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Introdução

Estamos em contagem regressiva para as
Grandes Festas Judaicas. Em Rosh Hashaná e
Yom Kipur, segundo a mística judaica, há um
brilho especial, um chamado lá de cima: o
corpo pode não entender, mas a alma
responde.

Assim, milhares de judeus veem-se levados às sinagogas -
até mesmo quem não costuma frequentar ao longo do ano. 

Quando chegam estes dias propícios até o ar é diferente! Este
é o momento em que D’us julga a humanidade, e há uma
possibilidade de perdão e de expiação. Por isso, a nossa
alma vai e faz coisas que o ano inteiro não faria. Nos
surpreendemos com este despertar! Qual será sua boa
decisão para essa época? 

O judaísmo tem duas direções: a vertical e a
horizontal. Ambas direções, a vertical e a horizontal,
completam o judaísmo. Assim também podemos
compreender no todo o significado de Rosh Hashaná e Yom
Kipur. 

Rabino Y. David Weitman
Shaná Tová Umetuká! 
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Sobre o Rabino Y. David Weitman
--

O Rabino Y. David Weitman atua
como Rabino-Chefe na Sinagoga
Beit Yaacov da Congregação e
Beneficência Sefardi Paulista, a
maior do país, situada na região de
Higienópolis, em S. Paulo, e lá
profere cursos e palestras sobre
pensamento judaico, misticismo e
temas contemporâneos. É também
editor responsável pela Editora
Maayanot, que publica, há anos,
obras judaicas clássicas e modernas
em português. Reconhecido
articulista, ele mesmo é autor do
livro “Bandeirantes Espirituais do
Brasil” e de ‘A Arte de Ser Mais
Gente”, além de palestras gravadas
em mídias eletrônicas.

Sua Formação
Formou-se na Yeshivá Central
Tomchei Temimim de Nova York.
Graduou-se juiz de corte rabínica em
1979 e estabeleceu-se no Brasil a
mando do Rebe de Lubavitch,
inicialmente disseminando o
Judaísmo entre universitários e
jovens casais.

Suas Inspirações
O Rabino Y. David Weitman segue
inspirando diferentes projetos
sociais, culturais e educativos, tais
como o Memorial do Holocausto, o
Ten Yad, a Editora Maayanot, o
Memorial da Imigração Judaica,
entre outros projetos relevantes. 
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Palavra do Rabino
"Nada acontece sem o desejo de

D'us. Mas o homem, a través da

oração, pode até alterar decretos

divinos de morte, doença e outras

situações difíceis."
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A Força da Oração
--

Ao rezar o homem se modifica:
eleva-se e aproxima-se de
D’us. Talvez nem seja D’us
quem modifique o seu destino,
mas sim o homem, através do
seu comportamento. Ao
mudar-se, afasta-se de um
destino que já não mais se
ajusta à sua personalidade.
Este é o poder da oração.

O Rabino Y. David Weitman ilustra com
a pequena história abaixo a
importância da oração no cotidiano de
um judeu: 

"Era uma vez, há muitos e muitos anos,

um vendedor de relógios que ia de uma

cidade a outra, levando sua

mercadoria. Um dia então chegou a um

pequeno lugarejo e vendeu relógios a

todos os seus habitantes.

Algum tempo depois de sua partida,

todos os relógios igualmente quebraram

e acabaram sendo esquecidos, por seus

proprietários, em algum canto de

gaveta, com exceção de um cidadão

que, por força do hábito, diariamente

dava corda em seu relógio.

Um dia, o mesmo vendedor retornou ao

pequeno lugarejo, sendo

imediatamente procurado pelos seus

moradores que lhes pediram para

consertar os relógios.

Após examiná-los, disse que poderia

consertar apenas um, aquele cujo dono

dera corda todos os dias. Os demais

estavam enferrujados e, portanto,

destruídos para sempre."

--
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Rosh Hashaná
Rosh Hashaná é o ano novo judaico.

E a data na qual é celebrado, 1 de
Tishrei, não coincide com o dia da
criação do mundo: é, na verdade, o

dia da criação do homem

--
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Rosh Hashaná
Rosh Hashaná acontece no primeiro

dia do mês de Tishrei, que não é
considerado o primeiro mês do

calendário judaico - e sim o sétimo
- diferente da celebração do

calendário gregoriano 

--
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Como é possível Rosh Hashaná, o ano novo

judaico, cair no sétimo mês. Não é isto uma

contradição?

