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A palavra de abertura de nossa porção 
da Torá, Vayikra significa "E Ele 
chamou". É o nome do terceiro volume 
(de cinco) da Torá. 
 
Quando olhamos para a palavra Vayikra 
podemos ver que ele tem uma letra de 
dimensão diferente. A última letra da 
palavra, o Alef, é muito pequena. 
 
O Alef pequeno representa o traço de 
humildade que Moisés tinha. Ele 
considerava-se menor e menos 
importantes do que outros. D-us ama as 
pessoas humildes. Como Moisés foi tão 
humilde, D-us o chamou e mostrou-lhe 
uma atenção especial. Cada pessoa 
deve saber como ele é especial, porém 
isso não deve torná-lo orgulhoso ou 
descuidadoso. Moisés certamente sabia 
que ele era especial. Afinal, ele foi o 
único a falar com D-us "face a face". No 
entanto, Moisés sentiu-se mais humilde 
do que qualquer outra pessoa existente 
na Terra. Ele costumava dizer a si 
mesmo:. "Tudo que tenho é um dom de 
D-us. Se Ele houvesse dado essas 
oportunidades para outra pessoa, esta 
certamente teria sido muito melhor do 
que eu." 
 
Somos todos filhos de Moisés e em cada 
um de nós há uma centelha de Moisés 
em nossa alma. Temos que agir 
pequenos e humildes, como fez Moisés, 
pois tudo o que temos vem de D-us. 

Um fazendeiro pobre queria roubar milho do 
campo de seu vizinho. Levou consigo o filho 
jovem para servir de vigia. Antes de começar, o 
pai observou cuidadosamente as redondezas, 
olhando em todas as direções para assegurar que 
o caminho estava livre. Vendo que era seguro, 
estava a ponto de encher a sacola com milho 
fresco e dourado quando seu filho gritou: “Pai, 
tem alguém olhando!” O pai entrou em pânico, 
agarrou a mão do filho e rapidamente 
abandonaram o campo. 
 
Quando chegaram em território neutro, o pai 
olhou para trás tentando ver quem quase os 
apanhara. “Onde tem alguém olhando?” 
questionou o pai, pois não conseguia avistar 
ninguém. 
“D’us está olhando!” respondeu o filho.  
 
O pai, aguilhoado pela consciência, tomou o 
menino pela mão e correu para casa sem o milho 
roubado. 
 
“Não se pode enganar a D’us, não se pode 
enganar outras pessoas. 
 
O único que você consegue enganar é você 
mesmo. E de que vale enganar um tolo?” 
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Leis & Costumes 

Talit 

 

Há dois tipos de talit: o talit 
catán (pequeno), também 
chamado de "tsitsit", usado 
durante o dia debaixo da 
camisa; e o talit gadol 
(grande), usado somente na 
Prece Matinal. As franjas do 
talit, denominadas tsitsit, 
funcionam como lembrete de 
todas as mitsvot da Torá. Ao 
colocar o talit, deve-se ter em 
mente que D’us nos ordenou 
que nos envolvêssemos nele 
a fim de que possamos nos 
lembrar de cumprir todos 
Seus mandamentos.  O tzitzit 
auxilia a evitar que sigamos 
as inclinações do nosso 
coração e dos nossos olhos 
que tendem a nos levar para 
a infidelidade (a D’us), nos 
elevando assim, a um nível 
de santidade e nos tornando 
santificados perante D’us. 

Os tsitsit (fios) devem ser 
colocados em qualquer 
vestimenta que cubra o corpo 
e que tenha 4 pontas (bordas) 
— duas na frente e duas 
atrás. 

• Os fios (do tsitsit) devem ser 
preparados (desde a fiação), 
trançados e colocados 
apropriadamente na veste, 
especialmente com o intuito 
da mitsvá do tsitsit. 

• Os tsitsit e a veste devem 
ser do mesmo material. É 
preferivel, porém que sejam 
ambos de lã, ou pelo menos 
que os fios sejam de lã. 

          Quem está vendo? 
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               Ditado 

"A bênção precisa se apegar em algo, não surte 
efeito no vazio. Assim como a chuva, que só traz 
benefício quando cai sobre um campo arado e 
semeado, assim também, a bênção Divina 
necessita de um recipiente para se concretizar. O 
recipiente é feito por cada um de nós quando 
acrescentamos Torá e mitsvot às nossas vidas 

diárias."                     Nossos Sabios 

 


