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Acendimento das Velas: 

17:30 
Término do Shabat: 

18:22 

 
Ao negociar a compra de Mearat 
Hamachpelah (foto acima) para 
sepultar a matriarca Sarah, Abraão 
afirmou que é um residente e um 
estrangeiro na terra. Esta declaração 
tem ensinamento simbólico sobre 
nossa reivindicação e percepção do 
mundo. 
 
O judeu é um "residente" no mundo, 
pois a Torá o instrui a não fugir dele, 
da realidade física, mas para habitá-lo 
e elevá-lo. Praticamente todas as 
mitsvot da Torá são ações práticas 
que envolvem objetos físicos, em 
consonância com a missão do judeu 
de fazer "uma morada para D'us no 
mundo material" santificando as 
matérias usadas na vida cotidiana. 
 
Ao mesmo tempo, o judeu se sente um 
"estranho" no mundo físico. Sua 
verdadeira casa é um lugar maior, 
mais nobre, o mundo espiritual, o 
mundo da santidade e da Divindade, 
de onde sua alma foi exilada e para 
onde anseia voltar. Com esta 
característica, o judeu é capaz de não 
ser totalmente consumido e oprimido 
pelo mundo materialista, mantendo 
sua visão espiritual e integridade 
necessária para elevá-lo e santificá-lo, 
tornando-o em um lar para a presença 
Divina. 

O Rebe de Rymanov, uma pessoa bem 
pobre. A situação era realmente ruim, ao 
ponto de muitas vezes faltar alimentos 
para nutrir seus filhos. Certa vez, ao 
chegar em casa, encontrou seu filhinho 
chorando, pois o coitado menino não tinha 
comido há um longo tempo. "Eu não posso 
mais suportar esta fome! " soluçou a 
criança. Com o coração partido, seu pai 
resppondeu: "Se sua fome é realmente tão 
grande como você diz, D'us dará alguma 
coisa ..." O menino não conseguia parar 
de chorar e se retirou.. 
Depois de um momento, seu pai o chamou 
de volta e disse: " Acabei de mover um 
dos meus livros na mesa e olha o que eu 
encontrei -. uma moeda. Você vê, D'us 
sempre ajuda quando é mais necessário. 
Agora vá e compre pão e faça uma 
bênção ..” 
.  
Muitas vezes pensamos que não podemos 
resistir por mais tempo, seja a fome, dor, 
ou algum outro teste, mas D'us sabe 
quanto aguentamos, o que realmente 
precisamos e no momento correto - Ele 
provê. 
Então, confiemos Nele, e somente Nele .  
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Leis & Costumes                         

De onde aprendemos sobre 
Tziniut- recato? 

 
Existem três categorias de 
orientações sobre tziniut: 
Dat Moshe, Dat Yehudit e 
Minhag Hamakom. 
1- Dat Moshe significa "a lei 
de Moisés", e refere-se 
diretamente as diretrizes da 
Torá. O único aspecto da 
modéstia que se encaixa 
nesta categoria é que uma 
mulher casada deve cobrir 
o cabelo (Números 05:18). 
2- Dat Yehudit, "a lei da 
mulher judia", refere-se ao 
padrão de vestir 
modestamente, aceito pela 
comunidade judaica, sendo 
baseadas nas decisões 
femininas. Essas leis 
variam dependendo da 
localização. No entanto, o 
Talmud menciona algumas 
que não mudam: a 
proibição de uma mulher 
manter uma conversa 
pessoal com algum 
conhecido, ou falar com 
seu marido sobre assuntos 
íntimos alto o suficiente 
para que outros possam 
ouvir.  
3- Minhag Hamakom, "o 
costume local" refere-se ao 
padrão das mulheres judias 
do local onde vivem. Este é 
apenas aplicado para 
elevar os padrões, e não 
reduzi-los. Portanto, a 
mulher que reside em local 
cujo padrão de tzniut é 
baixo, deve tratar de elevá-
lo. Vemos um ato de recato 
nesta Porção Semanal, 
quando a matriarca Rivka 
viu Isaac pela primeira vez, 
ela caiu (jogou-se, desceu) 
do camelo.  Assim 
procedeu pois estava 
sentado sobre o camelo (da 
mesma maneira como um 
homem o faz) sendo esta 
uma posição inapropriada 
para uma moça modesta. 
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Residente e Estrangeiro 
No Mundo 

        

                Ditado 
"Os oceanos não nos afastam, mas sim 

nos conectam." 
                                           Rabino Iosef   

 


