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Acendimento das Velas até: 

17:32 

Término do Shabat: 

18:22 

Quando Sarah, nossa matriarca, deu à luz 
a Itzchak, ela exclamou dizendo que se 
tornara uma fonte de risadas. Pois quem 
acreditaria que uma senhora com 90 anos 
de idade teria um filho com um homem de 
100 anos. Nós também desacreditaríamos 
e riríamos ao imaginar nossas avós tendo 
um filho hoje em dia. 
 
Dentre alguns, este tipo de riso ainda 
existe hoje. Há quem diga "Existem 
princípios e práticas do judaísmo, que 
parece antiquado e ultrapassado para 
mundo moderno atual. E eles riem da idéia 
da tentativa de criar um filho com a 
esperança de que a criança vai continuar 
com as antigas tradições. Você realmente 
acha que seus filhos vão orar a D-us, 
como Abraão fez todos os dias? Você 
realmente acha que suas filhas vão 
permanecer puras em um ambiente imoral, 
como Sarah fez no Egito? " 
 
No entanto, a história tem mostrado que, 
se nós educarmos nossos filhos 
intransigentemente, no caminho que 
Abraão e Sara educaram o deles, também 
seremos capazes de ter descendentes 
como Itzchak, totalmente dedicado aos 
nossos ideais. 
Nunca é tarde demais. Apesar da distancia 
que afasta nosso filho, nunca se pode 
subestimar o efeito de uma pequena 
exposição à Torah, ao verdadeiro 
Judaísmo, causará em suas vidas. Vamos 
fazer um esforço para manter nossas 
tradições,pois também somos filhos de 
D'us. 

História de Reb Yosef:  
Quando eu tinha quatro anos, 
perguntei ao meu pai: "Por que D'us 
criou as pessoas com dois olhos e não 
com um só, tal como nos foi dado um 
único nariz e uma única boca?" "Você 
sabe o alef-bet (alfabeto hebraico)?" 
perguntou o pai. "Sim", respondi. 
"Então você sabe que há duas letras 
hebraicas muito semelhante, o Shin e 
o Sin. Pode dizer a diferença entre 
elas?" "O Shin tem um ponto em seu 
lado direito, o Sin à sua esquerda", eu 
respondi. "Correto" exclamou o pai. 
"Daqui aprendemos há coisas que 
devemos olhar com nosso olho direito, 
com carinho e simpatia, e outras a 
serem vistas com o olho esquerdo , 
com indiferença e desinteresse." "Um 
Sidur ou em qualquer outro judeu, 
deve-se olhar com o olho direito. Um 
doce ou um brinquedo, é preciso olhar 

com o olho esquerdo". 
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Shabat Parashat Vaera:12 

        

             Em honra da 

            Família Alouf 

 

Leis & Costumes                         

Por que mergulhar Chalá 
em sal?   
 
1) Pão deve sempre ser 
mergulhado em sal antes 
de comê-lo, não apenas 
em Shabbat.  
2) Nossa mesa é 
considerada um altar, e 
no Templo Sagrado, sal 
era oferecido juntamente 
com todos os sacrifícios. 
3) Sal nunca estraga ou 
deteriora, portanto, 
simboliza nosso eterno 
convênio com D'us. É por 
isso que o versículo em 
Números 18:19 se refere 
a ele como "o sal da 
aliança de seu D'us." 
4) O sal adiciona sabor a 
tudo. Isso representa que 
nossa conexão com D'us 
deve adicionar gosto e 
sabor a cada aspecto de 
nossa vida. 
 
Na Parashá desta 
semana lemos sobre a 
mulher de Lot que se 
transformara num pilar de 
sal. O Midrash diz que, 
quando Lot trazia 
convidados a sua casa, 
lhes preparava uma 
refeição e pedia à esposa 
para conseguir um pouco 
de sal para eles, 
acrescentando que não 
revelasse a razão para o 
sal, pois era proibido ter 
convidados em Sodoma. 
Ela fez exatamente o 
oposto. Foi de casa em 
casa pedindo sal e 
observando que era para 
os convidados de seu 
marido. Quando Sodoma 
foi aniquilada, ela olhou 
para cidade enquanto era 
destruída, o que não 
deveria fazer, tornando-se 
entaão, uma estátua de 
sal. 

        Dois Olhos 
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Rindo Sobre O Futuro 
 

        
               Ditado 
"Palavras que vêm do coração, entrar 
no coração". 
                                -Nossos Sábios 
 


