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Qual manchete hoje é a notícia que 
cria o barulho mais alto? 
Infelizmente, mais de 70% do ruído 
vem de relatos negativos. Pode ser 
verdade que a negatividade atrai 
mais atenção, mas a Torá nos 
ensina a focar no positivo. 
 
Quando a Torá descreve as vestes 
que o Sumo Sacerdote usa, diz que 
deve haver sinos costurados na 
bainha da roupa. Os sinos que fazem 
barulho quando o Sumo Sacerdote 
entra no lugar mais santo do Templo. 
 
Quando se trata de algo sagrado - 
devemos nos deixar sermos ouvidos. 
Quando estamos discutindo, nossas 
vozes não têm sempre de ser a mais 
alta no meio da multidão. Mas 
quando dizemos coisas boas e 
rezas, nossas vozes devem ser 
ouvidas alta e clara.  
 
Falando coisas em voz alta, mostra 
que a pessoa está animada e 
orgulhosa do que está fazendo. É 
assim que devemos sentir ao estudar 
Torá e fazer boas ações. As pessoas 
ao nosso redor ouvirão a emoção na 
voz e verão como estamos 
orgulhosos de fazer boas ações. Isso 
vai encorajá-los a também fazer o 
mesmo. 

Em 1910, o governo czarista convocou uma 
"conferência rabínica" para forçar mudanças na 
vida religiosa judaica. Para o Rabino Shalom o 
problema era uma questão de vida ou morte 
espiritual. Ao longo da conferência, ele lutou 
contra os planos do governo. Quando se levantou 
para falar, ele declarou de forma inequívoca: 
 
"É verdade, vivemos sob o domínio do governo 
russo. Mas a sua jurisdição sobre nós estende-se 
apenas às questões materiais. Em tudo o que diz 
respeito à nossa fé, nenhuma soberania ou 
regime na Terra tem autoridade para impor sobre 
nós." 
 
Tão profundamente Rabi Shalom sentia pelo 
assunto que, no final do seu discurso inflamado, 
ele desmaiou. 
 
Ele foi imediatamente colocado sob prisão 
domiciliar por suas palavras. Mais tarde, um dos 
rabinos líderes da época veio vê-lo. O visitante 
encontra Rabino Shalom chorando, e exclamou: 
"por que estás tão aflito? Você fez tudo o que 
pôde!" 
Inconformado, Rabino Shalom disse "Não é por 
eu ter feito ou deixado de fazer minha parte, o 
decreto trágico foi promulgado, com isto que me 
preocupo." 
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Leis & Costumes 

Vestimentas 

 
Os sacerdotes e sumos 

sacerdotes eram obrigados a 

vestir roupas especiais quando 

executam seu serviço no 

Templo Sagrado. Uma das 

razões apontadas para isso, 

era para que os judeus 

reconheçam os sacerdotes 

como pessoas santas, 

dedicadas ao serviço de D-us. 

Da mesma forma, os 

estudiosos da Torá da Antiga 

Babilônia se vestiam de forma 

impressionante para incentivar 

as pessoas a honrar a Torá que 

eles representavam. De fato, o 

Talmud exige que as roupas de 

um estudioso da Torá sejam 

impecavelmente limpas. Rabi 

Yochanan refere-se para a sua 

roupa como "mechabduta", o 

que dá honra. 

 

� Cada um deve ter cuidado de 

não vestir sua roupa do lado 

avesso, pois isso pode levar 

outras pessoas a olharem para 

o usuário com desdém. Além 

disso, não deve colocar dois 

artigos de vestuário no mesmo 

momento. De acordo com 

nossos sábios, isso tem um 

efeito espiritual indesejável que 

pode causar perda de memória. 

 

� Deve-se usar roupas 

especiais no Shabat em 

homenagem ao santo dia. 

Estas roupas devem estar 

limpas e serem melhores do 

que as de dia de semana. Além 

de condizente com o dia santo 

a roupa vai lembrar o usuário a 

observar as leis do Shabat. 

Algumas pessoas são 

cuidadosas de vestir uma 

camisa, cinto, chapéu e talit 

especial de Shabat. 
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               Ditado 

“Desculpas podem ser úteis na 
absolvição da responsabilidade e 

culpabilidade. Mas a melhor desculpa do 
mundo não pode desfazer uma 

ocorrência negativa ou recriar uma 
oportunidade perdida.” 

                                Nossos Sabios 


