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Nossos Sábios nos dizem que quando 
um homem chega a 13 anos de idade, 
ele recebe daat (maturidade intelectual), 
tornando ele vinculados por os 
mandamentos. Este nível de maturidade 
é aprendido do ato zeloso Shimon e 
Levi's de atacar a cidade de Shehem, 
quando Levi tinha apenas 13 anos. 
Porque é que este nível de maturidade é 
aprendido de um ato corajoso e ousado? 
Seu próprio pai, o patriarca Yaacov, 
denunciou seu ato tão irracional, 
irresponsável e de legitimidade 
questionável sob a lei da Torá. Toda a 
história parece ser a antítese da 
maturidade intelectual? 
A Torá deseja transmitir-nos uma 
mensagem sobre como um homem 
maduro, deve servir a D'us. É verdade 
que quando se torna Bar Mitzvah um 
nível de maturidade intelectual é 
recebida. No entanto, o intelecto puro 
não é a base do serviço a D'us. Quando 
se entra para a idade adulta todos os 
mandamentos que ele cumpre deve ser 
preenchido com energia e entusiasmo. 
Assim como Shimon e Levi não 
poderiam conquistar a cidade sem uma 
postura alegre e revigorada, nós também 
devemos cumprir os mandamentos de 
D'us com paixão e fervor. 
É verdadeira a necessidade da 
maturidade intelectual, a fim de aprender 
e crescer, mas isso não deve impedir o 
nosso anseio de se conectar a D'us. Às 
vezes, nós não devemos fazer cálculos 
para manter casher ou guardar Shabat, 
mas apenas fazê-lo. E com vitalidade. 
  

Um menino veio correndo ao seu pai em 
lágrimas. Ele estava brincando de 
esconde-esconde com seus amigos e o 
menino que tinha sido escolhido para ser 
"a mãe" fez um truque com eles. 
Todos se esconderam, mas em vez de ir 
encontrá-los, o escolhido para ser "mãe" 
simplesmente foi para casa. Por um 
tempo, no esconderijo, crianças se 
sentiram muito bem sucedida. Afinal, eles 
permaneceram escondidos um longo 
tempo sem serem encontrados. Mas 
depois, começaram a sentir solitários e 
traídos.Falando com seu pai, viu ele 
também romper em lágrimas. 
"Porque você está chorando?" a criança 
perguntou a seu pai. 
"Porque D-us tem a mesma queixa que 
você faz." 
Quando D-us se esconde, está esperando 
por nós para procurar por Ele. E muitas 
vezes parece que nós desistimos de 

procurá-Lo. 
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Leis & Costumes 

As Leis de 

 Bar Mitzvah 

 
No décimo terceiro 
aniversário de um homem 
judeu, o jovem é chamado 
de "Bar Mitzvah", que se 
traduz literalmente como: 
o Filho da Mitzvah. A 
partir daquele dia a 
obrigação das Mitzvot cai 
completamente sobre 
seus ombros. 
 
A idade de Bar Mitzvah é 
extraído de um versículo 
bíblico que diz que 
Shimon e Levi tomaram 
suas espadas para matar 
os habitantes da cidade 
de Shehem. A Torá já 
considerou eles homens - 
"cada homem pegou sua 
espada" e, naquele 
momento, Levi tinha 
acabado de completar 
treze anos. 
• O menino Bar mitzvah é 
homenageado com uma 
aliá para a Torá, 
indicando que ele atingiu 
a idade adulta. 
• Em algumas 
comunidades é costume 
que o menino de bar 
mitzvah publicamente lê a 
Torá para treiná-lo a 
aprender a ler em 
ocasiões futuras. Outras 
comunidades se 
concentram em educar o 
jovem com suas novas 
obrigações diárias de um 
homem judeu (tefilin, 
oração, estudo da Torá, 
etc.) 
• É comum que o menino 
Bar Mitzvah compartilha 
um pensamento Torá. 
Para educá-lo sobre a 
importância do 
ensinamento da Torá para 
o público. 
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    Bar Mitzvah 

        
               Ditado 
 
 "Quando se ouve algo de negativo sobre 
outro judeu (inclusive se este não lhe é 
conhecido) deve-se sentir uma grande dor. 
Pois, sem dúvida, algum dos dois não está 
bem: se o que contam sobre esta pessoa é 
verdade, é ela que não está bem; e se não 
for verdade, é o informante que não está 
bem.”    
                                    Baal Shem Tov 
 


