
Sandro Luís Pereira dos 

Santos 

pereira_bnei_ashlag@yahoo.com.br 

187.69.25.39 

Enviado em 09/08/2011 as 17:49 

Meu caro Rabino, 

Venho em primeiro agradecer ao ETERNO por ter colocado alguém que não é ninguém. Esse, na minha humilde opinião, é o senhor. Em segundo lugar, peço-lhe orientação para o meu segundo 

passo, pois após suas aulas em CD e seus nove livros, já não me encontro na modalidade de idólatra. Hoje, tenho praticado as 7 leis dos filhos de Noé. Só que me veio uma dúvida: meu sobrenome 

PEREIRA está incluso em nomes sefaraditas que foram “gentilmente convidados” para a idólatra INQUISIDORA. Sendo assim, digno Rabi, como tirar minha dúvida? Sou um descendente de Noé 

ou Abraão. 

Atenciosamente, 

Hoje, Bnei Noach Sandro Luís. 

Shalom! 

Mário Henrique Silva Netto 

Alves Garcia (Gartzia) 

mhenriquemg@yahoo.com.br 

201.58.141.219 

Enviado em 14/08/2011 as 1:29 

Em certo sentido, à luz da reta compreensão da Cabalá, não se poderá dizer que a vida CELIBATÁRIA é uma graça do Senhor D-us? Um hierarquia superior do homem que a pratica, 

ASSEMELHANDO-SE, DESTARTE, AOS ANJOS? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.61.97 

Enviado em 14/08/2011 as 8:19 | Em resposta a Mário Henrique Silva Netto Alves Garcia (Gartzia). 

Felizmente as suas conjecturas e suposições pessoais não estão alinhadas com as palavras de D-us e Sua Torá. Esta prática sua mencionada é completamente estranha ao Judaísmo e sua informação 

sobre o maior cabalista etc. é 100% incorreta, absurda e produto das típicas fontes corrompidas que abundam e que têm “outras” agendas. É preciso ter mais zelo e humildade para buscar informações 

fidedignas de acordo com a Torá. Por fim, um homem não casado é incompleto em todos os sentidos. Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.61.97 

Enviado em 14/08/2011 as 12:41 

Que ótimo notícias o sr. traz no abandono da idolatria. Continue assim e se fortifique cada vez mais, estudando com humildade e clamando a d-us pelas forças necessárias para vencerem os 

obstáculos para suas decisões positivas e retas. Agora, sua pergunta sobre o “rugir do Leão”. A resposta é sim. Se D-us quiser, neste site, eu comentarei mais este assunto de interesse mundial. Tudo 

de bom! 

marcio roberto kuasne 

´ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.49.210 

Enviado em 14/08/2011 as 21:07 

MUITO GRATO PELA SUA RESPOSTA,ESTOU MUITO FELIZ POR ME RESPONDER! ESTIVE EM ISRAEL RECENTIMENTE E LA DESCOBRI DE FATO QUE SOU UM B´NEI 

NOA,ESPERO CONHECELO PESSOALMENTE,ESTAREI LHE ACONPANHADO TODOS OS DIAS.E SE O SENHOR ME PERMITE, FAZENDO PERGUNTAS PARA NOSSO 

CRECIMENTO,PARA AGUARDAR CHEGADA DE MASHIACH EM BREVE AMEM.QUE O GRANDE LEAÕ DA TRIBO DE YEHUDÁ LE DE FORÇA.TODÁ 

Mário Henrique Silva Netto 

Alves Garcia (Gartzia) 

mhenriquemg@yahoo.com.br 

201.58.141.151 

Enviado em 15/08/2011 as 22:45 

Cuida-se o presente texto de palavras de vida em grande profusão para o enlevo da alma, que se exulta misticamente! 

Mário Henrique Silva Netto 

Alves Garcia (Gartzia) 

mhenriquemg@yahoo.com.br 

201.58.141.151 

Enviado em 15/08/2011 as 23:46 

Ínclito Rabino, 

Não consegui proceder à minha inscrição em seu extraordinário site. Deixo aqui consignado que meu desejo supremo de de pertencer a ele! 

Alberto Zacarias de Oliveira 

Brito 

albertozacka@hotmail.com 

189.46.183.30 

Enviado em 16/08/2011 as 3:20 

A relação sexual que ocorre entre um Homem e sua Esposa de forma sublinhada pelas leis do Criador Bendido Seja, traz grande elevação espiritual para o casal, além de trazer almas justas muito 

especiais ao mundo. 

marcio roberto kuasne 

´ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.84.52 

Enviado em 16/08/2011 as 11:04 

shalom alehem!Rav eu agora e meus amigos e familiares ,descobrimos a sete leis noaticas e suas ramificaçoes.a pergunta é, por sermos gois temos a obrigaçao de guardar o shabá? toda rabá.tudo de 

bom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.61.97 

Enviado em 16/08/2011 as 11:20 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

O Shabat é um mandamento somente e unicamente para o Povo de Israel. É proibido a um não judeu cumprir Shabat. De fato, isso o colocaria em risco de vida. Só existem duas maneiras, sem 

qualquer exceção desde a outorga da Torá no Monte Sinai há mais de 3.330 anos atrás, de uma pessoa ser do Povo de Israel: ou ela é nascida de ventre judeu verdadeiro, ou ela se converte pela 

halachá (“lei da Torá”) ortodoxa. Todo o resto é inválido e produto do mais intenso charlatanismo e auto-ilusão. Mais uma coisa. “descobrir” as leis Noéticas e cumpri-las corretamente são dois 

assuntos distintos. Existem muito a estudar e crescer em humildade. 

marcio roberto kuasne 

´ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.84.52 

Enviado em 16/08/2011 as 12:04 

Obrigado pela resposta,pois eu estava em duvida sobre yeshaiahú cap:56,nós aqui, eu ,e minha familia,teriamos que ter descobrido o serhor a vinte e cinco anos atrás!mais tubo bem o importante que 

agora noa aqui adoramos o grande ETERNO de israel.shalom,shalom e shalom!!tudo de bom 

marcio roberto kuasne 

´ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.90.86 

Enviado em 18/08/2011 as 9:37 

shalom rabino avracham!Rav eu adquiri umas de suas aulas vídeos,(decretados,e agora?),(profecias cabalística),etc.No vídeo decretados,eagora?o senhor também fala sobre a idolatria, que é algo 

terrível perante o ETERNO, e diz que o ETERNO é a luva da natureza e ele pune os idólatras.mas no brasil e esquisito pois e um dos paises mais idolatras que eu conheço,e parece que nao a tanta 

puniçao,que nem.japao,índia,china, nesses paises é constante os tsunames,furacoes,terremotos,etc e no brasil parece que nao é tao castigado ,o rabino podeia me esplicar se for possível?muito grato 

tudo de bom.shalom 

marcio roberto kuasne 

´ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.90.86 

Enviado em 18/08/2011 as 9:51 

RAV,mais uma pergunta se me permite,no livro de DANIEL,YESHAIÁHU,FALA SOBRE A RESSUREIÇAO DOS MORTOS,SERÁ QUE NOS GÓYS VEREMOS NOSSOS ENTES QUERIDOS 

NA ERA MESSIÂNICA?SHALOM 
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marcio roberto kuasne 

´ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.90.86 

Enviado em 18/08/2011 as 10:19 

TAMBEM RAV,O SENHOR FALA SOBRE UMA AGENDA OCULTA (UMA NOVA ORDEM MUNDIAL)ENTAO ISSO É UM FATO!EU OUVI ISSO POR OUTRAS PESSOAS……MAS 

VINDO DO SENHOR FIQUEI PREUCUPADO,SE O SENHOR PODER EXPLICAR ESTAMOS AGUARDADO.SHALOM 

Marcelo Michaan 

marcelomichaan@gamisl.com 

201.0.211.9 

Enviado em 18/08/2011 as 15:31 

Prezado Rabino , 

Que D-us nos ilumine e que cada vez mais com informações desse site acabem com a nossa ignorância publicação a publicação … 

Mário Henrique Silva Netto 

Alves Garcia (Gartzia) 

mhenriquemg@yahoo.com.br 

201.58.162.42 

Enviado em 20/08/2011 as 0:38 

Ínclito Rabino Avraham Chachamovits, 

As palavras da Torá são lâmpadas para nossos pés, cuja luminosidade se irradiam de seus discursos absolutamente incomuns para a maioria do gênero humano! Agradeço ao Senhor Deus por sua 

inefável existência! Um existência longeva e ditosa é o que lhe desejo, do profundo de minh’alma! Amém.  

isabel 

mariaisabelcosta.teixeira@gmail.com 

89.181.158.88 

Enviado em 20/08/2011 as 13:30 

Deve ser doloroso para um Judeu cumpridor da Torá, viver longe da Terra de Israel! 

marcio roberto kuasne 

´ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.86.210 

Enviado em 30/08/2011 as 13:24 

shalom, rabino avracham!o senhor comentou sobre ezequiel 37.(ressureiçao)sobre os ossos secos.entao lhe farei mais uma pergunta ,se o rabino me permite.a pergunta é,e quem foi 

cremado?shalom!tudo de bom. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.61.97 

Enviado em 30/08/2011 as 13:36 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

A Torá proíbe cremar o corpo de um judeu, e uma das razões sendo esta aludida pelo senhor. Ainda que esta lei espiritual não seja diretamente aplicável aos gentios, é minha opinião que um gentio 

que deseja ser e agir como um Ben (“filho”) ou Bat (“filha”) Nôach (ou seja, todo gentio que segue e cumpre rigorosamente as “7 Leis dos Filhos de Noé” trazidas por Moshé Rebêinu (“Moisés o 

nosso Mestre”) na outorga da Torá, no monte Sinai) e assim, busca retidão sincera em D-us e de estrito acordo com a Sua palavra que é a Torá, então esta pessoa não deveria cremar seu corpo, pois 

este é afinal apenas “emprestado” temporariamente para que ela ande neste mundo e de fato amadureça espiritualmente para aprender como de fato ajudar no revelar a luz de D-us aqui mesmo, neste 

mundo físico e grosseiro. 

Rabino Avraham 

isabel 

mariaisabelcosta.teixeira@gmail.com 

89.181.145.231 

Enviado em 30/08/2011 as 14:28 

Eu acho que ficava louca se visse uma pessoa reduzida a cinza dentro dum recipiente, apesar da sociedade aplaudir este ritual funerário. 

José Carlos Bayão Ribeiro 

kbayao@gmail.com 

177.40.159.120 

Enviado em 31/08/2011 as 12:27 

Prezado Rabino Avraham Chachamovits 

Este é o meu primeiro contato com o senhor, agradecendo pela oportunidade, pelos videos aula e conteúdo deste portal. Não sou judeu, mas tenho em grande desejo de me aproximar de Deus e ser 

uma pessoa melhor para minha família e para meu próximo. Não sei por onde começar, mas Deus me permitiu estar hoje aqui. Então, se possível, peço que me ajude. Tenho pouquíssimo 

conhecimento da Tora e das Leis dos Filhos de Noé. Com formação evangélica protestante, estou confuso. Como começar? O que preciso fazer para me tornar uma pessoa com bondade e melhor? 

Como me aproximar realmente de Deus e mudar minha vida completamente? Como um homem comum pode, aos 60 anos, mudar toda sua vida para ser melhor para Deus? Peço humildemente que 

me ajude nisto e desde já agradeço. 

José Carlos Bayão. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.61.97 

Enviado em 31/08/2011 as 18:04 | Em resposta a José Carlos Bayão Ribeiro. 

Se o sr. chegou até aqui, então logicamente deve ir mais profundo estudando o conteúdo deste site e verificando a loja virtual. Tudo de bom. 

Rabino Avraham 

Adenilton 

adenilton-de@bol.com.br 

187.127.178.49 

Enviado em 02/09/2011 as 9:09 

Que HaShém sempre continue iluminando o Sr. Rabino Avraham, que está trazazendo sempre o alimento espiritual no tempo aprorpiado para que nós B’nei Nôach, possamos ser libertos da 

escravidão a idolatria a qual outrora viviámos, tenho um dúvida: Um Ben ou Bat Nôach deve falar o                 (Shemá Israel) ao deitar-se e ao acordar? Agradeço desde já a vossa resposta, 

obrigado! 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.61.97 

Enviado em 02/09/2011 as 10:06 | Em resposta a Adenilton. 

Os Bnêi Nôach devem sim falar a primeira parte do Shemá Israel, com toda a força e intenção do coração de pronunciar a unicidade de Hashem. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.61.97 

Enviado em 03/09/2011 as 21:12 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_br&codigo_produto=250 

marcio roberto kuasne 

´ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

177.17.151.167 

Enviado em 07/09/2011 as 15:06 

shalom!ola rabino avracham,a tora fala que o ETERNO pronunciou a vida do homem de 120 anos,só que davi disse em salmos 70 à 80 anos.poderia me esplicar se for possível.shalom.hashem 

abençoe.tudo de bom 

isabel 

mariaisabelcosta.teixeira@gmail.com 

89.181.145.231 

Enviado em 10/09/2011 as 7:14 

Quão felizes as pessoas seriam se fizessem Teshuvá! 
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Gilson Rodrigues de Arruda 

gilsonrodriguesarruda@gmail.com 

189.31.34.135 

Enviado em 25/09/2011 as 11:04 

Shalom Rabino Avraham, 

Faz MESES que eu estou tentando falar uma coisa aos Rabinos, mas minha boca se fecha, sem forças. Mas eu sinto pelo menos hoje preperado para contar. 

O que o senhor (caro Rabino) acha sobre publicar artigos de Mussar para Bnei Nôach? 

Gilson Arruda 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 25/09/2011 as 11:10 | Em resposta a Gilson Rodrigues de Arruda. 

Toda a minha obra, ainda que direcionada ao Povo de Israel, tem aplicações diretas para os Bnei Noach, principalmente em mussar. O fato de eu não dar o título não significa que o conteúdo já não é 

a há anos o que você pensou. Basta conhecer e estudar de fato a minha obra. 

Rabino Avraham 

Gilson Rodrigues de Arruda 

gilsonrodriguesarruda@gmail.com 

189.31.34.135 

Enviado em 25/09/2011 as 12:21 | Em resposta a briskodesh. 

Sim, eu tenho notado isso em vossas obras, tem partes sobre Mussar e outras sobre Cabalá. 

Tenho os volumes completos do livro Ascending The Path (Mesillat Yesharim) editado por Rabbi Yaakov Hillel, mais focado sobre Mussar. Com ajuda de D-us, estou esforçando para aprender, é 

um ensinamento muito profundo e Novo para os Bnei Noach aplicar diariamente. Juntamente com os ensinamentos do Rabino Avraham Chachamovits, espero compreender melhor essax áreas de 

estudos. Shalom! 

Gilson 

Mário Henrique Silva Netto 

Alves Garcia (Gartzia) 

mhenriquemg@yahoo.com.br 

189.13.135.96 

Enviado em 25/09/2011 as 12:34 | Em resposta a briskodesh. 

Shalon, Rabino Avraham! 

Sou muito grato pelo esclarecimento, à luz da Torá, sobre a questão que por mim suscitada! Realmente, devo admitir, humildemente, que pouco ou nada sei ainda a respeito da Torah! Consoante 

pontificou, urge ter mais zelo com a Torá! Muitos são, pelo que pude apreciar, os homens que se apresentam como seus grandes conhecedores e, pouquíssimos, o são de fato! “Cabalistas” 

inescrupulosos, falsos mestres por assim dizer, pululam na sociedade ávida por respostas rápidas e que satisfaçam seus desideratos mais imediatos os quais, a um só tempo, são incompatíveis com os 

ensinamentos de D-us plasmados na Torah! 

Luís Pentreado 

lujael@gmail.com 

201.75.233.48 

Enviado em 25/09/2011 as 21:45 

Baruch rabí Avraham Chachamovits; que Hashem ; o nosso imo D-us ; o abençoe sempre !!! Do fundo do meu coração ! Ao senhor e familia. 

Adoro todos os seus ensinamentos dentro da Torá e Zohar para o bem estar de nós ! 

Luís 

Shalom !! 

Marcos Silveira 

projetoliberty.com.br x 

marcos@projetoliberty.com.br 

189.61.199.177 

Enviado em 26/09/2011 as 17:54 

Olá Rabino; tenho assistido alguns de seus videos pela internet e tenho gostado muito; que o Eterno o abençoe em tudo. Gostaria de saber qual é a raiz de Elohim e o seu significado. Elohim é um 

título, um nome ou o que? 

Muito obrigado. 

Marcos 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 26/09/2011 as 18:09 | Em resposta a Marcos Silveira. 

Nossos Sábios explicam que o Nome Divino Elokim é o Nome que geralmente denota o aspecto de severidade ou restrição. Note que se fizer referência a este Nome (como o sr. o fez) é preciso 

substituir o “h” por “k”, para não se escrever ou falar este Nome Santo em vão, o que constitui uma grave transgressão. 

Rabino Avraham 

Marcos Silveira 

projetoliberty.com.br x 

marcos@projetoliberty.com.br 

189.61.199.177 

Enviado em 26/09/2011 as 22:25 

Rabino Avracham; obrigado pelo exposto acima, mas, por que então o Nome Santo Elokim está em Êxodo 20:3 referindo-se também aos deuses das nações ? 

Por favor me envie a raiz de Elokim. 

Shalom, 

Marcos Silveira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 26/09/2011 as 23:00 | Em resposta a Marcos Silveira. 

De modo geral, a palavra Elokim significa também deuses. Depende do contexto na Torá, que é óbvio em Hebraico. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 26/09/2011 as 23:01 | Em resposta a Marcos Silveira. 

Meu nome é Avraham e não Avracham. Grato. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 27/09/2011 as 12:52 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Sr. Marcio, 

Um dos 13 Princípios da Fé Judaica (que o Rambam codificou) é a crença no Techiát HaMetím, A Ressurreição dos Mortos. Ou seja, ainda que seja mencionado no Tanach, a fé no Techiát HaMetím 

é halachá (“lei codificada”) para os judeus. Dito isso, eu quero lhe responder usando um lindo passúk (“verso”) do Tanach: “E assim disse o S-nhor: Naqueles dias que virão ocorrerá que dez homens 

das nações de todas as línguas, pegarão os tsitsít [ou 'franjas', uma mitsvá fundamental] de um Judeu, dizendo: ‘Com ti nós iremos e seguiremos, pois escutamos que Hashem caminha sempre 

contigo” (Zacarias 8:23). Portanto, todo não judeu que se alinhar a Torá cumprindo com rigor e sinceridade as Shéva Mitsvót Shel Bnêi Nôach (“As 7 Leis dos Filhos de Noé”), e viver uma vida 

justa, reta e digna, moral e preenchida com atos de bondade terá sim uma porção no mundo vindouro, amén. 

Rabino Avraham 

Henrique Menezes Lucena 

lucenahenrique@hotmail.com 

187.113.131.136 

Enviado em 05/10/2011 as 0:48 

UM SITE IMPRESSIONANTE, QUE NO MEU SER PRISIONAL, TEM TUDO COM MEUS ESTUDOS LIBERTAR MINHA ALMA DA PRISÃO DE MEU SER. 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.10.34.146 

Enviado em 10/10/2011 as 19:51 

Shalom Rabino Avraham desculpe o comentário, que D”us esteja em nossas vidas, estarei vendo os seus videos e comentarios que me ajudarão a aprender como ser reto, pois foi deixado bem claro 

que temos que ser retos, alem de nos afastar de todas e qualquer idolatria. 

“E assim disse o S-nhor: Naqueles dias que virão ocorrerá que dez homens das nações de todas as línguas, pegarão os tsitsít [ou 'franjas', uma mitsvá fundamental] de um Judeu, dizendo: ‘Com ti nós 

iremos e seguiremos, pois escutamos que Hashem caminha sempre contigo” (Zacarias 8:23). Amem 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 10/10/2011 as 20:26 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Amém. 
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Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.88.23.120 

Enviado em 13/10/2011 as 19:01 

Shalom Rabino Avraham, Hashem poderia nos alertar de um acontecimento ou revelar algo através de sonhos?, pois o que me fez buscar e entender porque a idolatria não entrava no meu coração, 

foram sonhos, onde de alguma forma eu lutava contra tudo que representava a idolatria, será o retorno de minha alma para Torah? pois aprendi que ela é soprada em nossas narinas antes de 

descermos à terra. ou coincidencia, 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 16/10/2011 as 10:37 

http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=10 

Iossef Ben Avraham 

iocarlosdutra@ig.com.br 

189.25.187.214 

Enviado em 20/10/2011 as 16:57 

Estou sentindo falta das parashiot, tudo de bom ao rabino e a todos e a tudo. 

B”H 

patricia maciel marques 

ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

177.17.147.16 

Enviado em 27/10/2011 as 22:08 

shalom rabino avrahan!o que o senhor acabou de falar para os noéticos é de fato algo impressionante!!!será que a tecnologia tém a haver,tambem com a chegada de mashiach.tudo de bom o que o 

senhor esta nos mostrando é algo impressionante.amem,amem 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 27/10/2011 as 22:34 | Em resposta a patricia maciel marques. 

Cara Patricia, 

A tecnologia tem TUDO a ver com a tecnologia. Eu preciso fazer uma aula sobre isso. Obrigado pelo feedback! 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

patricia maciel marques 

ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.94.141 

Enviado em 28/10/2011 as 19:43 

shalom!amado rabino,nessa aula que o senhor acabou de nos mostrar aqui na tela,para nós que somos góys,o senhor fala sobre uma nova ordem no mundo e que ninrode será reencarnado,a minha 

dúvida é. esse prossesso ele já pode ter iniciado?shalom,e obrigado por me responder a primeira pergunta!tudo de bom 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.88.17.148 

Enviado em 29/10/2011 as 16:08 

Shalom Rabino Avraham, ouvindo sua aula PARASHÁ NÔACH 5772 me assustei, por saber quanto longe estou, da espiritualidade do conhecimento e principalmente tão longe de ser até chamado 

de filhos de Noé, a minha caminhada vai ser ardua, mais eu não vou desistir, obrigado por me ajudar mesmo de forma indireta, e que D’us continue te dando sabedoria e paciencia. 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 29/10/2011 as 20:24 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

Suas palavras soam doces em meus ouvidos. Sua humildade inicial é a chave para o crescimento. Siga em frente, verdadeiramente, crescendo em temor a D-us e amor a Ele, Sua Torá e o Povo de 

Israel. 

Me escreva… 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 29/10/2011 as 20:32 | Em resposta a patricia maciel marques. 

Cara Patricia, 

Obrigado por me escrever. 

Só D-us sabe Seu próprio plano Divino. Ninguém sabe quando e como as coisas se instalarão e se revelarão. Eu acredito, pessoalmente, que o cenário mundial hoje é extremamente propício para isso, 

principalmente pela explosivo crescimento do orgulho e arrogância no mundo, que afinal cegam a pessoa. Ou seja, vivemos um tempo de escuridão dobrada e redobrada assim como foi a praga da 

escuridão no Egito – uma escuridão tão espessa que ela quase física. Portanto, a “atitude do mundo” que afinal exibe sua incrível arrogância e cegueira espiritual para a grande maioria 

(principalmente devido ao “Fundamentalismo Secular”) é a moldura ideal para que um Nimród contemporâneo – com capacidades intelectuais acima de todos (bem como sua maldade de intenções 

monstruosas) – possa sim explorar tudo isso. Eu acredito que está próximo. Sobre a questão do “Fundamentalismo Secular”, eu explico sobre isso no meu livro, “Cabala´Twitter” e sempre que posso 

e é relevante, em minhas aulas em áudio, vídeo também. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.73.203.250 

Enviado em 29/10/2011 as 23:43 

Shalom Rabino Avraham, obrigado pelo comentario, quando falei da distancia eu quis dizer, ter essa retidão de carater, o temor a D’us sabedoria e principalmente esse amor à D’us, pois o amor do 

povo judeu para com o Eterno é extrememente fantastico, para amar é necessario conhecer. 

Rabino me perdoe a pretensão, neste buscar conhecer à D’us, vi a dor e desapontamento do Eterno pois Ele sempre esteve presente e com a mão estendida esperando atitude e fidelidade do 

homem.estou sempre assistindo suas aulas. 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 29/10/2011 as 23:52 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

Eu entendi exatamente o que você escreveu, e respondi o que você precisava escutar. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

patricia maciel marques 

ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.59.111.52 

Enviado em 30/10/2011 as 14:33 

shalom rabino grato mais uma vez por me ensinar e responder,as minhas peguntas dentro do possivel,shalom!tudo de bom.com amor em HASHEM continuarei a te perguntar para aprender mais e 

mais!! 

valdeci mendes borhe 

ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.55.99 

Enviado em 30/10/2011 as 15:51 

shalom rabino avraham!será que nós nesta situaçao terrivel que o mundo vai passar,como o senhor disse no video a cima,será que nós noéticos poderemos nos proteger no monte siao segundo ioêl 

3;5 que maravilha seria isso.o que o sehhor diz é fantástico,BENDITO O NOME DE ELOKIN!O ETERNO TE ABENÇOE E TE GUARDE AMEM! 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 30/10/2011 as 15:54 | Em resposta a valdeci mendes borhe. 

Caro Valdeci, 

Como disso, não só eu acredito e vivo e ensino isso na prática, como é assim trazido pelas profetas santos. É vital me escutar nos detalhes que eu ensino. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.88.19.138 

Enviado em 30/10/2011 as 18:30 

Shalom Rabino Avraham, as 07 Leis de Noé, são muito complexa, o entendimento real de seus preceitos é impossivel sem uma orientação rabinica, isto nos leva à uma aproximação inevitável a 

todo conceito judaico, Como posso e devo realizar a minha circuncisão? pois como participar de alguns eventos ou orações sem esse procedimento? me desculpe em alguns momentos à indelicadeza 

ou falta de sensibilidade, tenho certeza que com o tempo e estudo poderei enviar perguntas muito mais produtivas e interessantes, não desista de me ajudar… 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 30/10/2011 as 19:04 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Primeiro, é possível sim cumprir as 7 Leis, assim como milhares de pessoas fazem e sempre fizeram no mundo, mas de fato, é preciso de orientação rabínica. Estou aqui. 

Segundo, a circuncisão é um pacto sagrado de Hashem com o Povo de Israel há milhares de anos. Portanto, ela é somente para os judeus. 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.65.40 

Enviado em 31/10/2011 as 16:40 

Shalom….. 

A Kaballá, está hoje se tornando um tipo de negócios com bastante lucratividade em mãos de pessoas totalmente despreparadas e desprovida do Ruach Divino…..Agradeço muito a Hashém, 

louvado seja ele, por sua presença nesses ensinamentos…. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 31/10/2011 as 17:10 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Caro Sr. Carlos, 

Agradeço sua mensagem. Estude bem e cresça em retidão. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.65.40 

Enviado em 31/10/2011 as 17:45 

Shalom, Rabino Avraham… 

D-us faz acepção de pessoas? será que eu crendo no D-us de Israel, e preciso ter sangue de judeu, para receber e cumprir toda a torá e seus mandamentos? afinal creio que todos somos filhos do 

Eterno, apartir da criação…vejamos as promessas feitas a Abraham, que ele seria uma benção a todas as nações(povos)…. 

abs 

Thiago Devos Irala 

twitter.com/thiagoirala x 

thiago.devos@hotmail.com 

189.14.148.59 

Enviado em 31/10/2011 as 20:44 | Em resposta a briskodesh. 

Querido rabino,agradeço à D-us por Ele usar o senhor para me ajudar,eu amo a torah e queria saber se posso ler livros de Maimônides,se posso ler a torah (que está disponível em português,com 

comentários de Rashi) as partes do talmud e até do zohar que está disponível,se eu posso orar e pedir perdão com as minhas palavras,se devo usar kipá,e se posso pesquisar em sites kashér (o 

conteudo da chabad por exemplo) e usar na minha vida como noético,não a parte ritualistica,mas moral,além de sua abençoada fonte.Digo isto porque amo estudar e ler,ler muito.Sempre li sobre 

esses assuntos,mas me disseram que seria proibido eu gostaria que o senhor me respondesse,um abraço rav,amo ler seu livros em pdf também,seu site é fantástico,tudo de bom. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 31/10/2011 as 20:47 | Em resposta a Thiago Devos Irala. 

Caro Thiago, 

A sua doçura e palavras generosas são raras e emocionantes. Obrigado por me escrever e alegrar. 

Esterei entrando em contato com você assim que possível para te explicar certas coisas. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 31/10/2011 as 20:52 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Caro Sr. Carlos, 

Não é tão simples e nem depende de opiniões. 

É preciso sim cumprir o as “7 Leis de Noé”. Esta é a maneira que D-us deseja que um não-judeu cumpra a Sua vontade. Este é o seu caminho da Torá. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 01/11/2011 as 11:11 | Em resposta a Thiago Devos Irala. 

Olá Thiago, 

Preferi responder aqui mesmo. De acordo com a lei judaica (halachá), um não-judeu pode estudar as suas 7 Leis em detalhes, ler o Chumash (5 livros) sem comentários (tal como o Rashi), 

Entretanto, ele é permitido de estudar assuntos que desenvolvam seu tmeor a D-us e retificação de caráter, como por exemplo Chassidut e alguns assuntos (poucos na verdade) de Cabalá. O material 

do site Chabad é (1) casher (2) apropriado em parte para um Ben Nôach. Ser um Noético demanda afinco real na retificação de caráter, o que significa mudanças honestas de comportamento. 

Aconselho vocÊ a tomar conhecimento com a parte de minha obra que lida com isso, como as aulas sobre os Bnei Nôach, o Sha’arei Kedusha, etc, material que se encontra na loja virtual 

(www.cabalashop.com.br); 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

odila kuasne góos 

ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.92.149 

Enviado em 01/11/2011 as 13:34 

quero dar tsedaká,e comprar esse material vital para nós,mas nós nao conseguimos atraves do sait,nao sei por-que,só consegui adquirilo duas vezes,depois nao consegui mais.se poderem me 

ajudar!tudo de bom que o ETERNO abençoe todos amem, e amem. 

Itamar Duarte Ferreira Junior 

duarteferreira.duarteferreira@gmail.com 

189.24.248.112 

Enviado em 01/11/2011 as 19:24 

Rabino Avraham: Shalom Adonay!! Não posso deixar de deixar registrado o quanto estou aprendendo com seus vídeos e escritos. Se for ao meu orkut (duarteferreira.duarteferreira@gmail.com) alí 

encontrará muitos dos seus vídeos. Acredito ser o senhor (pela posição que ocupa e não pela idade) um dos guardiões da Verdade, a qual permeia por todo este mundo. Na verdade tudo ainda é 

muito novo para mim e pretendo ter alguém que possa me ajudar com o que há de mais puro no assunto. Se puder me ajudar eu lhe serei muito grato. Shalom !! 

Thiago Devos Irala 

Thiago.devos@hotmail.com 

189.14.148.59 

Enviado em 01/11/2011 as 19:56 

Obrigado pelas explicações rabino,leio muito a sua obra e acesso todos os dias o site para ver se tem coisas novas e leio as postagens mais antigas,tem me ajudado muito, é tudo muito bem 

explicado.Mas perguntei sobre outras fontes porque sou um ”viciado” em leitura ,quero adiquirir suas obras da loja também,mas leio muito,e nada melhor que ler coisas sobre a torah,que sejam 

kashér,claro.Lembro de ter lido sobre os mestres do judaismo,do chassidismo e da cabalá em 2007,e pensava:”como eu queria ter contato com quem entende de cabala de verdade,poder ser 

ouvido(ou lido) por um rabino”,sim,pois a ”cabala” das celebridades nunca me atraiu e desde que li sobre Baal Shem Tov eu descubri como é a cabalá,que não era algo sem conduta e sem torah.Mas 

só fui saber com detalhes e com confiança este ano,lendo o seu site,por isso agradeço à D-us por isso que aprendo,obrigado por sua disposição de nos ajudar e fico feliz por outros também quererem 

aprender a torah de forma correta,tudo de bom,um abraço. 
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Lilian Aparecida Gomes 

Pereira 

lgpereira55@hotmail.com 

189.34.129.52 

Enviado em 02/11/2011 as 0:11 

Rabino, fiquei muito preocupada sobre a disperdício do sêmem e suas consequências. Gostaria que o senhor me esclarecesse sobre o que acontece com o sêmem dos homossexuais que além de 

inserí-lo no corpo do outro homem, o que já é uma aberração isso também pode gerar seres demoníacos? E o que dizer sobre a pornografia que torna o uso do sexo imundo e impuro e o quanto o 

sêmem é disperdiçado nas orgias sexuais. Fiquei com muito medo, pois isso explica em parte porque o nosso mundo está horroroso e desonramos à Deus de todas as maneiras. Acredito que haverá 

muitos castigos para a humanidade pelo desiquilíbrio das leis cósmicas sagradas. Um grande abraço e meu respeito ao senhor. Lilian Pereira. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 02/11/2011 as 0:16 | Em resposta a Lilian Aparecida Gomes Pereira. 

Cara Sra. Lilian, 

Suas preocupações são de extraordinária relevância. Por gentileza, dirija-se ao meu site “satélite”, BRIT KÔDESH 

http://briskodesh.wordpress.com/ 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio kuasne 

ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.59.86.10 

Enviado em 02/11/2011 as 11:51 

shalom rabino avraham.o senhor disse tambem no video a cima para os noéticos quanto a questao de comer carne nao kasher,o animal sofre e ao mesmo tempo é torturado,a onde posso consseguir 

carne kasher para apressar a chegada de mashiahc?se poder nos orientar,seria algo vital para nossas almas.tudo de bom e o ETERNO de israel te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto 

sobre ti!shalom alehen 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 02/11/2011 as 11:54 | Em resposta a marcio kuasne. 

Existem 2 açougues casher: 

http://www.mehadrin.com.br/ 

http://www.livenn.com.br/ 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio kuasne 

ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.50.45 

Enviado em 02/11/2011 as 22:38 

shalom rabino avrahan,obrigado por estar me respondendo peguntas de vital importancia para nosa familias e amigos que estavam na escuridao,mas agora desfrutando dessas mensagens tao 

fantasticas e puras.rabino avraham estive em israel o ano passado e lá vi a copia do beit hamikidashe,ou seja a copia do terceiro templo!!! fiquei maravilhado ao vela,pois de fato nesses dias os 

judeus estao ancindo pela chegada do seu ungido o mashiach de israel,que isso seja em breve em nossos dias.amem,amem,estou cada dia pedindo tambem a chegada de mashiach eu meus amigos e 

familia,pois o mundo esta cada vez mais baixo e frio,a maldade esta reinando,embora minhas palavras sejam de um fraco espero aprender cada vez mais com o senhor.shalom tudo de bom que 

HASHEM te abençoe.amem 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 02/11/2011 as 22:40 | Em resposta a marcio kuasne. 

