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Um gosto pela verdade

Nossos sábios costumam legar grandes ensinamentos para que
possamos fazer o melhor uso de verdades que muitas vezes eles veem
antes do senso comum. É assim, por exemplo, que, não raro,
podemos refletir mais profundamente sobre determinadas questões e
assuntos que se descortinam mais facilmente aos nossos olhos.
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Acesse www.legalsaber.com.br   

Expressões Máximas
A visão ou ponto de vista de nossos sábios tem como base a Torá e os Livros
Sagrados. Com base em ideias que permitem uma reflexão muito mais
profunda, podemos nos questionar em várias direções, como, por exemplo: 

Por que será que não pensei nisso antes?
Essa visão nova que não tinha pensado mais profundamente como poderei tirar
proveito dela?
Como há decretos, mandamentos e preceitos Divinos além de minha
capacidade de entendimento, é possível transformar a mim e minhas relações a
partir da adoção de um ponto de vista muito mais abrangente?

No Judaísmo fazer perguntas é costume, no entanto a prática de Mitzvot também o
é. Não conseguimos apenas pensar e refletir, precisamos agir na direção da
sabedoria contida na Torá e a sabedoria que nos legaram nossos sábios, de
abençoada memória.

http://legalsaber.com.br/


Ideias para Reflexão e Aprendizado
Cumprindo com a disseminação de conhecimento, o Legal Saber
oferece aqui ideias e/ou máximas que extrapolam o tempo,
perpetuando-se ao longo das gerações.  

- -

1 Rebe de Lubavitch
"Ao contrário do senso comum, que considera as crianças
potenciais seres humanos, incapazes de atingir o seu valor
completo antes da maturidade, a tradição judaica as vê como
dignas e merecedoras do nosso tempo, já que personificam a
pureza de propósitos, sinceridade, fé e amor à vida."

http://legalsaber.com.br/o-pao-azimo/  

2 Rei Salomão (Provérbios 22-6)
"Eduque a criança segundo seu caminho; mesmo quando
envelhecer, ela não se desviará dele." 

 http://legalsaber.com.br/educacao-judaica-desde-a-mais-tenra-
idade/    

3 Profeta Isaías (Isaías 55:8)
"Ki  lo machshevotai machshevotechem  velo  darchechem 
derachai.” 

Os caminhos e pensamentos de D’us não são os nossos 

caminhos e pensamentos.”

http://legalsaber.com.br/holocausto/    
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4 Rashi, San’hedrin 106
"Sendo a Tefilá chamada de 'serviço do coração' (avodá shebalêv),
o que importa não é a velocidade ou a quantidade de preces
recitadas. O que vale então é a sinceridade, pois 'D’us deseja o
coração'.”

http://legalsaber.com.br/oracao/  

5 Ética dos Pais 1:1
“Moshé recebeu a Torá do Sinai e a passou a Yehoshua; Yehoshua,
aos Anciãos; os Anciãos, aos Profetas; e os Profetas a passaram
aos Homens da Grande Assembléia.”  

 http://legalsaber.com.br/shulchan-aruch/ 

6 Orach Chaim, Êxodo 22:24
"A filosofia judaica nos ensina que D’us retém os bens que seriam
dos pobres e os entrega nas mãos dos ricos. Seria como então
“oportunizar” a que o rico faça uma boa ação. ” 

http://legalsaber.com.br/tsedaca/  
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7 Shir Hashirim Rabá, cap. 7
"Quando um homem se aproxima de sua esposa, e ela fala
‘enxerguei uma rosa vermelha’, então ele se distancia, isto é feito
mesmo sem que haja um muro ou um animal selvagem entre eles,
mas apenas por respeito às palavras da Torá. ”

http://legalsaber.com.br/micve/  

8 Zohar (vol. 2, 161)
“D’us olhou na Torá e criou o Universo .”  

 http://legalsaber.com.br/fe-e-ciencia/ 

9 Maimônides (Leis dos Presentes aos
Necessitados)
"Nunca vimos ou ouvimos falar de uma comunidade judaica no
mundo que não tenha organizado o seu Fundo de Assistência
(tsedacá). ” 

http://legalsaber.com.br/justica-social/  

http://legalsaber.com.br/micve/
http://legalsaber.com.br/fe-e-ciencia/
http://legalsaber.com.br/justica-social/


Ideias para Reflexão e Aprendizado
Cumprindo com a disseminação de conhecimento, o Legal Saber
oferece aqui ideias e/ou máximas que extrapolam o tempo,
perpetuando-se ao longo das gerações.  

- -

10 Sete Leis Universais no Código de Maimônides
"1. Creia em D’us, não adore ídolos; 2. Respeite o Criador, não
blasfeme; 3. Respeite a Vida Humana, não assassine; 4. Respeite a
Família, não cometa atos sexuais imorais; 5. Respeite o Direito e a
Propriedade dos Outros, não roube; 6. Respeite as criaturas de
D’us, não seja cruel para com os animais e 7. Respeite a Lei,
mantenha a justiça.”

http://legalsaber.com.br/a-sabedoria-e-maior-que-a-profecia/  

11 Rabino Y. David Weitman
“É importante que os netos se lembrem dos avós, por exemplo.
Isso irá demonstrar que as tradições passam de geração a
geração.”  

http://legalsaber.com.br/um-rabino-no-seculo-21/  

12 Rashi (o mestre do povo judeu)
"Eu não tive nenhum professor e nenhuma ajuda na descrição
desse edifício sagrado (Templo Sagrado); apenas como me
mostraram dos Céus. ” 

http://legalsaber.com.br/rabi-shlomo/  
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"Tudo o que o Santo, bendito
seja, criou em Seu mundo,

criou exclusivamente para a
Sua glória."

Ética dos Pais (Pirkê Avot)

- -

- -



Sabedoria Judaica na WEB
http://www.legalsaber.com.br

Aprenda Judaísmo com o Rabino Y.
David Weitman 

http://www.legalsaber.com.br/