     Todos sabemos que Rosh Hashaná é o primeiro dia de Tishrei, mas, olhando na
Torá, percebemos que o mês de Tishrei não é considerado o primeiro mês do
calendário judaico. Assim existe alguma correspondência entre Rosh Hashaná e o
calendário judaico e gregoriano?

     Está escrito: “Quando chegar o primeiro dia do sétimo mês, farão soar o shofar…”

     Como é possível, então, que Rosh Hashaná, o primeiro dia do ano, caia no sétimo
mês?

     Esta pergunta pode ser respondida, pois, ao entendermos que Rosh Hashaná
comemora a criação do universo, o início da humanidade.

     A princípio, Rosh Hashaná é o dia no qual foi criado o primeiro homem. O primeiro
dia de Tishrei comemora o aniversário de existência da civilização humana. Por
exemplo, neste Rosh Hashaná entraremos no ano 5758 desde a criação de Adão.
Esta é uma data universal.

O início no Egito
     No ano 2448, quando D’us retirou os judeus do Egito e lhes entregou a Torá , eles
se tornaram um povo, com leis estruturadas.

     Isto ocorreu no mês da saída do Egito, que cai na primavera (março/abril).

     Pessach, por seu turno, marca o nascimento do Povo de Israel. Na ocasião foram
dadas também as leis do calendário judaico. E é esse calendário que rege nossas
festas e comemorações.

     Assim, o calendário lunar do povo judeu começou a vigorar a partir da saída do
Egito, tendo como início o mês da primavera, Nissan (março/abril).
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     Este é o primeiro mês; Iyar, o segundo, e Tishrei, o sétimo mês. Nisto não há
contradição alguma, pois Rosh Hashaná celebra uma data universal, a criação do
mundo e da humanidade, enquanto que o nosso calendário é algo tipicamente
judaico e tem seu início com o nascimento do Povo de Israel, no mês de Nissan.

Rosh Hashaná e o calendário judaico e gregoriano
     Em outras palavras, nós comemoramos o aniversário da civilização humana e
da criação do universo na data judaica que corresponde ao sétimo mês do êxodo do
Egito.

     Aliás, podemos comprovar isso mesmo nos calendários gregoriano e juliano.

     O mês de setembro, que é o nono mês, tem como raiz a palavra “sete”; outubro,
que é o décimo, vem de “oito”, o mesmo ocorrendo com novembro e dezembro.

     Como pode ser, então, que o décimo-segundo mês seja denominado dezembro?

     Isto apenas demonstra claramente a influência do calendário judaico, que tem
março (Nissan) como primeiro mês e não o terceiro, como no calendário gregoriano.

     Assim podemos entender por que setembro é o sétimo mês, outubro o oitavo e
assim por diante.

     (Matéria publicada na Revista Morashá em setembro de 1997)
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Yom Kipur
Os sábios dizem: “se uma palavra

vale uma moeda, o silêncio vale

duas". Fofocas, maledicências, falar
mal dos outros... Não faça isso! Vale
sempre lembrar que a palavra é de

prata, mas o silêncio é de ouro 
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“A palavra é de prata, o silêncio é de
ouro”. Isto também é válido no
judaísmo? Quando devemos falar e
quando calar?

     De acordo com o judaísmo, uma das grandes dádivas de D’us ao homem é o
poder da fala, e a palavra é a substância. Esta noção pode ser encontrada no
Gêneses onde está escrito que D’us colocou uma nefesh chayá, uma alma viva, um
espírito vivo, dentro do homem.

     A explicação dada pelos nossos sábios para o uso destes termos “uma alma
viva” é a força e o poder da fala. Este poder pertence a D’us. Realmente, na escala
de classificação do mundo em mineral, vegetal, animal e humano, o homem, em
hebraico, é chamado de Medaber, o que significa não o ser intelectual mas o “ser
falador”.

     Esta é a grande virtude do homem: o poder da comunicação. Enquanto o
intelecto é algo para si próprio, a fala é para a comunicação com os outros. E muito
importante o homem se dar conta de que não vive só, há outras pessoas ao seu
redor.

     Em nossa história encontramos que até mesmo aqueles cabalistas místicos que
conseguiam criar um Golem, um tipo de ser robótico, não conseguiram dar-lhe o
poder da fala. O Golem não falava. Esta dádiva, este espírito especial, somente D’us
pode insuflar no homem.