Sr. Marcio, 

Que linda mensagem. Amém e Amém. 

Rabino Avraham 

Nilson Gonçalves de Paiva 

nil.guns@hotmail.com 

189.78.47.159 

Enviado em 03/11/2011 as 0:55 

B”s.. 

Oi rabino !saiba que sou um admirador do seu trabalho da maneira como o senhor explica as questões da Torá em suas aulas .Que H”S te abençoe e ilumine a cada dia mais….. 

meu nome é Nilson Gonçalves ,tenho 28 anos…tenho dúvidas acerca da Torá. 

Eu ouvi que todas as almas judias que passaram pelo mundo são ramificações das almas que estavam na montanha do sinai no dia da entrega da Torá e ouvi também que H”S dá até 3 chances para a 

pessoa vir reencarnada como um judeu. 

Pensando nisso eu queria saber se existe a idéia na Torá de H”S por castigo e punição tirar uma alma do povo de Israel e plantar ela em outro povo??? e queria saber também se pode existir uma 

pessoa que não seja judia porém dentro dela conter uma alma judia que seja oriunda das almas que estavam no monte sinai???é uma dúvida que entrou na minha mente e não quer sair … 

poxa! muito obrigado rabino…te admiro!! 

Chalom!! 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 03/11/2011 as 13:07 | Em resposta a Nilson Gonçalves de Paiva. 

Caro Sr. Nilson, 

Obrigado pelas suas generosas palavras. 

Suas perguntas são profundas, mas o mais importante é o Sr. seguir as 7 Leis de Noé com rigor e sinceridade. Aí sim, eu posso respondê-las. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio kuasne 

ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.59.84.217 

Enviado em 03/11/2011 as 20:02 

shalom rabino avraham!ouvindo sua sinfonia YEMÓT-HAMASHIACH, pencebi que a musíca em si e algo bem forte,qual seria rabino avraham a ideia da musica ali orquestrada?se o senhor puder 

fazer um comentario fico mais uma vez grato.shalom tudo de bom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 03/11/2011 as 20:32 | Em resposta a marcio kuasne. 

Como diz o título dela: YEMÓT-HAMASHIACH (“Os Dias do Mashiach”), e que seja em breve amém. 

Rabino Avraham 

Thiago Devos 

thiago.devos@hotmail.com 

189.14.148.59 

Enviado em 03/11/2011 as 21:02 | Em resposta a briskodesh. 

Que venha o Mashiach,pois não aguento mais ver pela TV e pela internet,homens dando tiros para cima e dando risadas,dando a entender que eles são poderosos,riem,como que dissecem ao 

mundo:”os próximos serão vocês”,acham graça do mal alheio,ameaçam o mundo ameaçam varrer outras nações do mapa,se matam entre si mesmos,mas tenho fé,que o Mashiach,ungido não por um 

homem qualquer,mas por D-us, O Criador,para o mundo ter justiça e paz verdadeira e se livre da hipocrisia e da imoralidade,estou muito feliz por tantas pessoas encontrarem o caminho da torah e 

terem essa fé.Agradeço a D-us por usar o rabino para nos ajudar,sim,pois eu sempre me basiei na torah para viver,mas não havia ninguém para me dar respostas concretas e aulas para entender,aqui 

distante dos grandes centros,aqui perto do Uruguay,um abraço a todos e tudo de bom ao senhor rabino Avraham. 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.30.85.129 

Enviado em 03/11/2011 as 22:03 

Sobre o shiur da Parashá Lech Lechá: 

Em nossa fraca e perdida geração, tão necessitada de luz e orientação, Hashem por misericórdia nos mandou luz, através do nosso querido Mestre Rav Avraham, que seja abençoado. Que Hashem 

nos ajude também a sermos dignos de iluminar o mundo, levando a luz de nosso querido Mestre a todos, com a voz silenciosa de nossos atos corretos. 

marcio kuasne 

ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.59.109.217 

Enviado em 04/11/2011 as 16:18 

shalom alehem! rabino avraham,assistindo mais um dos seus trabalhos fantastico na internet para apressar a vinda do unico e verdadeiro mashiach,acabei mais uma vez de assistir uma video aula do 

senhor,que fala exatamente,sobre a chegada de machiach!!neste video fantastico que o senhor fala da chegada de mashiach,o senhor diz que mashiach chegará em jerusalém com uma armada de 

melachins(anjos) seguido de uma coluna de fogo do solo ao ceu,ai eu fiquei um pouco com dúvida,pois os judeus acreditam que mashiach virá nacido de mulher,de fato é isso mesmo,eu só nao 

entendi a expreçao vindo do ceu com anjos.se o senhor puder me esclarecer ficaria mais uma vez felíz,e grato.shalom.tudo de bom,que HASHEM te abençoe,amem 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 04/11/2011 as 16:54 | Em resposta a marcio kuasne. 

Caro Sr. Marcio, 

Eu não vou explicar nada sobre isso, pois estes assuntos não são passíveis de esclarecimento “racional”. É uma questão de fé e de entendimento superior. O importante é se preparar para esta nova 

era: se for judeu, cumprindo a Torá e as mitsvót. E se não-judeu – ainda que difícil – cumprindo as 7 Leis dos Filhos de Noé com rigor e amando o Povo de Israel. Como este tempo será é irrelevante, 

pois só D-us conhece Seus desejos e desígnios. 

O Sr. deveria conhecer melhor a minha obra. De fato e mais do que na hora, deveria ter meus livros e shiurim. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Thiago 

thiagopelinson@bol.com.br 

201.80.24.140 

Enviado em 04/11/2011 as 17:41 

Rabino Avraham Chachamovits, o Senhor acredita que Yeshua é o Mashiach? 

marcio kuasne 

ppatimar@hotmail.com x 

ppatimar@hotmail.com 

177.17.145.158 

Enviado em 04/11/2011 as 21:24 

desculpe-me rabino avraham 

Maria Aparecida Oliveira 

cida_dodi@hotmail.com 

189.17.2.181 

Enviado em 05/11/2011 as 19:35 

Caro Rabino Avhaham,não sou filha de mãe-judia, tb não sei se sou descendente de judeus, mas acredito que minha alma é judia(não sei se isso é possível segundo a torá), comecei a amar o povo 

judeu desde que comecei estudar o judaísmo, o Shemá é a minha prece diária. Ainda tenho muito o que aprender, ficaria muito feliz se pudesse me ajudar. 

Depois de ouvir algumas de suas aulas, me surgiram algumas dúvida. 

Há alguns anos venho tentando praticar algumas leis da torá por ex. o shabatt, mas sem nenhum orientação rabínica, partindo do principio que tenho forte desejo de servir ao D-us de Israel, a dúvida 

é, “converter pela halachá ou seguir as 7 leis de nôach? por favor, peço humildemente sua orientação. 

B’H. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 05/11/2011 as 20:21 | Em resposta a marcio kuasne. 

Não é necessário se desculpar. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 05/11/2011 as 20:25 | Em resposta a Maria Aparecida Oliveira. 

Cara Sra. Maria, 

O problema está no querer fazer as cosias sem entendimento ou orientação. A chance de erro é total. A visão do mundo é que bastando sentir algo que nos agrada ou atrai, deveríamos poder se ligar a 

este algo do modo que for possível. Isto é 100% contrário a Torá. Não existe nada assim. por exemplo, o Shabat é proibido para um não-judeu. O fato de alguém “achar” que se sente com vontade de 

participar disso não o sanciona. Portanto, o melhor seria primeiro tentar viver como um Noético de verdade, com atenção rigorosa a todos os detalhes. E depois, o tempo dirá. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 05/11/2011 as 20:30 | Em resposta a Thiago. 

Esta é um pergunta absurda e extremamente ofensiva, e revela o seu total e mais completo desconhecimento do Judaísmo e do que a Torá ensina contra a idolatria. 

Que pena que tanta escuridão paire no mundo. 

Rabino Avraham 

Maria Aparecida Oliveira 

cida_dodi@hotmail.com 

189.17.2.181 

Enviado em 05/11/2011 as 23:18 | Em resposta a briskodesh. 

Fico muito agradecida pela sua orientação, sei pouco sobre as 7 leis e suas ramificações, pois estava focada em aprender mais o judaísmo, peço se possível sua sugestão de livros, aulas, etc, sobre os 

noéticos para que eu possa esta me familiarizando melhor sobre o assunto. Aproveitando a oportunidade, gostaria de saber qual a sua orientação quanto a leitura que faço da Torá, Tanah e Sidur, se 

devo continuar, sei que tem algumas restrições para a leitura de alguns livros que tenha o “nome sagrado” em Hebraico. 

Grata 

Laila tov 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 06/11/2011 as 0:07 | Em resposta a Maria Aparecida Oliveira. 

Caro Sra, Maria, 

Este é um assunto claramente extenso que demanda esforço em entendimento e prática, e mais do que tudo, humildade em aceitar o direcionamento. Talvez um bom início seja este material 

aqui: http://www.chabad.org.br/tora/7leis/index.htm. 

Eu tenho também aulas na minha loja: 

http://www.cabalashop.com.br/produtos.asp?lang=pt_BR&tipo_busca=subcategoria&codigo_categoria=3&codigo_subcategoria=10 

É apenas um início. Veremos como a Sra. recebe esta informação e manteremos contato, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.88.16.133 

Enviado em 06/11/2011 as 0:35 

Shalom Rabino Avraham, agradeço a D’us sempre a oportunidade de conhecer e aprender, tenho visto suas aulas e acho tão intenso e extenso todo esse conhecimento e tenho questionado tão longe 

estou desta realidade, mais me sinto feliz, pois as duvidas ja não existem, a minha fé hoje é tão cheia de paixão como de razão, Obrigado… 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 06/11/2011 as 8:43 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

O importante é se manter ligado, humilde e zeloso com tudo que vier da Torá. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Adenilton 

adenilton-de@bol.com.br 

201.50.103.165 

Enviado em 06/11/2011 as 19:31 

Boa Noite! 

Sr. Rabino Avraham Chachamovist, sinto-me muito feliz por Hashem iluminar o Sr. para discorrer sobre esses assuntos tão santos e profundos da Torá. 

Refletindo sobre o tema: “Destrua a Idolatria!” O Sr. traz que: “É proibido adquirir quaisquer maneirismos idólatras (sejam em pensamentos, falas, ou ações), mesmo que hoje em dia estes sejam 

considerados por‚ “qualquer um” apenas como expressões culturais‚ “inofensivas” e‚ “modernas”, mas que, no entanto, tenham na verdade a sua origem nas adorações a um ídolo, um‚ “deus 

inferior”, ou seja, verdadeiramente um shed”. 

Daí, lembro-me também das palavras do Rabino Chaim David Zukerwar, em seu livro (As 3 Dimensões da Kabalá – Essência, Infinito e Alma – 3ª edição, página 23 § 2), segundo ele, “a palavra 

“Deus” deriva do latim Deus, que, por sua vez, provém de Zeus, divindade da mitologia grega, filho de Cronos, “Deus” do tempo”. E prossegue ele, “Isto dificulta a nossa compreensão e deforma 

nosso conceito da realidade, já que pretende definir a base e objetivo da Torá de acordo com uma lógica humana limitada pelo espaço e pelo tempo”. 

Isso me deixou muito preocupado, pois às vezes fico pensando se de alguma forma, no que se refere a esse assunto, eu não estaria praticando algum aspecto de avodah zarah (“idolatria”), por eu 

pronunciar a fonética (“Deus”, que é o mesmo que “Zeus”), pois é de conhecimento de muitos que o termo “Deus” nas traduções das Escrituras só aparece a partir da Vulgata Latina, no século 

quarto, depois da fundação da Igreja Católica, então eu fico me perguntando por que é que a Igreja Católica escolheu justamente o termo “Deus” para traduzir os termos hebraicos kÉ-l e Elo-kim? 

Por que esta escolha foi feita por Roma, quando da produção da Vulgata? Sinceramente, penso que nem seria do ponto de vista linguí¬stico, a melhor opção, pois isso acabou com todo o sentido dos 
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termos hebraicos supracitados. Gostaria que o Sr. por gentileza, explicasse se de fato há alguma relação nisso, e também, por favor, se eu estiver pensando de forma equivocada sobre esse assunto 

corrija a minha maneira de entender tudo isso, pois creio que pelo fato de eu ter tido uma influência muito forte na formação das religiões idólatras com a qual outrora eu fiz parte, isso talvez esteja 

ainda impregnado na minha maneira de pensar, se o Sr. quiser responder-me por e-mail, já que se trata de um comentário longo para ficar postado no site tudo bem, agradeço ao Sr. desde já. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 06/11/2011 as 20:10 | Em resposta a Adenilton. 

Caro Adenilton, 

Muito obrigado por me escrever. Você de fato respondeu boa parte de sua própria questão, quando disse: “pois isso acabou com todo o sentido dos termos hebraicos supracitados.”. 

Este é um assunto vasto e que não é simples ser explicado, mas é preciso se lembrar da “origem” das coisas que você se refere, que invariavelmente usou uma fonte santa e conscientemente 

corrompeu e transformou de modo a conseguir “sucesso” em seus objetivos que nada, absolutamente nada tem a ver com kedusha. Prefiro não ser mais explícito do que isso se me compreende. 

Agora, o termo traduzido para D-us é usado em todo mundo e “aceito” pelo Juadaismo, pois afinal os judeus vivem no exílio (nas Nações). Obviamente, judeus observantes buscam em geral usar o 

Nome Hashém para expressar algo sobre D-us (note que eu insisto em mostrar isso nos meus vídeos etc.). Enfim, a (possível) origem do Nome D-us tendo sido modificada também implica na 

alteração de sua relação com o nome e aspecto pagão mencionado (o Nome foi portanto, “casherizado”, por assim dizer). Entretanto, note que (1) um judeu observante da Torá (e gostaria que 

Noéticos fizessem isso também) sempre escreve Deus como D-us (veja como exemplo toda a minha obra escrita), implicando que Seu Nome Sato não é trazido jamais em vão, o que seria uma 

transgressão (2) a intenção da pessoa ao usar o termo traduzido “D-us” deve ser referente somente ao “D-us de Israel o Criador da Terra e do Céu”. Quando se refere a todas as entidades inferiores, 

usa-se comumente o termo deus, escrito com letra minúscula e propositalmente com a grafia da palavra completa, pois o termo denota profanação e deve ser usado sem a preocupação de cumprir 

com as leis sobre a kedusha. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Maria Aparecida Oliveira 

cida_dodi@hotmail.com 

189.17.2.181 

Enviado em 06/11/2011 as 23:03 | Em resposta a briskodesh. 

Mais uma vez agradecida por sua atenção, informo que acabo de adquirir algumas da aulas que me sugeriu, irei ouvi-las atentamente, e manterei contato. Que o Eterno me ajude nesta caminhada para 

que eu tb possa esta juntamente com o seu povo apressando a vinda do Mashiach brevemente em nossos dias, amén. B.H (Baruch Hashem) 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 06/11/2011 as 23:43 | Em resposta a Maria Aparecida Oliveira. 

A Sra. não está sozinha. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.75.40.181 

Enviado em 07/11/2011 as 19:47 

Caros Amigos 

Nosso querido mestre nos ensina que nada do que acontece é por acaso. Não devemos imaginar que chegamos neste site por acaso, conhecemos o nosso querido mestre por acaso. Não. Hashem nos 

presenteou com essa oportunidade de mudar de vida! Outrora vivíamos numa grande mentira, e por misericórdia Hashem nos mostrou a verdade da Sua Torá através de nosso querido mestre. Como 

aconteceu com a grande cidade de Ninvê, onde Hashem enviou seu profeta Yona para os advertir, pois afinal, nada Hashem faz sem antes avisar Seus servos. Não é nossa geração como os habitantes 

de Ninvê? ou até pior? E quem é nosso amado mestre senão um enviado de Hashem para nós? 

Olhando para o nosso lado, quem está preocupado com retidão? Quem deseja crescer de verdade? Então vamos dar valor a esse presente que recebemos de Hashem, pois afinal, sem méritos fomos 

escolhidos para sermos iluminados por Sua Torá. O mínimo que podemos fazer, é dedicar a nossa vida a servir a Hashem. Sirvamos com coragem e força, crescendo e auxiliando nosso querido 

mestre, pois afinal, Hashem nos fez chegar aqui, e se aqui chegamos, Ele nos ajudará a caminhar, pois como está escrito: ”Todo aquele que deseja crescer é ajudado pelo Alto”. Amém 

Nilson Gonçalves de Paiva 

nil.guns@hotmail.com 

189.78.11.195 

Enviado em 07/11/2011 as 21:08 | Em resposta a briskodesh. 

B”S 

Estudo Torá à 4 anos rabino e com a ajuda de D’us pretendo fazer conversão pelas vias legais da Torá muito em breve. 

Agradeço pela resposta !é uma dúvida que surgiu à alguns dias na minha mente, mais assim que puder e lembrar, vou perguntar então para o rabino que vai tratar da minha conversão em breve se 

D’us quiser….é que eu ainda não tive oportunidade de tirar essa dúvida com ele mais assim que tiver ,vou faze-lo. 

muito obrigado rabino !que H”S te abençoe à cada dia mais e que esse seu trabalho perdure para sempre. 

Chabua Tob! tudo de bom para o sr. também…  

Thiago Devos 

thiago.devos@hotmail.com 

189.14.148.59 

Enviado em 07/11/2011 as 21:14 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Concordo com o Eliezer,temos um presente de D-us,aulas e um rabino que nos explica e fornece ensino e leitura.Eu costumo dizer que temos juntamente com os judeus, uma grande 

responsabilidade,a responsabilidade de lutar contra a coisa mais difícil: NÓS MESMOS.Pois é muito fácil fazer como as pessoas de outras crenças,frequentar um local (que na verdade é um clube) se 

canta musicas,o que se fala é distorcido, e os líderes nada sabem sobre as escrituras sagradas,apenas conduzem ”shows” como programas de auditório,e ainda se acham o máximo.Nós,temos a 

responsabilidade perante D-us,a responsabilidade de cumprir 7 leis e suas ramificações que não são nada fáceis,o que facilita muito é o rabino nos dar essa força,responder nossos e-mails,nos instruir 

como um parente próximo,fico feliz por ver pessoas humildes como os que fazem comentários aqui,e não arrogantes que nem passaram por um beit din,nem nasceram de mãe judia e batem no peito 

para dizer:”eu sou judeu”,por simples estatus,não são humildes e não parecem querer aprender a melhorar como pessoas.Parabéns a todos aqui,espero que HaShem dê em dobro tudo o que o rabino 

tem feito por nós.Se alguém aqui me conhece,da comunidade do orkut,sabe que sou um homem duro,sabe que não estou bajulando 

ninguém,mas tenho que elogiar os noéticos daqui,pela humildade,e também o rabino pela sua humildade.Podemos dizer,que de certa forma somos melhores que os membros das religiões,pois eles 

geralmente seguem rituais de cultos criados por humanos,e nós nos esforçamos em seguir a incontestável lei de HaShem,sem musiquinhas e sem estatus,e sem rituais (criados por seitas)um forte 

abraço a todos os guerreiros que querem melhorar perante D-us,e um abraço ao rabino que tanto gosto e que outras pessoas possam também aprender,shalom. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 07/11/2011 as 23:56 | Em resposta a Thiago Devos. 

Caro Thiago, 

Obrigado por escrever. Seguem agora as devidas correções sobre o seu pronunciamento. 

Os rituais da Torá são “tecnologias” espirituais específicas, sancionadas por D-us e deste modo, extremamente significativas para a ascensão do judeu. A Torá não prescreve ritual algum para o não-

judeu que se liga a ela. Isto é devido a fato de que só o Povo de Israel recebeu a Torá e somente este povo recebeu a tecnologia de ascensão na kedusha (“santidade”), assim como está escrito: “És um 

povo santo para o Eterno, teu D-us, e a ti o Eterno escolheu para ser, para Ele, povo querido, mais que todos os povos que há sobre a face da terra” (Deuteronômio 14:2). Entretanto, pela misericórdia 

Divina, Hashem permitiu que os outros povos pudessem e de fato, devessem se ligar a Torá através das 7 l.eis: um código moral básica para o funcionamento da sociedade em harmonia com D-us. 

Agora, as suas conclusões generalizadas sob os rituais provém da sua falta de conhecimento dos assuntos espirituais. Elas refletem sim os seus estados emocionais que são coerentes (pois buscam um 

caminho correto), mas não são suficientes para crescer de fato. Ou seja, falta “equipamento”, que é o viver uma vida reta e com conhecimento espiritual específico (as 7 Leis de Noé e suas inúmeras 

ramificações) . É preciso mais humildade, estudar com afinco e obter uma postura correta para aí sim receber e entender o que precisa de fato ser feito aqui nesta vida – e que afinal é um 

entendimento que transcende infinitamente o domínio das meras “opiniões”. Entretanto, o ensejo de seu comentário é positivo e revela potencial que poderá possivelmente ser revelado se as 

condições que eu mencionei aqui se cumprirem. Isto demandará muito esforço seu, pois crescimento jamais vem sem esforço e disciplina. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Thiago Devos 

thiago.devos@hotmail.com 

189.14.175.72 

Enviado em 08/11/2011 as 6:09 | Em resposta a Thiago Devos. 

Rabino Avraham,obrigado pelo conselho,escrevendo do jeito que escrevi parece que estou criticando os rituais judaicos,não, mas não estou,de forma alguma,é algo que a torah de HaShem diz,o que 

critiquei foram os cultos,as seitas,as religiões,essas sim inventadas pelo homem.O que eu quis dizer é que as pessoas querem seguir algo ”fácil”pois não querem viver uma vida reta,seguem rituais 

inventados por homens e pensam que não devem melhorar no caráter,pensam:”já fiz a minha parte com D-us”,algo totalmente contrário a torah,o que fiz foi elogiar judeus e noéticos e dei enfase aos 

noéticos,que ao invez de se iludirem com as religiões,querem melhorar seu carater junto com os judeus,não querendo status. 

Desculpe rabino,eu não quis ofender ninguém,apenas me expressei com pouco conhecimento que tenho e com o meu jeito ”militarizado” de agir,shalom. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 08/11/2011 as 6:36 | Em resposta a Thiago Devos. 

Caro Thiago, 

Obrigado pela explicação. O que eu escrevi tem sua validade independente dela, podendo te ajudar e a outros, se D-us quiser. Enfim, é vital sempre ter muito cuidado e precisão ao se expressar. Isto é 

parte de quem faz pertence à “milícia” de Hashem. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 08/11/2011 as 10:14 

Caro Rabino Avraham. 

Há três anos que o acompanho, adquiro material e confio plenamente em suas palavras. 

Nunca havia me ‘aventurado’ a escrevê-lo, mas, em vista de tantos e-mail’s, apareceu a coragem. 

Há alguns anos o judaísmo me atraiu, pois nunca consegui crer na tradição dos meus pais. Era como que uma ‘ovelha desgarrada’, pois nunca tolerava os itens desta tradição, como dias ‘santos’, 

costumes, etc… Só a vida judaica me atraía. Não havia uma explicação lógica ou racional. 

Vi, então, que era a hora de sair do ‘achismo’, agir e procurei ajuda. 

A minha maior decepção, foi saber que a linha ortodoxa não fazia conversão aqui no Brasil. 

Foi muita frustração na época. 

Muitos questionamentos me surgiram, como o porque dos ortodoxos, aqui no Brasil, não abrirem suas portas aos sinceros não judeus que queriam a conversão sem qualquer interesse escuso? 
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Simplificando, pois a história é longa: Há dois anos que passo por um processo de conversão por uma linha não ortodoxa. Muito me angustia em saber que, mesmo após muito estudo, anos de 

dedicação plena, cursos, provas, a comunidade ortodoxa não irá reconhecer a minha conversão. 

Os meus professores e tutores, apesar de não serem ortodoxos, parecem ser praticantes e instruem o aluno a também sê-lo. Indicam farta literatura, inclusive ortodoxa, o zelo pela ética judaica, o 

conhecimento das mitizvot. A liturgia da sinagoga é praticamente a mesma que encontramos nos sidurim ortodoxos, observa-se a cashrut, e há minian diário pela manhã. 

Fica o dilema: Como fazer para após a conversão, mesmo sendo reconhecida esta por todo o judaísmo não ortodoxo, seguir o caminho ortodoxo com reconhecimento por este? Será que eu contaria 

para um minian?; Bastaria a t’shuvá ou haveria a necessidade de nova conversão, pois aquela não seria considerada? 

Por favor Rabino, preciso muito de sua orientação, pois, hoje, é inviável eu passar por outro processo de conversão fora do Brasil, pois trabalho aqui para me manter. Se a conversão não ortodoxa 

leva mais de dois anos, fico imaginando quantos anos levaria a conversão ortodoxa fora do Brasil. Já estou na meia idade e em hipótese alguma eu, que D’us me livre, morrendo, tenha que ser 

sepultado em cemitério não judaico. 

Agradeço desde já e meus sinceros agradecimentos pela sua paciência e cuidado com aqueles que o procuram. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 08/11/2011 as 10:38 | Em resposta a José. 

Caro Sr. José, 

Obrigado por me escrever. 

O assunto é amplo, mas o seu erro de compreensão se dá na base, e daí as dúvidas e confusões. O Sr. trata o assunto como se fossem “correntes” paralelas, linhas, por assim dizer, que correm e 

convergem para o mesmo fim, apenas com trajetos distintos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não existe de fato este conceito. Ainda que em sua inocência o Sr. possa ter se deparado com 

explicações que adulam este pensar, somente e unicamente existe Torá e os caminhos reais da halachá (“lei judaica”) e no outro lado, qualquer outra fabricação e aberração que se afirme como sendo 

“não-ortodoxa”. Portanto, sua prisão é seu apego aos termos, por assim dizer. Ou se segue os caminhos de Hashem ou não. Assim, que fique claro que não existe processo “intermediário”, ou outras 

racionalizações desta espécie nefária. Os caminhos são determinados desde o recebimento da Torá para o Povo de Israel a mais de 3.300 anos, e a halachá trazida pelos mestres da Mishna, depois do 

Talmud e finalmente codificada mais adiante na linha do tempo . A “variação” disso tudo, é sempre mera corrupção arrogante e que só tem como conseqüência que meu povo se mantenha no exílio e 

o Mashiach se atrase. O Sr. precisa se desvincular do conceito de religião e entender que existe a necessidade de ascensão espiritual, a qual somente e unicamente ocorre através do processo de 

ascensão verdadeiro, e não de atalhos que levam a pessoa às ilusões do ego e nada mais. Portanto, ou a pessoa interessada aceita sinceramente a Providência Divina e se converte de acordo com a 

halachá – o desejo revelado de D-us – ou ela somente se enganará e perderá precioso tempo em sua vida. Pior ainda, ajudará a sustentar tudo que contraria a Torá, as forças negativas que querem que 

o sr. exatamente se sinta “injuriado e injustiçado” e faça sim as coisas de modo errado, que D-us não permita. São estes erros que sustem diretamente o lado do mal. 

Recomendo fortemente que o sr. não amigue este “outro lado”. Pause e medite sobre tudo isso. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 09/11/2011 as 8:51 | Em resposta a briskodesh. 

Agradeço muitíssimo as suas palavras, porquanto emanada de alguém que conhece o que está dizendo. Teria muitos outros questionamentos, mas não sou merecedor de tomar o seu precioso tempo, 

pois vejo que há muitas almas sedentas de conhecimento e tão perdidas quanto eu, não sendo este o espaço apropriado a isto. Quem sabe um dia terei a honra de conhecê-lo pessoalmente. As suas 

breves palavras já me causaram impacto e me fazem refletir muito, pois a última coisa que eu quero é estar irmanado com a Sitra Achrá e ao invés de somar, sendo sócio de D’us, ser, na verdade, um 

estôrvo para o tikun olam. 

Um grande abraço sincero 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 09/11/2011 as 11:18 | Em resposta a José. 

Caro Sr. José, 

Meu tempo é de fato escasso, mas o sr. é bem-vindo de me escrever por vezes se entender que nem tudo poderei responder. Medite bem e sinceramente no que eu lhe escrevi. Seu futuro (no mundo 

vindouro) dependerá disso e das ações que virão. 

Obrigado, 

Rabino Avraham 

Elyahu Chachamovits 

lilo579@gmail.com 

95.35.177.94 

Enviado em 09/11/2011 as 11:20 

Caro Rabino Avraham, 

Agradeço a Hashem, ao senhor e a todos os envolvidos em estarem trazendo este material santo ao mundo. Que o seu fluxo proveniente de sua Devekut com Hashem jamais cesse e, pelo contrário, se 

intensifique cada vez mais. O estudo do material do senhor desenvolve e fortalece a conexão com o RIBONO SHEL OLAM. 

Mestres são raros de encontrar, pessoas que, à semelhança de nossos patriarcas, realmente vivem pela sua fé. Esta já é uma clara semelhança entre Avraham Avinu e o senhor Rabino Avraham, meu 

mestre. Outra semelhança que vejo em minha limitada percepção vem de nossa última Parashá, Lech Lechá, onde Avraham Avinu vai à guerra para salvar o seu sobrinho Lot (14:14). O senhor está 

constantemente em guerra para salvar os seus alunos do Yétser Hará. Outra semelhança é a lucidez inequívoca. Avraham Avinu sempre tem claro o que fazer, a sua Devekut com Hashém é 

ininterrupta. O senhor sempre traz luz à minha escuridão. 

Que Hashem te abençoe com bençãos doces de Parnassah, Refuah, Hatzlachá e Talmidim. 

Shalom e col tuv, 

Elyahu Chachamovits 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.65.61 

Enviado em 09/11/2011 as 11:50 

Shalom.. 

Rabino Avraham, 

Porque os livros sagrados como Talmude e Mishna não e feita a tradução para o português? 

abs 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.48.64 

Enviado em 09/11/2011 as 12:14 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Caro Sr. Carlos, 

Obrigado por escrever. 

A razão é que, seu estudo deve ser feito estritamente por judeus de fato. E os judeus observantes sabem ler em Hebraico/Aramaico, as línguas da Mishna e Talmud. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.72.119 

Enviado em 11/11/2011 as 10:59 

Shalom, 

Rabino Avraham 

Existem uns grupos que se auto- institulam judeus messianicos, ou seja se dizem judeus, não sendo filho de sangue judeu, e aceitam o Jesus (Yeshua) como o messias, e praticam o judaismo e o 

cristianismo ao mesmo……..qual sua posição em relação a esses grupos? 

abs 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.72.119 

Enviado em 11/11/2011 as 11:11 

Shalom… 

Rabino Avraham, 

Sinto dificuldade em acessar suas aulas, pois a vejo somente na MIDIATECA, aulas em videos. Como acessar as aulas da Torá e cabala, virtualmente on-line ao vivo? 

abs 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.55.185 

Enviado em 11/11/2011 as 11:26 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Caro Sr. Carlos, 

Obrigado por me escrever. 

Minha posição e a de todos os judeus de fato é óbvia ululante: charlatões nefastos amam a mentira e a ilusão e buscam espalhar sua corrupção impiedosamente. Assim é o mundo que em sua 

arrogância e orgulho, permanece em sua profunda escuridão somente e unicamente alimentando o lado do mal. Entretanto, estes iníquos somente enganam os incautos, tolos que em sua ignorância e 

fraqueza, não buscam iluminação. Felizmente, se a pessoa busca luz e se afasta do mal, ela encontrará um caminho verdadeiro para sua retificação, amém. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.55.185 

Enviado em 11/11/2011 as 11:27 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Não ofereço aulas ao vivo, pois isso o sr. não as acessa. 

Rabino Avraham 
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CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.72.119 

Enviado em 11/11/2011 as 11:38 | Em resposta a briskodesh. 

Então as unicas aulas que tenho disponivel da Torá e cabala. são essas disponiveis no site? 

absa 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.72.119 

Enviado em 11/11/2011 as 11:43 

Shalom 

Há muitas duvidas no livro de Bereshit, por nós gentios, quanto: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança…..para quem Hashem se expressa no plural “façamos”? 

abs 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.72.119 

Enviado em 11/11/2011 as 11:53 | Em resposta a briskodesh. 

Não entendi essa palavra: ululante…. 

E o pior de tudo isso e que eles não são judeus realmente..mas dizem que vivem a Torá e seus mandamentos e estatutos, guardam ao Shabat, etc, etc e ao mesmo tempo vivem o cristianismo…… 

abs 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.72.119 

Enviado em 11/11/2011 as 11:59 | Em resposta a briskodesh. 

Rabino 

Infelismente eu na busca da verdade da essencia da Torá, quase que fui enganada por esses individuos….Mas a Luz de Hashem me iluminou…. 

abs 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.55.185 

Enviado em 11/11/2011 as 12:00 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Por hora sim. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.55.185 

Enviado em 11/11/2011 as 12:01 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Em algum momento, eu explicarei isso. Agradeço seu interesse raro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.55.185 

Enviado em 11/11/2011 as 12:02 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Óbvio ululante significa óbvio ao ponto máximo, “uivante”. Eles são a “farça encarnada” e vivem uma mentira dobrada e redobrada sem paralelos. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.55.185 

Enviado em 11/11/2011 as 12:03 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Caro Sr. Carlos, 

Eu entendo. Não se culpe. O que foi, passou. É importante olhar para frente. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.72.119 

Enviado em 11/11/2011 as 14:06 

RABINO… 

Sua palavras são doces como mel, e como uma melodia aos nossos ouvidos….Que a luz divina de Hashem sempre te acompanhe…..Amem. 

abs 

Maria Aparecida Oliveira 

cida_dodi@hotmail.com 

189.17.2.181 

Enviado em 11/11/2011 as 14:51 

Caro Rabino Avhaham. 

Estou disposta a aceitar o seu direcionamento. 

Eu podeira te fazer inúmeras perguntas, mas não consigo (mesmo pq sei q ñ é o ideal), acredito tem coisas q só entenderei depois de fazer, “acho” q na medida em que eu for praticando muitas coisas 

serão entendidas/respondidas. 

Só mim resta apena uma pergunta. 

Se eu descobrir que sou descendente de judeus, isso fará alguma diferença no caminho que devo seguir ? 

Não quero fazer o que ” eu acho’ mas o que é certo. 

