
Adar e Purim
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Sabedoria SALOMÔNICA
Disse D'us: "Pede o que queres". "Ao

teu servo pois", respondeu o Rei
Salomão, "dá um coração entendido

para julgar o teu povo, para que
prudentemente discirna entre o bem o

mal". Ao que o Todo-Poderoso
replicou: "Porquanto que não pediste
para ti riquezas nem a vida de teus

inimigos, mas pediste entendimento,
te darei um coração sábio e

entendido e também o que você não
pediu: riquezas e glória". (I Reis 3:9) 

- -



Sabedoria MILENAR
Desde a Antiguidade, o povo judeu está ligado
à sabedoria e à instrução da Torá. Importa
notar que a palavra Torá tem a mesma raiz
que outra palavra hebraica, hora'á - que
significa instru ção, ensinamento. 

Legal Saber cumpre o legado de seguir pelo
tempo disseminando conteúdo sagrado de
extrema relevância para pessoas que
precisem viver de acordo com a vontade do
Todo Poderoso. 

- -
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Estamos entrando no mês judaico de Adar,

mês de nascimento de Moshe Rabeinu - o

Mestre do povo judeu. Mês também da

festa de Purim - a data mais alegre do

povo judeu. 

 

O tempo e as datas judaicas



Nossos Sábios nos dizem que o mês de Adar é um mês

alegre e de boa sorte

Rabino David Weitman
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- -

https://www.youtube.com/watch?v=xlz8_-eMA6Y


"Pur" significa sorteio em persa
A data que o perverso Haman estabeleceu para aniquilar o povo judeu.
 No entanto, como é sabido quem foi aniquilado foi Haman e seus
filhos perversos. Assim lemos no Livro de Ester, que segundo o
próprio texto (9:20), o Livro, ou o Rolo de Ester, foi escrito por
Mordechai, e reescrito em colaboração com a Rainha Ester (ibid. 29). 
Segundo o Talmud, o Rolo de Ester foi escrito sob Divina inspiração.

A característica mais marcante do Livro de Ester é a omissão do Nome de D’us. E a história de Purim
se relaciona diretamente com o nosso mundo contemporâneo. Ela nos ensina como um judeu deve
se comportar em todas as épocas, assim como ocorreu no passado. 



- -

A Leitura da Meguilá
Ouvir a Meguilá atentamente e fazer
barulho quando se pronuncia o nome
de Haman fazem parte do costume
de Purim. 

Cumprir Matanot Laevyonim
Fazer caridade (tsedacá) é um ato
judaico conhecido, mas em Purim
ganha força, pois é costume dar
tsedacá para 2 pessoas carentes. 

Mishloach Manot
É costume em Purim reforçar a
amizade e a unidade judaica dando
presentes de comida a amigos. 

Refeição Festiva
Fazer uma refeição festiva em família
e/ou comunidade e beber vinho
fazem parte do costume de Purim. 
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Apetrechos de Purim

Festejamos em Purim com
delícias e muita alegria. Assim
comemoramos o milagre de
Purim e a permanência eterna
do povo de Israel.



Mais ensinamentos sobre Purim 

OUÇA ÁUDIO COM RABINO DAVID

O judeu reconhece que tudo vem de D'us, e os detalhes
da história de Purim o comprova, assim nos explica o

Rabino Y. David Weitman.
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http://legalsaber.com.br/wp-content/uploads/2015/04/8.-PURIM.mp3

