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Este Shabat, que vem abençoar o mês 
de Adar. Nossos Sábios disseram: 
"Quando chega Adar, nós aumentamos 
a nossa alegria." O nome de Adar tem 
vários significados, um dos quais um 
deles é "forte". Em Adar, nós 
experimentamos a força ", Adir," de D'us. 
O Talmud relata que no mês de Adar, 
mazal judaica, normalmente traduzido 
como sorte ou destino, é particularmente 
potente. É um período importante como 
a celebração de Purim foi designado 
neste mês. Quando o povo judeu tinha 
um decreto horrível em cima deles, ele 
foi revogado. De fato, se alguém fosse, 
por exemplo, capaz de marcar uma data 
para um processo judicial, o melhor 
momento seria Adar, como o mazal é 
grande. 
Este ano há 60 dias do mês de Adar, 
como estamos agora no meio de um ano 
bissexto, haverão dois meses de Adar 
(Adar I e Adar II). O número "60" 
representa a potência de transformação. 
Na lei da Torá um objeto pode ser 
anulado se houver 60 partes contra uma. 
Por exemplo, se um pedaço de comida 
não-kosher cair acidentalmente num 
pote de comida kosher, a comida não-
kosher é "anulado" se o elemento do 
desejável é sessenta vezes maior do 
que ele. 
Assim, em um ano abençoado com um 
casal, Adar de 60 dias, todos os 
elementos indesejáveis - toda e qualquer 
causa para a dor, tristeza, desânimo ou 
tristeza - são anuladas e sublimada pela 
alegria transformadora de Adar. É um 
bom motivo para comemorar! 

Um jovem céptico, desejando testar a 
inteligência de um sábio, ergueu seu 
punho fechado diante do venerado 
homem. 
 
 "O que eu tenho em minha mão?" 
perguntou o jovem. 
 
 "Uma borboleta", foi a resposta.  
 
"Está viva ou morta?" inquiriu o rapaz. 
 
O homem idoso sabia que o jovem 
estava brincando com ele. Se 
respondesse que estava morta, o rapaz 
abriria a mão e deixaria a borboleta voar. 
Se respondesse viva, o jovem fecharia o 
punho e esmagaria a criatura.  
 
O sábio então respondeu: "Está em suas 
mãos - faça o que desejar com ela." 
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Shabat Parashat Mishpatim :26 
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Família Klein 

 
 

Leis & Costumes 

Intervalo entre  refeicao  
de carne e leite 

 
A Torá declara três vezes a 
frase: "Não cozinhe o 
cabrito no leite de sua 
mãe." Desde as repetições, 
somos ensinados a 
proibição de comer, 
cozinhar, e retira qualquer 
benefício a partir de uma 
mistura de carne e 
laticínios. 
Se alguém quiser comer 
laticínios depois de comer 
carne é preciso esperar 
seis horas (exceto aqueles 
grupos que têm outros 
costumes estabelecidos 
halachically). A seguir 
estão as razões para esse 
período. 
 
1) Porque a carne é 
gordurosa, o sabor 
permanece na boca 
durante seis horas. Depois, 
em seguida, o gosto se 
dissipa. 
 
2) Se restos de carne ficam 
presos  entre os dentes, 
mantém o seu haláchicas 
"carne" estatus por até seis 
horas. Após seis horas, não 
é  mais considerada carne. 
No entanto, caso se 
encontre um restos de 
carne presos entre os 
dentes, depois de seis 
horas, deve-se removê-lo 
antes de comer produtos 
lácteos. 
 
Se alguém quiser comer 
carne depois de comer 
laticínios, existem dois 
requisitos básicos: 
 
1) Boca deve ser limpa 
mesmo que com outro 
alimento (pão, vinho, etc) 
 
2) Um ato exibindo  
separação entre a refeição 
anterior (um período de 
uma hora de espera, 
Birkhat Hamazon, etc) 
devem ser feitas. 

          Desejo 
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    Adar 

        
               Ditado 

 
 “Não tente avaliar a mitsvá da Torá.” 

 
                      Sábios 

 

 