Eu já adquiri algumas aulas das que me indicou, pretendo adquirir todo o material inicial necessário, só quero sua confirmação , se é por este caminho que devo seguir/começar (bnêi nôach). 

Como sr. disse: isso demanda esforço em entendimento e prática, e mais do que tudo, humildade em aceitar o direcionamento. 

Que o Sr. possa continuar me orientando no caminho certo a seguir e que esta tb seja a vontade de Hashem. 

Grata pela atenção. 

Aparecida 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.55.185 

Enviado em 11/11/2011 as 14:56 | Em resposta a Maria Aparecida Oliveira. 

Cara Sr.a Maria, 

“Eu podeira te fazer inúmeras perguntas, mas não consigo (mesmo pq sei q ñ é o ideal), acredito tem coisas q só entenderei depois de fazer, “acho” q na medida em que eu for praticando muitas 

coisas serão entendidas/respondidas.” 

Sua sobriedade e foco são tão raros quanto estimados. 

“Se eu descobrir que sou descendente de judeus, isso fará alguma diferença no caminho que devo seguir ?” 

Sim, mas é difícil provar. Sem uma ketubá (“documento casher de casamento de sua mãe e/ou avó materna”) será impossível.  

“Não quero fazer o que ” eu acho’ mas o que é certo.” 

Este é o único caminho. 

“se é por este caminho que devo seguir/começar (bnêi nôach).” 

Sim, claro. 

“Que o Sr. possa continuar me orientando no caminho certo a seguir e que esta tb seja a vontade de Hashem.” 

Amém. 

Rabino Avraham 

Maria Aparecida Oliveira 

cida_dodi@hotmail.com 

189.17.2.181 

Enviado em 11/11/2011 as 15:16 | Em resposta a Maria Aparecida Oliveira. 

Muito agradecida pela atenção. 

Com sua orientação e com ajuda dos céus, seguirei em frente. 
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maria irene 

mirenemaciel@hotmail.com x 

mirenemaciel@hotmail.com 

189.59.113.115 

Enviado em 12/11/2011 as 14:56 

shalom!olá rabino avraham,seu trabalho é fantastico pois esta tirando muitas pessoas da idolatria,e do charlatarismo!tenho uma pergunta a fazer se me permite,tenho sabido muito sobre a questao de 

um movimento ou grupo,que se dizem judeus aqui no brasil,eles sao os anuossitas, e parece que sao liderados por pessoas de grande escalao,por exemplo o deputado asher-shelómo,seria esse grupo 

tambem charlatoes?pois parece que é um movimento forte.pelo que o senhor respondeu para os demais aqui na tela,eu entendi que que esse grupo tambem nao tem boas intençoes,queria uma resposta 

de um rabino kasher,e rabino é o senhor.se poder me ajudar agradesso pois sempre fui enganada nesse tipo de coisa.tudo de bom.shalom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.55.185 

Enviado em 12/11/2011 as 20:43 | Em resposta a maria irene. 

Cara Sr.a Mario, 

Obrigado por me escrever. A Sra. aborda um assunto extremamente importante. Os ditos “Judeus” Anussim não tem qualquer valor em espécie alguma para a Torá em termos de sua validade 

espiritual como judeus. São gentios que até podem ter tido algum passado conectado com os judeus, mas que tendo este passado sido obliterado pela Providência Divina, hoje se encontram em um 

mesmo nível de um gentio. Eu pessoalmente espero e desjo que sejam então Bnei Nôach, se D-us quiser. Agora, se eles tanto desejam pertencer de fato ao Povo de Israel, a Torá deixa 

contundentemente claro que estes “anussim” precisam todos de uma conversão em estrito acordo com a Halachá (“lei codificada judaica”) e em Israel. Fora isso, se trata de mais um grupo auto-

denominado e que não é reconhecido (por razões óbvias) pela Torá. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

paulo braz 

shaunoach@hotmail.com 

189.69.204.207 

Enviado em 13/11/2011 as 13:30 

Caro Rabino Avraham ! Já faz tempo que estou acompanhando todos os seu conselhos ,a cada dia mas procuro aperfeiçoar o meu caráter com as 7 leis dos filhos de Noé para mim é um grade mérito 

estudar as suas obras , já mas o esqueci sou muito grato por tudo obrigado . 

Paulo braz 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

187.55.61.12 

Enviado em 14/11/2011 as 10:59 

Caros Amigos 

Nosso querido mestre nos traz algo importantíssimo para nós no shiur sobre a Parashá VaYera. Nós, Bnei Noach, temos grande dificuldades intrínsecas a nós. Dificuldades de aceitar a decisão dos 

Sábios da Torá. Queremos adentrar assuntos que não nos é permitido, e acabamos deixando de lado o nosso objetivo. Isso quando não nos confrontamos com as proibições e acabamos ficando 

”sentidos” por não poder estudar certos assuntos. E por fim, qual o resultado dessa nossa rebeldia: tristeza e relaxamento. E não são essas as armas mais poderosas da Yetser HaRá? Não são esses 

sentimentos a corda da nossa forca espiritual? 

Por isso, temos que fortalecer nossa humildade, e isso para o nosso próprio bem e futuro espiritual. Temos que nos concentrar em carregar o nosso jugo, que já é demais para as nossas capacidades, e 

se D-us quiser, se tivermos méritos e cumprindo bem nossa função, quem sabe Hashem nos eleva à um nível maior. 

Que Hashem nos ajude, e nos ensine a vencer as armadilhas da nossa má-inclinação em todos os seus disfarces, e que possamos nos alegrar com a vinda de Mashiach em breve. Amém 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.32.249 

Enviado em 14/11/2011 as 11:27 

RABINO 

EU NÃO SENDO UM JUDEU POSSO USAR O KIPÁ? 

ABS 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.32.249 

Enviado em 14/11/2011 as 11:31 

RABINO.. 

A PALAVRA “REENCARNAÇÃO” SOA ESTRANHO AOS MEUS OUVIDOS, VINDO DO JUDAISMO, SERÁ QUE UMA ALMA REENCARNA EM OUTRA VIDA, OU O JUDAISMO 

TEM UMA VISÃO DIFERENTE DESSE TERMO, DIVERGENTE DA DOUTRINA PAGA DO KARDECISMO…… 

ABS 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.55.185 

Enviado em 14/11/2011 as 12:27 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Por favor: a Torá é a palavra de D-us, revelada a mais de 3.300 anos atrás. Obviamente,o sr., não sendo judeu terá toda a espécie de confusão com conceitos e termos da Torá . 

Aceite com humildade o que está sendo ensinado. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.55.185 

Enviado em 14/11/2011 as 12:28 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Não. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.55.185 

Enviado em 14/11/2011 as 12:28 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Perfeito Eliezar. 

patricia maciel marques 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.55.192 

Enviado em 14/11/2011 as 12:56 

shalom,rabino avraham,em suas maravilhosas aulas o senhor tem comentado para as nossas retificaçoes espirituais,e que isso e vital para os judeus e, para nos b’nei noah,na aula parasha noah, vemos 

um homem tzadik, grande e perfeito justo pré e pós diluviano certo ? ou seja , um homem que chamou ao mundo para que o mesmo fizesse teshuvá,e lamentavelmente somente 8 pessoas decidiram 

fazer,e agora como será?será que o mundo também vai ser alertado nesses dias tao escuros de nossa época,pois os nossos dias estao negros,como o senhor mesmo diz em suas aulas.shalom tudo de 

bom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.55.185 

Enviado em 14/11/2011 as 13:11 | Em resposta a patricia maciel marques. 

Cara Sr.a Patricia, 

Obrigado por me escrever. 

Eu espero sinceramente que as pessoas escutem as mensagens dos profetas e sábios. A resistência é gigantesca devido a completa falta de sensibilidade e sintonia com o nível espiritual da realidade. 

O retorno desta sensibilidade e assim, equilíbrio entre o físico e o espiritual é o objetivo final da criação. A luta é árdua, pois o fanatismo materialista da quase totalidade do mundo impera de modo 

tão violento que é como ultrapassar uma grande muralha de ferro espessa e escura. Entretanto, a Torá ensina como sobrepujar qualquer obstáculo: as 613 mitsvót para os judeus e as 7 mitsvót para os 

Bnei Noach, e os atos bondosos e retos. As armas estão aí. O ensinamento está aí. É só pegar e com humildade aprender o que é necessário para viver uma vida reta e digna, para se tornar assim um 

sócio verdadeiro com D-us. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.73.203.206 

Enviado em 15/11/2011 as 19:30 

Boa noite Rabino Avraham, esta violencia que esta acontencendo com as nossas crianças pela mundo, cometida principalmente pelos seus pais, tem algo haver com as profecias de Ezequiel, sangue 

derramados de inocentes e inicio da Ira de D-us, e ainda o fato que as portas se fecharão para o entendimento e a verdade? se for o fato temos pouco tempo para ajustar nossas vidas, e temos que rezar 

e esperar que o verdadeiro e unico Mashiach venha em nossos dias, Amem 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

177.24.124.75 

Enviado em 15/11/2011 as 19:35 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

Um dos maiores problemas é a apatia geral de praticamente todos sobre os assuntos que importam. Aqui mesmo (no site), a participação é triste. Um ou outro, a maioria só quer “entretenimento”. 

Preferem a fragmentação de suas mentes e almas do que a luz. Enfim, este é um assunto que eu preciso melhor tratar aqui no site e obra. As coisas vão piorar muito. 

Só os retos serão protegidos… veja o vídeo da parashá Vayerá 5772. 

Obrigado por escrever, 

Rabino Avraham 
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patricia maciel marques 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.59.116.252 

Enviado em 15/11/2011 as 21:52 

quero que o senhor nao nos abandome, por favor!! hoje a minha grande e maravilhosa expequitativa,esta exatamente em zacariahú 8:23,nós b’nei noah queremos estar no inaugurar da era messianica 

se D’US quizer!!amem,amem.shalom rabino avraham,obrigado por existir!! 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.73.203.206 

Enviado em 16/11/2011 as 0:04 

Shalom Rabino Avraham, assisti o video novamente muito obrigado. Tenho algumas curiosidades a respeito de dois momentos bem distintos, Sobre Caim quando ele foi expulso da presença de D-us, 

ele recebeu uma marca para que ele não fosse ferido, e ele casou e viveu com outros povos quem seriam estes povos,e sobre o Leviatã citado com mais clareza no livro de Jó é de fato um ser vivo ou 

uma metafora. 

Grato, 

Alessandro Ferreira 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.73.203.206 

Enviado em 16/11/2011 as 0:40 

Shalom, eu é que te peço desculpa, mais são questões que me entrigam, e eu gostaria de entender, existe alguma literatura que possa me orientar. 

grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.56.16 

Enviado em 16/11/2011 as 7:41 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Veja, a sua orientação não provém do seu desejo de querer saber o que você deseja e “acha” que deveria saber, mas sim, de entender o que é preciso para você. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.74.187 

Enviado em 16/11/2011 as 20:20 

Shalom Rabino Avraham, as pessoas que por motivos diversos, não conhecerem a verdade e não se afastarem da idolatria, terão oportunidade de se redimir no mundo vindouro, pois vivemos num 

País totalmente idolatra, nossas crianças aprendem nas escolas, na TV, elas são condicionadas a crer, não à o direito de escolha nem orientação no minimo isenta de total influencia, o que fazer, o 

total desconhecimento pode e será avaliado por D-us, pois ha pessoas que gente ama e fica triste em saber da sua ignorancia, 

Grato 

entendi a reposta, e agradeço 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.56.16 

Enviado em 16/11/2011 as 20:33 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

Não será por falta de aviso e oportunidade de curar tanta ignorância e gorsseria. Veja, a cegueira em questão é muitas vezes por pura arrogância, desdém e descaso com tudo que é elevado, moral e 

portanto santo. Aqui, não trato de “religião”, mas de seguir o Dérech Hashém (“Os Caminhos de D-us”), chamados afinal de Retidão. Estes caminhos garantem várias coisas importantes para judeus 

graças as suas mitsvót e vida de Torá, bem como aos não-judeus e suas mitsvót e vida digna. Mas acima de tudo, a retidão – que é todo comportamento alinhado com a Torá – garante equilíbrio. O 

que mais falta no mundo é equilíbrio, portanto retidão. Entretanto, quando chegar o momento certo, dos Céus virá o reequilíbrio, finalmente, separando então tudo que é ruim do bom. Este equilíbrio 

virá pelaimposição da Mishpát (“Lei Divina”), e este tempo é conhecido como Yemót HaMashiach (“Os Dias do verdadeiro Mashiach”). E que isso seja assim muito em breve em nossos dias, amém. 

Tudo de bom, 

Rabino Avbraham 

Mário Henrique Silva Netto 

Alves Garcia (Gartzia) 

mhenriquemg@yahoo.com.br 

201.58.177.159 

Enviado em 17/11/2011 as 1:59 

Sempre que leio seus sublimes ensinamentos sou tomado por sentimento indelével de bondade…É que se trata de palavras forjadas por um ser de fulgurante inteligência, absolutamente incomum! 

Suas palavras, servindo-me de uma expressão sinestésica, vão direto ao coração e não ao intelecto pura e simplesmente… 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.56.16 

Enviado em 17/11/2011 as 8:30 | Em resposta a Mário Henrique Silva Netto Alves Garcia (Gartzia). 

Caro Sr. Mário, 

Obrigado pelas palavras raras. 

O mais importante é a retidão. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Adenilton 

adenilton-de@bol.com.br 

201.8.35.129 

Enviado em 17/11/2011 as 14:25 

Boa tarde! 

Sr. Rabino Avraham Chachamovist. 

Ouvindo a áudio-aula “Cabalá e Meditação para as Nações 3 (mp3)” o Sr. afirma que: “COM A DESTRUIÇÃO DO TEMPLO SE PERDEU A TRADIÇÃO DE PRONUNCIAR ESSE NOME 

DIVINO”. 

Minha pergunta é: Significa isso dizer que atualmente ninguém sabe com absoluta certeza como o Nome Essencial de D-us escrito com quatro letras (Tetragrama), Yud-Key-Vav-Key era pronunciado 

originalmente e que a pronúncia original que Moshé (     ) ouviu no Monte Sinai é desconhecida hoje em dia? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.56.16 

Enviado em 17/11/2011 as 15:05 | Em resposta a Adenilton. 

Caro Adenilton, 

Se você é um Ben Nôach, então para que você quer saber disso? Este assunto não tem significado para o seu caminho. É um assunto judaico. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

P.S. O que aconteceu ontem? Você parou de falar no chat… Não entendi. 

Adenilton 

adenilton-de@bol.com.br 

201.50.64.63 

Enviado em 17/11/2011 as 15:28 

Sobre o Chet, foi alguns problemas técnicos que houveram com a conexão local, os quais já foram resolvidos. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.56.16 

Enviado em 17/11/2011 as 15:34 | Em resposta a Adenilton. 

E você entendeu minha resposta de sobre sua questão de ontem? Ficou claro? 

Rabino Avraham 

Adenilton 

adenilton-de@bol.com.br 

201.50.104.232 

Enviado em 17/11/2011 as 18:37 

Sobre o Sidur para os B’nei Nôach, vi na Livraria Sêfer. 

Adenilton 

adenilton-de@bol.com.br 

201.50.104.232 

Enviado em 17/11/2011 as 18:40 

Boa Noite! 

Sr. Rabino Avraham Chachamovits 

Entender minhas indagações não é uma questão de inteligência e sim de sentir, pois a maioria das minhas questões não vem de fora, está adormecida nas profundezas da minha mente limitada, 

cravada na memória, por assim dizer. Tenho mente indagadora. Um forte o desejo de saber. Creio que isso me torna uma pessoa ávida de aprender, de descobrir como são realmente as coisas, 

obviamente, aquelas que me são permitidas de saber. Minha própria existência é um infindável processo de aprendizado. Isto se dá também especialmente no nível espiritual. Creio que minhas 
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perspectivas de vida eterna dependem de aprender e praticar algo que me é permitido saber sobre D-us. Creio que D-us quer que indaguemos sobre Ele, que tateemos por Ele e realmente o achemos. 

Se eu suprimir as minhas questões ou impedir que se desenvolva, meu progresso será muito vagaroso. Nota-se que, sempre se enfatiza para aqueles que realmente desejam crescer espiritualmente a 

necessidade de receber instrução e de aprendizado, a fim de satisfazer o desejo correto de aprender. Esses assuntos, especificamente os que são pertinentes aos B’nei Nôach que o Sr. difunde estimula 

questões interessantes nas mentes indagadoras. Examino cuidadosamente esses assuntos, cada dia. Estas espécies de questões é sadia e benéfica. Certamente lembrando-se que há limites corretos das 

questões que se pode fazer e é preciso manter o equilíbrio, sei que quando a pessoa é orientada corretamente, pode revelar preciosas jóias de conhecimento que dão alegria e revigoramento, 

obviamente é algo que o Sr. sempre traz para todos. As questões sadias sobre nosso Criador, sobre sua vontade e seus propósitos podem ser profundamente satisfatórias e benéficas. As questões 

desenfreadas e mórbidas podem levar-nos ao lamaçal da especulação e de teorias humanas, nas quais a genuína fé não pode sobreviver. Por isso, quando minhas indagações ameaçam levar-me a algo 

questionável, guardo-me para que eu não seja desviado e não decaia da minha firmeza. De fato, a falta de interesse em coisas espirituais pode ser fatal. 

Adenilton 

adenilton-de@bol.com.br 

201.50.104.232 

Enviado em 17/11/2011 as 18:41 

Desculpe-me, por tudo, pois talvez eu não tenha me expressado de forma adequada, sobre a questão do Tetragrama. “Se você é um Ben Nôach, então para que você quer saber disso? Este assunto não 

tem significado para o seu caminho. é um assunto judaico.”, obviamente não estou pedindo para o Sr. me dizer como se pronuncia o Tetragrama, ou que eu queira esclarecimentos sobre assuntos que 

são exclusivamente judaico, sobre isso, SIM ou NÃO para mim são resposta suficientemente satisfatórias. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.56.16 

Enviado em 17/11/2011 as 18:42 | Em resposta a Adenilton. 

Não deve comprar. O fato de algo existir “disponível” comercialmente certamente não garante a fonte e nem o caminho. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.56.16 

Enviado em 17/11/2011 as 18:50 | Em resposta a Adenilton. 

“Se eu suprimir as minhas questões ou impedir que se desenvolva, meu progresso será muito vagaroso” 

Na sua opinião. Ailás, você as tem e muito. Eu as conheci no passado também. 

O seu “Eu” está muito grande – ele grita alto para mim em cada palavra sua – e de fato, atrapalha infelizmente seu lindo caminho muito mais do que você percebe. O seu “discurso” diz e não diz 

nada. Afirma e não afirma nada. O fato é que você – se deseja de verdade um caminho autêntico – precisa ser humilde. Eu sei como isso é difícil. Se isto não é possível devido às inúmeras 

considerações e racionalizações que você acaba de apresentar, então aqui você não será bem-vindo. Se ao contrário, você entender que o seu “auto-aferir” de um caminho não é suficiente para seu 

crescimento espiritual e assim, buscar com zelo e humildade o caminho da Torá que você de fato, não conhece ainda, então aqui você será muito bem vindo. 

A escolha é sua. 

Por fim, não se termina uma carta como você fez, sem assinar ou dizer algo. Esta maneira pouco graciosa também revela muito, como já o fez no passado. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.56.16 

Enviado em 17/11/2011 as 19:13 | Em resposta a Adenilton. 

Caro Adenilton (e todos que lerem esta resposta): 

Verdadeiramente, todas as perguntas são bem-vindas. Algumas são respondidas, outras não. Algumas poderiam ser respondidas, mas o “momento” da pessoa para ouvi-la não chegou. E ainda outras 

não são respondidas, porque a pessoa busca apenas satisfazer suas curiosidades, aqui ela obterá nada. Outras ainda, não são respondidas, pois não são apropriadas por outras razões. Algumas não são 

respondidas, pois são perguntas que surgem nas bocas de seus interlocutores tal como um diamante que pode ter se perdido na rua e ser encontrado por uma pessoa, mas que não tem condições 

alguma de aprecia-lo por sua beleza e valor reais, ainda que ela o pegue para si porque assim ela deseja. Por fim, algumas outras não são respondidas, porque elas não têm coerência alguma com o 

caminho da pessoa. Portanto, as perguntas respondidas – e que não são poucas – são raras e preciosas. 

Aproveite bem. 

Rabino Avraham 

Adenilton 

adenilton-de@bol.com.br 

201.50.104.232 

Enviado em 17/11/2011 as 22:29 

Boa Noite! 

Sr. Rabino Avraham Chachamovits, fico muito agradecido por pela vossa franqueza no falar, sua objetividade é sem dúvida fantástica, digna de elogios verdadeiros. 

Compreendo que humildade é ausência de orgulho ou arrogância; despretensão, algo que preciso buscar urgentemente. É um estado mental agradável a D-us e as pessoas com as quais nos 

relacionamos. Sei que para eu conseguir essa condição de humildade, tenho que refletir profundamente sobre a minha relação com D-us e com o próximo conforme delineada nas Escrituras, e depois 

praticar os princípios aprendidos. Em outras palavras, preciso abandonar definitivamente o meu orgulho, reconhecer meus constantes erros intelectuais, corrigir os assuntos de minha mente que tanto 

carece de verdadeiro conhecimento da Torá. Certamente humildade tem grande valor aos olhos de D-us. Aquele que se humilha diante de D-us pode esperar receber a orientação de D-us. A 

humildade guia a pessoa na vereda certa e a leva à glória, porque é D-us quem exalta este e rebaixa aquele. Acatarei prontamente o incentivo que Sr. me passou, pois graça as suas sábias palavras que 

me fizeram perceber o quanto preciso me esforçar para cultivar uma atitude mental correta. A humildade realmente resultará na salvação de muitos, conforme está escrito: “O povo aflito Tu livras, e 

Teus olhos são contra os altaneiros, para abatê-los.” (Shemuel Bet 22:28) Sei que o amor conjugado com a humildade me induzirá a admitir os meus constantes erros intelectuais e a agir 

imediatamente para endireitar os assuntos e minha maneira de pensar e agir. 

Muitíssimo obrigado por tudo! 

Láila Tov! 

Att: Adenilton 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.56.16 

Enviado em 17/11/2011 as 22:34 | Em resposta a Adenilton. 

Caro Adenilton, 

Um belo e digno (re)início. 

Rabino Avraham 

isabel 

mariaisabelcosta.teixeira@gmail.com 

89.181.153.41 

Enviado em 18/11/2011 as 15:57 

Bravo, Rabino Avraham, gostei da forma como argumentou com esse tal senhor Adenilton.Um Ben Nôach bastante altivo que pretende ter acesso aos assuntos santos da Torá, revelados por D-us, 

somente para os Judeus. Parabéns Rabino Avraham. 

patricia maciel marques 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

177.17.145.128 

Enviado em 19/11/2011 as 12:19 

SHALOM ALEHEM,RABINO,ESTUDANDO A PARASHA DESTA SEMANA,EU TERIA UMA PERGUNTA, SE FOR POSSÍVEL ME RESPONDER, É CLARO.QUANTO TEMPO DURA 

UMA GERAÇAO NO CONHECIMENTO JUDAICO?SHALOM!TUDO DE BOM 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 19/11/2011 as 22:09 | Em resposta a patricia maciel marques. 

Cara Sra. Patricia, 

Os judeus observantes quando afirmam algo sobre “nossa geração”, buscam transmitir a ideia de nossos tempos: desde quando a realidade como é agora entendida ainda era de alguma maneira 

próxima ao nosso entendimento. Se eu tivesse que dizer o início de nossos tempos, diria provavelmente desde o início da Segunda Guerra Mundial (1939), até agora. E isso deve continuar mais um 

pouco também até a vinda do verdadeiro Mashiach, em breve amém. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.93.168 

Enviado em 20/11/2011 as 1:34 

Shalom Rabino Avraham, tenho visto suas aulas e lido a Biblia Hebraica, estou me esforçando ao maximo para me aproximar desta conduta reta, desta humildade necessaria, mais é tão dificil pois a 

vida inteira eu venho lutando para ser forte, para enfrentar preconceitos e racismos, então vc constroi uma armadura em volta para não ser atingido, talvez ter esta humildade sem parecer fragil, seja 

uma dificuldade para mim, estou disposto a tentar mais preciso de sua orientação, ou esta humildade é em relação aos assuntos da Torá, humildade para tentar errar e continuar, nunca desistir de 

aprender e nunca ter aprendido o bastante. 

Grato 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 20/11/2011 as 8:36 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

Só o humilde é forte. A força sem humildade é fraca, débil e facilmente afrontada. A humildade é a chave para a transformação, para o entendimento das verdades espirituais. Quanto mais humilde a 

pessoa, mais ela se preenche de D-us. Isto é assim, por ainda que Ele preenche todo o universo, o único local que Ele não reside é o coração orgulhoso. Humilde é reconhecer ser, como disse o 

patriarca Avraham, “pó e cinzas” (Gênesis 18:27) e que “Tudo é vaidade” (Eclesiastes 1:2), passageira, e a única coisa que nós levamos daqui para o mundo vindouro são os nosso bons atos. 

Rabino Avraham 

mailto:adenilton-de@bol.com.br
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.50.104.232&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-200
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=18
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.56.16&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-201
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-198
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=18
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.56.16&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-202
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-199
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=18
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.56.16&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-203
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-200
mailto:adenilton-de@bol.com.br
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.50.104.232&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-204
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=18
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.56.16&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-205
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-204
mailto:mariaisabelcosta.teixeira@gmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=89.181.153.41&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-206
http://ppatimar@hotmai.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=18
mailto:ppatimar@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=177.17.145.128&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-207
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=18
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.26.57&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-208
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-207
mailto:alessandrolemondeft@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.67.93.168&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-209
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=18
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.26.57&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-210
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-209


Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.93.168 

Enviado em 20/11/2011 as 9:23 

Shalom Rabino Avraham, muito obrigado, sobre Davi ele sofreu tanto foi pelas escolhas que ele fez, ou foi por ter vivido tantas guerras? pois o seu sofrimento é algo impressionante, mais o teu amor 

e humildade diante de D-us é fascinante, os Salmos de David nos leva a uma reflexão e sensibilidade muito distante da nossa atual realidade, foi a sua humildade e amor que fez com que D-us não se 

afasta-se dele e nem quebra-se sua promessa? 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 20/11/2011 as 10:00 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Sua pergunta já foi respondida por você mesmo. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.73.100.14 

Enviado em 20/11/2011 as 11:02 

Caros Amigos 

Nosso amado e querido Mestre nos ensina a importância vital do estudo da Torá em nossas vidas. Com ele é que vamos curar nossa consciência tão deformada pelos anos de contato com impurezas. 

Mas aí temos um enorme problema, que na maioria das vezes não percebemos, pois sempre a nossa má-inclinação (orgulho) esconde esse problema, com o único intuito de nos enganar. Fazendo com 

que pensamos que estamos estudando e crescendo, mas na verdade só estamos engrossando nosso orgulho ainda mais. Me refiro amigos, as nossas kavanot (”intenções”) no estudo da Palavra de D-

us. De fato é difícil falar disso, pois as nossa kavanot estão sempre envolvidas pelas klipot (”cascas”) e temos grande dificuldade em quebrar a casca e enxergar a verdadeira essência das nossas 

intenções. Mas com a ajuda do Céu, se D-us quiser, poderemos tratar desse problema, que é vital, e a chave para o nosso crescimento. 

Nós temos o claro exemplo do meio de que viemos. Vimos quantas pessoas dedicadas a ”estudos bíblicos”, com desejo forte de aprender sobre D-us, mas que na verdade, e hoje vemos isso, são tolos 

satisfazendo seu espesso orgulho. Isso na maioria das vezes, se dá pelo fato deles confiarem em sua inteligência. Se acham capazes de entender tudo que está escrito, e que toda conclusão tirada 

dessas leituras são verdadeiras. Nós temos que tomar muito cuidado , para não perdermos nosso tempo, e acabar repetindo os atos dessas pessoas. 

Nosso querido Mestre nos ensina da importância da humildade para o nosso crescimento. Devemos nos perguntar o porquê do nosso Mestre tocar tanto nesse assunto. Se nosso Mestre tanto fala 

desse assunto, com certeza é porquê tudo depende da humildade. E se tudo depende da humildade, é exatamente a humildade que temos que trabalhar antes de fazer qualquer coisa, como estudar ou 

rezar. Ela é o nosso foco principal. Porque amigos, nós sabemos e já vimos, se não conseguirmos adquirir humildade aonde vamos. 

Devemos entender, e internalizar muito bem, que a Palavra de D-us é Santa. Segundo, ela não veio deste mundo e não foi concebida por mentes humanas. Então como podemos acreditar que vamos 

compreender os significados ocultos da Torá com nosso intelecto limitado. Não estamos lendo um livro de Biologia, mas sim estamos lendo algo Santo, e de outra dimensão que transcende e muito a 

nossa. Por isso, como nosso querido Mestre ensina, primeiro de tudo antes de estudar qualquer obra santa, a primeira coisa a fazer é parar e meditar sobre nossa pequenez, nossa incapacidade e estar 

ciente de que vamos ler algo transcendente ao nosso conhecimento e intelecto, algo vindo direto dos mundos superiores. Meditando bem sobre isso, agora devemos implorar a misericórdia de 

Hashem, que Ele converta o arquivo ” .Torá (que é superior a nós)” em ” .humano”, e que essa conversão não seja corrompida pelas nossas falhas de ”hardware e software”. 

Isso, conforme ensina nosso Mestre, é Cabalá, é se colocar como um recipiente limpo de todas as idéias preconceituosas, e apropriado de ser prenchido com a sabedoria infinita de Hashém. Só assim 

lograremos êxito em nossa caminhada. 

Vamos lutar com força, se D-us quiser, venceremos todas as armadilhas da nossa Yetser HaRá! 

Que Hashem nos torne em recipientes puros, e nos preencha espiritualmente e fisícamente com Seu Amor, e Sua Torá! 

Eliezer 

Thiago 

thiagopelinson@bol.com.br 

201.80.130.206 

Enviado em 20/11/2011 as 18:11 

Rabino Avraham, para adquirir seu livros é só através 

do site cabalashop? ou tem alguma outra maneira? o site é seguro? eu não gosto muito de passar meu dados pela internet. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 20/11/2011 as 18:19 | Em resposta a Thiago. 

Sim Thiago, 

É minha loja virtual ligada diretamente ao meu site, obviamente é seguro. 

Obrigado, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.93.168 

Enviado em 20/11/2011 as 21:07 

Shalom Rabino Avraham, sendo criado onde fomos, e aprendido desde o inicio tudo sobre a idolatria, aceitando os seus absurdos e crueldades, talvez em varios momentos de nossos comentarios 

mostramos nossa ignorancia e arrogancia, mais apesar de tudo tenho certeza que como eu varios que aqui estão. Estão disposto a recomeçar, a trilhar um caminho novo de sabedoria entendimento e 

como Sr. frizou bem com total humildade, agradeço a opurtunidade e desculpe. Para aprender andar levamos varios tombos, mais vamos aprender principalmente ficar em pé depois andaremos, 

contamos com a sua ajuda. 

Grato 

Alessandro 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.53.222 

Enviado em 20/11/2011 as 21:29 

Shalom, Rabino Avraham 

o que a Tora nos ensina sobre: Corpo, Alma e Espirito? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 20/11/2011 as 21:36 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

http://www.cabalashop.com.br 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 21/11/2011 as 12:28 

Cara Rabino Avraham. 

Como Rabino que és, atencioso e cuidadoso com não judeus, o senhor prepara um sincero não judeu ao caminho da conversão ao judaísmo, encaminhando-o, ao final, se for o caso, a um Beit Din? 

Caso sua resposta seja positiva, como devo proceder. 

Desculpe, se volto ao tema “conversão”, mas é que minha ‘alma judaica’ clama por isso. 

Muito obrigado, e desculpe por tomar o seu precioso tempo, com assunto que pode não ser do interesse da maioria dos que aqui postam. 

Um abraço sincerto 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 21/11/2011 as 12:34 | Em resposta a briskodesh. 

No meu site está claramente escrito: 

Perguntas enviadas aqui serão respondidas a critério do Rabino Avraham e só sobre assuntos de retificação do caráter de acordo com a Torá, da parashá e assuntos relacionados. O Rabino Avraham 

não responde perguntas sobre conversão ao Judaismo ou assuntos sobre outras religiões. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 22/11/2011 as 8:56 

Caro Rabino Avraham. 

Peço desculpas por não ter atentado à advertência do seu site, quanto ao meu questionamento anterior. 

Agradeço, mais uma vez, a rara atenção dispensada pelo senhor e continuarei, passo a passo, no caminho da retificação e elevação espiritual, lutando contra as vaidades e falsos conceitos que 

porventura ainda maculam o meu caminhar, o que, com a ajuda retratada em suas mensagens, certo estou que conseguirei. 

Abraços sinceros. 

José 

briskodesh 

Enviado em 22/11/2011 as 9:07 | Em resposta a José. 

Caro Sr. José, 

As suas outras perguntas – “vaidades e falsos conceitos que porventura ainda maculam o meu caminhar” – são bem-vindas. Cuidado com a “sinédoque conceitual”… 
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briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

patricia maciel marques 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.95.43 

Enviado em 22/11/2011 as 23:00 

SHALOM,RABINO AVRAHAM.OUVINDO O SEU VIDEO DA SEMANA,LEMBREI DE UM OUTRO VIDEO,COM O NOME DECRETADOS,E AGORA,ESSA QUETAO DO ORIENTE 

MÉDIO TEM HAVER COM O RUGIR DO LEAO?SHALOM E MUITO OBRIGADO POR RESPONDER AS MINHAS PERGUNTAS.TUDO DE BOM 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 22/11/2011 as 23:04 | Em resposta a patricia maciel marques. 

Sim sra., eis o video: http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=156 

Maria Aparecida Oliveira 

cida_dodi@hotmail.com 

189.17.2.181 

Enviado em 22/11/2011 as 23:44 

Caro Rabino Avraham, 

Foi depois de ver as fotos acima, que achei que seria possível assistir uma de suas palestras/aulas. Desculpe-me pelo mal entendido. 

Grata pela atenção 

Maria 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 23/11/2011 as 0:00 | Em resposta a Maria Aparecida Oliveira. 

Cara Sra. Maria, 

Sem problema algum! 