A palavra que louva a D’us
     Pode-se ver o poder da fala no ato da Criação. D’us criou o mundo através da
palavra, ao pronunciar dez Asserções: que haja firmamento, que haja a luz, e assim
por diante, até completar os dez Pronunciamentos.

     Mais tarde, encontramos os dez Mandamentos que também são sob forma de
fala. Vemos, portanto, que quando D’us queria transmitir Seu fluxo vital, Sua energia
para estes mundos, o fez através da fala.

     Vemos, portanto, que o homem tem, através da boca, um poder excepcional, um
instrumento poderoso, e D’us faz questão que o usemos corretamente.
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     Em nossas rezas , na tefilá, fazemos questão de usar os lábios, já que sabemos
que devemos usar a boca que D’us nos deu principalmente para agradecer, pedir e
louvar a D’us.

     Também estudar a Torá, como repetimos todos os dias no Shemá Israel… “e
falarás a respeito delas”.

     Por outro lado a boca é uma faca de dois gumes; assim como pode ser algo
excepcional, se usada de forma positiva, pode (que D’us nos livre) prejudicar.

     Após festejar Yom Kipur é fácil constatar que na listagem das confissões dos
nossos erros, grande parte dos mesmos são cometidos pela boca : fofocas,
maledicências, falar mal dos outros, etc.

     Conforme disse um grande sábio judeu da época medieval, Rebe Menachem
Meire, “a língua é a única parte do corpo que não tem ossos, mas é capaz de
quebrá-los todos”.

     Sabemos que uma palavra mal dirigida, um abuso verbal, pode acabar com uma
pessoa. Mais ainda, sabendo que nossa boca tem um poder realmente excepcional,
devemos cuidar do que falamos.

     Está escrito na Ética dos Pais: “Não abra sua boca para coisas negativas”. Não
devemos, portanto, falar em demasia de tragédia, tristeza, adversidades, já que
sabemos que nossa boca tem poder.

     Segundo nossos livros, “aquele que cuida de sua língua, realmente protege sua
alma da aflição”.

     O judaísmo recomenda que às vezes é melhor não falar. Temos que aprender a
calar e ouvir, já que segundo nossos sábios, o preâmbulo da sabedoria é o silêncio.

     Temos que saber ouvir, tal como ouvimos o Shofar em Rosh Hashaná. David, o
Rei, é chamado de piedoso porque ouviu alguém amaldiçoá-lo e não retrucou.
Aaron, quando escutou a notícia de falecimento de seus filhos, ouviu e manteve-se
calado. O Rei Salomão escreve: “Há momento para se falar, há momento para se
calar”.

Momento para se calar
     Às vezes temos que saber nos calar, principalmente quando há pessoas mais
sábias à nossa frente. Tampouco devemos interromper a conversa de outros.
Escutar, aprender e ouvir, esta é a forma de progredir no judaísmo.
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     É por isto que nossos sábios dizem algo muito parecido ao que me foi
perguntado: “se uma palavra vale uma moeda, o silêncio vale duas.” Permanecer em
silêncio é uma forma de abnegação, de modéstia, de recato.

     Raquel, a matriarca, ficou quieta, apesar de ver seu pai pegar os presentes de
Jacob, e entrega-los à irmã mais velha, Léa. E isto lhe foi de grande valia, pois como
recompensa por seu silêncio, conseguiu através de José, seu filho, colocar de uma
só vez duas tribos entre as doze. Os dois filhos de José, Menashe e Efraim, o
substituíram.

     O silêncio permite à pessoa não errar. Se ela não se precipitar em falar, não ficar
irada, não terá que se arrepender e se desculpar depois.

     É um pouco como o “no break” que o computador tem, para a corrente elétrica
não queimar os fusíveis.

     O silêncio permite que a nossa corrente interna não entre em curto-circuito, de
repente. Permite-nos refletir antes de falar, o que certamente tornará nossa fala mais
poderosa.

     É por isto que encontramos no Talmud-Babilônico (Tratado de Kidushin) que,
quando se estava à procura de uma família com qualidades especiais, procuravam-
na entre as mais discretas, pois o silêncio é uma virtude.

Momento para não se calar
     No entanto, não é sempre que se deve ficar silencioso. Às vezes devemos
protestar. Quando vemos um erro grave, uma profanação do nome de D’us, não
podemos nos calar.

