. A conclusão será óbvia
Israel, o Povo servirá outros
outros
para todos - o Povo Judeu se afastou Daquele que os
deuses.
Então,
D’us
"se
protege para servir a ídolos que não podem fazer nada.
esconderá"
completa
completamente,
para que pareça que o Povo
Porém, Moshe
Moshe promete que o povo finalmente se
arrependerá depois que as bênçãos e punições forem
está à mercê de sua fé, e eles
cumpridas. Independente do quanto se assimilarem,
serão perseguidos por outras
futuramente D’us os trará de volta para Eretz Israel.
nações.
Moshe mais uma vez alerta que a Torá não é uma
D’us instrui a Moshe e Ieoshua para escrever uma
possibilidade remota,
remota, e sim uma aliança e que seu
música especial - Haazinu - que "testemunhará" quando
cumprimento é acessível a todos os Judeus. E a Parashá
eles
eles pecarem. Moshe escreve a música e a ensina para
conclui com opção da escolha entre vida e morte e
o Povo. Moshe completa a transcrição da Torá e instrui
Moshe exorta o povo a escolher a vida.
os Leviím para colocácolocá-la junto ao Aron HaKodesh (Arca
Sagrada).

Mensagem da Parashá
Agudat Echad –
UMA Verdadeira União
Vocês estão em frente no dia de hoje, todos vocês,
ante o Senhor teu D'us...
desde o lenhador até o
carregador de água...
(Deut. 29:9-10)
O Talmud (Pesachim 50a) conta a história de Rav Yossef, filho de
Rabbi Joshua ben Levi, que adoeceu e estava
estava à beira da morte quando as orações de seu
pai o trouxeram de volta à vida. Quando ele voltou a si, seu pai lhe perguntou: "Meu
filho, o que você viu (no céu)?"
Rav Yossef respondeu: "Eu vi um mundo de cabeça para baixo. Aqueles que estão por

cima aqui, estão no fundo lá; e aqueles que são aqui considerados como humildes, são
exaltados no céu..."
E o comentarista Alshich nos diz que o líder ou o sábio é superior ao cortador de
mundana,, que
madeira, ou o carregador de água, apenas a partir de nossa perspectiva mundana
vê uma "hierarquia" de papéis. Mas, quando "vocês todos comparecem perante D'us" não
há maior e menor - o que parece "baixo" aqui não é menos elevado e significativo aos
olhos de D'us.
E como prova o Alter Rebe nos diz que cada um e um do povo Judeu é considerado
como sendo parte de um dos diversos órgãos e membros de um mesmo corpo –
conforme o Zohar – em que cada qual complementa, serve e satisfaz todos os outros
orgãos; assim, também, no povo Judeu: o simples "lenhador" ou "carregador de água"
contribui
contribui com algo para todos e cada um de seus companheiros Judeus, inclusive aos
mais exaltados do povo – seus "cabeças"...
E nossos Sábios nos dizem: "Todos de Israel são fiadores uns pelos outros" (Talmud,
Shevuot 39a). Mas é sabido que um indivíduo não pode servir de fiador a outro a menos
que ele seja mais especial, de alguma forma, do que aquele que ele está garantindo –
como exemplo: um homem pobre, obviamente, não poderia ser aceito como garantia
para o empréstimo de um homem rico... Portanto, se o Talmud
Talmud diz que todos os Judeus
servem como fiadores uns dos outros, isto significa que em cada Judeu há uma
qualidade em que ele ou ela é superior a todos os outros...
E a compreenssão desse assunto nos diz que isso, essa união – todo vocês – é feita para
que possamos passar pela aliança nesse dia... E nossos Sábios nos dizem que nesse dia
se refere a Rosh Hashaná. O que nos faz entender que somente podemos passar em
frente de D’us “nesse dia” somente “com todos” ou seja desde os nosso cabeças até os
mais simples
simples e humildes trabalhadores dentre nosso povo, estando todos em união.
E este é o sentido que pedimos a D’us que nos atenda pelo mérito de todos como UM
povo, como um só... e que no mérito de estarmos todos unidos possamos ainda merecer
“nesse dia” a verdadeira
verdadeira recompensa que é a revelação da nossa redenção e o início da
Era Messiânica – cumprindo com mais essa etapa da criação.
A todos votos de um Doce e Proficuo Ano Novo com alma limpa dentre nós mesmos e
para com o Criador – objetivo de nos prepararmos
prepararmos nos mês de Elul e especialmente
nesses últimos dias - dias de Selichot (DESCULPAS).