Tudo de bom, 

Rabino Avrhaam 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.83.54 

Enviado em 24/11/2011 as 14:17 

shalom rabino avraham,graças ao seu trabalho,direcionado pelo ETERNO,hoje nao praticamos mais a idolatría,e como experiencia tenho tentado falar ou alertar algumas pessoas sobre esse grande 

mal que assola a terra,mas por incrível que pareça embora sendo pessoas que eu com-vivo,elas nao querem saber!para mim que nao sou nada,elas seram pegas de surpresa,pois ninguem quer 

saber!pelomenos aqui onde moro em campo grande ms,isso lembra claramente o dilúvio.tudo de bom.shalom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 24/11/2011 as 14:21 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Caro Sr. Marcio, 

Está escrito: “Não estás incumbido de completar o trabalho, porém não estás livre para desistir dele” (Pirkê Avót 2:16). 

Coragem e força, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.59.87.145 

Enviado em 24/11/2011 as 17:01 

entendi,obrigado mais uma vez.tudo de bom,shalom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 25/11/2011 as 18:33 

Pela Graça de D-us: 

A todos que visitam esta obra, 

Uma característica que sempre observei em pessoas da cultura brasileira é a extrema falta de resiliência emocional diante de qualquer palavra proferida por mim que não “passe a mão” em suas 

cabeças. É como se todos fossem “feitos de açúcar”, e qualquer coisinha os “ofende e afasta”. Siabam que isto é produto direto do extremo orgulho e arrogância que predomina neste campo. Uma 

pessoa humilde de verdade jamais se ofende ou se afasta porque foi admoestada em algum grau. Aqui mesmo, neste pequeno repositório de comentários, isso já tipicamente se configura. Basta eu 

falar algo mais contundente (leia, a verdade), que a pessoa logo desaparece, sumindo para debaixo de sua pedra costumeira. Saibam que estes que agem assim jamais e em hipótese algum crescerão. 

Daqui a 20 anos, continuarão com a mesma estrutura de pensamento, as mesmas reações emocionais obsoletas e viciadas. Estes são as hordas humanas comuns, que não tem a menor vontade ou 

chance de romper com sua cegueira profunda e debilitante. É por esta razão que eu estou sempre dizendo: “Coragem! Força”. Ao mesmo tempo em que isso é uma exortação positiva para a pessoa, 

também possui a intenção de elogiá-la, pois “está agüentando” firme. Os preguiçosos e covardes nunca serão bem-vindos aqui, e eu farei tudo em meu poder para revelar e até “espelhar” eles sobre 

quem eles são verdadeiramente. De fato, se tratando de um grande favor para estas pessoas que abundam no mundo e aqui também. 

Este é o meu papel. O seu – se você tiver alguma “ambição espiritual” se quer – é de estudar sem preguiça. Aprender a crescer com vigor e realidade em seu comprometimento com ações corretas, e 

buscar sempre fazer este grande serviço Divino com humildade. 

Zelosamente, 

Rabino Avraham 

César Augusto de Fázio 

cesar.augusto.fazio@hotmail.com 

189.120.103.56 

Enviado em 25/11/2011 as 21:19 

Caro Rabino Avraham, 

Excelente material! 

Em particular, gostaria de agradecer pelos Ebook disponibilizados pela retificação das almas e do mundo. Tenho certeza que ajudarão muitas pessoas a cumprir o propósito de HaShem. 

Shabat Shalom! 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.59.111.76 

Enviado em 26/11/2011 as 14:03 

shalom ,rabino avraham!se puder nos ajudar sobre mais uma pergunta,a pergunta é,como devemos responder para as pessoas que nos rodeia,quando elas pergutarem, que religiao somos?antes a gente 

respondia,somos isso somos aquilo…..etc.e agora?shalom tudo de bom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 26/11/2011 as 21:10 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Caro Sr. Marcio, 

Favor escrever com letra maiúscula no início de suas frases, inclusive os nomes próprios (como o meu) etc. 

Ficaria feliz com este seu esforço em expressar com mais esmero. 

Sobre sua pergunta: tudo depende do que o sr, se considera e como o sr. vive sua vida. 

Tudo de bom, 

Rab. Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.83.247 

Enviado em 27/11/2011 as 9:17 

Ótimo,e muito obrigado por mais uma orientaçao,tudo de bom,Shalom! 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 27/11/2011 as 9:34 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Caro Sr. Marcio, 

Esta é a postura correta que eu espero de pessoas sérias sobre sua retificação neste mundo. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.52.152 

Enviado em 27/11/2011 as 17:15 

Muito obrigado mais uma vez.Shalom,Rabino Avraham,tenho lido por muito tempo,alguns endereços judaicos,como por exemplo.Chabad,Judeus.org,Pt Chabad,Kosher Torah.com.Por 

gentileza,quero saber se estes Saits sao confiáveis?Pois sempre me esquesso de me informar com o Senhor.Tudo de bom,Shalom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 27/11/2011 as 17:17 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

http://www.portaisdacabala.com.br 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.52.152 

Enviado em 27/11/2011 as 18:17 

Shalom,Grato mais uma vez. 

alessandro ferreira silva 

alessaandrolemondeft@hotmail.com 

177.17.216.206 

Enviado em 28/11/2011 as 13:31 

Shalom Rabino Avraham, tenho procurado ler e estudar, tem sido uma experiencia fantastica é um mundo novo, repleto de possibilidades, amar e obedecer, crê com todo o nosso coração, é 

adimiravel o teu povo, obrigado pela oportunidade de conhecer historia do povo escolhido por D-US. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 28/11/2011 as 13:48 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Amém! 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Iossef 

iocarlosdutra@ig.com.br 

189.24.225.24 

Enviado em 28/11/2011 as 17:44 | Em resposta a Thiago. 

Tudo de doce(bom) ao Rabino, a vc e a todos e a tudo. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 28/11/2011 as 18:01 | Em resposta a Iossef. 

Tudo de bom! 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

177.17.216.173 

Enviado em 28/11/2011 as 18:23 

Shalom Rabino Avraham, pessoas nacem más ou o ambiente onde elas vivem contribuem, pois vendo sua Parasha Toledot tive essa duvida, pois eles nasceram no mesmo ambiente e tiveram vidas 

completamente diferentes, e por que as pessoas que cometem atos terriveis sempre se justificam dizendo que foi influenciado pelo anjo do mal? ou este mal existe dentro da gente? 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 28/11/2011 as 18:38 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

Muitas perguntas, pouco tempo (e espaço) para respondê-las todas. 

Sugiro adquirir minha obra que trata de tudo isso e mais. (http://www.cabalashop.com.br/) 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

177.17.216.173 

Enviado em 28/11/2011 as 18:44 

Rabino Avraham o nosso esperado Mashiach, descedente da casa de Davi, seu Ungido , será puro e justo e principalmente se quiará pela TORAH, gostaria de saber se em algum momento de nossos 

dias houve pessoas que preencheu esta expectativa, mais algum motivo não era o momento?sempre houve rumores sobre a reconstrução do Templo, ele só será construido por ele o Mashiach? 

Grato 

Alessandro 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 29/11/2011 as 10:00 

Caro Rabino Avraham, 

Aquele que, com sinceridade, está procurando viver uma vida reta e retificando os seus erros, no que concerne às suas rezas, ele deveria, como os judeus, também rezar, três vezes ao dia? 

Ele poderia se guiar pelo Shemonê Esrê, ou a Amidá é só para os judeus? 

Deveria sua reza ser sempre espontânea, quero dizer, sem que houvesse uma reza já estabelecida por escrito que o guiasse, como as que constam dos sidurim ? 

Ao rezar ele deveria se colocar direcionado à Jerusalém, como dá a entender a oração feita por Shlomo HaMelech, quando da inauguração do Templo, de que os estrangeiros também fossem 

atendidos quando rezassem mirados para lá? Ou o não judeu pode rezar, sem esta orientação de direcionamento para Eretz Yisrael? 

São tantas dúvidas, que, aos poucos, as vou diluindo e, esperando avidamente, que o senhor, caso seja possível, neste breve espaço, possa respondê-las, o que já agradeço, pela gentileza. 

Um grande abraço. 

José. 

Obs: Obrigado pelo útlimo ‘toque’, sobre a sinédoque conceitual. Vejo que o bom mestre mostra sua amizade pelo aprendiz, quando repreende e mostra os seus erros, excessos e falhas. Suas palavras 

muito me dizem e agradeço por sua atenção. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 29/11/2011 as 10:40 | Em resposta a José. 

Pela Graças de D-us: 

Caro Sr. Jose, 

Obrigado por me escrever. Suas perguntas são de grande pertinência. 

Os que buscam seguir o caminho Noético de verdade (o que é praticamente inexistente no Brasil), precisam sim rezar para Hashem. Entretanto, ser um Ben ou Bat (filho ou filha de) Nôach implica 

no entendimento absoluto de que eles NÃO são judeus de forma alguma. Segue a lógica que, seus “procedimentos” espirituais – ainda que obviamente dependentes da Torá – não fazem uso dos 

mesmos exatos procedimentos judaicos em específico. Isso quer dizer que as roupagens judaicas, rezas de Sidur, festas judaicas etc. não são assuntos que possam ser “copiados” dos judeus. Existem 

formas corretas para os Noéticas cumprirem o seu próprio avodah Hashem (“serviço a D-us”), que não é judaico. Mais ainda, o conceito de Bnei Nôach é isento completamente de “religiosidade”, 

pois não é uma religião, mas sim um código de conduta moral para o equilíbrio do mundo que não recebeu Torá, mas que Hashem em sua benevolência infinita desejou mesmo assim abençoar. 

Ainda que menos obrigações espirituais signifiquem menor “condição” espiritual, o trabalho dos Bnei Nôach é um mandamento da Torá e tem implicações cosmológicas de grande significado. 

Certamente, algumas destas implicações são explicadas em minha obra específica para os Bnei Nôach, como pode ser claramente visto no http://www.cabalashop.com.br. Para concluir, voltando ao 

assunto das orações, Noéticos NÃO devem rezar do Sidur judaico, pois o Sidur é repleto de assuntos estritamente judaicos de nenhuma pertinência aos Noéticos. Não existe Sidur Noético. Existem 
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alguns rabinos que “decidiram” criar um Sidur Noético, e eu não concordo com eles. Sim, é ótimo “comercialmente”, mas eu não aceito isso. Um ben ou bat Nôach tem a obrigação de rezar para D-

us espontaneamente e sempre que possível de fato. Ele/ela devem agradecer sempre todas as benfeitorias Divinas que lhes são oferecidas em suas vidas, como sustento, filhos, saúde, etc. (Obs: 

alguns Salmos são pertinentes aos Noéticos, bem como algumas tefilót/orações que podem “ajudar” no amor e temor a D-us). Entretanto, não existe e não deve existir estrutura formal religiosa para 

os Bnei Nôach, pois isso contraria diretamente seu propósito espiritual. É um erro arrogante e orgulhoso de muitos que me contatam e outros ainda que “acham” e opinam sem conhecimento algum 

que deveriam sim seguir um Sidur além de outras “coisas judaicas”. Isto é pura arrogância, pois eles querem na verdade apenas preencher o vazio que foi deixado no (suposto) abandono de suas 

“outras religiões” anteriores com uma estrutura religiosa formal inventada. A própria essência desta “forma de pensar” está em contradição com os preceitos da Torá para os Noéticos e é considerado 

uma transgressão direta da Torá o “criar” de uma religião. Falta muita, mas muita humildade para os ditos Noéticos deste país. 

Que Hashem tenha misericórdia e ajude as estas almas confusas a realmente encontrarem um caminho reto em suas vida, amém. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

200.175.244.181 

Enviado em 29/11/2011 as 12:27 

Rabino Avraham o nosso esperado Mashiach, descedente da casa de Davi, seu Ungido , será puro e justo e principalmente se quiará pela TORAH, gostaria de saber se em algum momento de nossos 

dias houve pessoas que preencheu esta expectativa, mais por algum motivo não era o momento?sempre houve rumores sobre a reconstrução do Templo, ele só será construido por ele o Mashiach? 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 29/11/2011 as 12:35 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

Eu recebi sua pergunta já na primeira vez. Não é a insistência que jamais obtém uma resposta. 

Quando você conhecer minha obra como deveria (áudios, livros, vídeos, etc.), conversaremos mais. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

200.175.244.181 

Enviado em 29/11/2011 as 12:39 

Shalom Rabino Avraham, me desculpe, talvez a ansiedade de conhecimento atopela a razão, vou procurar obter os livros e videos depois volto com mais paciencia e humildade. 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 29/11/2011 as 12:40 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Está começando a entender… 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.59.113.223 

Enviado em 29/11/2011 as 13:53 

Caro Rabino Avraham,Shalom.se puder nos ajudar mais uma vez,a pergunta minha se refere,como devemos nos portar diante do casamento?antes nós dependiamos de pastores,padres,etc.E a agora 

como fica isso,se um góy for se casar?Tudo de bom,Shalom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 29/11/2011 as 13:56 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Veja minha resposta abaixo ao Sr. Alessandro. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.113.33.180 

Enviado em 29/11/2011 as 18:42 

Shalom Rabino Avraham, desculpe-nos, somos um povo cercado da idolatria é dificil entender a grandeza do que estamos tratando agora, temos que aprender que não estamos tratando de religião e 

sim de mudança de condulta de habitos, de humildade é questão de ética, mudando e aprendendo talvez poderemos tratar de assuntos mais elevados,ainda vou cometer várias falhas mais vou ser mais 

observador 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 29/11/2011 as 19:00 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

“desculpe-nos, somos um povo cercado da idolatria é dificil entender a grandeza do que estamos tratando agora” 

Corretíssimo! De fato, suas observações e considerações – quando focadas – revelam muito a seu respeito. 

Agora, aqui no Brasil, os “aspirantes” a Noéticos ainda precisam de ensinamento básico, ou seja, antes dos assuntos mais “elevados” é preciso saber caminhar com suas próprias pernas sem cair em 

buracos e desfiladeiros, que D-us não permita. Este é o estágio atual na realidade local. Ainda que obvio, afirmo que os Bnei Noach não são meu foco principal, que é o Povo Judeu. Entretanto, se 

posso ajudar, devo, pois é algo fundamental para o Tikún Olám (“retificação do mundo”). E Avraham, afinal, significa “Pai das multidões”…  

Continue assim Alessandro, mas seja sempre sensível ao meu tempo e energia. 

Rabino Avraham 

Alzira 

alziralopescodeco@gmail.com 

186.221.70.105 

Enviado em 29/11/2011 as 22:28 

Prezado Rabino, 

tenho lido alguns livros de escritores judeus que abordam o tema acerca de Mashiach da seguinte forma: 

Dois Mashiachs são aguardados, um pertencente à casa de Efraim e outro à casa de David. 

No entanto, esses autores não desenvolvem muito o assunto, deixando dúvidas sobre as circunstancias de como isso ocorrerá e qual a razão para a existencia dos dois. 

Gostaria que o senhor esclarecesse se a Torá fala expressamente sobre o assunto ou, se a fonte de referencia explícita está em outros escritos, como por exemplo, os profetas ou o Talmud. 

Se o senhor puder me responder gostaria que indicasse as fontes onde posso encontrar esclarecimentos mais detalhados. 

Desde já agradeço a oportunidade de poder compartilhar minhas dúvidas, ainda que não possa respondê-las. 

Atenciosamente, 

Alzira. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 30/11/2011 as 16:56 | Em resposta a Alzira. 

Cara Sra, Alzira, 

Obrigado por me escrever. 

A bem da verdade a sra. não tem como dimensionar o escopo de sua pergunta, mas uma dica sobre as fontes se encontra no mais recente vídeo meu (Vayetsê 5772) agora em destaque no site. 

Tudo de bom, 

Marcelo 

marcelpatriota@hotmail.com 

201.15.254.239 

Enviado em 30/11/2011 as 20:05 

Shalom, Rabino Avraham e todos que o acompanham, 

A iluminação do trabalho executado por ti, Mestre, atinge as pessoas de modo a pôr luz onde anteriormente havia somente sombras. Graças a D-us existe alguém no seu grau de elevação, amor, 

bondade e misericórdia. Sua coragem, assim como do patriarca Avraham, é notável. Faz aquilo que se deve, independente de alguém não gostar ou mesmo pelo fato de ainda serem nutridos falsos 

cabalistas pelos tolos e incautos. 

Trilhando o caminho da humildade nos apela para fazer o mesmo, abandonar nossa figura infantil de querer “facilidades” inexistentes. 

Que consigamos, como nosso Mestre, vencer os nossos desafios espirituais e jamais sermos engolidos pelo conformismo, pela preguiça e pelo que venha da yetser hará, má inclinação. Hashém nos 

dê coragem e força para cumprir com a nossa função, sejamos judeus ou não-judeus. 

Amém. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

Enviado em 30/11/2011 as 20:28 | Em resposta a Marcelo. 

Caro Marcelo, 

Com emoção, obrigado. 

Vivemos em um mundo dominado pela espessa arrogância chamada escuridão. A única maneira de sobreviver e viver é se unir através da retidão, que é a luz de Hashem. A mente de cada ser 
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achacham@aol.com 

201.83.26.57 

humano é naturalmente infectada pelo que a Torá chama de o “fruto proibido” da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Conhecimento é o que nós pensamos. Portanto, o que pensamos é 

manchado, contaminado pela confusão entre o bem e do mal. Muitos acreditam que certas idéias são boas, mas de fato elas pertencem ao domínio do mal. Claramente, o oposto também é verdadeiro: 

algumas pessoas consideram certas coisas ruins, mas que de fato são positivas. A mente humana é facilmente enganada e confundida. A Torá ensina com contundência a habilidade das forças 

negativas de se “vestirem” do que for melhor para a pessoa a fim de dominar sua mente com a agenda nefasta anti-D’us. Hoje vemos uma explosão galáctica desta influência na maioria dos seres 

humanos. Tolos, sem norte, sem Torá, sem D-us, confundem tudo e atuam de modo a inflar seus egos em todas as suas intenções e ações, alimentando diretamente os que escravizam suas almas e 

mentes. O fruto proibido da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal já trouxe sua porção de prejuízo para todos. O que é necessário agora e com máxima urgência é o reparo, o tikún. Isto 

significa que todos – judeus e não-judeus – precisam se unir com Hashem através da maior força do universo: a retidão, o poder de cada um de agir com coragem e humildade para aceitar que o 

Criador do Céu e da Terra tem desígnios, leis inequívocas e um plano para toda a realidade de todos os universos imagináveis e além. E sem conhecimento das leis espirituais e o adquirir de 

santidade pelo distanciamento do mal, suas ações serão sempre equivocadas, tolas, erradas, e por fim anuladas. A batalha dos filhos da luz dos filhos da escuridão se aproxima de uma nova fase. É 

vital se unir através do que é moral, o caminho da retidão sem desvios, repudiando todas as abominações perante a D-us. É preciso se lembrar as palavras do profeta: “E ocorrerá que por toda a terra 

– diz o Eterno – 2 terços serão destruídos e morrerão, mas a 3ª parte sobreviverá. E passarei esta 3ª parte pelo fogo e a refinarei como se refina a prata, e a provarei como se purifica o ouro. Ele Me 

chamará por Meu Nome e Eu lhe responderei, dizendo: Ele é o Meu povo! – e ele responderá: ‘O Eterno é meu D-us!’” (Zacarias 13:8-9). 

Somente os retos saberão como chamar Hashem quando a hora chegar. 

Rabino Avraham 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 01/12/2011 as 10:14 

Caro Rabino Avraham 

No meio de tanta ‘enganação’ na internet, temos a acolhida deste ‘porto seguro’ de retidão e bons conselhos que é o seu site. Ai de nós se não o tivéssemos. 

Mesmo que a maioria, a qual me incluo, se encontre ‘perdida’ e com muitas dúvidas, mas ávida por um novo modo de vida, reto e longe da idolatria, encontramos no senhor uma voz camarada e 

amiga que realmente nos ouve e nos responde e não mais um que só veja o seu lado. 

Os não judeus, que sentiram a Verdade, deles se aproximar, por conta dos seus ensinos, se afastaram da idolatria, e de seus repugnantes intermediários e encontraram no judaísmo o parâmetro de uma 

vida aprovada por D’us mas, esquecendo-se de que judeus não são, querem viver o máximo, uma vida judaica que a eles não foi requerida. 

O senhor, exatamente e de forma sincera, coloca cada um no seu lugar, no bom sentido, mostrando que todos, judeus e não judeus, temos uma parcela de comprometimento com a causa de HaShem, 

os primeiros com mais responsabilidades e os segundos com menos,mas, ambos, irmanados como sócios pela mesma causa. 

Bom que o judaísmo não seja proselitista, chantagista. E o senhor, como parte ilustre deste povo abençoado, tem a sensibilidade de lidar com os não judeus de forma clara, sem enganação e sem 

qualquer interesse de fazer prosélitos, honrando a tradição milenar dos b’nei Yisrael. A mensagem é sincera. Por isso que muitos não judeus confiam no senhor. 

Nada pagará a sua boa vontade, paciência e, porque não dizer, tolerância, com todos aqueles que escrevem. Não escrevemos a quem nos ignora, mas sim, a quem mostra, com seus atos e palavras, 

retratados nos ensinos, o quanto o senhor vê em nós, o reconhecimento pela nossa busca. 

Esta mensagem não é sobre dúvidas ou perguntas, mas um agradecimento por tudo que o senhor tem feito. 

Que o Eterno lhe abençoe muito e lhe fortifique a cada dia para vencer as batalhas espirituais que, imagino, serem muitas no seu dia a dia, pois quem faz o que o senhor tem feito, deve provocar 

alguma reação do ‘outro lado’. 

Um abraço sincero. 

José 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 01/12/2011 as 11:14 | Em resposta a José. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Sr. Jose, 

Primeiro, muito obrigado. 

É vital que todos os meus alunos rezem para Hashem sempre por minha saúde e segurança física e espiritual. As razões, o final de sua bela missiva explica bem. 

O Rei Salomão ensina que existem tempos distintos para tudo. Ele diz: “… um tempo de guerra e um tempo de paz” (Eclesiastes 3:8). Para os que não vivem de mortos-vivos, desacordados e focados 

estritamente na superficialidade da realidade e a busca impiedosa de prazeres do corpo – a maioria do mundo – o tempo de agora é plena guerra. 

A crise mundial de imoralidade – um ataque frontal a todas as pessoas retas do mundo e de todas as religiões tem ganhado muito terreno, que D-us não permita. A guerra abrange hoje não mais não-

judeus que odeiam judeus e não sabem por que, mas o fazem e sempre o fizeram. A guerra hoje é diretamente contra a retidão. A perversidade moral que se instala é aterrorizante. Um país idólatra, 

baixo, indolente e moralmente preguiçoso e leniente como o Brasil é um abrigo superlativo às forças do mal. Portanto, nada, nada é mais importante, nada tem valor mais substancial do que se alistar 

na “Tsivót Hashem” – o Exército de D-us. E isto se faz: 

1. Com humildade perante D-us e Sua Torá. Isto implica no conhecimento da lei aplicável seja judeu ou não-judeu. 

2. Com o abandono total – a rejeição direta – de toda espécie de idolatria e o distanciamento zeloso do mal de acordo com as leis de D-us. 

3. Com coragem de agir sempre e somente com retidão em tudo e todos aspectos da vida. 

4. E com a união entre todos os indivíduos deste exército santo através da retidão. 

Se a pessoa tem dúvida do significado específico e prático destes conceitos essências, ela deve perguntar e entender com total clareza. Se ela não pergunta, mas os “conhece”, ela então se obriga – 

aceite ela ou não – a agir em estrito acordo com eles. Isto é lei espiritual: na medida em que a pessoa conhece a Lei ela se tornar obrigada a cumpri-la, a saber, ela aumenta o grau do juízo sobre si, 

que um ignorante obviamente não tem. 

Ou seja, participar deste fórum, adquirir como deviam as minhas inúmeras obras (muitos nesta cultura débil não acreditam em “comprar conhecimento”, por isso poucos aqui adquirem minhas obras, 

salvo se forem gratuitas: realmente patético), e também assistir aos meus vídeos gratuitos, textos etc., mas por fim e ainda sim, “engavetarem” o aprendizado e continuarem a viver “como se bem 

entende”, como mortos-vivos, tolos e fúteis (ainda que tenham “gostado do entretenimento” que minha verve proveu), isso não será permitido pelos céus. 

Aprendam isso bem. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.54.232 

Enviado em 01/12/2011 as 15:40 

É,Rabino Avraham, o senhor vai desculpar a minha inguinorância,como disse, eu nao sei nada,mas o senhor esta fazendo relmente um trabalho guiado pelos céus,como foi o grande tzadik 

Nôach.Amem,Shalom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 01/12/2011 as 15:43 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Ignorância tem cura, baruch Hashem. 

Sane-se! 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

P.S. Como explicam nossos Sábios, Nôach foi um tsadik, mas Avraham e muitos outros foram maiores.  

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.54.232 

Enviado em 01/12/2011 as 16:01 

EU não sabía,mas aprendi mais um pouquinho,se Deus permitir eu chego lá.Tudo de bom,Shalom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 01/12/2011 as 16:05 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Escreva assim: D-us, evitando qualquer resquício possível de usar Seu Nome em vão. 

Creio já ter falado sobre isso neste fórum. 

O Sr. precisa conhecer minha obra. 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.54.232 

Enviado em 01/12/2011 as 16:19 

Rabino,Avraham eu quero muito,muito adquirir sua santa obra,só consegui apenas duas vezes,depois disso não conssegui mais,a minha compra nunca finaliza,já mandei E-mail perguntado o porque 

e eu não conssegui,se poder me ajudar seria para mim uma grande honra.E sobre o nome obrigado por me corrigir,é que no seus vídeos o senhor fala como eu acabei de escrever,entao achei que nao 

teria problema,me desculpe.Shalom, tudo de bom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

Enviado em 01/12/2011 as 16:22 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Falar é deste modo mesmo, e eu disse escrever. Enfim, é sempre melhor falar e escrever Hashem, mas é permitido escrever D-us e falar como se fala normalmente. 

Minha loja funciona normalmente e todos os dias, baruch Hashem. 

Não existem problemas atualmente. Tente novamente ou use o boleto bancário se preferir. 

Rabino Avraham 
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201.83.26.57 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.54.232 

Enviado em 01/12/2011 as 16:38 

Grato,Rabino pela orientaçao,como eu disse para o senhor,bem lá atráz,ao conhecer o Sr. virtualmente,eu tenho uma grande história para contar,porém o tempo é (curto),como eu disse nós fomos 

enganados,por grupos de (judeus)messiânicos,e foi um engano terrível,que envolveu muitas coisas inclusíve material,o engano foi tao assustador,que peguei o aviao e fui parar em israel,o ano 

passado…graças ao seu trabalho pela internet,é que nós escapamos!Embora somos B’nei Noahc,estamos procurando orientaçao.Desculpe mais uma vez.Enquanto isso vou tentado adquirir seu 

grande trabalho pela internet.Shalom,tudo de bom 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.102.99 

Enviado em 02/12/2011 as 11:57 

Shalom 

Rabino, quero parabeniza-lo pelo extraordinario video sobre os falsos mestres cabalisticos, que não estão sintonizados com D-us através de uma vida santificada….. 

abs 

Aspirante 

aspirante72@bol.com.br 

187.127.205.250 

Enviado em 02/12/2011 as 15:31 

Boa tarde! 

Caro Rabino Avraham Chachamovits. 

Não existe a palavra “religião” em toda a Torá. 

Significa isso que a palavra “religião” não é aplicável ao judaísmo? 

Judaísmo é religião? 

Grato desde já! 

Tudo de bom! 

Aspirante 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 02/12/2011 as 16:31 | Em resposta a Aspirante. 

Pela Graça de D-us: 

Caro “Aspirante”, 

De fato eu ensino em minha obra que não existe a palavra em toda a Torá. Mais ainda, não existe a palavra religião em todo o Tanach. Obviamente, eu não vou entrar em todas as ramificações disso 

aqui e agora (até porque seria impossível), entretanto o mais importante é entender que em resumo: Hashem se veste Ele mesmo em uma vestimenta neste mundo, por assim dizer, que possa 

metaforicamente contê-Lo. Esta vestimenta – que existe em tempo e espaço – é casa aonde Hashem reside. Esta vestimenta e casa é a santa Torá. A Torá é o domínio exclusivo e herança de Israel, 

dado a nós por Hashem no Monte Sinai para milhões de pessoas ao mesmo tempo. A Torá somente toma a forma de um livro na medida em que é revelada neste mundo. Semelhante ao homem, 

quem tem um corpo que é apenas uma casca do verdadeiro “eu humano”, o livro da Torá serve para “encapsular” sua alma que é Hashem. Desta origem tão sublime, a Torá revela para o Judeu 

muitas coisas além das limitações de nosso planeta e existência corpórea. Assim, a ligação com a Torá implica em uma ligação direta com a sabedoria Divina e os desejos de D-us para nós. Segue 

que, ao cumprir Seus desejos – e como eles definem em sua essência o próprio domínio da kedusha (“santidade”) – a pessoa se santifica e pode transcender o físico em graus e níveis distintos para 

cada um e seu grau natural de alma. Para entender a Sabedoria e cumprir os Desejos, a Torá ensina caminhos naturais de D-us. Seguir estes caminhos naturais significa estar alinhado com Hashem. 

Este alinhamento é a fonte das bênçãos para a pessoa e o mundo. Nada do que foi escrito aqui se aplica em qualquer grau ou espécie a outra religião ou filosofia no mundo. Judaísmo é uma expressão 

do desejo de D-us, e seus “rituais”, uma tecnologia espiritual para cumprir o desejo maior de Hashem para a Criação que é a santificação deste mundo inferior, de modo que a Sua luz se revele aqui, 

ainda que seja um nível grosseiro de materialidade e arrogância. Chamar estes caminhos retificados de “religião” é rebaixá-los ao nível de todas as religiões do mundo que ignoram a Torá. O Dérech 

Hashem (“Caminho de D-us”) é natural. Artificial é sim, toda e qualquer outra forma de expressão que entre em conflito com estes caminhos santificados. E o mais grave destes conflitos é o 

“caminho sem D-us” do Secularismo fundamentalista que é sempre radicalmente ateu. Estes “membros” arrogantes – tantos que sejam – desta “religião” perversa do secularismo (que somente busca 

derrubar todas as cercas morais que equilibram o nosso mundo, pois estas são afinal parte da Sua Sabedoria para um mundo equilibrado) estes indivíduos vêem o mundo de modo a chamar com tom 

pejorativo o Judaísmo como uma (mera) religião. Desconectados de D-us por completo, mestres em viver para seus corpos somente, eles falam somente por ignorância, desdém e arrogância 

impiedosa. Eu acredito que muitos judeus também vejam o Judaísmo como uma “religião”, e isto é parte de um sintoma maior de crise mundial no mundo judaico também. 

Enfim este é um assunto muito grande, mas espero ter respondido algo de sua questão. 

Rabino Avraham 

Aspirante 

aspirante72@bol.com.br 

201.50.58.23 

Enviado em 02/12/2011 as 17:44 

Caro Rabino Avraham, 

Muitíssimo obrigado pela sua clareza e objetividade na explanação desse assunto tão extenso, de fato, é uma resposta que a considero definitivamente satisfatória! 

Tudo de bom! 

Aspirante 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.54.23 

Enviado em 03/12/2011 as 17:03 

Shalom,Rabino Avraham,em Zacarias 13:8,9 diz sobre uma destruiçao de pessoas.A dúvida é.Seria somente os judeus,ou envolve todos,de uma forma geral?Tudo de bom,Shalom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 03/12/2011 as 20:55 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Todos os não retos, portanto a terra ficaria bem vazia… 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.59.87.225 

Enviado em 03/12/2011 as 22:09 

Grato,mais uma vez.Shalom,Tudo de Bom. 

Alzira 

alziralopescodeco@gmail.com 

186.221.200.95 

Enviado em 04/12/2011 as 12:20 | Em resposta a briskodesh. 

Prezado Rabino, 

Assistindo ao video sobre a Parashá Vaiêtse, o que eu pude compreeender, se eu estiver equivocada, por favor, me corrija: 

A Parashá trata das aventuras do Patriarca Jacob; que muitas nações estudam a Torá Escrita, mas Am Israel possui a Torá Oral, passada de geração em geração aos judeus pela tradição, constituindo-

se na explicação oficial e legítima da Tora escrita; a Torá Oral contempla os segredos, realidades metafísicas, verdades espirituais, cujos guardiães são os sábios de Israel, rabinos ortodoxos e 

cabalistas; que judeus e não judeus são enganados por “mestres da cabalá”, pessoas não qualificadas para tal ensinamento, eis que não observantes da Lei Judaica, não receberam o conhecimentoda 

de fonte rabínica cabalística autêntica. Sendo certo afirmar que, nem todo mundo que estuda Cabalá é cabalista. 

Que o Patriarca Jacob foi um grande cabalista, um cabalista de grande conhecimento em lidar com o mal, a Parashá nos mostra que ele reconhecia as entidades com as quais estava tendo contato, que 

no sonho ele identifica que são anjos. 

Pelo que consegui entender, o assunto acerca do Mashiach diz respeito a Am Israel, envolvendo segredos que não podem ser revelados aos não judeus. 

Muito obrigada, se eu estiver equivocada, por favor, queira elucidar o erro. 

Atenciosamente, 

Alzira 

Alzira 

alziralopescodeco@gmail.com 

186.221.200.95 

Enviado em 04/12/2011 as 13:53 

Prezado Rabino, 

quando essa época do ano se aproxima, certos questionamentos em relação às atitudes dos Bnei Noach e dos judeus, me assaltam de tal forma que eu gostaria de esclarecimentos quanto aos fatos a 

seguir: 

Todos nós somos solicitados, nesta época, a contribuir para a “caixinha de festas de final de ano”, vale dizer, dinheiro solicitado pelo lixeiro, nas lojas, porteiros entregadores de revistas e de jornais, 

etc.. 

Como um judeu e-ou Bneu Noch, considerando que estão ou, deveriam estar afastados da “idolatria”, deveriam se comportar diante dessa solicitação? 

Por outro lado, em relação aos cumprimentos como: FELIZ NA….., FELIZ AN…. NO….., o que fazer? Deve ser retribuido por mera educação ou formalidade? 

Como deve se posicionar um Bnei Noach ou um judeu sem serem arrogantes, sem humilhar ou destratar ou sem demonstrar qualquer menosprezo por quem assim solicita, seja uma contribuição em 

dinheiro ou cumprimentos? 

