
Em Honra da 

Família Benzecry 

               

 O Mishcan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  כ"ח - כ"ט   אדר א"

4444----5555    dededede    MarcoMarcoMarcoMarco,,,,    2012012012011111    
Acendimento das Velas:Acendimento das Velas:Acendimento das Velas:Acendimento das Velas:    

11117:577:577:577:57    
Término do Shabat:Término do Shabat:Término do Shabat:Término do Shabat:    

18:4818:4818:4818:48    

 

Porque é importante estudar sobre o  
Embora hoje não tenhamos mais 
Mishcan nem Bet Hamicdash, é uma 
grande mitsvá estudar a planta e a forma 
do Mishcan e todas suas partes e 
receptáculos. 
 
Nossos Sábios nos dizem que o profeta 
Yechezekel recebeu uma nevuá, 
profecia de D'us. Nesta nevuá lhe era 
mostrado a planta do Terceiro Bet 
Hamicdash, que será construído depois 
da chegada de Mashiach. D'us 
descreveu a Yechezekel a planta exata 
do Terceiro Bet Hamicdash; todas suas 
partes e medidas. 
 
Yechezekel perguntou ao Criador: "Por 
que tenho que transmitir aos judeus esta 
profecia? De qualquer forma não podem 
construir o Bet Hamicdash agora. Deixe-
me aguardar e lhes relatarei quando 
chegar o momento de construi-lo." Mas 
D'us respondeu a Yechezekel: "Não, não 
quero que aguardes. Se Benê Yisrael 
estudar agora os planos para a 
reconstrução do Bet Hamicdash, vou 
recompensá-los como se realmente o 
tivessem construído!" O mesmo se 
aplica a nós. Se estudarmos as plantas 
do Mishcan e do Bet Hamicdash, D'us 
nos recompensa como se estivéssemos 
realmente construindo uma sagrada 
Morada para Ele. 
 

Um comerciante famoso viajava a 

negócios, quando em meio a muita 

chuva, parou para enxugar-se na casa 

de um Rebe. Enquanto se aquecia ao 

lado da lareira, contemplava sobre sua 

vida, e então perguntou ao Rabino: 

“Veja quanto proveito tenho nesse 

mundo, o que posso almejar para ter 

no mundo vindouro?”  O Rebe lhe 

respondeu: “Aprenda dos seus 

próprios negócios. Dependendo de 

quanto você investe, você ganha. Para 

este mundo está investindo bastante e 

portanto lucrando muito, mas quanto 

espera ganhar no mundo vindouro se 

não está investindo nada nele?”   
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Leis & Costumes 

Gueniza 

 

O livro de Devarim (12:4) cita 

sobre a obrigação de destruir 

e quebrar qualquer ídolo, e 

exterminar seu nome de entre 

nós. No entanto, está proibido 

fazer o mesmo com o nome 

de D-us. Nossos sábios 

ensinam que a proibição 

inclui apagar ou desfazer o 

Santo Nome escrito ou 

impresso em qualquer idioma 

que seja. A mesma se 

estende a todo texto de Toráh 

escrito, mesmo que não 

conste o nome de D-us. A 

razão para esta mitzvá é para 

que gere em cada pessoa 

temor a D-us, através do 

grande respeito e temor para 

com escrituras sagradas. 

Sendo que não podem ser 

jogadas fora ou terminadas, 

estes artigos devem ser 

devidamente enterrados. Há 

leis específicas em relação a 

este assunto, chamado 

Gueniza, e o processo deve 

ser feito sob supervisão 

rabínica. 

 

Folheto e Revistas 

Judaicas- se todos seus 

artigos são sobre Toráh, todo 

o material deve ser enterrado. 

Se apenas algumas partes, 

então só estas devem ser 

guardadas na Gueniza, para 

não desagradá-la colocando 

juntamente diversas 

escrituras laicas. 

 

Livro Sagrado- qualquer 

parte de um sidur ou chumas 

deve ser enterrado. Até 

mesmo se uma parte de um 

deles sem algo escrito for 

rasgada, deve ser colocada 

na Gueniza. 

 

     Investimento e Recompensa 
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               Ditado 

Há três tipos de judeus: 
 
1 – Judeus que cumprem mitsvot. 
2 – Judeus que cumprem mais mitsvot. 
3 – Judeus que cumprem ainda mais 
mitsvot.        

                               Nossos Sabios 