Haftará
Esta é a última das sete Haftarot de Consolo. O Profeta Yeshaiahu (Isaias) descreve,
como na época de Mashiach, a terra parecerá crescer e florescer sem nenhum
cultivo; D’us redimirá Seu povo e lhe mostrará extrema bondade sem que requeira
nenhuma ação nossa. Mas o Criador será bondoso devido a sua infinita generosidade.
Nos últimos dias, D’us virá "manchado de sangue da batalha com Essav / Edom e seu
herdeiro espiritual". Libertará Seu povo e revelará que esteve com eles em todos os
exílios, frustrando os planos daqueles que queriam destruí-los.

Tudo em seu tempo
... e o Anjo da sua presença os salvou; em Seu amor e
em Sua compaixão Ele os remiu . ..
( I s a i as 63 : 9)
"Anjo de Sua Presença" – RASHI explica esse "Passuk" no sentido de que
o povo judeu nunca foi punido ao longo da história tanto quanto ele
merecia, porque senão ele teria desaparecido. E isso ocorre porque o
anjo Michael, com a aprovação de D’us, interveio para protegê-los.
O Radak explica que a função do Anjo é a criação de causas e efeitos da história, de
tal forma que eles aparecem ao acaso, mas não realmente só isso (melhor exemplo:
Purim, onde as causas e os efeitos são "quase óbvios" na face da realidade), para
garantir a sobrevivência do povo judeu.

BomBons de Chocolate –

preparando Rosh Hashaná

Ingredientes

Ingredientes - massa

Recheio
200 gr bolachas maisena
100 gr gordura vegetal
5 clhr sopa cacau
10 clhr sopa açúcar
1 clhr sopa baunilha
7 clhr sopa leite de coco

Cobertura
6 clhr sopa leite de coco
4 clhr sopa cacau
3 clhr sopa margarina
coco ralado ou
chocolate granulado

Preparo
Comece com o Recheio, moendo/amassando fino as 200gr de bolacha. Junte os demais
ingredientes e misture até formar uma massa. Faça bolinhas (uniformes).
Para fazermos a cobertura será necessário derretermos a margarina, juntando o leite de coco
e o cacau. A seguir passe as bolinhas na cobertura.
Para terminar: polvilhe com o coco ralado ou o chocolate granulado.
Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 2 dúzias

Vontade e Essência
"Pois este mandamento que te comando hoje - não é ocultado de
você..."
(Deut. 30:11)
Como é possível termos um relacionamento com D’us? Somos mortais finitos, limitados por
tempo e espaço. D’us não é assim. Como podemos superar a distância para ter um
relacionamento com o infinito? Vamos responder essa pergunta com outra: como você sabe
como alguém realmente é interiormente? Como você conhece a essência de alguém?
A pessoa é o que quer ser. A vontade expressa a essência.
As mitzvot - os mandamentos - são a Vontade de D’us. Elas são literalmente o que D’us
quer. Então, elas nos mostram, limitadas pela nossa compreensão "Quem" é D’us. Porém,
não são promulgadas por um monarca de carne e osso. Os estatutos de um rei humano são
meras palavras, não conectam os súditos ao rei. Ao contrário das mitzvot Divinas, que são
conducivas a nos conectar ao Criador.
A mesma idéia está presente na terminologia da brachá: "Aquele que te comandou com
Seus mandamentos". Esse poder de comando "não é ocultado de você". Pois quando a
pessoa utiliza seu coração e alma para cumprir uma mitzvá, ele pode acionar o poder que
D’us colocou em cada mitzvá, o poder de se conectar com a fonte da mitzvá, de se
conectar com D’us.
Aprendemos isso também no ensinamento dos Sábios de que "A recompensa para uma
mitzvá - é a mitzvá". A recompensa de uma mitzvá é que a conectamos com o poder dela,
o poder de nos conectarmos com a Fonte.

Tudo passa
Um chassid do Rebe Dovid de Tolna veio passar as Grandes Festas com seu Rebe. Ele foi
capaz de chegar algumas semanas antes de Rosh Hashaná, para se aquecer com a atmosfera
sagrada de preparações em Elul do Rebe.
E foi quando ele entrou para uma audiência privada com o Rebe, lhe foi perguntado pelo
Rebe: "Agora estamos no meio de Elul, quais esforços você está fazendo na expectativa dos
Iamim Noraim – "dias de temor" próximos? "
O chassid respondeu: "Há um ditado que diz:" Elul vem e Elul vai e a vida continua... ""
No que o Rebe respondeu: "O mundo comete sempre um grande erro. Na verdade a vida vem
quando alguém nasce e a vida vai quando se morre... mas Elul sempre continua!".

Ke t i v á
v e Ch at i má To v á

Shabat
Shalom