Desde já agradeço a atenção dispensada. 
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Atenciosamente, 

Alzira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 04/12/2011 as 14:07 | Em resposta a Alzira. 

Cara Sra. Alzira, 

A questão parece óbvia, mas é muito relevante. 

Eu trato deste assunto em vários lugares na minha obra, que recomendo que a sra. de fato se familiarize. 

Um lugar apenas que me recordo agora é este: http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=65 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.59.113.4 

Enviado em 04/12/2011 as 17:35 

Estimado Rabino Avraham,Shalom.Estava eu lendo,a tanack e observei o capítulo 3:3,4,5 de yoel,falando sobre o sol,a lua,estes acontecimentos são para o futuro?Des de já,agradeço.Shalom, Tudo 

de bom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 04/12/2011 as 18:03 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Quando o sr. conhecer minha obra de fato, falaremos mais se D-us quiser. 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.199.210 

Enviado em 04/12/2011 as 21:12 

Shalom Rabino Avraham, não que estou cumprindo as sete leis de Noé,como deveria,mais se D-us assim permitir vou tentar, mais gostaria de saber,se junto com elas posso adotar em minha vida 

outros mandamentos que são direcionados somente para o povo escolhido por D-us, pois na minha concepção tudo que nos aproxima do que é correto pode nos ajudar ou não? não estou respodendo 

minha pergunta peço sua orientação. 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 04/12/2011 as 21:54 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

Este assunto é particular e não para este fórum. 

Entretanto, de antemão pergunto: se ainda existem falhas no cumprimento das 7 Leis, qual o sentido de se imaginar um número ainda maior? 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.199.210 

Enviado em 04/12/2011 as 22:21 

Rabino Avraham, concordo pois se não posso cumprir sete, o que eu quero? mais talvez atravessar um rio em algum momento é mais dificil que o mar, e sobre as falhas no cumprimento das sete leis 

não sei, se eu disser que cumpro as sete leis eu acho que estou cometendo um erro, pois aproximar daquele ideal é quase como ser perfeito me desculpe a fraqueza, e quando eu disse adotar outros 

mandamentos é que alguns deles nos leva a uma reflexão diaria e hábitos continuos que nos policia e nos aproxima do ideal.  

Alessandro 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 05/12/2011 as 11:10 

shalom Rabino Avraham 

fiquei muito feliz quando navegando na net buscando conhecimento 

encontrei este site agradeço ao Eterno por ter me guiado ate aqui 

a 8 anos atras lendo a biblia cristã me surgirao grandes duvidas a respeito de traduçoes erradas , e entao pensei a biblia original foi escrita em hebraico e entao nasceu em mim a nessecidade de 

estudar os originais hebreo e foi assim que eu descobri que o caminho que eu estava nao satisfazia as minhas nessecidades espiritual estudei por conta propria a origens da religiao que me encontrava 

e fiquei pasmado com tantas atrocidades que os homens cometeram em nome de seu deus , entao fiquei sem religiao mas crendo que d-us me iluminaria e me mostraria o caminho entao querendo 

agradar a d-us passei a estudar as leis da Torah para conhecer melhor a vontade do criador e acabei vendo e vi que o unico povo que cumpre estes mandamento sao os judeus e des de entao estudo 

muito para um dia poder fazer parte deste povo que tanto amo com um amor maior que minha vida e foi quando eu ouvi falar dos benei anussim meu sobrenome pereira dantas me fez crer que eu era 

um desendente de judeu e fiz contato com uma comunidade e ali pude estudar e praticar o judaismo sem qualquer ligaçao com minha antiga crença e fiz ate a circucisao mas como fui estudando e 

entao vi que so nossa boa intençao nao era o suficiente pois o Eterno deixou leis na quais percebi que tava fazendo errado.. entao venho sonhando em ir para eretz israel para tentar a conversao e 

assim poder viver o judaismo pleno pois sinto a nessecidade de resgatar minha verdadeira indetidade e assim poder ver meus filhos terem a oportunidade que nao tive . e quando vi o site pensei em 

pedir sua orintaçao . sei que mesmo que suas palavras forem duras farao com que meus olhos se abrao para verdade e assim eu possa aquietar minha alma. agradeço o santo de israel santo bendito 

seja ele … por ter me dado mais esta oportunidade e que o Eterno sempre continue nos agraciando com a luz de sua Torah SHAVUA TOV 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 05/12/2011 as 11:24 | Em resposta a cassiano pereira dantas junior. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Sr. Cassiano, 

“Foi quando eu ouvi falar dos benei anussim meu sobrenome pereira dantas me fez crer que eu era um desendente de judeu e fiz contato com uma comunidade e ali pude estudar e praticar o judaismo 

sem qualquer ligaçao com minha antiga crença e fiz ate a circucisao mas como fui estudando e então vi que so nossa boa intençao nao era o suficiente pois o Eterno deixou leis na quais percebi que 

tava fazendo errado…” 

Obrigado por me escrever. Seu depoimento é fundamental. 

Antes de mais nada, ainda que já tenha abordado este assunto aqui mesmo neste fórum, preciso afirmar e ensinar algo de modo categórico: 

NÃO EXISTE VALOR ALGUM PELA TORÁ DOS DITOS “BNÊI ANUSSÍM”, ASSIM COMO NÃO EXISTE VALOR ALGUM DO “JUDEUS MESSIÂNICOS”, ASSIM COMO NÃO 

EXISTE VALOR ALGUM DE QUALQUER OUTRO GRUPO QUE SE AUTO-DENOMINE OU BUSQUE “VIVER” SUA FORMA PERVERTIDA E ARROGANTE DE JUDAÍSMO. 

Dito isso, eis o valor de seu depoimento que de modo abençoado que pela Providência Divina permitiu que o sr. se deparasse com as “muralhas de ferro” das antigas mentiras que o sr. viveu em dois 

estágios distintos: tanto de sua fé original como no caso da mentira dos anussim. 

O valor espiritual disso é incompreensível, e se o sr. foi agraciado com esta dupla bênção para atravessar um deserto e seus perigos, é porque seu coração é reto e busca com real sinceridade 

“Hashem, Sua Torá e o Bnêi Israel”, que são a mesma coisa como explica o santo Zohar. 

Seu caminho continua e será árduo. A conversão somente tem valor haláchico (“pela lei da Torá”), se for feita em estrito acordo com a halachá. Mas, agir de modo correto é a única opção que existe, 

ainda mais para alguém que já mostra recusas naturais da alma em ser enganado e abaixar a cabeça para as forças da mentira e profanação do mundo. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

P.S. Apenas um detalhe: quando o sr. escrever “D-us”, escreva sempre e exatamente como eu acabo de fazer. 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 05/12/2011 as 16:35 | Em resposta a briskodesh. 

shalom Rabino Avraham 

fiquei muito feliz quando vi que havia respondido ,é estas palavras me fortalecerao muito 

realmente tem razao eu me desliguei ja algum tempo deste movimento benei anussim pois vi que so o sobrenome nao prova nada e tem outras formas de se provar a descendencia como ketubah de 

casamento ou de chevra kadish como nao tenho nenhum destes documentos optei em estudar mais para assim futuramente poder fazer a conversao de modo correto atravez das leis da Torá por um 

beit din 

se assim for a vontade de D-us e se este dia chegar certamente estarei realizando o desejo de minha alma de ja estar morando em eretz israel e poder assim ajudar de alguma forma para que este 

mundo seja melhor chibok lehitra´ot 

P.S muito obrigado !!! 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 05/12/2011 as 16:37 | Em resposta a cassiano pereira dantas junior. 

Amém! 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

Enviado em 05/12/2011 as 22:48 

Shalom Rabino Avraham, lendo um de seus ensinamentos me deparei com uma situação, que talvez responda a minha pergunta anterior,no texto o Sr. diz, que quando à uma conversão ao judaismo 

essa pessoa recebe uma nova alma, então chego a conclusão que as sete leis, é como se fosse um preparatório, o que vai determinar o nosso futuro é como nos adaptamos e o que aprendemos nesse 

periodo, se não somos capazes de sermos correto, como almejar ser justo , reto e fiel a D-us e cumpridor de Seus madamentos e estatutos. 
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alessandrolemondeft@hotmail.com 

200.140.58.123 

Alessandro 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.217.224 

Enviado em 05/12/2011 as 23:41 

Rabino Avraham, me desculpe a inumeras perguntas é talvez por que eu nunca tive um mestre, nunca participei de grupo religioso, e poucas são as pessoas que eu falo sobre estes assuntos, eu tive 

muitas perguntas e nunca a quem perguntar, por isso estou buscando ler e ver teus videos e muita das minhas duvidas ja estão lá respondidas, 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 05/12/2011 as 23:46 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

Me perdoe se não consigo fazer tudo o que meu coração gostaria, que é responder a todos. Tenho muito trabalho em muitas frentes. Continue assim. Tenha certeza (como já viu) se falar algo errado, 

será corrigido. E se falar algo que eu não devo comentar, ficarei em silêncio. E quando falar algo que precisa de comentário (como já ocorreu tantas vezes), certamente farei meu melhor para 

responder. 

Procure de fato adquirir minha obra e estudá-la. 

Tudo de bmo, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.26.57 

Enviado em 06/12/2011 as 0:05 

 

Pela Graça de D-us: 

Caros amigos, 

*** PENSAMENTOS – 06 DE DEZEMBRO 2011 *** 

A participação de vocês aqui é vital. Vivemos em momentos dramáticos de grandes mudanças que estão se revelando. Enquanto a maioria do mundo dorme, vivendo vidas sem significado, fúteis, 

vazias e irrelevantes, poucos buscam a verdade que em sua parte maior, permanece oculta. Alguns revelam a verdade, mas poucos estão interessados. Sedados pelo vício do físico, e consumindo tudo 

que lhes é apresentado sem pensamento crítico, aprofundamento e interiorização, a crise da escuridão no mundo se alastra com grande intensidade. Vocês, ainda são poucos, mas são pessoas que 

estão buscando e procurando entender as coisas. É preciso aumentar sensivelmente o grau de participação legítima aqui, no estudo da obra, e em tudo mais que eu gostaria de oferecer. Mas como 

posso eu oferecer para vocês mais coisas quando o que já existe ainda é pouco apreciado, estudado e interiorizado? Existem respostas minhas até longas aqui que pessoas que as receberam nem se 

preocuparam em responder. 

Existem hoje mais de 250 títulos no http://www.cabalashop.com.br. Será que vocês estão investindo em seu conhecimento? Eu sei bem a resposta. 

Além disso, existem textos e PDFs disponíveis no site bem como vídeos semanais, fórum de perguntas aqui, chat, etc. Tenho o desejo por seminários virtuais via vídeo. Será que alguém aqui está 

interessado? Uma pessoa? Duas? É muito pouco. É preciso sair da zona de conforto. Coisas muito sérias estão acontecendo no mundo. É preciso entender com muito mais profundidade as verdades 

espirituais e físicas que a Torá explica sobre todo o universo. É hora de acordar e agir com retidão. Você precisam se envolver muito mais, de modo digno e constante, com força e vigor. É para o 

próprio bem real de vocês. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 06/12/2011 as 8:33 | Em resposta a cassiano pereira dantas junior. 

Rabino Avraham shalom uvracha 

sou novo no site mas estou disposto a me dedicar o tempo necessario para estudar os shiurim que o sr disponibilizou eu realmente me entereço em mais profundidade sobre as verdades espirituais e 

físicas que a Torá explica sobre todo universo seu trabalho tem sido fundamental pois ja venho a 8 anos estudando e a cada estudo e a cada dia que HASHEM tem me concedido quero dedicar para o 

estudo da Torá e a tsedaká caridade hoje entendo melhor meu papel na criaçao por isso tento melhorar cada dia mais o meu middot carater ( rabbi Nahman dizia se nao for melhor amanha do que 

voce foi hoje, entao qual a sua serventia para amanha ?) que assim poçamos apreçar a vinda do verdadeiro mashiach que seja breve e em nossos dias . 

HASHEM tem sido muito generoso conosco em coloca-lo em nossas vidas assim abrindo portas para o conhecimento 

bom sei que sou um grao de areia no meio de uma praia mas se de alguma forma eu poder ser util pode contar comigo 

muito abrigado Rabino Avraham 

shalom lehitra´ot 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 06/12/2011 as 18:45 

Permita-me, caro Rabino Avraham. 

Como já relatei anteriormente, há mais ou menos três anos que acompanho este site, inclusive adquirindo muitos itens de sua obra. 

Afirmo aos que aqui postam suas mensagens, que ao adquirir itens da obra do Rabino Avraham, praticamos uma ótima ação que irá causar sim um grande estragp contra todas as forças da ‘sitra 

achrá’. 

Não tenho ‘procuração’ do Rabino Avraham para falar em nome dele, mas, de forma espontânea e sincera, peço a ele permissão para abraçar esta causa de pedir a todos a adquirir a sua obra. 

O fato do Rabino Avraham nos agraciar com muitos textos, vídeos e gravações, gratuitamente, é uma benção muito grande para todos nós que nada temos e a ele somos muito gratos. Porém, não 

devemos, de forma preguiçosa, nos ‘escorar’ somente nesta gratidão, esquecendo-se de que há toda uma grande obra a ser por nós explorada, desde que a adquiramos. 

A caminhada é longa e o investimento, mesmo que seja um ‘sacrifício’ para muitos, por inúmeras questões, tem que ser feito. É muito fácil só ‘sugarmos’ sem que demos nossa parcela de esforço 

também. 

Um abraço. 

José. 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.130.112 

Enviado em 06/12/2011 as 19:44 

Shalom Rabino Avraham, realmente precisamos estar mais envolvidos e comprometidos,pois os sinais de mudança estão evidentes, e sabemos que ja começou o retorno do povo de D-us a Israel,e ai 

não teremos mais a sua luz para nos guiar e orientar é uma oportunidade unica, não vamos deixar para amanhã comece agora dê o seu primeiro passo, mais faça isto com o coração e com a alma 

sedenta de aprendizado, de sensibilidade de amor, mesmo sendo filhos de Nóe temos nossa responsabilidade, temos que fazer esse mundo melhor para que D-us se assim desejar possa apressar a 

vinda do nosso amado Mashiach. 

Alessandro 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.31.124.6 

Enviado em 06/12/2011 as 21:55 

Caros Amigos 

Nosso querido e amado mestre nos ensina: ”…ações introspectivas levam o homem a auto-compreensão tão necessária para a sua reaproximação com Hashem; ou seja conhecendo o que o homem 

não é, ele aprende o que ele realmente é” (Bondade para Avraham, Parashá Vayishlach p. 117). Nós temos que compreender realmente que o nosso campo de batalha espiritual é a nossa consciência. 

Nela são travadas as batalhas entre a nossa alma que clama por Hashem, e as forças do que mal influênciam para nossa destruição. Sim, nós todos somos todos cheios de preconceitos, de idéias, e de 

‘achismos’ sem base alguma, e é exatamente isso que as forças do mal querem fortalecer em nós: os preconceitos, as idéias e achismos. E aí podemos colocar em prática o conselho do nosso amado 

mestre: tentar se livrar de toda essa bagagem de idéias arrogantes e olharmos para dentro de nós mesmos. Direcionar o foco de Luz que é a Torá de Hashem, através dos mestres, em nossa 

consciência, e identificar a tecnologia de engano que trabalha em nossa mente, fazendo com que tudo que estudamos seja manchado pelas nossas idéias e preconceitos arrogantes. 

Cada um de nós temos particularidades, tecnologias complexas da nossa má-inclinação que nos desviam do nosso foco que é Hashem. Por isso cada um de nós temos que fazer esse trabalho essencial 

para se aproximar de D-us. Olhar dentro de nós, tirar o tampão do nosso orgulho e enxergar a essência que motiva nossas ações, e assim desenvolver outras tecnologias para combatê-las. Temos que 

acordar, estamos em batalha! o tempo passa e não volta, temos trabalho a fazer. O inimigo atacada de todos os lados e temos que nos armar, temos que saber lutar, temos que ter coragem, força, e 

mais importante, temos que enxergar nossos inimigos, que estão na nossa mente. E assim colocar em prática o ensinamento de nosso amado e querido mestre no texto da Parasha Vayislach: ”é 

preciso força e astúcia para não ceder as influências nefárias”, criando formas de ataque contra nossos hábitos errados, desenvolvendo regras individuais que subjulgue nossa yetser hará, se armando 

e lutando, e apressando, se D-us quiser, a vinda de Mashiach. Amém . 

Eliezar 

eliezerbenvraham@hotmail.com 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.7.240.116 

Enviado em 06/12/2011 as 22:36 

Shalom Rabino Avraham, em algum momento da historia houve um período de tanta violência, degradação humana, essa quantidade enorme de seitas que confundem e exploram pessoas 

inocentes,nossas crianças sendo vitimas de seus proprios pais,a corrupção, houve um periodo tão critico? apesar se lembrarmos o holocausto a inquisição as cruzadas, talvez veremos que o mundo 

sempre foi assim, a diferença é que não a um ditador e sim vários.precisamos muito da tua sabedoria, 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 06/12/2011 as 23:07 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Pela Graça de D-us: 

Não Alessandro. E vai piorar muito antes de melhorar. 

Por isso eu uso cada segundo de todos os meus dias, clamando a atenção de todos que querem me ouvir sobre o assunto mais importante do universo, mais místico, mais intenso de 

todos: DEVEKÚT (“ligação, união, conexão”) com Hashem. Pois em tempo, só os “Remanescente de Jacob” – os retos – ficarão erguidos. E assim como está escrito: “E o remanescente de Jacob 

estará no meio de muitos povos, como orvalho do Eterno, como suaves gotas sobre a erva tenra, que não são criadas pelo homem nem esperadas das mãos dos filhos dos homens. E o remanescente de 

Jacob estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre as feras do bosque, como um filhote de leão entre rebanhos de ovelhas que, ao passar entre eles, produz estragos dos quais 

ninguém os pode livrar. Tua mão se erguerá contra teus adversários e todos eles serão derrotados” (Miquéias 5:6-8). 

Rabino Avraham 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 06/12/2011 as 23:08 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Caro Eliezar, 

Você entendeu muito. Fico orgulhoso de você. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 06/12/2011 as 23:10 | Em resposta a cassiano pereira dantas junior. 

Caro Cassiano, 

Força e zelo nesta dedicação lhe trarão grandes benefícios, se D-us quiser. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 06/12/2011 as 23:15 | Em resposta a José. 

Muito obrigado Sr. José. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 07/12/2011 as 10:24 | Em resposta a briskodesh. 

querido Rabino Avraham shalom 

ontem estava lendo Nahar DInur 

quanta sabedoria ha revelada nestes shiurim 

fiquei admirado com tudo que li e ja encomendei o livro de Darosh Darash para expandir ainda mais minha conciencia , 

mas tem tantos shiurim que eu fico como muita vontade de ler todos 

gostaria se for possivel que o senhor me indica-se por qual devo começar pois ja encomendei HIT´ANÁG AL HASHÉM, BNEI NOACH fundamentos EXPLORAÇOES DO TANYA Shaar 

Hayichud 

e que tenho certeza que com sua orientaçao poderei aprender muito melhor e com mais segurança 

muito obrigado pesso HASHÉM para poder aprender e praticar tudo que tenho aprendido aqui com sr. Rabino Avraham 

BARUCH HASHEM 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 07/12/2011 as 10:58 | Em resposta a cassiano pereira dantas junior. 

Caro Cassiano, 

Use seu coração para saber qual estudar. Ele o guiará, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

“Aspirante” 

aspirante72@bol.com.br 

186.241.20.44 

Enviado em 07/12/2011 as 13:03 

Boa tarde! 

Rabino Avrahan, 

O que a Cabalá diz sobre… dinheiro, riquza, é pecado ser rico ou desejar riqueza? 

Como a Cabalá subdivide o universo (físico, emocional, intelectual e espiritual) do dinheiro? 

Há algo que se possa fazer para ter (parnassá) prosperidade? 

Ou tudo isso aí, está dentro do universo do charlatanismo? 

Att: “Aspirante”. 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 07/12/2011 as 16:12 

caro Rabino Avraham 

shalom uvracha 

seria possivel me diser qual seria o local aprobriado para despejar a agua apos lavar as maos gostaria de aprender 

poderia me orientar melhor sobre com fazer [ para evitar o "tribulações" do Sitra Achra .] 

e se for possivel depois gostaria de saber mais sobre como pronuciar o ch no aramaico ele e igual em ivrit tem o mesmo som 

tambem aproveitar esta oportunidade para agradece-lo . por trazer a luz da Tora´s iluminada em sua vida 

agradeço o Eterno por telo colodo em minha vida 

com meus sinceros votos de felicidade e agradecimento 

ass; cassiano 

shalom lehitra´ot 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 07/12/2011 as 16:18 | Em resposta a "Aspirante". 

Caro “Aspirante”, 

Obrigado por me escrever, ainda que infelizmente prefira se manter anônimo. Não sou a favor disso mas enfim… 

Não é razoável achar que eu possa responder a estas questões tão gerais. Volumes inteiros seriam necessários para isso. Além do mais, não se pergunta algo assim sobre a Cabalá, mas sim sobre a 

Torá. Isto é básico e precisa ser entendido com total clareza. Procure as obras no http://www.cabalashop.com.br/ sobre introdução a Cabalá etc., bem como o material no disponível no site. 

A recompensa vem de acordo com o esforço da pessoa. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 07/12/2011 as 16:21 | Em resposta a cassiano pereira dantas junior. 

Caro Cassiano, 

O assunto de Netilát Yadayim – o lavar/abluir das mãos – é estritamente judaico e não tem como se aplicar aos não judeus. 

Agora, na primeira página (chamada página técnica) de todas as minhas obras, eu escrevo: 

Nas transliterações do Hebraico, as letras “CH” devem ser pronunciadas com o som gutural de “RR” 

 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.59.87.187 

Enviado em 07/12/2011 as 19:32 

Estimado Rabino Avraham,embora tenho comentado com o senhor,algumas inguinorância da minha parte,eu quero que minha familía e amigos,possam ter o fantático previlégio de contribuir e 

participar desta era messiânica que estao as portas,por isso me perdoe novamente,pelo o que falo de errado,nao sei absolutamente nada vezes nada,infelizmente tento a muito tempo,por incrível que 

pareça,adquirir esse tão fantástico material que o senhor deponibiliza para nós,mas mesmo não consseguindo,te acompanho todos os dias pela net,pois como eu disse para o senhor aqui em campo 

grande ms,somos umas vinte pessoas que abandonaram a idolátria,e agora através do seu tremendo trabalho de alerta,estou ou estamos tentando nos realinar com o ETERNO de israel!!.Então mais 

uma vez lhe pesso desculpas pela minha grande inguinorância, e se eu poder continuar participando,ao fazer perguntas,o senhor tém toda autoridade de me corrígir,por favor.Tudo de bom.Shalom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 08/12/2011 as 0:43 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Caro Marcio, 

“aqui em campo grande ms,somos umas vinte pessoas que abandonaram a idolátria” 

Me conte mais sobre estas pessoas. Se preferir, me contate diretamente. 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.105.182 

Enviado em 08/12/2011 as 10:30 

Shalom 

Rabino Avraham 

Mas uma vez, quero parabeniza-lo pelo Excelente Video, sobre os Verdadeiros Cabalistas, essas informações são de suma importancia para as pessoas que realmente querem estudar e aprender 

Cabalá, através de fontes seguras. 

Mas me chamou bastante atenção dentre outras informações pertinentes a questão de um verdadeiro cabalista viver uma “Vida Santificada”, ou seja desconectado da vida mundana, entre outras mais. 

A Toráh nos ensina que não há nenhum homem justo sobre a terra, e que não tenha pecado. Pergunto Rabino o que e viver uma Vida Santificada? será que alcancamos ou alcancaremos uma vida 
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Santificada neste Mundo? 

Abcs 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 08/12/2011 as 10:52 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Caro Sr. Carlos, 

Sua conexão está errada. É preciso de bem mais conhecimento de Torá para fazer conexões e alusões. Não é tão simples como o sr. fez, e isso somente e unicamente induz ao erro. O sr. deve evitar 

“achar” que pode fazer exercícios lógicos na Torá, ainda que suas intenções sejam corretas. Infelizmente, não é suficiente ter boas intenções. Se o sr. tivesse perguntado e não afirmado, já seria um 

grau maior… 

Enfim, uma vida santificada é uma vida alinhada a D-us. O significado disso, eu espero, o sr. aprenderá em tempo e se conhecer de fato a minha obra. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 08/12/2011 as 11:32 

caro rabino avraham 

no shiur{ Na prática, como efeito tikkunim através de um ato sexual santificado? } 

se eu entendi corretamente quando a auniao entre marido e mulher e realizada de forma correta santificada Zeir Anpin e Nukva se unem e assim somos redimidos e trazemos grandes tzadikim para 

este mundo 

e quando e realizado de forma errada podemos trazer ao mundo pessoas com deifeitos fisicos e espiritual com deformidades na alma 

sem falar do shedim quando o semem e derramado sem proposito 

bom continuarei lendo para compreender melhor 

serei grato se me corrigir pois assim tentarei ser melhor da proxima vez agradeço por nos dar esta oportunidade de fazermos o verdadeiro tikun nefesh . 

shalom tudo de bom ao senhor e familia 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 08/12/2011 as 11:37 | Em resposta a cassiano pereira dantas junior. 

Sim para tudo, menos para “sua” própria ideia errada de incluir defeitos físicos nestas considerações.  

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 08/12/2011 as 11:38 

No meu post recente, *** PENSAMENTOS – 06 DE DEZEMBRO 2011 ***, que poucos aqui falaram algo (mas TODOS precisam ler), notei para meu espanto que absolutamente ninguém 

responder sobre a seguinte informação que estava escrita neste post: 

“Tenho o desejo por seminários virtuais via vídeo. Será que alguém aqui está interessado? Uma pessoa? Duas? É muito pouco. “ 

 

É impressionante a falta de envolvimento e o baixo interesse de todos vocês, ou a facilidade em que informações “passam batidas”. 

Quem me escreve sempre aqui, mas não responder a este post não receberá mais minhas respostas. 

Rabino Avraham 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 08/12/2011 as 12:06 

estimado Rabino Avraham 

li em seu post sobre seu desejo de aulas virtuais 

e eu realmente tenho profundo interesse pelas aulas 

se possivel me dar mais detalhes por favor 

muito abrigado cassiano 

tudo de bom shalom 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.31.4 

Enviado em 08/12/2011 as 13:38 | Em resposta a briskodesh. 

Rabino.. 

Gentiza, me desculpe pela minha ignorância em relação a Santa Torah. Entretanto não fiz nenhuma afirmação, apenas perguntei..?????? 

As escrituras que temos ao nosso dispor, não sabemos ao certo, devido as suas traduções, se estão em sintonia com os escritos verdadeiros, isso nos deixa confuso, isso nos leva a nossa desconexão 

com a verdade.. Creio que para a vida, 

tudo tem o momento certo, e creio que ao me conectar com seus ensinamentos esse o momento de retificação….. 

Obrigado, por tudo.. 

Abcs 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 08/12/2011 as 13:38 | Em resposta a briskodesh. 

caro Rabino Avraham 

poderia me responder por favor , se um nao judeu nao deve tambem jogar agua ao redor da cama 

para que lilit nao leve o semem e sim a agua ? 

e se podemos pronuciar a tefila que o senhor deixou no shiur 

ou isto tambem nao se aplica no caso de nao judeus ? 

e se nao qual seria o procedimento para os nao judeus ? 

se for possivel gostaria de saber. se tiver esta respostas em alguma de suas obras por favor me indicar muito obrigado 

tudo de bom 

cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 08/12/2011 as 14:01 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Sr. Carlos, 

O Sr. não perguntou mas induziu a uma dúvida imprópria: “a questão de um verdadeiro cabalista viver uma “Vida Santificada”, ou seja desconectado da vida mundana, entre outras mais. A Toráh 

nos ensina que não há nenhum homem justo sobre a terra, e que não tenha pecado”. Em lógica formal, a sua indução é chamada de uma falácia classificada como silogismo. 

(1) A vida santifica significa viver desconectado do mundano 

(2) Não há nenhum homem que não tenha pecado (portanto, que esteja desconectado do mundano) 

———————————————– 

Por silogismo, (3) nenhum homem pode viver uma vida santificada. 

Esta é uma falácia gravíssima. 

Mesmo que o sr. não tenha tido a intenção disto – e eu o julgo para o bem e acredito que de fato não teve - houve sim um erro inadvertido de indução a uma falácia. Infelizmente neste mundo, isto 

é comum, perigoso e prejudicial ao sr. e aos fracos e ignorantes que se aproveitam destes erros e os amplificam em verdades absolutas contra a Troá, D-us, e assim, o Povo de Israel. É por isso que 

existem vários posts que jamais chegarem a serem publicados aqui. Existem ímpios de várias espécies que desavergonhadamente ousam a criar conexões aonde não existe. A mente humana profana, 

em particular das nações que afinal não receberam a Torá, é cheia de “misturas indevidas” de conceito e ação. A Torá, pelo outro lado, é repleta de “separações apropriadas”, santas, de origem 

Divina. O santo não se mistura com o profano. Daí, o cuidado extremo em tudo para que se possa verdadeiramente crescer em Torá e sim, VIVER UMA VIDA SANTIFICADA. 

Além disso, a suas aspas entre Vida Santificada (favor ler seu post) não se aplicam de forma alguma, pois a expressão não se trata de uma metafórica. Ela é absolutamente e conhecidamente real. O 

seu desconhecimento disso é apenas produto de sua vivência e entorno. 

Por fim aproveitando a oportunidade para me dirigir a todos e não ao sr. em específico, antes de se pronunciar – salvo se for uma questão direta (e mesmo assim, precisa ser feita com cautela, 

sinceridade e respeito máximos) – a pessoa precisa de muito estudo. Aqui – fora do reduto erudito judaico ortodoxo – a tendência é sempre ficar perguntando sem o estudo primeiro. Esta 

“curiosidade irritante” de muitos jamais levará a pessoa a nada, a crescimento algum. Veja, eu não sou “consultor aleatório de perguntas espirituais”. Se a pessoa fizer o esforço devido, estudar a 

minha obra de verdade e sem “fingir que não está entendendo o que eu quero dizer com isso, com as minhas dicas”, aí então ela terá um aliado em mim. 

Aliás, gostaria também de lembrá-lo que, o sr. ainda não respondeu ao meu post *** PENSAMENTOS – 06 DE DEZEMBRO 2011 ***. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.31.4 

Enviado em 08/12/2011 as 16:12 | Em resposta a briskodesh. 

Rabino Avraham 

Importantissimo esse post. Muito bem lembrado, quanto ao material disponivel, sendo a maior fonte de conhecimento e aprendizado. Para mim Gentio, conhecer todo o seu trabalho e sua obra e de 

suma importância, principalmente vindo de um Grande Mestre da Torah e Cabalá. E totalmente magnifico todo o conteudo nas aulas de video e PDF, estou sempre vendo os videos e estudando os 

mesmos…. 
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CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.31.4 

Enviado em 08/12/2011 as 16:34 

Rabino Avraham 

Que D-us me perdoe, pela questões levantadas…Melhor para evitar mais erros como tais, evitar enviar post…. 

Abcs 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.31.4 

Enviado em 08/12/2011 as 16:37 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Como tambem os seminarios Virtuais seria ótimo….. 

abcs 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 08/12/2011 as 16:41 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Não foi isso que eu disse de forma alguma. Incrível a capacidade humana de mal compreender as coisas… Pergunta as coisas com humildade. Este é o caminho. 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.31.4 

Enviado em 08/12/2011 as 17:40 | Em resposta a briskodesh. 

Rabino Avraham 

Em relação a leitura e estudo da Torah, onde buscar uma fonte seria, sem traduções tendenciosas? 

Abcs 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 08/12/2011 as 17:59 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Se o sr. está me questionando sobre o Chumash (5 livros da Torá), a única versão atual da Torá na língua portuguesa em que eu confio é a da Editora Mayaanot. Ela é chamada “Torá Viva”. 

http://www.maayanot.com.br/sistema/listaprodutos.asp?IDLoja=2041&Y=513828677622&IDProduto=1946913&q=a-tora-viva 

Espero que ajude, 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

carlos@governet.com.br 

187.79.31.4 

Enviado em 08/12/2011 as 18:37 

Rabino 

Sim e esse mesmo o assunto em questão os cinco livros de moises, nosso mestre…..Creio sim, que pela Graça de D-us ela vai mim ajudar…. 

Abcs 

Marcelo 

marcelpatriota@hotmail.com 

201.15.254.239 

Enviado em 08/12/2011 as 18:40 

Caro Rav Avraham, 

Sempre que possível acompanho nos vídeos e em suas palavras sua exortação a todos nós que queremos crescer sensivelmente, sinceramente e constantemente de forma a elevar o mundo, bem como 

retificar as nossas almas, pois tudo infelizmente tem mostrado uma grande piora, que D-us não permita. 

Entre minhas constantes buscas ano passado comecei a ter contato com o tão abençoado trabalho do senhor, acompanhei as aulas do Projeto Conexões, vi o quanto o senhor se dedica, o quanto está 

empenhado e entrei em contato com o Sr. Elisha para ver se começo a encontrar outros não-judeus e Bnêi Nôach em minha cidade para me permitir adquirir algum conhecimento da Torá, uma atitude 

prática, bem como de sua vasta obra para então efetivar minha participação neste e em outros espaços que me forem permitidos aqui no Portais da Cabalá sob a responsabilidade do senhor, Rabino. 

Motivado por suas palavras a respeito de unir todos pela retidão, no twitter, resolvi acrescer um comentário numa postagem de alguém do meu círculo de conhecidos, porém fui visto como polêmico, 

preconceituoso, sem respeito pelo credo alheio. Atualmente me sinto deslocado porque todos com que convivo são de alguma religião ou se declaram ateus dando declarações superficiais. 

HaShém não faz nada sem um propósito. Tu é uma das poucas pessoas que empreendem força, estimulam a coragem nos levatando quando caímos e se tornamos a cair, dá um novo alerta para o que 

estamos fazendo. Todos devemos o apoiar nesta ideia de seminários virtuais via vídeo, existem muitos sedentos por aqui. 

Espero verdadeiramente me fortalecer para me ajudar e ajudar aos demais que no próximo ano venham melhores notícias de minha parte, dos demais. 

Que HaShém traga bênçãos sempre ao trabalho do Rabino Avraham, que elas dobrem e beneficiem a todos pelo esforço coletivo. 

Tudo de bom, 

Marcelo. 

