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Existem diferentes tipos de argumentos. 
Não são os argumentos que acontecem 
hoje e amanhã são esquecidos. E há os 
argumentos fortes que são tão quentes 
que eles podem consumir anos. Eles são 
como um fogo que se espalhou 
inexoravelmente e não se deixam 
extinguir. 
 
O que pode desencadear este tipo de 
argumentos é quando eles ocorrem. 
Quando uma pessoa está "ocupado" não 
perder o foco sobre o que ele precisa 
para realizar e não perde tempo com 
argumentos de acalorados. No entanto, 
se uma pessoa tem "tempo livre " é mais 
fácil para tal argumento ocorrer e virar 
uma discussão acalorada. Quanto mais 
tempo livre maior a extensão e impacto 
da discordância (maior o fogo). 
 
"Você não deve acender o fogo em 
nenhuma das vossas moradas no dia de 
sábado", diz-nos que no Shabat, o dia 
que temos "tempo livre", como não 
estamos trabalhando, não devemos 
deixar que o fogo (discussão acalorada) 
acenda. Precisamos manter-nos 
espiritualmente ocupado. Isso pode ser 
feito por meio da oração e aprendendo 
mais do que em um dia normal. Isso é 
chamado o trabalho espiritual de um 
judeu no Shabat. 

 

Uma mulher abandonada, uma vez veio a 
Lubavitch procurar a ajuda do rabino Menachem 
Mendel. Com ela estava seu filho, que era mudo. 
A infeliz mulher pediu para ser recebido pelo 
Rebe, mas lhe foi recusado. Ela tinha até petição 
da mulher do Rebe em seu nome (como fizeram 
muitas das mulheres que desejavam vê-lo), mas 
sem sucesso. 
Finalmente, os chassidim aconselharam a 
contrabandear a criança para sala de estudo do 
rabino Menachem Mendel e ter a mão uma nota 
pedindo sua ajuda. Ela escreveu uma nota 
descrevendo a situação como uma mulher 
abandonada, escondeu a criança debaixo da 
mesa, e disse-lhe para dar ao Rebe quando ele 
entrou na sala. 
Quando a criança entregue a nota para o rabino 
Menachem Mendel, ele disse: "Vá dizer à sua 
mãe que seu pai encontra-se neste e neste 
lugar." 
A criança saiu da sala, voltou para sua mãe, e 
claramente falou a mensagem para ela. A mulher 
obteve um divórcio e compensação financeira de 
seu marido, e uma criança saudável, que fala. 
Quando os resultados milagrosos foram 
animadamente relatados ao Rebe, ele 
simplesmente disse: "Como eu ia saber que o 
filho era mudo?" 
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APARELHOS ELÉTRICOS. 

 

No Shabat existe a proibição 
de realizar uma obra 
(melachá). Nossos Sábios 
explicam que melachá 
referem-se às atividades 
necessárias para a 
construção do Tabernáculo, 
citam 39 tipos de trabalhos ao 
todo. Embora existam assim 
muitas atividades que são 
proibidas no Shabat pela lei 
da Torá, a própria Torá 
declara explicitamente 
apenas um deles, está é a 
proibição de acender fogo, 
“Você não pode acender fogo 
em nenhuma de suas 
moradias no Shabat”. 

Embora os sábios concordem 
que Halachic eletricidade por 
si só não é considerado 
incêndio, é considerado, no 
entanto, que existe a 
proibição de operar aparelhos 
elétricos no Shabat. Existem 
duas razoes para esse 
entendimento: 

1.Ligar um aparelho 
eletrônico significa completar 
um circuíto, é considerado 
como construir. O aparelho 
está conectado à uma 
tomada de força, que por sua 
vez está numa parede e é 
considerada como 
“construída” dentro da casa 
quando ligada. 

2.Em um aparelho operado 
por baterias o mesmo é 
considerado “construído” ou 
completo quando ligado. 

Criação 

Alguns dizem que a utilização 
de aparelhos elétrico é uma 
violação dos Molid-criação. 
Aquele que liga um aparelho 
eletrônico “cria” um circuíto 
que pode ser utilizado para 
operar muitos aparelhos. 
 

Falar 
 

  
  
  
  
 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 

"Todo trabalho e esforço para chegar 
aos corações de nossos irmãos judeus 
não deixará de surtir efeito. Para tanto, 
são necessários três instrumentos de 

serviço: o amor à D-us, o amor à Torá e 
o amor ao próximo".                                

                                Nossos Sabios 


