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Mudanças são difíceis de superar. 
Uma das maiores mudanças na vida 
de uma pessoa é mudar-se para morar 
numa cidade diferente. Ao partir, a 
pessoa deixa para trás tudo o que 
havia construído, em termos de 
amizade, familiaridade e prosperidade, 
o que lhe causará sentir-se forasteiro 
em sua nova cidade. Quando Yaacov, 
nosso Patriarca Jacob, deixou sua 
terra natal para encontrar uma esposa, 
ele também deixou tudo isso para trás. 
Podemos pensar que o primeiro passo 
para a mudança seria aprender a 
língua, cultura e estilo de vida de 
nossos novos vizinhos. No entanto, a 
primeira coisa que Yaacov fez quando 
chegou em sua nova cidade foi orar. 
Ele sabia que seu sucesso naquela 
região não dependia da forma como 
ele iria se adaptar ao seu novo local, 
mas sim como ele se conectaria com 
D'us em seu novo ambiente. Portanto, 
a primeira coisa que fez foi ligar-se a 
D-us com uma oração. 
Nós também devemos fazer como 
Yaacov. Ao começarmos cada novo 
dia com diferentes desafios, que é 
como mudarnos para uma nova 
cidade, vale fazer um esforço para se 
conectar com D'us. Antes de entrar na 
rotina do dia-a-dia precisamos nos 
concientizar que a mão de D-us estará 
sobre tudo o que ocorrerá naquele dia. 
São estes pensamentos e orações que 
nos ajudam a ter um bom dia. 

 

Dois cidadãos  de Mezibush estavam 
envolvidos em uma amarga disputa. 
Certa vez, enraivados discutiam na 
sinagoga local, um gritou para o outro: 
"Eu vou rasgar você como (se rasga) um 
peixe!" 
Rabbi Israel Baal Shem Tov, que 
presenciou a cena disse aos seus 
discípulos que formassem um círculo, 
cada um apoiando a mão no 
companheiro ao seu lado, e que 
fechassem os olhos. O Baal Shem Tov 
completou o círculo, colocando suas 
santas mãos sobre os ombros dos dois 
discípulos que estavam mais próximos a 
ele. De repente, seus alunos gritaram de 
medo, eles enxergaram em uma visão o 
homem irritado realmente rasgando seu 
companheiro, tal como havia ameaçado! 
Nenhum potencial permanece 
irrealizado. Cada ato, palavra e até 
mesmo o pensamento tem um efeito. Às 
vezes, o efeito é concreto e tangível, às 
vezes, é mais sutil e só pode ser 
discernido por um olho mais espiritual, 
refinado. 
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A importância de rezar 
com um Minian 

 
Uma pessoa deve esforçar-
se para rezar com um 
Minian (quórum), pois D-us 
nunca rejeita as orações 
feitas em Minian. Além 
disso, o mérito de rezar em 
conjunto, ajuda o homem a 
ganhar seu sustento com 
mais facilidade e ser 
abençoado com os frutos 
do seu trabalho. De fato, 
mesmo se orando com um 
minian,em primeira vista, 
provoca uma perda 
financeira (menos tempo de 
trabalho), D-us 
recompensará-lo pela 
mitzvá, concedendo-lhe 
sucesso extra. O minian é 
composto por dez homens 
judeus acima da idade de 
Bar Mitzvah. Se há um 
minyan num recinto, mas 
algumas pessoas estão 
incapazes de responder 
“amén”, por estarem 
orando a Amidá ou serem 
mudos - eles ainda 
completam Minian. 
 
Uma senhora idosa veio 
uma vez ao Rabino Yossi 
ben Chalafta e disse: 
"Estou muito velha. Minha 
vida se tornou 
desagradável. Eu não 
posso provar comida ou 
bebida, e eu gostaria de 
passar para o outro 
mundo”. Rabino Yossi 
retrucou: "Que mitzvah 
você faz todos os dias?" 
Ela respondeu: "Toda 
manhã, vou à sinagoga 
para rezar." Rabino Yossi 
instruiu-a a parar de ir a 
sinagoga durante três dias. 
Ela fez isso e, 
posteriormente, faleceu. 
Notamos que a oração na 
sinagoga (com um minian) 
é um segulá (ato 
espiritualmente propício) 
para uma vida longa. 
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    Mudanças 

        

               Ditado 
 
"Ame a outro judeu e D'us amará você; 
faça um favor a um judeu e D'us irá fazer-
lhe favores; Traga um judeu mais perto de 
D'us e Ele se aproximará de você" 
    Rabi 

 

 