Marcelo 

marcelpatriota@hotmail.com 

201.15.254.239 

Enviado em 08/12/2011 as 18:44 

PS.: Em outras palavras estou interessado, se isso ficou claro, que ótimo, tudo bom, Rabino. 

Marcelo 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 08/12/2011 as 19:29 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Se me permite, acabo de colocar um shiur que seria muito importante para todos, incluindo o sr. 

http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_br&codigo_produto=263 

Muito do que eu o corrigi anteriormente é explicado nesta aula fundamental. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 08/12/2011 as 19:34 | Em resposta a Marcelo. 

Caro Marcelo, 

As suas doces e generosas palavras são amigas já antigas e sempre bem-vindas, graças a D-us. 

Entretanto, o que vale é a ação e não a fala. 

Coloque sempre na prática o que aprende. E se tiver dúvida, pergunte. 

Conheça a minha obra. Isto é vital 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.94.190 

Enviado em 08/12/2011 as 20:12 

Shalom, 

Rabino Avraham. Fiquei muito feliz pelo convite ofertado,concedendo-me a oportunidade de nos comunicarmos. Gostaria de contar um pouco da nossa tragetória em busca da verdade. Sugiro com 

toda humildade se for possivel conversamos via MSN, pois existem detalhes que não gostaria de expor neste site. Se concordar fico a disposição para marcarmos o melhor dia e o horário. Aguardo 

resposta. 

Em relação ao pensamento 06/12/2011 estou muito interessado. 

Todá Raba.Shalom 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.53.131.22 

Enviado em 08/12/2011 as 21:43 

Shalom Rabino Avraham, tudo de bom, sobre este post 

“Tenho o desejo por seminários virtuais via vídeo. Será que alguém aqui está interessado? Uma pessoa? Duas? É muito pouco. “ eu respondi imediatamente no proprio E-mail, mais reafirmo tenho 

interesse sim, qual será o primeiro passo. 

Grato 

Alessandro 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.53.131.22 

Enviado em 08/12/2011 as 22:31 

Rabino Avraham tenho interesse no seminario virtual via video, o que eu preciso fazer, por onde posso começar.por favor não deixe de responder minhas perguntas pois elas tem me ajudado muito 

no meu crescimento pessoal, principalmente espiritual. 

Alessandro 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 08/12/2011 as 22:43 | Em resposta a cassiano pereira dantas junior. 

http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=4 

Elyahu Chachamovits 

lilo579@gmail.com 

187.37.140.141 

Enviado em 09/12/2011 as 10:34 

Caro Rabino Avraham, 

Eu tenho estudado bastante o seu material, Baruch Hashem. O tema fundamental em sua obra, o Tikun HaMidot, tem aos poucos (frequência devida à minha ignorança e retardo na absorção) limpado 

a espessa crosta de tumá à qual estou envolvido. Eu percebo que começo a unir o que eu penso (meu intelecto) com o que eu sinto (meu coração) e, assim, minhas ações estão mais precisas, coerentes 

e seguras. 

Antes de Hashem ter colocado o senhor em minha vida, eu vivia em confusão, eu percebo que inclusive apreciava o caos: “Eu faço o que eu quero”. Com o ego inflado eu esbarrava em quase todos 

por quem eu passava, e todos esses “encontros” me impediam de avançar, de evoluir…e deixaram muitas marcas. 

Beezrat Hashem e com a ajuda do senhor Rabino Avraham, estou conseguindo ouvir o silêncio em minha mente, a conhecer a complexa orquestra que toca dentro de mim e um dia, Beezrat Hashem 

e com muito esforço, eu possa me tornar um grande maestro. Passos que levam (conforme aprendi com o senhor) a verdadeira e única liberdade…felicidade…plenitude. 

Que o Ribono Shel Olam abençoe o senhor com bençãos doce de Refuah, Briut, Parnassah e Hatzlachá. 

Com profunda admiração e respeito. 

Seu discípulo (B”H), 

Elyahu Chachamovits 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.90.41 

Enviado em 10/12/2011 as 16:57 

Shalom,realmente Rabino Avraham,isso que o sr. tem nos mostrado é algo vital e surprendente!! A sua aula, desta semana-VAYISHACH-é algo que D’US está nos revelado num momento 

oportuno!Estou triste,pois não consígo mais adquirir essa jóia rara, que é seu trabalho.Mas aqui nós vamos tentando até dar certo,estamos todos os dias lendo e acompanhando suas maravilhosas 

explicaçoes.Muito obrigado, pelo seu tempo tão grandioso.Shalom que o ETERNO te abençoe e te guarde. 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 10/12/2011 as 23:39 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino avraham 

Agora entendo melhor quando me disse para prestar mais atençao 

ainda nao tinha lido este post e me foi muito gratificante , sei que so o tempo vai mostrar os que sao sinceros nos caminho de HASHÉM posso afirmar que a admostaçao nos estimula a melhorar e 

para isso HASHÉM me trouxe ate aqui , e gostaria de lhe falar francamente no dia que passei a estudar sua obra e me esforça para ponhar em pratica muitos coisas mudarao em minha vida e nunca 

tive tanta conviçao de que agora achei o mestre, com todo respeito que tanto busquei so tenho a agradecer a HASHÉM 

tenho sofrido muito para mudar minha natureza mas por tudo que HASHÉM SANTO BENDITO SEJA ELÉ tem feito em minha vida, vale a pena todo o sofrimento do mundo , nao falo so de coisas 

boas nao,Na vida pelomenos a minha foi muito dificil mas tudo foi para meu bem e para que eu me fortaleça e cressa e tambem acredito que tenho que pagar pelos meus avon e tambem do que se 

queixa o homem se nao dos seu proprios pecados , resumindo fico grato quando me exortar em que for necessario pois estou aqui para aprender e retificar meu carater , bom fico sem palavras para 

agradece-lo e espero um dia poder fazer mais do que palavras de agradecimento 

muito obrigado sincero do fundo de meu coraçao 

tudo de bom ao senhor familia e amigos 

shalom v´shavua tov lehitra´ot 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 11/12/2011 as 0:29 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

“Estou triste,pois não consígo mais adquirir essa jóia rara” 

Porque não? 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.86.53 

Enviado em 11/12/2011 as 9:57 

Shalom,Rabino Avraham.Eu disse para o sr.que não estou conseguindo adquirir essa obra maravilhosa,pois não sei o que esta acontecendo,tento pelo computador,através do endereço PORTAIS-DA-

CABALÁ,mas quando encerro a compra,aparece uma frase,dizendo assim:Seu Carrinho Está Vazio.Eu já adquiri algumas de suas obras,mas agora não estou conseguindo mais.Não teria um outro 

caminho?Se poder me ajudar.Tudo de bom.O ETERNO TE ABENÇOE,AMEM. 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 11/12/2011 as 10:06 

Querido Rabino Avraham shalom 

poderia me dizer se esta correto ? 

Rambam Yessód Hatoráh Cap 2, 5, 6 Os anjos tem forma, mas não tem matéria (Eclesiastes 5:7) 

Os 10 niveis: 

1:Aschayot Santas=acima de todas as outras 

2:Ofanim=Anjos Rodas (Gilgul) 

3:Ech´elim=Exaltados os grandes 

4:Chashmaim=Ezequiel 1,27 

5:Serafim=Aqueles que Queimam 

6:Malachim=Mensageiros 

7:Elohim=Juizes dos Mundos Inferiores 

8:Bnei Elohim=Juizes dos Domínios Inferiores 

9:Keruvim=Anjos que parecem Crianças 

10:Ish´im=Anjos que parecem Seres Humanos 

“Todas as estrelas e planetas possuem uma alma e um intelecto” 

muito obrigado col tuv 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 11/12/2011 as 10:22 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Caro Marcio, 

A loja virtual é ativa graças a D-us. Pessoas do Brasil inteiro a usam regularmente. 

Obviamente é algum problema no seu sistema que o impede de usá-la. Eu recomendo que você procure usar outro computador. Isto deve resolver o problema. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 11/12/2011 as 10:26 | Em resposta a cassiano pereira dantas junior. 

Sim Cassiano, mas suas preocupações precisam estar na terra e como andar nela corretamente de fato e não tanto nos anjos. 

Rabino Avraham 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 11/12/2011 as 10:59 

querido Rabino Avraham 

nesta sexta feira agora passei mal e fui para no hospital 

quando acordei estava coberto por um lençol branco e os medicos disserao que eu morri e voltei para minha esposa nao me lembro de nada exeto de ver um homem que me pareceu um medico ele 

tinha barba grande e branca ele estava do meu lado mas nao fazia nada so olhava , nao me dei contas de nada so depois quando perguntei para minha esposa sobre este medico e ela me disse que nao 

tinha nelhum medico la so tinha mulheres , por que sera que morri e voltei ? 

bom agradeço HASHÉM mais uma vez por mas esta oportunidade 

quando passei mal pedi HASHÉM que cuida-se de minha esposa e filhos pois eu estava disposta a pagar pelos meus erros 

mais de alguma forma ele me poupou mais uma vez 

acho que vou estudar mais e aproveitar mais esta nova vida 

obrigado por tudo que tem feito e tenho rezado muito pela sua saude e que HASHEM faça vir sobre sua vida todas a bençao da Tora 
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obrigado HASHEM meu coraçao arde de amor por ti 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 11/12/2011 as 11:05 | Em resposta a briskodesh. 

verdade Rabino Avraham tenho muito que estudar e aprender agradeço sua resposta que sao sempre de grande serventia para mim muito abrigado e tudo de bom 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.95.107 

Enviado em 11/12/2011 as 14:23 

shalom,Rabino Avraham.Tentei com da minha cunhada ,e também não conseguimos adquirir seu presioso trabalho,sincéramente ,não sei o que esta acontecendo,mas em algum momento iremos 

conseguir.Muito Obrigado,Tudo de Bom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 11/12/2011 as 14:33 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Continuo aguardando sua resposta ao emu e-mail enviado sobre sue relato etc. 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.74.37.45 

Enviado em 11/12/2011 as 17:21 

Shalom Rabino Avraham, me desculpe os inumeros e-mails, todos os dias acesso o site em busca de novos conhecimentos mais me policio sempre para não enviar uma nova mensagem, mais tenho 

uma dúvida e preciso do seu auxílio, eu como filhos de Noé tenho a obrigação e o direito de dizimar,e alguns momentos fiz promessas de doação e cumpri outras não, mais pedi perdão por isso,se 

tenho o direito e posso como faze-lo, quero que agradar a D-us, não estou negociando com D-us, pois me sinto abençoado com o que Ele me deu pois tenho uma familia otima, quando digo familia 

me refiro a meus pais, irmãs, sobrinhos,esposa filha e enteado,vi o ultimo video é maravilhoso o conhecimento e entendimento, me sinto privilegiado com a oportunidade. 

Grato 

Alessandro 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.11.203.228 

Enviado em 11/12/2011 as 18:02 

Shalom Rabino Avraham, vendo o meu ultimo e-mail não deixei bem claro, espero sim bençãos materiais, mais não estou negociando, quero cumprir o mandamento e se for justo e merecer quero o 

melhor que D-us pode me dar. 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 11/12/2011 as 18:49 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro e todos os Noéticos deste site, 

=================================== 

P O S T 

F U N D A M E N T A L 

11/12/2011 

=================================== 

A mitsvá de ma’aser (“dízimo”) é uma mitsvá judaica. Entretanto, de um modo mais geral, um Ben ou Bat Noach deveria sempre fazer guimilút chassadím (“atos de bondade”), o que inclui dar 

tsedaca. Existem incontáveis comentários dos sábios sobre a mitsvá de tsedaca para os judeus. Um Noético legítimo precisa assumir a mitsvá de tsedaca, pois entre outras coisas, ele precisa de grande 

retificação devido à impureza de seu nível de néfesh. A tsedaca ajuda a retificar a nefesh. Segue a lógica que dar tsedaca tem valor intrínseco de elevação através da purificação do indivíduo, bem 

como de sua função de ajudar o próximo. Entretanto, é absolutamente importante entender que é proibido dar tsedaca – em tendo assumido esta mitsvá – para qualquer instituição ou indivíduo que 

não seja casher. Se a pessoa dá tsedaca para uma causa não casher, ela de fato alimenta a sitra achra (“o lado do mal”) mesmo que ela “ache” que está fazendo o bem. Ela é permitida de ajudar uma 

instituição ou indivíduo que seja também um Ben ou Bat Nôach, pois o cumprimento das Sete Leis e suas inúmeras ramificações já tem um valor em kedusha (“santidade”) que diferencia os Noéticos 

de todos os outros povos das nações do mundo. Não é o nível judaico, mas é o nível que Hashem em Sua infinita bondade permiti para os povos que buscam se retificar com a Sabedoria Divina, 

ainda que não tenham recebido a Torá. Além disso, certas mitsvót são permitidas ao Noético de cumprir a fim dele ou dela ganhar mérito espiritual para o mundo vindouro. Parece-me – em minha 

opinião – que como a mitsvá de ma’aser é essencialmente uma “extensão” (particularizada) da mitsvá de tsedaca, tendo elas propósitos “semelhantes” (mas não iguais, o que transcende a minha 

explicação aqui), portanto, creio – é minha opinião – que um Noético pode se desejar dar seu ma’azer nos parâmetros que eu já mencionei (do local e/ou indivíduo etc.). Sem sombra de dúvidas, seria 

sempre correto um Noético dar tsedaca/ma’aser para um membro do Bnei Israel, por outra razão muito importante. Assim como está escrito: “Hashem, Sua Torá, e o Povo de Israel são Um” (Zohar 

73a, Êkev). Portanto, quando um Noético mostra o seu amor por Hashem e Sua santa Torá – como é comum assim se pronunciarem – ele se incumbe literalmente de amar também e igualmente o 

Povo de Israel. Portanto, atos generosos (e não somente financeiros) para o Povo de Israel implicam no cumprimento do Shemá Israel (uma obrigação Noética): o pronunciamento e aceitação máxima 

da unicidade de D-us, pois Ele é o Sagrado Um, abençoado seja Ele, e Ele é Sua Torá e Israel é o Seu povo escolhido também. Além disso, aqui mesmo, nesta análise importante, encontramos algo 

mais sobre o ma’aser. Veja, está escrito: “E vós sereis para Mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel” (Êxodo 19:6). Deste modo, 

espiritualmente, todo membro do Bnei Israel é um cohen (“sacerdote”) para Hashem. Agora, ma’aser é trazido na Torá no livro de Números 18:21-26 e em Levítico 27:30-33), aonde é explicado que 

um décimo da produção deverá ser apresentado aos filhos de Levi quem por sua vez davam um décimo do seu ma’aser para o cohen (Número 18:26). E esta mitsvá sempre indicou o cumprimento 

leal e alegre do jugo das mitsvot de D-us (Nota: o grande comentarista Rashi explica que ma’aser abre a pessoa para receber a beneficência Divina. Ou seja, justamente pela sua confiança em D-us 

que sobrepuja o seu apego à sua produção ou ganhos em geral, ela é sim recompensada pelo Céu. Existem inúmeros outros comentários, místicos inclusive sobre estes assunto santo). Enfim, quando 

um Noético dá tsedaca e mesmo ma’aser, ao meu ver, ele está fazendo em outra “escala” o que o povo de Israel fazia para os filhos de Levi e os Cohanim, a saber, ben ou bat Nôach estará tratando o 

Povo de Israel, literalmente, assim como D-us Ele mesmo os chama: “Um reino de sacerdotes ['cohanim'] e um Povo Santo ['kadósh']“, e desta maneira, cumprindo (e que seja com muita alegria) 

com o desejo do Sagrado, abençoado seja Ele. 

Este é a minha visão sobre o cumprimento de ma’aser para todos os Bnei Nôach verdadeiros. Que Hashem abençoe estas minhas palavras e que através destas ações retas, todos que assim as 

cumprirem sejam abençoados com bênçãos doces e reveladas, amém e amém. 

========================================================================================================== 

Alessandro, sobre o seu número por vezes grande de mensagens: pode ter certeza que quando eu não achar sus perguntas pertinentes, ou simplesmente não tiver tempo, elas não serão respondidas. E 

o contrário disso é verdadeiro também, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 11/12/2011 as 19:12 | Em resposta a cassiano pereira dantas junior. 

Querido Rabino Avraham . 

Neste shiur Guerinom 

o senhor falar sobre dybbuk ? 

shiur Mesmo Gehinom é inadequado para eles. Eles continuam a vagar sem julgamento ou contabilidade no HaTohu Olam , verdadeiramente uma existência de caos surpreendente. Até certo ponto, a 

Olam HaTohu transborda em nosso mundo, vivida por pessoas ainda vivas. Eles deslizam dentro e fora do Nora’im Yamim , alheio a sua santidade e significado, como se não soubesse em que 

mundo eles residem. 

Estes niveis que o santo Zohar Haazinu se refere e os 7 camadas inferiores que o senhor se refere em seu shiur ? 

descem ao Guehinom nível após nível, até que descem no Avadom que se denomina “fundo”. E se ele santifica o Nome do Kadosh Baruch Hu e intencionar no AMEN como é necessário, sobe nível 

após nível para se deliciar do Olam HaBá, que flui constantemente e não cessa…” (Zohar Haazinu) 

amem 

depois de sexta feira , com a esperiencia que tive me preucupei em estudar mais sobre este assunto para conhecer melhor oque etou enfrentando pois antes achava que shedim e nao existia . 

obrigado por trazer luz de HASHEM atravez de sua santa Tora 

a mim e a tantos outros que buscam santificar suas vidas 

obrigado e tudo de bom 

ps: e sempre bem vinda sua correçao 

e exortaçao pois o tenho como um grande e querido mestre 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 11/12/2011 as 19:20 | Em resposta a cassiano pereira dantas junior. 

Não vou explicar nada disso agora, até porque suas preocupações precisam ser de andar reto e não com estes assuntos. 

Conheça de verdade a minha obra e respostas virão, 

Rabino Avraham 

http://ju_hobil@hotmail.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=11
mailto:ju_hobil@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=187.111.223.10&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-367
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-365
http://ppatimar@hotmai.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=11
mailto:ppatimar@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.27.95.107&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-368
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=11
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=186.204.159.1&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-369
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-368
mailto:alessandrolemondeft@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.74.37.45&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-370
mailto:alessandrolemondeft@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.11.203.228&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-371
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=11
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=186.204.159.1&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-372
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-370
http://ju_hobil@hotmail.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=11
mailto:ju_hobil@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=187.111.223.10&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-373
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-366
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=11
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=186.204.159.1&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-374
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-373


Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.11.203.228 

Enviado em 11/12/2011 as 19:21 

Shalom Rabino Avraham, muito obrigado, espero continuar seguindo suas orientaçãoes se D-us assim permitir, e espero um dia estar preparado para cumprir mandamentos e conceitos que me fará 

uma pessoa melhor do que sou.e guando minhas perguntas não forem pertinentes por favor me corrija e oriente. 

Grato 

Alessandro 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

177.17.151.100 

Enviado em 11/12/2011 as 19:48 

Shalom,Bem, vou tentar explicar um pouco de nossa hitória,tudo começou exatamente a mais ou menos uns seis anos atráz,eu trabalho na área da saúde,um belo dia estando de plantão no meu 

emprego anterior,no fórom de Campo Grande, aonde fiquei trabalhando todo o período de 2006-como técnico de enfermagem,exatamente neste ano começou a minha saga,eu estava de plantão,e 

nesse dia apareceu um (amigo)e esse amigo já fazia muito tempo que eu não o via,pois ele compatilhava a mesma fé que eu,nós éramos da mesma seita,então começamos a conversar, ele disse que 

não era mais membro desta seita,ai eu pergutei para ele, qual foi o motivo de ele ter desistido,e ele então começou a me falar que jesus era um nome pagão, e que yeshúa era o verdadeiro nome,que o 

mundo estava com seus dias contados,que nos próximos anos o planeta paticiparia de um governo mundial,que iria também aver uma nova moeda,que um escritor por nome de Armindo de Abreu 

escreveu um livro chamado o-Poder-Secreto,e nesse livro de quase novecentas páginas ele o autor,dizia a mesma coisa….Ai começou em nossas vidas uma grande confusão,pois nós éramos da Igreja 

Adventista,ai atravéz dele começamos a rever nossas vidas,para nós estava comesando tudo de novo.Bem,diante dessas tremendas informaçoes,eu,esposa,mãe,sogra,cunhada,e meus amigos 

íntimos,fomos paticipar dessa suposta( NOVA RELIGIÃO),e nessa nova religião que não tinha nem a sua identificaçao,começamos a frequetar a mesma,ao passar o tempo esse (amigo) disse para 

nós que existia um outro homem,talvez conhecido até do sr.,com o nome Robespiere,que se auto denomina (Judeu Messiânico),então esse homem vei até aqui em Campo Grande ms,e também 

começou a falar de grandes acontecimentos que estavam iminente para acontecer.Como eu já comentei,uma nova ordem mundial etc….e atravéz dele, nós começamos também a nos auto-

denominarmos (Judeus) Anuossítas,Messiânicos,etc.Então começamos a nos preparar,diante das infomaçoes que esse Homem veio trazer para nós lá da Bahia,ele é baiano,e nós fomos tomados pelo 

(pânico).Bem,ele disse que nós tinhamos de nos proteger,diante do que estava para acontecer,mas proteger-se,como?Ele disse então,que nós teriamos de ir embora para Israel! E fomos tomados pelo 

pânaico! E por incrível que pareça,eu,minha sogra,mais esse homem,e um rapaz do Ceara,pegamos o avião e fomos parar exatamente em Israel,para nos proteger,e tentar fazer alíah,e levar o pessoal 

daqui de Campo Grande para ISRAEL, a nossa viagem foi uma loucura,para mim algo fora da realidade,fomos muito humilhados nos aeropôrtos,pois fomos sem nenhuma prepaçao,bem chegamos 

lá,quando comecei a andar,olhar,foi ao muro das lamentaçoes,fomos a governo para tentar tomar informaçoes sobre alíah,bem a história é muito longa,mas ao estar no muro,tinha ali alguns Rabinos, 

e um deles me perguntou se eu queria usar o tefilín,eu disse que não,ele me perguntou se eu era Judeu,por alguns intantes,eu fiquei calado,pois ali mesmo eu descobri que eu tinha entrado numa 

grande fria,ai esse homem que estava com a gente,disse para um dos Rabinos ali presentes,ele é judeu sim,que no caso era eu,eu então usei tefilín,pois fiquei um tanto resseado com a situaçao, e com 

ele também.Essa minha viagem,foi exatamente em maio de 2010,ficamos em Israel 20 dias,fui em vários lugares,centro de jerusalém,no famoso banco Hapoalin,ficamos hospedados próximo do 

muro,em frete ao portão a onde o rei Daviv passava.E nessa saga,depois que voltei de Israel,eu já vim com a mente mudada em relaçao a ser Judeu,pois descobri que eu não era Judeu,e nem quem 

estava comigo!! mas sim que todos nós éramos góys,e que yeshúa era mais uma grande idolátria!! E TAMBÉM DESCOBRI QUE NÓS SOMOS SUBORDINADOS A SETE LEIS NOÉTICAS!! E 

QUE MASHIACH VIRÁ,PARA LIBERTAR ISRAEL,MAS O PESSOAL DAQUI,DESSA SUPOSTA KAHAL SE DENOMINAM JUDEUS ORTODÔXO!E PONTO FINAL,AI 

DESCOBRINDO A SUA OBRA FOMOS LIBERTADOS!!!EU,UM POUCO DA FAMÍLIA ,E AMIGOS.E ESSA KAHAL,TEVE UM JUDEU QUE VISÍTOU ELA,QUE POR SINAL 

ENCONTREI ELE LA EM ISRAEL,CHAMADO JAIME FUCS ELE É DO JUDEUS HUMANISTAS!MAS PELA INFOMAÇOES QUE TENHO ,ELA ESTAVA SENDO (APOIADA)PELO 

DEPUDADO DE ISRAEL,CHAMDO ASHER,MAS PARECE QUE ELE JA ABRIO O OLHO,POIS ELE JÁ DESCOBRIU A FALCATRUA.Bem,Rabino Avraham desculpe as falhas de 

portugues,ai foi um pedacinho da hitória,para eu chegar a onde estou,não sei se fui um pouco claro,se não fui tentarei ser na próxima,se D’US quiser,o seu trabalho é fantástico!!que possamos 

aguardar a chegada do único e verdadeiro Mashiach amem.Obrigado por hora,tudo de bom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 11/12/2011 as 20:03 | Em resposta a briskodesh. 

Não lhe escrevi nada – foi para outra pessoa que eu postei – e por favor não use o pronome pessoal “te” comigo. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 11/12/2011 as 20:08 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

O que foi é o passado. Agora é hora de limpeza, humiddade e verdade absoluta, amém. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 11/12/2011 as 20:10 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

O mais importante são as ações retas. O resto é “fala fácil”. 

É através do agir que se revela quem a pessoa é e o seu nível espiritual. 

Quero ver ações de vocês todos e não palavras. 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.11.203.228 

Enviado em 11/12/2011 as 20:25 

Shalom Rabino Avraham, sou um homem de 42 anos, não acesso o seu site todos os dias como divertimento, é por que tenho um objetivo, talvez minhas ações sejam pequenas, mais o Sr. tem que 

lembrar que eu estou um nivel muito abaixo do seu, para mim foi um grande esforço,e eu não tenho fala facil, pelo contrario tenho dificuldade de expressar o que sinto, entendo seu desapontamento. 

mais acredito na minha determinação. 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 11/12/2011 as 20:31 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

O recado foi geral, não pessoal. Sou muito preciso e claro na fala. Se fosse pessoal, ficaria evidente. 

Curiosa esta sua reação… 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.11.203.228 

Enviado em 11/12/2011 as 21:40 

Shalom Rabino Avraham, é a reação de um aluno que pode perder a oportunidade de sua vida, pois não vejo e não tenho contato com nenhum outro Rabino que pode me orientar e ajudar nessa longa 

caminhada, se fui ofensivo me perdoe, mais não posso ficar de braços cruzados na possibilidade de o Sr. abandonar esta causa, pois o Sr. foi bem claro, os seu objetivo não é os filhos de Noé, e sim 

orientar e ajudar o seu povo no ensinamento da Cabalá, não me entenda mau, eu quis é mostrar para o Sr. que a minha dedicação é séria apesar da minha fraqueza. 

Com as mais sinceras desculpas. 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 11/12/2011 as 23:11 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Ok, obrigado pela explicação. 

Está tudo bem. Você é um bom rapaz, amém. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 12/12/2011 as 0:20 

Pela Graça de D-us: 

Caros amigos, 

*** PENSAMENTOS – 12 DE DEZEMBRO 2011 *** 

A participação de vocês aqui é vital. Vivemos em momentos dramáticos de grandes mudanças que estão se revelando. Enquanto a maioria do mundo dorme, vivendo vidas sem significado, fúteis, 

vazias e irrelevantes, poucos buscam a verdade que em sua parte maior, permanece oculta. Alguns revelam a verdade, mas poucos estão interessados. Sedados pelo vício do físico, e consumindo tudo 

que lhes é apresentado sem pensamento crítico, aprofundamento e interiorização, a crise da escuridão no mundo se alastra com grande intensidade. Vocês, ainda são poucos, mas são pessoas que 

estão buscando e procurando entender as coisas. É preciso aumentar sensivelmente o grau de participação legítima aqui, no estudo da obra, e em tudo mais que eu gostaria de oferecer. Mas como 

posso eu oferecer para vocês mais coisas quando o que já existe ainda é pouco apreciado, estudado e interiorizado? Existem respostas minhas até longas aqui que pessoas que as receberam nem se 

preocuparam em responder. 

Existem hoje mais de 250 títulos no http://www.cabalashop.com.br. Será que vocês estão investindo em seu conhecimento? Eu sei bem a resposta. 

Além disso, existem textos e PDFs disponíveis no site bem como vídeos semanais, fórum de perguntas aqui, chat, etc. Tenho o desejo por seminários virtuais via vídeo. Será que alguém aqui está 

interessado? Uma pessoa? Duas? É muito pouco. É preciso sair da zona de conforto. Coisas muito sérias estão acontecendo no mundo. É preciso entender com muito mais profundidade as verdades 

espirituais e físicas que a Torá explica sobre todo o universo. É hora de acordar e agir com retidão. Você precisam se envolver muito mais, de modo digno e constante, com força e vigor. É para o 

próprio bem real de vocês. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 
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cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 12/12/2011 as 10:51 | Em resposta a briskodesh. 

Querido Rabino Avraham 

Minhas sinceras desculpas 

eu achei que foce comigo que o senhor avia falado 

sobre o relato . 

e me perdoe mais uma vez se usei o pronome pessoal te` se fiz nao avia percebido pois nao tenho escolaridade parei na 4 serie e fico ate com receio de escrever preucupado com em nao saber me 

expressar corretamente 

me desculpe mais uma vez pois sei que minha vida pessoal nao tem nada a ver com o proposito deste site ficarei em silencio para poder estudar melhor e conhecer melhor seu trabalho 

meus sinceros agradecimentos 

que HASHEM lhe abençoe com todas as bençao da santa Torah 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 12/12/2011 as 13:57 | Em resposta a cassiano pereira dantas junior. 

Caro Cassiano, 

Você se expressa muito bem, graças a D-us. E saiba que está tudo certo. 

Fique bem tranquilo e se mantenha próximo. 

Rabino Avraham 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.72.114.110 

Enviado em 12/12/2011 as 14:29 

Caros Amigos 

Graças a D-us temos recebido uma oportunidade maravilhosa. Nosso querido e amado mestre, não tem poupado esforços em trazer iluminação e correção as nossas vidas. Cada um de nós tem um 

nível diferente, cada um veio dos meios mais variados possíveis, como no caso do nosso amigo Sr. Marcio, que muito sofreu em sua caminhada até aqui, conforme relatou para nós. Mas aqui todos 

chegamos, graças a D-us, um mais debilitados, outros com mais vontande, mas estamos aqui. 

Acredito que todos que estão aqui, judeus e principalmente os não-judeus, compartilham um pouco da experiência que tive. Enquanto nos meios idólatras não economizamos esforços em servir aos 

ídolos. Dedicamos a eles nosso tempo, nosso dinheiro, fazíamos todo esforço para estar presente nos cultos, e muito mais. Isso tudo fizemos pela idolatria. E agora? Temos o caminho da verdade a 

seguir, nosso amado mestre a disposição na medida do possível, nosso mestre se esforça de verdade para nos ajudar, disso depende nossa vida, vamos ficar moles? Ficar parados? 

Amigos, me permitam, essa é nossa comunidade, nós somos irmãos nesta luta, companheiros que tem que se ajudar e ajudar o nosso querido mestre. Nosso passado já não nos serve, respeitamos as 

amizades que fizemos, mas no mundo que deixamos não podemos tirar mais proveito. Então amigos, eu sugiro, de coração, que todos nós possamos assumir um compromisso de verdade, nos 

unirmos em volta de nosso amado e querido mestre, apesar de estarmos longe um do outro, Hashem nos deu esse meio, através da Internet, e temos que aproveitar. 

Vamos retribuir um pouco a grande bondade que nosso querido mestre tem despejado em nós, pois afinal, ele espera algo de nós, e com certeza seu tempo é muito precioso. Então amigos, em 

especial os que sempre escrevem aqui, entre eles, o Sr. Márcio, o Sr. Alessandro, o Sr. Cassiano, o Sr. Hildeberto, Sr. Carlos, Sr. Eliyahu, e outros que visitam o site e que ainda não escreveram, o 

que podemos assumir como compromisso de verdade? 

Vamos nos unir, vamos ajudar nosso querido mestre, ajudar uns aos outros, vamos iluminar o mundo! Temos a Internet, vamos usá-la para o bem. Nós que não temos um local de estudos e para 

rezar, essa é uma grande chance. 

Se assumirmos compromissos com Hashem, ele verá nosso esforço, e se D-us quiser, nos ajudará em nossa caminhada. E sem contar, que como nosso mestre ensina, uma das maiores armas contra a 

yetser hará é a disciplina, o rigor, e formalidade. 

Nós podemos fácilmente assumir algumas coisas, como: 

1= Nos comprometer em ajudar nosso mestre a manter esse site e sua obra. 

2= Nos comprometer a manter um estudo regular com a orientação do nosso mestre. 

3= Nos comprometer a fazer um número de comentários. Enfim, creio que todos nós podemos contribuir com idéias. 

Como primeiro passo, eu sugiro, que nos organizamos de verdade, e façamos uma lista formal com os nomes e emails de todos os que se comprometem em comparecer e ajudar a manter as aulas do 

Rabino Avraham, se ele tiver disponibilidade. 

Eu desejo de coração, que todos os amigos apoiem e que possam se manifestar. 

Obrigado 

Eliezer 

eliezerbenavraham@hotmail.com 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.73.202.102 

Enviado em 12/12/2011 as 20:47 

Shalom Rabino Avraham, eu me comprometo e é uma honra participar, e que Hashem dê paciencia e força para o Sr. tudo de bom. 

grato 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 12/12/2011 as 21:55 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Querido chaver Eliezer 

De suas palavras faço as minhas, pois vc disse tudo. 

Espero sim poder ajudar e assumo o compromisso junto com todos 

os intereçados pois esta oportunidade nao vira duas vezes busco uma chance destas a 8 anos e agora nao vou deixar escapar 

estou disposto a fazer o que for preciso para ajudar nosso querido mestre tanto financeiramente como espiritual tambem pois o dinheiro so tem valor quando usado de forma correta e por todo o 

conhecimento que temos adquiridos, todo o dinheiro do mundo nao seria capaz de comprar nosso mestre faz com a melhor intençao de nos ajudar entao nada mais justo do que se unirmos forças para 

manter este avoda HASHEM que nosso querido mestre tem feito querido chaver Eliezer pode contar comigo pois acho que ainda tenho feito muito pouco queria fazer mais e melhor b´ezrat 

HASHEM 

shalom e que HASHEM nos abençoe nos danto força e coragem para vencermos esta batalha lehitra´ot 

cassiano pereira dantas junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 12/12/2011 as 22:35 

Querido Rabino Avraham 

Obrigado em quanto viver quero estar sempre proximo 

para aprender com humildade e reverencia , pois HASHEM me concedeu 

uma oportunidade unica , e espero agradece-lo aprendendo tudo que poder para que eu venha ser melhor do que eu era e assim cumprir meu papel no plano da criaçao de HASHEM e assim apreçar a 

vinda de nosso querido e verdadeiro MASHIACH que seja breve e em nossos dias 

shalom e mais uma vez obrigado 

que HASHEM lhe abençoe com saude prosperidade e paz amem 

BARUCH HABA B´SHEM AD´NAI 

Ana Claro 

anaclaro007@gmail.com 

201.1.160.152 

Enviado em 13/12/2011 as 12:32 

Ao Sr. Rabino Avraham, 

Sou nova aqui no seu site que é muito interessante e inteligente, lendo as suas obras dos textos em PDF, vídeos, glossário e etc. Estou aprendendo que faz bem para a alma. 

