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Acendimento das Velas 
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Término do Shabat 
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O Midrash conta que o povo judeu 
é comparado com paus. Quando 
há um pau, sozinho, é fácil de 
quebrá-lo. No entanto, quando 
temos vários paus amarrados 
juntos, tornam-se inquebráveis. 
O mesmo reflete-se sobre a nação 
judaica. Quando os judeus estão 
todos unidos, sucedem. Por que 
temos de estar em união? Por que 
não podemos ter sucesso 
individualmente? Quando se está 
sozinho, há a possibilidade da 
queda espiritual e o sujeito parar de 
cumprir uma certa Mitzvah que 
costumava fazer. Esta uma Mitzvah 
deixada de lado, pode causar a 
perca de outra, e uma mais. No 
entanto, quando junto ao grupo, a 
pessoa é motivada pelos seus 
amigos a retornar, a guardar o seu 
nível e a crecer ainda mais. É a 
unidade judaica que nos manteve e 
manterá crecendo. Este é o 
significado do versículo: "Vocês 
estão de pé hoje,  todos vocês, 
perante o Eterno vosso D'us". A 
união faz a força. 

O lojista veio ao Rabino Meir de 
Premislan. "Rabino, estou arruinado. Sabe 
o que está acontecendo do outro lado da 
rua da minha loja? Alguém está abrindo 
outra loja. Ele tomará todos os meus 
clientes. Perderei meu sustento". Rabino 
Meir disse ao homem frenético: "Ouça. 
Alguma vez há levado seu cavalo para 
beber de uma poça de água, não?", "Sim, 
Rabi. Mas ...." O Rabino continuou. "Você 
já reparou como o cavalo pateia a 
poça antes de beber?", "Sim, 
naturalmente". "Bom. Vou te dizer por que 
o cavalo dele bate com sua pata." 
O Rabino se apoiou em sua cadeira. "O 
cavalo vê o seu reflexo na água. Ele não 
sabe que está vendo a si mesmo, ele acha 
que lá há outro cavalo. Temeroso que não 
haja suficiente bebida para ambos, ele 
tenta afugentá-lo pisoteando a poça. " O 
Rabino pausou. "Mas há uma abundância 
de água para muitos cavalos. A 
abundância de D'us flui como um rio." O 
Rabino se recostou na cadeira e sorriu. 
Pela primeira vez naquele dia, o lojista 

sorriu de volta. 
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Leis &  Costumes 

Orientações para 
Canhotos: 
 
1) Um homem canhoto 
usa Tefilin sobre o braço 
direito. A Torá nos 
transmite isto a partir do 
verso em Exodo (13:16) 
"E ele (tefilin do braço) 
deve ser um sinal na sua 
mão (Hebraico YAD-
CHA)." Em hebraico, 
"Yad" significa mão, "cha" 
significa sua, e “Caha”- 
enfraquecida. A Torá nos 
diz para ler o versículo 
como dizendo Yad Caha, 
ou seja- (use o teilin no) 
lado mais fraco. 
2) O canhoto deve lavar 
as mãos na parte da 
manhã anterior a oração e 
antes de comer o pão, 
começando pela mão 
esquerda, pois é a mais 
importante para ele. A 
mesma razão se aplica ao 
uso desta ao sacodir o 
Lulav em Sucot, segurar o 
tzizit durante a Shemá, 
carregar um alimento ao 
fazer sua Berachá ou 
acender as velas de 
Shabat. 
3) A pessoa honrada em 
carregar a Torá na 
sinagoga, deve levá-la 
contra o seu ombro 
direito. Isto porque a Torá 
foi dada do lado "direito" 
de D'us 1. No entanto, se 
é muito desafiador, o 
canhoto pode transportá-
la sobre o ombro 
esquerdo. 
4) Ao fazer um ato de 
bondade, como caridade 
(tzedaká), este deve ser 
feito com a mão direita 
(ambos canhotos e 
destros), pois o lado 
direito está associado 
com piedade. 
 
1. Shulchan Aruch O.C. P.M.: 134:5 
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    A UNIÃO FAZ A FORÇA 

 
                 Ditado 
“Um judeu não pode e não quer estar 

separado de Divindade”  
  

-Baal Hatanya 
                       