     Yossef, José, foi castigado por ter ouvido seus irmãos falarem 10 vezes na sua
frente “nosso pai, seu servo” e ter se calado . Ouviu isto dez vezes calado, e por isso
lhe foram tirados dez anos de vida.

     Viveu apenas 110 anos, quando a idade almejada é 120 anos. A Torá preconiza
que devemos cumprir o que prometemos. Por isto acabamos de ter o Kol Nidre e a
Hatarat Nedarim para anular as promessas feitas pela nossa boca e não cumpridas.

     Concluindo, ao fazermos uso da fala, devemos fazê-lo para coisas positivas e
boas. Já que a mesma tem tanto poder, imaginem se procurarmos falar bem dos
outros, sempre procurando qualidades no próximo, quantos fluxos positivos
atrairemos.

     (Matéria publicada na Revista Morashá em Dezembro de 1995)
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Arrependimento Sincero

Estamos próximos a Yom Kipur, o dia no qual
D’us perdoa nossos erros. Mas há uma
condição para isso: o arrependimento
sincero. O Rabino Y. David Weitman fala mais
sobre a Teshuvá no vídeo acima.

--

--

http://www.youtube.com/watch?v=kwYn0IsUmAU
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Todas as festas são celebradas durante dois

dias, na Diáspora. Por que então o Yom

Kipur dura apenas um dia?

     Assim, Sucot é celebrado durante 8 dias ao invés de 7, Shavuot 2 no lugar de 1, e
Pessach, 8 fora de Israel, e 7 em Israel.

     Isto decorreu de uma dúvida pois que havia antigamente em nosso calendário.

     O calendário funcionava através de testemunhas oculares que viam a lua. Estas
avisavam, no início do mês, ter avistado a lua nova, o que permitia decretar o início
do mês — a “neomênia” — que chamamos de Rosh Chodesh.

     Para avisar as outras cidades da decretação de um novo mês eram enviados
emissários pelo tribunal rabínico de Jerusalém. Estes, em alguns casos, podiam
demorar muito tempo até chegar às comunidades que viviam fora de Israel.

     Nas festas judaicas que são comemoradas no meio do mês, como é o caso de
Pessach e Sucot, os emissários não conseguiam chegar em tempo hábil a todos os
lugares da Diáspora , por isto acrescentava-se um dia a mais, por via das dúvidas.

Aprendendo um pouco mais sobre a lógica que as festas na Diáspora
apresenta
     No caso de Rosh Hashaná, que é no início do mês, até dentro da própria Terra de
Israel, não havia tempo hábil para que os emissários chegassem a todas as cidades.
É por esta razão que Rosh Hashaná, na grande maioria das vezes, era festejado
durante dois dias.

     Hoje, de forma já fixa e perpétua, continuamos a festejar Rosh Hashaná durante
dois dias. Isso tanto fora quanto dentro de Israel. As festas na Diáspora, portanto,
guardam suas motivações mais lógicas.

     Assim cabe realmente a pergunta: mesmo sabendo de que não havia tempo hábil
para os emissários chegarem a todos os lugares, já que Yom Kipur caía no dia 10 do
mês, por que é comemorado apenas um dia?
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     Nossos sábios nos dão dois motivos. Primeiro, no judaísmo, nunca se decreta
algo que seja acima das forças da coletividade. Assim, é praticamente impossível,
para a grande maioria das pessoas, jejuar durante dois dias. Então, o jejum foi
estabelecido somente por um dia.

     Segundo, que seria muito difícil, principalmente naquela época, diz o Talmud,
preparar comida e estocá-la por dois dias. Assim como em Shabat, em Yom Kipur
não é permitido cozinhar. Teria que se preparar, portanto, na véspera, alimentos para
dois dias. Não se esqueçam que estamos falando de uma época em que obviamente
não havia geladeira.

     Decorrente disto, até hoje, no nosso luach, nosso calendário fixo, Yom Kipur não
pode cair nunca em uma sexta-feira, tampouco em um domingo.

     Repetindo, segundo o Talmud, a impossibilidade de cozinhar durante dois dias
dificultaria, a vida da coletividade. Isso porque, enfim, o judaísmo é feito para se
viver, de forma feliz.

     (Publicado na Revista Morashá em Dezembro de 1995)
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Presenteie com um livro
judaico!

CONHECER

A Editora Maayanot é especializada em livros judaicos
imprescindíveis, provendo conhecimento sobre as

tradições culturais, sociais e históricas do povo judeu.

--

https://www.maayanot.com.br/