Tenho dificuldade de entender que sou deficiente auditiva e problema de fala que estudei até ginásio, e não passei colegial e nem faculdade, por tenho muito dificuldades. Desde criança até 

adolescente frequentava na Pedagogia e Foniatria para tentar, que os meus pais lutaram muito. Já sofri muito desde criança e até hoje por causa de surdez e problema de fala que ninguém entendem. 

E uso aparelho auditivo. As vezes escrevo errado, também não conheço algumas palavras difíceis que vejo dicionário e falo bem ou erro. O nosso D-us me ajuda bastante. Estou participando no seu 

site, e quero ser melhor, bondade, positiva e boa fé. 

O D-us me permita. Amém. 

Obrigada, 

Tudo de bom. 

Ana Claro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 13/12/2011 as 18:51 | Em resposta a Ana Claro. 

Cara Ana, 

Obrigado pela sua linda mensagem. É bom tê-la aqui. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.92.84 

Enviado em 14/12/2011 as 14:17 

Shalom,Rabino Avraham.Depois de muita luta,adquiri mais duas grandes obras de sua autoría.ALMAS GÊMEAS,DARÓCH-DARACH,Amem!Tudo de bom. 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 14/12/2011 as 14:21 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Observe a grafia correta: é Darósh Darásh. 

E o valor e ganho se inicia exatamente na luta. 

Rabino Avraham 

Marcel 

maahcelzinn@hotmail.com 

189.79.107.237 

Enviado em 14/12/2011 as 15:23 

Rabino Avraham . 

Tenho uma marca em meu corpo, da qual eu não nasci com ela, ela foi feita em mim em um periodo da minha infância, simplesmente apareceu em mim . 

A marca é igual as estrelas de uma dada constelação . 

Em teu conhecimento, sabe algo a respeito disso. 

Shalom. Muito Obrigado. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 14/12/2011 as 15:32 | Em resposta a Marcel. 

Marcel, 

Primeiro, por favor não use o pronome pessoa “teu/te” comigo. 

Segundo, mesmo que eu soubesse não diria, pois em nada isso tem relevância para o caminho de um indivíduo que se afirma como Ben Nôach. Este tipo de consideração é “domínio” do lado 

negativo. Certamente você deve ter muitas outras coisas para se preocupar à respeito da sua atuação Noética legítima. Portanto, fique tranquilo sobre este assunto. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Cassiano Perreira Dantas 

Junior 

ju_hobil@hotmail.com x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 15/12/2011 as 12:54 

Querido Rabino Avraham shalom 

Mais uma vez venho agradrece-lo 

por ter tirado minhas duvidas . 

Se for possivel gostaria de fazer mais 2 pergunta .Seria sobre as unhas e cabelo se um nao judeu tambem deve enterar ? 

E se tambem nao devemos misturar o leite com a carne ? 

tenho talheres separando tudo que e de leite e carne com cores diferentes pois sempre procurei seguir as leis kasherut pelomenos sobre carne e vinho e leite , mas agora como tudo tem sido novo em 

minha nova vida de b´nei Noach 

Ja encomendei o livro de fundamentos dos b´nei Noach . 

para poder me adaptar ao meu novo modo de vida , pois sem entendimento estava tentando praticar o judaismo 

E entendi o que o senhor me falou sobre minha aciedade realmente e algo muito negativo me impede de aprender . 

Tambem estou tentando melhorar a forma de falar com o senhor espero apreender pois li no shiur de Brit kodesh sobre aquele que nao fala corretamente tambem nao guarda sua Brit 

Portanto estou sendo shomer eináyim li no SHIUR Parashá de Shelách Lechá “ Pois tudo que os olhos veem o coraçao deseja e as maos fazem 

Mais uma vez obrigado rezo a HASHEM com humildade para que ele o abençoe pois seu trabalho tem sido muito especial e fundamental para toda a humanidade 

tudo de bom 

cassiano 

john 

john_mark@aol.com 

189.79.107.237 

Enviado em 16/12/2011 as 13:45 

Obrigado pelas informações contidas neste belo site ! 

Marcel 

maahcelzinn@hotmail.com 

189.79.107.237 

Enviado em 16/12/2011 as 13:53 

Rabino. 

Não sou Ben nôach, eu sou judeu . 

Se não teria relevância para um Ben nôach, teria pra um judeu ? 

Porque consideração do lado do mal ? 

Sabe que é mais interessante ? 

quando lhe perguntei sobre a marca e postei meu comentário, o número 

do meu comentario foi 400 veja : 

http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-400 ( comment-400 ) 

Que realmente é o valor da letra ת que justamente significa marca, sinal. 

me perdoa se vejo mistério em tudo. 

Muito Obrigado pela resposta Rabino. 

Shalom. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 16/12/2011 as 13:57 | Em resposta a Marcel. 

Marcel, 

O fato de você ver “mistério em tudo” é na essência muito positivo. 

Procure me contatar diretamente. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.83.181 

Enviado em 17/12/2011 as 19:12 

Shalom,Rav Avraham,sobre sua aula(BRIT-KÔDESH) qual de suas obras, eu e minha esposa poderiamos adquirir,ligado a essa aula tão reveladora?muito obrigado mais uma vez.Tudo de bom 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.11.225.247 

Enviado em 17/12/2011 as 23:34 

shalom Rabino Avraham, por não ter uma alma judaica, isto quer dizer que o Bem e mal estão ligados a mim de uma forma bem proxima, pois eu só tenho uma alma, então eu tenho quando digo eu 

me refiro a nos filhos de Noé, que me policiar sempre, pois sempre estarei perto de cometer erros, e meu processo de purificação nunca será completo pois eu sempre vou ter em mim uma parte 

animalesca. 

estou estudando sua obra esta duvida veio destes estudos. 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 17/12/2011 as 23:43 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

A essência do que você diz é correta. Entretanto, a retidão Noética verdadeira permite o recebimento de ajuda celestial que eu não posso discutir em um fórum publico. Eu explico isso no meu livro 

“Cuidado! Sua alma pode estar em perigo”. Se D-us quiser, você entenderá deste livro e dos meus shiurim que a retidão e o cumprimento zeloso das 7 Leis com uma vida realmente santificada – 

como eu busco ensinar todo o tempo – mesmo diante dos obstáculos, estabelecem um caminho que literalmente “levanta espiritualmente” os Noéticos. Veja, a maior dificuldade é o entorno dos 

Noéticos além da confusão natural sobre os assuntos espirituais. Isto é muito importante e delicado. E eu abordo isso também nos meus shiurum sobre Bnêi Nôach que estão 

no http://www.cabalashop.com.br. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

P.S. Estou te aguardando no chat… 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.54.116 

Enviado em 18/12/2011 as 12:27 

Shalom,Rav Avraham.Eu fiz um comentário,Rav, sobre(relações sexuais),seria possível o sr, me indicar qual obra sería viavel eu adquirir no CABALÁ SHOP,sobre essse assunto tão sério e 

vital?Pois e e minha mulher não podemos ter filhos.Grato,por mais uma grande atençao de sua parte.Shalom,Obrigado. 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 18/12/2011 as 16:39 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Faça o esforço e procure o assunto que lhe interessa no campo de BUSCA do http://www.cabalashop.com.br 

Thiago 

thiagopelinson@bol.com.br 

201.80.132.64 

Enviado em 18/12/2011 as 17:09 

Rabino Avraham todas as musicas que estão aqui no seu site, foi o senhor que compôs? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 18/12/2011 as 17:10 | Em resposta a Thiago. 

Sim Thiago, e muitas outras em outro site. 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.29.159.126 

Enviado em 18/12/2011 as 22:00 

Boa Noite, é muito bom e esclarecedor, sobre o texto de perguntas e respostas principalmente no estudos e Obrigações que cabe estudar tudo, aquilo que aumenta o temor e amor a D-us e a cumprir 

as 7 Leis Noéticas. 

Que o milagre da Chanuka ilumine todas familias Judias que estão afastadas da Torá a se voltarem a Hashem nesta grande data de iluminação e aos Bnei Noach a cumprirem as 7 Leis universais. 

Thiago 

thiagopelinson@bol.com.br 

201.80.131.132 

Enviado em 19/12/2011 as 22:18 

Rabino Avraham, o não judeu precisa obrigatoriamente ter uma igreja e frequentar diariamente? ou para o BNEI NÔACH isso não é tão importante? 

porque hoje em dia esta dificil encontrar pessoas seriamente comprometidas com a palavra de D-us 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 19/12/2011 as 22:20 | Em resposta a Thiago. 

Pelo contrário. É completamente proibido frequentar lugares idólatras. 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.48.12 

Enviado em 21/12/2011 as 0:23 

Shalom Rabino Avraham, neste mundo cercado pela idolatria principalmente neste momento como foi muito bem colocado pelo Sr. as pessoas se voltam mais para sua crença idolatra, e me parece 

que a violencia e algumas tragedias naturais, se tornam mais evidentes, acho eu que para o Sr. que tem essa sensibilidade e espiritualidade tão avançada é como se caminha-se num jardins de 

serpentes, não quero dizer que as pessoas são as serpentes, mais pela ignorancia e falta de questionamento alimenta estas serpentes, e afasta D-us de nosso mundo, que Ele não permita, que D-us lhe 

dê força para enfrentar as batalhas que à de travar, tudo de bom 

Alessandro 

Carlos Alberto Martins 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.60.42 

Enviado em 23/12/2011 as 15:56 

Shalom, Rabino Avraham, 

Tenho um filho de 18 anos que diz que um seguidor da Torah, e não quer tirar a barba, porque viu esse mandamento na Torah….e devido esse seu comportamento ele está perdendo oportunidades no 

mercado de trabalho…..o que o Senhor pode me ajudar para explica-lo sobre esse mandamento a quem compete observar? 

abcs 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 23/12/2011 as 15:59 | Em resposta a Carlos Alberto Martins. 

Se ele fosse judeu era uma coisa, como não é, ele está completamente enganado. Mas como tem 18 anos, é fácil entender isso  

Apenas diga isso a ele e boa sorte! 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.87.158 

Enviado em 23/12/2011 as 16:04 

Shalom,e muito obrigado por mais uma shiur reveladora,isso que o Rav tém nos revelado é algo surprendente,agora já começamos o estudo do livro Darósh Darásh,e se D’US quizer estaremos aqui 

do outro lado da tela aprendendo mais e mais.Muito obrigado mais uma vez.Tudo de bom 

Carlos Alberto Martins 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.60.42 

Enviado em 23/12/2011 as 16:07 | Em resposta a briskodesh. 

Rabino, 

Infeliszmente não estou em condições de adquirir seu material. MAS aproveito sim as oportunidades de aprender sobre o material disponivel em seu site..e creio que com minha humildade chegarei 

ao caminho da retificação… 

Abcs 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 23/12/2011 as 16:09 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Fico feliz. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Marcelo 

marcelpatriota@hotmail.com 

201.15.250.98 

Enviado em 24/12/2011 as 22:06 

B”H 

Caro Rabino Avraham, 

Camuflagem. Que testes estão me aplicando? Que mensagens desejam me repassar? O que eu não estou enxergando? O que eu consigo fazer, o que eu diminuo ou deixo de fazer, como eu consigo 

terminar alguma coisa? Onde eu busco minhas respostas? Na boca de HaShém. O que há nela? Palavras de Torá e um Rabino valente, capaz de quebrar muralhas das mais resistentes tudo graças a 

força do S-nhor dos exércitos. Minhas palavras não são nada, são apenas palavras de alguém angustiado dia e noite, interminavelmente. Nem o computador que eu uso é digno para mim, mas 

Hashém há de trazer rapidamente a cura ao Rabino do seu problema neurológico, tem honra, tem capacidade, tem fibra, tem vigor, tem perservarança, luta sem parar, só não vê isso quem é cego, não 

estou sabendo me beneficiar do jeito certo do que ele tem trazido, mas eu queria muito isso, HaShém o sabe, tenho imensa dificuldade em expressar-me inclusive de modo escrito, sou pesado de mão 

e pesado de fala, não sei o que será de mim nos próximos dias. Esta mensagem veio graças à vontade Divina, pois nem eu a imaginava produzir numa noite após o Shabat. Espero ser compreendido, 

peço a HaShém a cura total e completa de nosso Rabino. 

Tudo de bom, 

Marcelo. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 24/12/2011 as 22:19 | Em resposta a Marcelo. 

Amém e amém. 

Obrigado, 

Rabino Avraham 
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Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.199.72 

Enviado em 24/12/2011 as 22:39 

Shalom Rabino Avraham, tudo de bom, pode parecer estranho mais senti sua ausencia nestes dias, tenho o meu pai que é ligado a idolatria, muito mais pelo hábito, do que realmente pela razão. Mais 

ele tem uma dificuldade muito grande em questionar, posso apenar rezar por ele ah. parece ironico, eu sei pois eu só sei o caminho luto todos os dias para estar proximo do caminho que é correto, não 

quero ser exemplo, quero apenas mostrar para ele que D-us é maravilhoso e mesericordioso e que nossos sobressalto na vida é apenas escolhas erradas que fazemos, quero dizer que lhe adimiro 

muito. 

Grato 

Alessandro 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.199.72 

Enviado em 25/12/2011 as 0:38 

Rabino Avraham lendo o que eu escrevi não deixei bem claro, guando eu disse que admiro, eu quis dizer que admiro o seu trabalho, pois tenho aprendido muito neste pouco espaço que temos, talvez 

para as outras pessoas não seja significante, mais mudar seu modo de pensar e avaliar é algo fantastico, cometo erros sim mais eu repreendo e procuro acertar, guando chego em casa reflito, e tento 

mudar o amanhã, muito obrigado o sr. não sabe o tanto que foi e é importrante em minha vida. 

Grato 

Alessandr 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

177.35.88.117 

Enviado em 26/12/2011 as 16:19 

Caro Rav Avraham. 

Tenho sempre acompanhado o material disponível nos sites, bem como àqueles que adquiri, e, toda vez que estudo esse material santo, me sinto como se algo em mim se renovasse: como uma 

criança que está a aprender sobre o amor e temor a D’us, através dos ensinamentos trazidos pelo senhor.Estou neste momento ouvindo o shiur a respeito das festas idólatras. Fico feliz que mais um 

projeto como esse (de aulas ao vivo) tenha voltado a acontecer. Que HaShem possa iluminá-lo em seu nobre trabalho de difusão da Torá sagrada. 

Alexandre Las Casas de 

Oliveira 

alexandrelc27@yahoo.com.br 

187.106.81.248 

Enviado em 27/12/2011 as 16:01 

Prezado Rabino Avraham 

Depois de nosso primeiro contato, fiz o pedido no “cabalashop” para obter duas aulas do senhor sobre o tema “Bnei Nôach” (hoje, finalizei a audição da segunda aula). 

A forma que os temas foram abordados muito me esclareceram sobre o assunto, ficando, Rabino, pendente uma questão a levantar-lhe: é permitido aos “Bnei Nôach” rezarem a Deus na língua 

sagrada (hebraico)? Em caso afirmativo, como poderiam ser feitas essas preces. 

Me desculpo, desde já, caso esteja me precipitando de alguma forma. 

Um abraço, 

Alexandre. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 27/12/2011 as 16:06 | Em resposta a Alexandre Las Casas de Oliveira. 

Caro Alexandre, 

Não é necessário rezar em Hebraico e de fato, é melhor rezar na língua mais próxima da pessoa – sua “língua mãe”. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.194.43 

Enviado em 27/12/2011 as 20:22 

RABINO AVRAHAM 

Quero expressar minha alegria e o meu muito obrigada , por cada palavra que o Sr em sua bondade tem me transmitido. 

Que D-US em sua infinita bondade o abençoe sempre !! 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.11.203.49 

Enviado em 28/12/2011 as 18:14 

Shalom Rabino Avraham, gostaria que o Sr. me ajuda-se, como detectar atitudes egoistas e como transfoma-las em atitudes altruistas, principalmente vivendo num mundo de tanta concorrencia, por 

onde começar para nos aproximar do nosso objetivo que é uma proximidade com Hashem, e buscar consequir uma visão do mundo superior, pois percebi que não estou deixando de viver uma vida 

nem me privando de nada, realmente estou buscando é abrir novos horizontes novas possibilidades, pois vivemos na total escuridão, e temos que achar essa lamparina dentro de nossa alma para 

vislumbrar e agradar a Hashem. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 28/12/2011 as 18:46 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

Um questionamento profundo seu. Fico surpreso, pois em geral as pessoas neste país são incapazes (se não aversas) de aprofundamento. Você se destaque com esta questão. 

Não tenho como responder em uma frase. Nada que valesse a pena deveria ser respondido assim. Eu busco mostrar com minhas ações e também com minha obra oral e escrita como fazer o que você 

pergunta. O assunto é delicado e demais importante. Mudar o ratsón(“desejo/vontade” em Hebraico) da pessoa de modo que ela inverta sua vontade de receber para a vontade de oferecer é talvez a 

essência de todo o trabalho da Torá. Assim, não é algo que se responde academicamente, mas sim se trabalha gradualmente para trazer à consciência os parâmetros, condições e processo 

mental=emocional necessários para atingir este objetivo espiritual tão real. Esta é uma tarefa para gigantes, pois como está escrito: “Quem é forte? Aquele que domina sua má inclinação” (Pirkê 

Avót). Eu tenho a esperança que se as pessoas participarem mais desta obra e das maneiras que eu sigo ensinando, com o tempo, as repostas virão. A Torá não é um livro, mas o Espírito Vivo de D-

us, que precisa ser vivenciado de modo correto este sopro Divino se afasta. Existe um processo e jornada, e se D-us quiser ao estudar e vivenciar seus estudos na prática e jamais no academismo 

te´rico, você e outros , perceberão a força, beleza e bênção de mudar o seu ratsón de atitudes egoístas paras as altruístas, emulando assim a D-us, amém. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

200.103.11.41 

Enviado em 28/12/2011 as 21:48 

Shalom Rabino Avraham, espero que de fato nos todos que estamos aqui buscando consigamos estudar e vivenciar esta mudança, e esperamos contar com ajuda e orientação do Sr. pois o pouco que 

foi aprendido foi devido ao seu esforço e paciencia. 

grato 

Alessandro Ferreira 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.52.127.200 

Enviado em 29/12/2011 as 19:33 

Shalom Rabino Avraham, se puder me tire essa dúvida, se o Sr. por algum motivo não tivesse dedicado a vida aos estudos da Torah e Cabalá, não ter passado por o processo de aprendizado, o Sr 

teria outras vidas para concluir este trabalho?, pois eu entendi que as almas fazem parte do Eterno e que elas veem a terra sem conhecimento e então todo o estudo e aperfeiçoamento é para agradar o 

Eterno e se unir a Ele novamente, pois o nosso livre arbitrio é só para escolher entre o Bem e o mal, pois após escolhermos o caminho do Bem nossa vida passa a ser dirigida por D-us. E no caso dos 

filhos de Noé, no meu caso fui criado num ambiente idolatra, tenho começado o meu estudo muito tarde e ainda sofro para tirar de mim habitos idolatras, e percebi que esse processo de aprendizado é 

longo talvez eu não tenha tempo para alcançar os niveis de espiritualidade para me aproximar do Eterno, terei outra oportunidade? 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 29/12/2011 as 20:37 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

Outra surpreendente pergunta sua, baruch Hashem. 

A resposta é sim, claro. Isto é parte da fé em D-us e Sua Torá. Mas os detalhes aqui são infinitos. 

Rabino Avraham 

Alexandre Las Casas de 

Oliveira 

alexandrelc27@yahoo.com.br 

187.106.77.69 

Enviado em 29/12/2011 as 21:03 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado pelo esclarecimento, Rabino Avraham. 

Um abraço, 

Alexandre. 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

187.113.55.49 

Enviado em 30/12/2011 as 15:56 

Shalom,Rav Avraham.Dei início a leitura em uma de suas grandes obras,chamada pelo nome de Darósh-Darásh,que por sinal esta nos surprendendo muito,muito,a surpresa é tão grande que me 

causou espanto e ate medo,pois nunca tinha lido algo tão forte!.Se o Sr. Rav poder me reponder e se for viável a pergunta que irei fazer entre outras tantas que essa obra fantástica tráz,fico muito 

grato por mais uma gentileza.Segue a pergunta:1-Os guilgul já aconteceram todos?ou poderam ainda acontecer?,2-Eu que sou góy também teria que reencarnar para ter filhos?3-Esse espanto que me 

causou ao começar ler sua santa obra é normal?Deste de já agradeço por mais essa oportunidade,e deculpe a minha ingnorância,as vezes fico em silêncio,pois o silêncio é uma serca para 

sabedoría.Obrigado,Shalom 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 30/12/2011 as 16:54 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Caro Marcio, 

Anda muito sumido! 

Pergunta 1. Não 

Pergunta 2. Não entendi a pergunta. 

Pergunta 3. Graças a D-us por esta reação, pois é a única reação verdadeira que mostra a sua sensibilidade espiritual. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

189.59.84.234 

Enviado em 30/12/2011 as 17:49 

Desculpe Rav, Em relaçao a pergunta de numero dois vou repetir:2 Eu que sou um noético,e não posso ter filhos nessa vida, se eu morrer eu teria que reencarnar para ter meus filhos?ou essa 

reencarnaçao é só para o judeu?Me desculpe pela falha.SHALOM, TUDO DE BOM,OBRIGADO PELAS RESPOSTAS UM,E TRÊS.E OBRIGADO PELA PREUCUPAÇAO,QUERO ADQUIRIR 

MAIS E MAIS DA SUA SANTA OBRA,ELA É UM TESOURO ENCONTRADO QUE HASHEM NOS DEU DE PRESENTE!AMEM.OBRIGADO MAIS UMA VEZ,SHALOM 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 30/12/2011 as 17:58 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Caro Marcio, 

Estes assuntos são de D-us e não devemos nos preocupar com coisas assim. A mitsvá de procriar é para toda a humanidade. É fundamental procriar e só de modo correto (veja o site Brit Kôdesh e as 

inúmeras explicações lá), para ajudar na vinda da era do verdadeiro Mashiach. É melhor evitar qualquer resposta para o assunto de reencarnação, pois Hashem é o Mestre do Mundo e Ele fará o que 

for necessário de acordo com o Seu plano Divino. A preocupação de cada um é cumprir com o seu avodah Hashem (“serviço a D-us”) de modo mais correto possível e se ligar a Ele no máximo de 

sua capacidade. Este deve ser o seu foco e de todos que buscam a Torá. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.11.203.37 

Enviado em 30/12/2011 as 18:27 

Shalom Rabino Avraham, para conseguirmos realmente esta conexão com o Eterno, a nossas dores, fracassos, derrotas são detrminadas por D-us, então temos que agradecer a Ele por tudo que 

acontece em nossas vidas, pois tudo tem um propósito Divino, 

Alessandro 

tenha um ótimo Shabat, 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

189.27.91.221 

Enviado em 30/12/2011 as 20:48 

Amem,que gentileza da sua parte Mestre Avraham ter me respondido, mais uma vez obrigado.Tem algo ainda me preocupando.É sobre a questão da carne KASHER, O Rav me deu o endereço de 

duas empresas para eu poder adquir o produto, porém eles me disseram que não fazem essa região Campo Grande MS. onde resido,e agora Mestre Avraham, como devo proceder? se poder me 

orientar agradeço. Sobre a questão do BrisKodesh eu não consígo adentrar,mais uma vez estou com dificuldade,mas tudo bem estarei sempre tentando.Obrigado Tudo de bom. 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

189.27.91.221 

Enviado em 30/12/2011 as 20:48 

Amem,que gentileza da sua parte Mestre Avraham ter me respondido, mais uma vez obrigado.Tem algo ainda me preocupando.É sobre a questão da carne KASHER, O Rav me deu o endereço de 

duas empresas para eu poder adquir o produto, porém eles me disseram que não fazem essa região Campo Grande MS. onde resido,e agora Mestre Avraham, como devo proceder? se poder me 

orientar agradeço. Sobre a questão do BrisKodesh eu não consígo adentrar,mais uma vez estou com dificuldade,mas tudo bem estarei sempre tentando.Obrigado Tudo de bom. 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

189.27.86.115 

Enviado em 31/12/2011 as 12:59 

Parashá, vaiygash!É Rav, mais uma fantástica e reveladora aula,algo que eu nunca esperava ver em minha vida.Realmente lhe digo e reafirmo ,isso mexe muito comigo,embora eu não tenha mérito 

algum,espero que possamos participar desta incrível era messiânica se D’us assim o permitir.Shalom,tudo de bom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 01/01/2012 as 17:57 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Caro Marcio, 

Veja este link: http://www.superk.com.br 

O SuperK é o maior e mais completo supermercado Kasher no Brasil Eles enviam comida para qualquer lugar e tem de tudo, inclusive carnes. Não sei se o site já está todo pronto, mas tem o telefone 

lá e você pode ligar e verificar sobre o envio das carnes até sua cidade. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

189.59.86.177 

Enviado em 01/01/2012 as 19:42 

Obrigado pelo novo endereço,entrarei em contato para tentar adquirir carne kasher ,se eu conseguir publicarei um comentário.Shalom, e muito obrigado. 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.74.201 

Enviado em 01/01/2012 as 20:49 

Shalom Rabino Avraham, para conseguir receber esta nova alma, tendo afastado todo os maus pensamentos de egoismo, só conseguirei ter ações autroistas se me converter, ou como um filho de Noé 

conseguirei tal estagio, pois eu busco me aproximar de Hashem, e tenho compreedido que preciso me esforçar e muito, mais preciso de direção, não quero dizer que tenho me afastado dos maus 

pensamentos,preciso de sua orientação para conseguir, quero conhecer novos mundos, ter a minha vida direcionada pelo Eterno, ter sensibilidade para entender as mudanças do mundo, ter atitudes 

naturais que agradam a Hashem,tenho estudado, mais necessito de orientação pois como um barco em alto mar, por maior que seja a experiecencia do do comandante a bussola é necessaria, não 

quero atropelar etapas, mais tenho um anseio muito grande e talvez não muito tempo, desculpe novamente o numero muito grande de comentarios mais tenho muita sede de conhecimento. 

grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 01/01/2012 as 22:58 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Seu caminho Noético se for zeloso, rigoroso, sincero, com conhecimento, humildade e sempre com temor a D-us e amor a D-us, a Sua Torá e o Povo de Israel, então será o suficiente e também 

abençoado, amém. 

Rabino Avraham 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.76.216.38 

Enviado em 02/01/2012 as 23:23 

Prezado Rav.Avraham, 

Venho atravéz deste breve comentário,não para deixar aqui alguma pergunta, mas ”sim” , para colaborar de certa forma,” comigo mesmo”. Quero tentar passar para as pessoas um pouco do que sinto 

em relação ao Rav.Avraham e ao seu material: ”Sempre” , ”bato na mesma tecla”, ou seja sou repetitivo em meus comentários; Mas ” Todos que aqui estão, precisam entender, que: ”Os vídeos, as 

aulas, palestras , textos” e etc.. Tudo que é ”emitido” literalmente pelo Rav Avraham deve ser levado com o máximo de atenção ,carinho e respeito. ”Vocês não sabem o ”quão” ”raro” e precioso é 

este material, inclusive para aqueles que sim já possuem um certo nivel de religiosidade, observância e estudo, ”simplismente”’ ninguem encontrará nada similar, que resuma e se adapte tão 

perfeitamente a nossa realidade atual. Por isso, deixo aqui meus sinceros ”’votos”’para que todos possam dar o maior grau de deticação e respeito não só pelo Rav.Avraham, mas como para o seu 

material: ”Vocês, não sabem quem é o Rab.Avraham e muito menos as origens de todo o seu material, por isto tenham literalmente ”medo” deste material no ”bom sentido ” é claro, e possam 

usufruir da melhor maneira possivel. Obrigado. 

Marc 

Rodolfo Guilherme Manchini 

rodolfomanchini@gmail.com 

187.35.77.55 

Enviado em 03/01/2012 as 12:03 

querido Rabino Avraham, e com muitos agradecimentos no meu coração ao Eterno e Unico D”us, e a seu unico povo que estou trilhando os caminhos da conversão, a este Maravilhoso Unico Eterno 

e Verdadeiro D”us Salvador , que se compade do estrangeiro que se achega , e faz cidadania a seu povo sabendo das minhas nescesidades estou aqui para desfrutar desta benção de poder segurar em 

suas franjas de conhecimentos vivificadores, que desfruto vivendo em shalom aguardando tambem o unico e verdadeiro Messias quando leio isaias 53 medito no Holocausto vejo voçe Yisrael 

salvando com seus sacrificios de amor para com a lei. penso se teria coragem de dizer teu povo e meu povo nesta data, falar hoje isto e facil que o Eterno coloque esta força em mim pois te amo 

Yisrael. Rabi hoje meu filho Avraham Iafé começou a sorrir seu primeiro sorriso se deu aos 42 dias de vida Baruch ata Adonai 
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Querido Rabino Avraham quais são as seis sefirot, que unem acima em unidade? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 03/01/2012 as 13:18 | Em resposta a Rodolfo Guilherme Manchini. 

Obrigado Sr. Rodolfo, 

Os assuntos das sefirot não são apropriados para o Sr. neste estágio e nem são seis. Mas fico contente com seus passos, se estes são guiados estritamente pelas leis da Torá como eu ensino e nada 

mais. Portanto, o sr. é bem vindo desde que entenda que aqui é reduto da correção para que se alcance verdadeira elevação. à propósito, não existe conversão reconhecida no Brasil. Toda e 

qualquer forma de suposta conversão que esteja ligada a alguém ou organização no Brasil é fraudulenta, produto sórdido dos orgulho de charlatões e da plena rejeição a Torá. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

P.S. Não se usa a expressão Baruch Ad-nai como o Sr. o fez neste caso. 

João Levi 

joaolevi@gmail.com 

201.82.140.172 

Enviado em 03/01/2012 as 14:51 

Shalom Rabino Avraham! 

Conheci suas parashás no Youtube “por acaso” e fiquei impressionado com a identificação entre o seu conhecimento e as informações que venho coletando pouco a pouco durante anos, mas que para 

mim seria distribuído de modo fragmentado dentro desse cenário apocalíptico em que nos encontramos. 

Não utilizo as redes sociais da internet, mas se o sr. tiver um tempo disponível para um humilde Ben Noach, gostaria de lhe pedir algumas recomendações por email. 

Agradecido desde já 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 03/01/2012 as 14:59 | Em resposta a João Levi. 

Caro Sr. João, 

Obrigado por me escrever. 

A “recomendação” que lhe faço, se sua humildade for real, é que estude minha obra a fundo e se ligue a D-us do modo que a Torá ensina e não de qualquer forma que o sr. acha que entendeu ou 

“acumulou”. Aí, se através de sua participação fiel aqui e humilde caminho, o sr. então e somente assim encontrará o que busca, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Cassiano Pereira Dantas 

Junior 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 03/01/2012 as 18:10 

Rabino Avraham 

Estou com uma duvida e espero que possa me ajudar 

Como devo proceder a respeito de ajudar um parente 

que professa uma religiao idolatra , caso Mae pai erma ? 

Estava pensando que se eu ajuda-la ela conserteza vai agradecer ao seu deus pagao , e tenho receio de fortalecer estas entidades profanas 

sitra achrá . 

Mas ao mesmo tempo tenho receio de nao estar correto 

Se for possivel me ajudar de dando esta orientaçao 

Muito obrigado Tudo de Bom 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 03/01/2012 as 18:25 | Em resposta a Cassiano Pereira Dantas Junior. 

Caro Cassiano, 

Sua questão está incompleta. Que tipo de ajuda que você está falando? Se não se se sentir confortável de escrever aqui, me envie uma mensagem privada. 

Rabino Avraham 

Cassiano Pereira Dantas 

Junior 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 03/01/2012 as 18:47 | Em resposta a briskodesh. 

Querido Rabino Avraham 

Minha irma esta passando por nessecidades 

financeiras e eu queria saber se deveria ajudar com mantimentos 

Nao sei como mandar uma mensagem privada . 

Desde já obrigado 

Tudo de Bom 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 03/01/2012 as 19:00 | Em resposta a Cassiano Pereira Dantas Junior. 

Caro Cassiano, 

Você deve ajudar sua irmã, sem dúvida alguma. Entretanto, quando ajudar você deve falar a ela que de acordo com a Torá de Hashem, a tsedacá (neste caso, a “ajuda”) é um dos pilares que 

sustentam o mundo. 

“A bondade é a fundação sobre a qual foi edificado o mundo, e nos céus colocaste a marca de Tua fidelidade” (Salmo 89:3).  

Tudo de bom, 

Cassiano Pereira Dantas 

Junior 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 03/01/2012 as 19:17 

Querido Rabino Avraham 

Muito obrigado pela resposta 

Tenho aprendido muito com o senhor Rabino Avraham , 

e agradeço Hashém todos os dias por sua vida 

Tudo de Bom 

Cassiano 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.74.201 

Enviado em 03/01/2012 as 21:36 

Rabino Avraham, acabei de assistir sua aula, sobre ecologia Noética, se eu entendi bem, Elokim = Hatêva, então quando a natureza se rebela na forma de furacões, tufões, enchentes e todas as 

catastrófes que ocorrem diariamente em nossos dias é D-us mostrando sua indignação e nos alertando, agradeço a oportunidade de assistir suas aulas. 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 03/01/2012 as 21:38 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Sim! 

