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A menorá é frequentemente empregada 
como um símbolo Judeu. No entanto, a 
autenticidade da descrição dos ramos da 
menorah é geralmente causa de 
questionamento. Geralmente, esses 
ramos são retratados como semi-circular 
ou oblongo na sua forma. No entanto, 
Rashi, em seu comentário à Torah,  
escreve explicitamente que os ramos 
"estendidos para cima, em diagonal. " 
De fato, a palavra hebraica que a Torá 
usa muito para descrever os ramos, 
ohbe, implica em uma linha reta. Uma 
ilustração do próprio punho de 
Maimônides, mostra como a Menorá 
tinha ramificações em linha reta e 
diagonal. 
  
 
A prática comum de descrever o 
Menorah com galhos curvos deriva do 
famoso "Arco de Tito", erguido pelo 
imperador romano para celebrar a 
derrota dos judeus e sua destruição do 
Templo, no qual uma Menorah (com 
galhos curvos) é mostrado sendo 
triunfalmente levado para Roma, e que 
contém a inscrição "Judá em cativeiro." 
É lamentável que, para muitos judeus, a 
imagem da Menorá é como descrito em 
um arco construído para celebrar a 
destruição do Templo, e não como 
descrito na Torá e seus comentários 
tradicionais. Cabe-nos agora, corrigir 
esse erro e, utilizar o desenho adequado 
do Menorah. 

Em 1952, dois rapazes, David e Jacob, encontraram 
uma caderneta bancária com R$150,00 em dinheiro, 
quantia significativa na época. Levaram-na ao banco, 
que contactou o dono. O homem ficou feliz e deu aos 
garotos R$ 20,00 como recompensa. Como a escola 
que freqüentavam estava em dificuldades, os rapazes 
doaram o dinheiro. O presidente do banco achou que 
isso merecia ser divulgado, e relatou o fato a um jornal, 
que o publicou como uma história de interesse humano. 
 
No decorrer do tempo os dois se afastaram e perderam 
contato. Quarenta anos depois, David estava passando 
por dificuldades quando encontrou o artigo do jornal. “O 
que terá acontecido a Jacob?” Procurou na lista 
telefônica, ligando para diversas pessoas com o mesmo 
sobrenome; ninguém conhecia Jacob. Pesquisou na 
Internet e escreveu cartas a pessoas em todo o país, 
mas não teve sucesso. 
 
Após muito tempo e esforço, finalmente localizou Jacob 
numa outra cidade. David telefonou para ele, e a 
amizade foi renovada. Combinaram um encontro, e 
passaram longas horas recordando os eventos da 
juventude, incluindo o episódio do dinheiro encontrado. 
Separaram-se com a promessa de manter contato e não 
deixar a amizade arrefecer novamente. 
 
Uma semana depois, Jacob ligou para David, todo 
entusiasmado. “Não vai acreditar! Perdi minha carteira 
numa loja, com muito dinheiro. Chegando em casa, 
havia uma mensagem de que a carteira fora encontrada 
e a pessoa a devolveria.” 
 
David respondeu: “Lembra-se que aprendemos na 
escola que D’us age conosco assim como agimos com 
os outros? Demorou 45 anos, mas D’us sempre cumpre 
Sua promessa.” 
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Leis & Costumes 

Sinagoga 

"Construam um santuário para 

mim, e eu habitarei entre 

eles". Este versículo é a base 

para a construção do Mishkan 

(Tabernáculo) e do Templo 

Sagrado. O Zohar nos diz que 

incluí no mandamento a 

obrigação de construir 

sinagogas (miniaturas do 

Templo Sagrado). 

 

Aron Kodesh 

A Arca Sagrada (Aron 

Kodesh), onde os rolos da 

Torá são mantidos, são 

situados na frente da 

Sinagoga. A Arca é o lugar 

mais sagrado da Sinagoga. 

Na maioria das sinagogas a 

Arca Sagrada está na parede 

oriental, de modo que quando 

nos deparamos com a arca, 

estamos enfrentando a cidade 

santa de Jerusalém, onde o 

Templo Sagrado estava uma 

vez. A cortina que cobre a 

Arca é chamada de Parochet. 

Ele simboliza a cortina que 

separava o Santo dos Santos, 

da seção adjacente. 

 

Bimah 

A leitura da Torá e orações 

são realizadas a partir da 

bimah. É um palanque no 

centro do santuário. Sua 

localização é semelhante à 

maneira como era no Templo 

Sagrado, onde o altar estava 

no centro do pátio. 

 

Mechitzah 

A divisão entre as seções de 

homens e mulheres é 

chamada de mechitzah. Ela 

permite a concentração na 

oração sem distração alguma. 

O Templo Sagrado também 

tinha seções separadas para 

homens e mulheres. 
 

 

         Recompensa 
 

  
  
  
  
 E
n
vi
e
 s
u
a
s 
p
e
rg
u
n
ta
s 
e
 c
o
m
e
n
tá
ri
o
s 
p
a
ra
 M
a
N
e
w
s@
ym
a
il.
co
m
 

 

        
              Ditado 
"Quando dois judeus se encontram, 
além de beneficiarem a si com esta 

reunião, deverá beneficiar a um 
terceiro judeu. " 

Rebi Iosi 