Rodolfo Guilherme Manchini 

rodolfomanchini@gmail.com 

200.182.153.226 

Enviado em 04/01/2012 as 4:35 | Em resposta a briskodesh. 

querido Rabino Avraham quando disse sobre as seis sefirot que unem acima em unidade estava me referindoa a kegavnà do cabalat shabat, sobre o significado Esoterico das palavras: o Eterno é Um 

e Seu Nome e Um, e a proposito minha conversão se dara em Yisrael realmente como esta na tora estou sendo dirigido pelo Rabino Horowitv da Sinagoga da alameda barros 709 e faço depositos de 

380.00 reais no Itau para a união ortodoxa judaica hiss ke , meu amigo de Yisrael Roberto koc de Ako Razafon onde pretendo morrar quem me indicou na Beit Chabad o Rabino Shalsi Alpem da 

chabad central,que me indicou para o rabino Horowitv, onde me dirijo e tenho certeza da honestidade destes rabinos que não de nenhum saite de internet, ja vi o sr no shalom brasil e sei de sua 

honestidade , se estiver sendo enganado por estes homens santos coisa que duvido não cometerei lashom chara, conto com sua preciosa atenção. desde ja shalom te amo rabi 

Rodolfo Manchini teu cervo 

Alzira 

alziralopescodeco@gmail.com 

187.67.163.29 

Enviado em 04/01/2012 as 8:13 

Caro Rabino, bom dia, 

Eu e meu marido Jose Claudio assistimos a sua aula juntos e gostamos muito e agradecemos seus esclarecimentos. Realmente, a humanidade vem tratando o assunto acerca da preservação da 

natureza com muita negligencia. 

Ouvindo os seus ensinamentos acerca do tema, gostariamos de abordar as seguintes questões: 

1- É verdade que o sofrimento dos animais também serve para a redenção da humanidade? 

2- Matar insetos ou animais nocivos é contra os preceitos da Torá e as Leis Noéticas? 

3- A castração de animais não casher, por exemplo, caes e gatos, também é proibida? mesmo que seja para evitar a superpopulação desses animais, controlando o nascimento, objetivando melhorar a 

qualidade de vida para eles? 

Desde já agradecemos a atenção dispensada pelo senhor. 

Um gde abraço. 
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Att. 

Alzira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 04/01/2012 as 10:12 | Em resposta a Rodolfo Guilherme Manchini. 

Caro Sr. Rodolfo, 

Fora sua menção de depósito que foi desnecessária e não me diz nada, os rabinos citados são todos muito dignos e principais na comunidade ortodoxa brasileira. 

Quanto às suas questões, elas são como cair de paraquedas, sem contexto. Sem eu conhecer o que o sr. acha que sabe não posso ajudá-lo. Falar “uma frase assim ou outra” não afirma conhecimento 

algum, mas apenas mera “curiosidade”. Eu não tiro dúvidas de curiosidade, mas ensino um caminho reto de ligação a Hashem. Quando neste caminho se faz necessário o conhecimento profundo da 

Torá, eu então o ensino também para o aluno que tem mérito. Espero que me compreenda, por favor. 

Mantenha contato. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

189.59.112.32 

Enviado em 04/01/2012 as 13:58 

Shalom,e muito obrigado por mais esta aula tão rara,sobre a natureza que eu tanto amo.Rav, no livro Darósh Darásh-o Sr. diz atravez dos santos sábios,que o homem que não tiver filhos nesta vida 

não poderá participar do Olam Raba,se poder me esclarecer e se for conveniênte,desde já agradeço muito,esses assuntos como eu disse para o Sr,mexeram muito comigo.Muito Obrigado Pela Sua 

Total Atençao. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 04/01/2012 as 14:11 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Marcio, 

É verdade, assim está escrito pelos mestres da Torá. Entretanto, grandes mestres não tiveram filhos, talvez o maior exemplo do século foi o Rebe de Lubavitch, de abençoada memória. Contudo, ele 

teve milhares e milhares de “filhos espirituais” no mundo todo, ainda que não tivesse conseguido ter filhos físicos. Daqui, aprendemos a lição que, primeiro é precisar rezar muito para Hashem 

pedindo por esta bênção para verdadeiramente cumprir esta mitsvá de procriar com a esposa, e segundo, caso tudo tenha sido feito (incluindo conselhos dos médicos) e mesmo assim o decreto é que 

não serão concebidos filhos físicos nesta relação, então o casal precisa pensar em adoção e também e conseguir filhos espirituais. Isso acontece quando a pessoa cresce com zelo em Torá e se torna 

ela mesma uma vela que traz luz para outros, aproximando-os às verdades de D-us e seguindo no seu caminho legítimo. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

187.113.51.41 

Enviado em 04/01/2012 as 15:48 

Obrigado pela santa resposta,Rav.Então,por exemplo, eu consegui com a ajuda de D’us conduzir alguns de minha família e amigos para HASHEM, OU SEJA, ESSA ATITUDE MINHA DE TIRA-

LOS DA IDOLÁTRIA EU JÁ PODERIA CONSIDERALOS COMO (FILHOS)?Shalom,E muito obrigado. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 04/01/2012 as 15:55 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Eu fui muito claro, mas você entendeu o que desejou. Cuidado com isso! 

Primeiro, como eu disse, é preciso tentar rezar _muito_ para Hashem e por muito tempo e depois de fazer tudo o que é possível para tentar conceber inclusive consultar médicos etc. e durante muito 

tempo e esforço… Enfim, estou me repetindo. 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

187.113.51.41 

Enviado em 04/01/2012 as 16:00 

Eu fiquei muito,muito preocupado com isso.Mas de qualquer forma e pesso desculpa.SHALOM 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 04/01/2012 as 16:36 | Em resposta a Alzira. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Alzira, seguem as respostas as suas perguntas importantes. 

1. Não. Esta idéia é absurda, totalmente contra a Torá. 

2. De uma obra minha não publicada: “A razão que temos medo, horror ou nojo das criaturas rastejantes é que suas nefashót provém do nível de Asiyah de Asiyah do Olam HaAsiyah, a saber, da 

própria terra. Estes são espíritos baixos da terra, significando de tão pouca luz espiritual, produto de um tsitsum tão extraordinário, que na sua revelação e forma físicas eles se apresentam de modo 

abominável/sem luz. Sua essência e raiz espiritual existem na própria klipah física da terra, no grau mais baixo deste mundo. Qualquer pessoa minimamente espiritualmente refinada deve sentir 

sensações negativas em suas presenças. Mesmo assim, são klipot vitalizadas e permitidas de existir por Hashem, sendo proibido matar ou maltratá-las salvo se a pessoa for assolada e perseguida por 

uma destas criaturas, como as serpentes, escorpiões etc.” 

3. Sim, é o mesmo que maltratá-los. Só é permitido se for estritamente para salvar a vida do animal. A questão da dita “superpopulação” é resultado da falta de zelo e harmonia do homem com a 

natureza que causa vários distúrbios contra a natureza. Saiba que cada pessoa responsável por isso será cobrada no Dia do Julgamento. 

Que todos aprend 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

189.59.111.102 

Enviado em 04/01/2012 as 18:07 

Caro Rabino.Shalom,existe milhares de perguntas e dúvidas,pois agora começamos a aprender de verdade.Entre as perguntas e dúvidas,se me permitir queria fazer mais uma.Sobre a questão da 

Tsédak embora é um assunto bastante amplo e detalhado,se poder me responder fico grato.Quando encontramos pela rua:mendígos,pessoas pobres,etc…,É lícito fazer tsédak dando por exemplo 

dinheiro?Obrigado por mais uma atençao,Shalom. 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.74.201 

Enviado em 04/01/2012 as 18:43 

Shalom Rabino Avraham, baseado na sua aula, os animais que são executados nos frigorificos com toda a crueldade, esses procedimentos não fazem mau para as pessoas que comem destes 

alimentos? e os frangos que ao nascer com algum defeitos são jogados no triturador e vira ração, que mau podem fazer para as pessoas? e outro assunto o Sr. comentou quando falou de Caim que 

representava o mal, mais o Sr. logo retificou dizendo que o mal não existe, pois tudo é permissão de D-us, então o mal que existe é fruto do nosso egoísmo e não uma criatura, então serão as nossas 

atitudes que fará com o mundo se torne melhor e por conseguencia agradaremos a D-us. 

grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 04/01/2012 as 18:49 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Sua resposta: http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=250 

O mal existe sim e é uma criação de D-us. 

Sua resposta: http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=129 

Falta entendimento da sua parte, mas se estudar, virá se D-us quiser. 

Rabino Avraham 

Alzira 

alziralopescodeco@gmail.com 

187.67.163.29 

Enviado em 04/01/2012 as 21:02 | Em resposta a briskodesh. 

Rabino Avraham, 

Muito grata pelos esclarecimentos. 

Um gde abraço. 

Att. 

Alzira 

Cassiano Pereira Dantas 

Junior 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

Enviado em 05/01/2012 as 1:44 

Caro Rabino Avraham 

Sempre leio o sefer Bereshit , e me maravilho com a criaçao 

e me surgio uma duvida acerca da raiz reshit é a mesma raiz de rosh cabeça ? 

Sera que poderia ser entendido como se na mente crio D´us os shamayim ceus morada dos anjos e eretz Terra morada dos homens e animais? seguindo a logica de pensamento palavra e açao pois 

afinal tudo começa na mente e depois se torna palavras e conseguentimente açao 

Levando assim ao entendimento que Hashem ja sabia do começo ate o fim de todas as coisas . Bom disso eu nao tenho duvida pois o Eterno e uniciente conhecedor de todas as coisas … 
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187.111.223.10 E a terra era vã e vazia , e havia escuridao sobre a face do abismo 

Ou seja a vida do homem sem Tora e vã e vazia e abitaria assim na escuridao ? 

E disse D´us Seja luz ! esta luz seria sua santa Tora ? 

Como diz o salmista David Tua palavra e luz para meus pés 

E separou D´us a luz da escuridao 

Ou seja atraves de sua Santa Tora o homem pode separar a luz da escuridao ? 

Bom vou parar por aqui 

Rabino Avraham sao apenas pensamentos que me vierao a cabeça lendo a santa Tora, nao estou afirmando nada agradeço a Hashem por telo colocado em minha vida , pois assim tento a 

oportunidade de sair do achismo e aprender de verdade 

Se for pertinente me responder eu agradeço e se for necessario me repreender serei grato da mesma forma pois vejo a repreençao como uma critica construtiva .. 

Muito obrigado e Tudo de Bom 

Cassiano 

ps Sua obra e realmente inspirado pelos Ruach Elokim 

estou maravilhado com tanta sabedoria Divina espero 

que Hashem permita um dia que eu possa ter meritos 

diante Dele para que eu possa ser um de seus talmidim 

Rabino Avraham 

Cassiano Pereira Dantas 

Junior 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 05/01/2012 as 13:15 | Em resposta a Cassiano Pereira Dantas Junior. 

Querido Rabino Avraham 

Meditando em que postei pude ver o tamanho de minha iguinorancia em querer endender algo que nao esta em meu alcance e muito menos nivel espiritual , que Hashem me perdoe 

por tamanha arrogancia , mas nao quis ser sabio ao meus proprios olhos , e que tem muitas coisas na criaçao que me deixao maravilhado e assombrado com a grandeza de Hashem 

Espero que um dia possa aprender com o sr. Rabino Avraham 

sobre o Sefer Bereshit se D´us quiser 

Muito obrigado pelo seu silencio , pois ele me fez meditar no quanto sou iguinorante com respeito a Santa Tora 

Continuarei a ler sua obra que tem me inspirado a ser cada vez melhor em relaçao ao meu middot 

E este e o caminho, retificaçao . 

Muito Obrigado Tudo de Bom 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 05/01/2012 as 13:20 | Em resposta a Cassiano Pereira Dantas Junior. 

Melhorou… 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.74.201 

Enviado em 05/01/2012 as 19:41 

Shalom Rabino Avraham, acho que todos que aqui estão assim como eu, estão buscando entendimento e aprendizado para nos afastar da idolatria que conviviamos, temos de estar atentos aos 

conselhos e principalmente nas advertências de nosso mestre, pois imagine se ele abandonar este ideal de ajudar os Noéticos, será muito dificil para todos nós trilhar o caminho que leva a D-us sem a 

ajuda de nosso mestre. Estou falando isto por que estou em falta, tenho que me dedicar muito, principalmente sobre as obras de nosso mestre. 

grato 

Alessandro Ferreira 

Alexandre Las Casas de 

Oliveira 

alexandrelc27@yahoo.com.br 

187.106.67.195 

Enviado em 07/01/2012 as 18:32 

Prezado Rabino Avraham 

Muito profunda para mim a sua última aula, onde o senhor fala sobre a recitação dos Nomes Divinos e outros assuntos relacionados. 

Seria possível, com o tempo, alimentarmos esse desejo por D-us de forma constante, mesmo em meio às atividades rotineiras do dia-a-dia? Pelo que entendi da lição, a recitação seria a forma de 

buscar a conexão com o divino, estaria então correto dizer, Rabino, que aquele que busca verdadeiramente a D-us deveria manter a lembrança do sagrado “Nome”, sempre que possível, “viva” dentro 

de si? 

Obrigado, Rabino Avraham, Shalom. 

Um abraço, 

Alexandre. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 08/01/2012 as 0:03 | Em resposta a Alexandre Las Casas de Oliveira. 

Devekút: 

“Consciente estou sempre da presença do Eterno” (Salmo 16:8) 

Rabino Avraham 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.5.70 

Enviado em 08/01/2012 as 2:45 

Caro Rav Avraham. 

Gostaria de colocar para o sr. duas questões. 

A primeira dela diz respeito aos estudos pertinentes [ou não] a um Ben [ou bat] Nôach. Levando em conta que o sr dá um grande enfoque à ética e a moral, e que há estudos judaicos que não são 

permitidos aos Bnei Nôach, gostaria de saber se é permitido o estudo do tratado do Pirke Avot? 

Outra questão que quero colocar é a respeito da mitsvá noética da criação de cortes de justiça, que se traduz pelo respeito às leis do país, pois, tenho meu trabalho que, no estatuto do mesmo é 

legislado que não se pode realizar atividades que não dizem respeito à função, mas, sempre, nos horários vagos/ociosos, costumo levar o Chumash, o Tanach, bem como uma de suas obras para 

estudá-las, entre outras mais e gostaria de saber se o meu procedimento é correto ou não. 

Tudo de bom. 

Luciano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 08/01/2012 as 8:37 | Em resposta a Luciano. 

1. Não, pois o Pirket Avot é uma Mishna. 

2. Não, salvo no período de almoço/descanso que seja aprovado por este mesmo estatuto. 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.10.34.191 

Enviado em 08/01/2012 as 17:27 

Shalom Rabino Avraham, me perdoe por alguns comentarios, tenho a preocupação tão grande de lhe agradar que cometo erros grotescos, eu tenho estudado muito e me compremetido, pois eu posso 

ser um tolo em alguns momentos mais eu sei o que eu busco, um aluno sempre tenta impressionar o seu mestre é nessa hora que tudo dá errado, pois a tal vaidade entra em cena, me perdoe de 

coração,sobre a seu penultimo comentario PARASHÁ VAYECHI 5772 achei fantastico e não deixarei que o medo me afaste do que é certo. 

grato 

Alessandro Ferreira 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 09/01/2012 as 12:00 

Caro Rabino Avraham. 

Tenho algumas dúvidas. Um ben Noach poderia rezar numa sinagoga, mesmo não compondo o minian? 

Quando o profeta Yeshaiahu, no seu capítulo 56 se refere ao estrangeiro que guarda o Shabat (o que me parece ser uma benção, nas palavras do profeta), não haveria aí, indiretamente, um ‘desejo’ de 

D’us que os não judeus também observassem este quarto mandamento? 

Estrangeiro aí (o capítulo também fala no eunuco) seria quem? O não judeu ou o convertido ao judaísmo segundo a Halachá? 

Caro Rabino, tenho muitas dúvidas, pois quando vou à sinagoga e lá rezo, sinto encontrar os ‘meus iguais’. Estaria eu, violando algum preceito noético em rezar junto com os judeus numa sinagoga? 

Muito obrigado, 

Um abraço. 

José Claudi 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

Enviado em 09/01/2012 as 12:45 | Em resposta a José. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Sr. José, 

Obrigado por me escrever. Vários “problemas” em seu texto. Vamos tentar resolvê-los. 
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achacham@aol.com 

186.204.159.1 

1. Um ben Noach poderia rezar numa sinagoga, mesmo não compondo o minian? 

Absolutamente não. 

2. Quando o profeta Yeshaiahu, no seu capítulo 56 se refere ao estrangeiro que guarda o Shabat (o que me parece ser uma benção, nas palavras do profeta), não haveria aí, indiretamente, um ‘desejo’ 

de D’us que os não judeus também observassem este quarto mandamento? 

Por favor, pare e pense. A Torá, o povo judeu, as leis judaicas existem a milhares de anos. O sr. acha mesmo que agora e “finalmente”, a sua observação é que traria sentido para algo que o sr. acha 

ser a interpretação correta de um profeta? A resposta é absolutamente não. Sua observação é baseada em uma leitura meramente literal, traduzida e que não contempla as leis do judaísmo de forma 

alguma, nem a Tora Oral, etc. Portanto, é completamente desprovida dos pilares que forma o Judaísmo, além de verdadeiramente ser uma interpretação errônea. 

3. Seu lugar (e de qualquer um não-judeu) não é em uma sinagoga. Sinagoga é um local para judeus. Bnêi Nôach não são judeus e nunca fizeram e continuam a não fazer parte do quórum judaico em 

uma sinagoga. Somente uma sinagoga que transgride as leis de D-us (todas que não seguem a halachá) aceitaria Bnêi Nôach (salvo se estes estivesse mem reginme de conversão, supervisionado por 

um rabino ortodoxo). Que isto fique claro: ser Noético não uma maneira de se aproximar do Judaísmo. Pelo contrário, o Noético é proibido de imitar o judeu. O fato do sr. e outros “acharem” que 

podem fazer isso ou aquilo, é estritamente causado pelo seu background (religioso/cultural) que afirma que qualquer um indivíduo pode essencialmente se converter a qualquer outra religião em 

qualquer momento e forma. Isto é inexistente no Judaísmo. Todos os não judeus que se fantasiam de judeus estão em contravensão direta às leis de D-us e vivem em profunda auto-ilusão. O sr. deve 

fazer o que desejar, mas aqui fica com clareza o caminho. 

Por fim, o sr. deveria se preocupar sim em questionar detalhes do seu caminho Noético, pois esta é a maneira de crescer. Outras coisas, sejam elas interpretações, achismos, desejos, etc. são 

compreensíveis, mas apenas distanciam o sr. de seu propósito espiritual de acordo com a Torá. 

Tudo de bom, 

Raibno Avraham 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 09/01/2012 as 13:27 

Obrigado caro Rabino Avraham. 

O “achismo” é um problema sério, pois em toda ‘mente pensante’, creio eu, há o perigo de tais divagações, onde a conclusão pode não ser a mais correta, como a que eu cheguei. Daí porque me 

socorro do senhor, uma voz abalizada e experiente em tais questões. 

Não tenho a menor intenção de me fantasiar de judeu, mas procurar ‘acertar o passo’, com a ajuda do senhor. 

Em suas brilhantes obras, as quais são indicadas a nós, não judeus, há muitas digressões judaicas, penso eu, como remissões a Talmud e Zohar, por exemplo. Como leio estas obras, inclusive, com 

explicações místicas acerca das parashiot (“Bondade para Abrahão”), fico achando (mais uma vez o malfadado ‘achismo’) que o ben Noach também deve revolver estes assuntos no seu dia a dia e 

que nas sete leis noéticas, incluiria tais estudos, por eles estarem incluídos nas variações destas leis. 

Perdoe, mas me veio mais uma dúvida. O estudo das parashiot, como assitir os vídeos do senhor acerca delas, está vedado ao Ben Noach? Estes assuntos dizem respeito somente ao judeu, ou também 

ao Ben Noach? 

Desculpe caro Rabino, mas são tantas dúvidas que só o senhor para apontar o caminho certo. 

Obrigado. 

Um abraço. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 09/01/2012 as 13:51 | Em resposta a José. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Sr. José, 

Graças a D-us pelas suas dúvidas! São as pessoas orgulhosas e perdidas na escuridão que afirmam suas posições “inquestionáveis”. O sr. tem o mérito exímio da dúvida, portanto da esperança real de 

resolvê-la e assim crescer de fato, amém. 

Tudo que eu disponho publicamente é de forma geral apropriado aos Bnêi Nôach, ainda que seja dirigido aos judeus. O material estritamente judaico é adentrado somente com meus alunos judeus 

particulares. O sr. tem razão, que faço digressões judaicas. Como poderia ser diferente? Vivemos em tempos em que tantos judeus estão desinterassados por completo (ou próximo disso) no 

crescimento espiritual vital para eles. Em minha dor intensa por estes membros de meu povo, que vivem um divórcio com D-us, eu arrisco muito, desculpe, eu arrisco tudo o que eu posso para 

alcançá-los de alguma maneira; e isso inclui a revelação de assuntos extremamente profundos e santos em público. Ainda que devido a isso, várias destas revelações “escapem” e sejam absorvidas 

por muitos que não tem mérito algum, eu ainda assim acredito que o risco espiritual vale a pena. Quando vejo que Noéticos – pessoas retas e dignas – então se ligam nestes assuntos mesmo que 

sejam do meu povo, vejo o carinho de D-us comigo, apontando Sua aprovação, que seja assim amém. Por isso, mesmo nestas revelações eu omito ainda sim muitas coisas (pasme, pois é muito mais 

do que eu revelo) – detalhes e aspectos que certamente só poderiam ser trazidos em privacidade. E veja que mesmo com isso, quando o sr. considera a quantidade de assuntos que eu já trouxe em 

todas as formas de minhas obra, vemos que os Noéticos acabam então e por decreto Divino se beneficiando também de uma profundidade de conhecimento de Torá sancionada a eles, mas que é 

inexistente (ao meu saber) pelo mundo. Portanto, é absolutamente vital aceitar e receber estes segredos e se ater a eles e somente a eles (evitando os “achismos”), pois já constituem uma enorme 

“alargamento” do caminho que normalmente os Noéticos teriam contato em qualquer outro lugar. Portanto, é importante se cuidar para evitar a “gula” inconsciente – algo típico do ser humano 

pensante – e se fixar com humildade e zelo nos que já está sendo transmitido aqui e agora. 

Por fim, é minha função espiritual e alegria em servir a D-us com retidão o apontar todo caminho que leva o indivíduo que arde ocm amor e temor a D-us a Torá de Hashem. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 09/01/2012 as 14:06 

Caro Rabino Avraham, fico grato por suas palavras e pela grande benção que nos proporciona em nos permitir estudar tais assuntos tão profundos e de relevante refinamento espirutual. 

Muito obrigado. 

Um abraço. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 09/01/2012 as 14:09 | Em resposta a José. 

P.S. O sr. é muito bem-vindo. 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 09/01/2012 as 22:08 

Querido Rabino Avraham 

Shalom Uvracha 

Queria saber por favor se o sr. Rabino Avraham teria um shiur sobre 

como educar os filhos , pois apesar de nossos esforços podemos estar errando em algumas questoes de Tora .. 

eu procurei em seus shiurim mas nao achei , talves tenha mas eu nao encontrei , se tiver me avise por favor ! 

Ternimei de ler o livro Cuidado sua alma pode estar em perigo 

realmente e revelador e inspirador aqueles que querem fazer Teshuva e Tikun Hamidot 

pois adquiri muito mais temor , conhecendo estas leis espirituais 

Muito Obrigado sua obra nao tem preço. 

Para aqueles que sabem realmente dar valor as revelaçoes que contem 

nesta Santa obra 

Rezo para que Hashém o Abençoe com todas as benços de sua Santa Tora 

Tudo de Bom 

Cassiano 

MA AHABTI TORATECHA 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.64.39 

Enviado em 09/01/2012 as 23:11 

Shalom Rabino Avraham, a oração e uma forma de mostrarmos nossas necessidades, fraquezas e buscarmos no Eterno força para resover estas dificuldades, ou é uma oportunidade de nos aproximar-

mos do Eterno? Pedir para D-us alterar alguns traços de nossa personalidade é possivel? pedir para D-us nos ensinar a ter temor pelo Seu nome é correto ou temos que buscar este temor em nós 

mesmos? 

grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 09/01/2012 as 23:36 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

A oração é uma tecnologia espiritual de alteração da realidade. 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

Enviado em 09/01/2012 as 23:51 

Rabino Avraham, então só o estudo, dedicação e espiritualidade e principalmente ações retas é o caminho para alcançarmos mundos superiores e poder ter este contato tão almejado com D-us. 

Alessandro 
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alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.64.39 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 09/01/2012 as 23:56 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Não entendo. O que mais você queria? 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.64.39 

Enviado em 10/01/2012 as 0:03 

Rabino Avraham, não quero mais nada, eu tenho é que me esforçar. e se D-us permitir e o Sr. me ajudar consequirei 

grato 

Alessandro 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

189.27.90.58 

Enviado em 10/01/2012 as 14:17 

Shalom Alehem,Rav estou estudando cada dia, uma porçao desta grande obra chamada DARÓSH DARÁSH, que por sinal causou um grande impácto na minha,eu leio e releio,lei e releio,também 

quero lhe falar que estou aqui do outro lado,a cada segundo lembrando desta obra magnífica,e também estou aguardando aqui do outro lado mais uma ilustrante obra santa,que HASHEM ME DEU 

DE PRESENTE….,quero que o Sr.saiba que acompanho seu trabalho todos os dias embora as vezes não participo do comentário,pois eu quero aprender mais e mais para poder sim fazer um 

comentário,pois eu não quero lhe aborecer.Tudo de bom e obrigado pela paciência,a reticaçao não é fácio,ela muda totalmente a vida da gente,eu estou sintindo isso na pele!EMBORA NÃO SOU 

NADA MAS SIMPLISMENTE PÓ,SE SR.PERMITIR ESTAREI ESTUDANDO SUA SANTA OBRA,E TE ACOMPANHANDO NO SEU TRABANHO QUE É PARA NOSSAS 

RETIFICAÇOES.UM GRANDO ABRAÇO E MUITO OBRIGADO……SHALOM. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 10/01/2012 as 14:19 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Sinto você perto, graças a D-us. 

Rabino Avraham 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 10/01/2012 as 15:05 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Querido Rabino Avraham 

Mas uma vez seu silencio foi muito muito precioso e pensei sobre o assunto e tenho certeza que a melhor forma de criar os filhos e dando bons exemplos de uma vida retificada … 

Muito Obrigado 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 10/01/2012 as 15:07 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Caro Cassiano, 

Neste caso meu silêncio foi devido ao fato que suas palavras me derem uma grande ideia, e eu estava meditando nela. 

Logo você entenderá. Fique ligado. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.7.136 

Enviado em 10/01/2012 as 20:01 

Boa noite 

É uma grande benção Hashem proporcionar sabedoria ao senhor Rabino Avraham e paciência para ensinar a nós aos Bnei Noach, a seguirmos o caminho Santo da Torá. 

Tenho uma duvida se for possivel e cabivel eu saber. sobre o video PARASHÁ VAYECHI 5772 estes niveis santos de Ruach Hakôdesh de profecias mesmo para um Bnei Noach pode meditar nos 

nomes Santos obrigado que Hashem ilumine cada vez mais o Sr Rabino Avraham… 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 10/01/2012 as 20:09 | Em resposta a Jefferson. 

Caro Jefferson, 

É bom revê-lo, já faz algum tempo. 

Vou lhe trazer a resposta de sua pergunta muito importante do meu livro, “Cuidado! Sua alma pode estar em perigo” (o qual vivo citando), na pág. 23: 

“Seja homem ou mulher, Judeu ou Gentio… todos podem receber ruach hakódesh [‘inspiração divina’], tudo de acordo com as ações do indivíduo” (Tana D’vei Eliyáhu, “Os Ensinamentos do 

Profeta Elijah”, Eliya Rabá 9). 

 

Rabino Avraham 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.7.136 

Enviado em 10/01/2012 as 21:04 

Obrigado Sr Rabino Avraham, pela duvida esclarecida, e pela minha falta de ATENÇÂO pois preciso muito rever e rever e guardar as santas palestras descritas no livro Cuidado Sua Alma está em 

Perigo e conseguir elevar a fagulhas santas incrustadas nas Klipah. 

Que Hashem lhe abençoe cada vez mais 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.76.216.38 

Enviado em 11/01/2012 as 10:45 

Prezado Rav.Avraham, 

Venho por meio deste breve comentário, recomendar a todos que aqui estão, para que ”Não deixem de assistir” aos seus vídeos referentes as Parashiot. Para aqueles que já assistiram, recomendo 

”voltar”, e 

assisti-las novamente desde o príncipio, desde Bereshit. 

Observo também, para que as pessoas, e todos que aqui estão, também deixem seus comentários pois: Não observo muitos dos que aqui estão, fazendo comentários no You Tube. 

Estas aulas. são preciosas, pois como ”postei” em meu comentário anterior: ”Se trata de uma maneira geral, de um material, não importando a forma que esteje, seja em aulas, ou textos, raro e único,. 

no sentido de que:”Não encontramos estes temas hoje em dia, atualizado e em conformidade com nossa realidade atual, em qualquer idioma, por isto é uma presente de H’shem, podermos usufruir 

deste material, em nossa lingua. Tenho, completa noção disto, mas tenho certeza e posso afirmar, que muitos dos que aqui estão: ”Não tem ainda a completa ”noção”, do qeu estou tentando dizer. 

Desejo a todos que de verdade, tentem entender e acreditar no que eu estou tentendo dizer! 

Mordechay. 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

189.27.92.248 

Enviado em 12/01/2012 as 14:41 

Shalom,Rav Avraham.Lendo a sua santa obra no sait-BRISKODESH-sobre o assunto ligado a relaçoes sexuais ilícitas:Se for possível e por gentileza,queria que o Rav me orientace sobre a questão 

do shema,tehilím,e a oraçao do Ari”zal.No caso,eu faço shema primeiro e depois tehilím e em seguida a oraçao do Ari”zal?seria essa a sequencia?.Obrigado mais uma vez,Shalom e tudo de bom. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 12/01/2012 as 16:05 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

1. A oração do Ari”zal (e que ela atinja seu coração de fato) 

2. Shema Yisrael. Como Noético, você não tem a obrigação de fazer o Shema completo (que judeus fazem. Isto é assim, pois o Shema completo fala de mitsvot judaicas que nõa são pertinentes aos 

Noéticos. Você deve fazer (com todas força e intenção, como eu já expliquei no site Brit Kôdesh no link deste post http://briskodesh.wordpress.com/2011/07/24/151/) apenas o primeiro 

pronunciamento do Shema – que é o mais importante. 

3. Vários Tehilim. 

Aproveito para dizer que todo judeu ou não-judeu Noético que se liga a mim tem a obrigação de estudar com grande zelo e cuidado o site Brit Kôdesh. 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

Enviado em 12/01/2012 as 17:10 

Obrigado mais uma vez pelo carinho.Shalom,que o ETERNO LHE ABENÇOE AMEM. 
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189.27.88.140 

Gilson Rodrigues de Arruda 

gilsonrodriguesarruda@gmail.com 

189.10.37.206 

Enviado em 13/01/2012 as 12:10 

Shalom Rabino Avraham, 

Obrigado pelo alerta!!! 

Um pouco sobre o vosso Email que eu gostaria de destacar, tipo a necessidade de ganhar a vida, ou seja, o trabalho, é claro que temos que pagar as contas, mas igual o poder que o dinheiro exercer 

sobre muitos, aquele de precisar mais do que um precisa, só para ter um carro melhor do que o vizinho, por exemplo. No meu caso, eu não estou me ligando ao ganho excessivo, aquela corrida 

maluca por dinheiro, isso é um efeito dos ensinamentos de Torá em mim, digo, eu sei que tenho que trabalhar e gosto de trabalhar para pagar as contas, mas sem os exageros, é bom isso? Levando em 

consideração os muitos desejos dos seres humanos, como o sexo, eu desejo casar-me para construir uma família seguindo os Mandamentos Divinos, seguindo este caminho, posso encontrar a minha 

alma gêmea? 

Melhores cumprimentos, 

Gilson 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 13/01/2012 as 12:26 | Em resposta a Gilson Rodrigues de Arruda. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Gilson, 

“eu sei que tenho que trabalhar e gosto de trabalhar para pagar as contas, mas sem os exageros, é bom isso? “ 

Não é bom. É ideal! Este é o modelo da Torá. Uma pessoa que acredita em D-us e em Sua Providência sabe que sim, algum esforço é preciso, mas Ele e somente Ele cuida e envia as bênçãos para a 

pessoa, principalmente o sustento, a vida e os filhos. 

“seguindo este caminho, posso encontrar a minha alma gemea?” 

Cada ato reto ganha méritos espirituais. É preciso ganhar méritos para termos a grande honra de Hashem nos enviar a alma gêmea. Cresça em humildade e em bondade gratuita. Isto muito te auxiliará 

para este presente tão especial, e que seja muito em breve meu caro, amém. 

Rabino Avraham 

Alzira 

alziralopescodeco@gmail.com 

186.221.202.194 

Enviado em 14/01/2012 as 22:14 

Caro Rabino Avraham, 

lendo seu livro “A Bondade para Avraham” e a parashá Shemot, pude observar que o sr. se referiu ao Mashiach, tendo em vista o texto da Torá tratando de Moshê como o salvador do Povo Israelita, 

escravizado no Egito, foi essa a conclusão a qual cheguei, naõ sei se estou certa. 

Em relação a esta Parashá, se o sr. puder esclarecer, gostaria de saber quando Moshê concluiu que ele não era egípcio e , na verdade, era israelita, pertencendo aquele povo que iria libertar. 

Um gde abraço. 

Alzira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 14/01/2012 as 22:20 | Em resposta a Alzira. 

Basta ler a Torá nesta parashá. 

Adenilton 

adenilton-de@bol.com.br 

201.8.244.123 

Enviado em 14/01/2012 as 22:40 

Rabino Avraham, obrigado pelos seus ensinamentos! 

O significado de cada palavra do senhor penetra nos recônditos mais profundos do nosso ser. O senhor nos ensina de forma categórica e contundente a respeito dos assuntos de Torá que envolvem a 

obrigação de termos uma vida moral de acordo com as Leis de D’us. 

Láila Tov! 

Adenilton 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 14/01/2012 as 22:44 | Em resposta a Adenilton. 

Que bom vê-lo depois de tanto tempo e com palavras tão doces, graças a D-us. 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.72.151.49 

Enviado em 14/01/2012 as 23:27 

Shalom Rabino Avraham, para alcançarmos mundos superiores é necessário um longo aprendizado, e notei que temos que passar por alguns sobressaltos na vida para reconhecer que só D-us pode 

nos aliviar de todas as situações adversas, e que esse aprendizado passa por um processo de purificação, e isto requer muito esforço e lagrimas, então temos que acreditar com todo o nosso coração, e 

avaliarmos todo processo com uma visão pratica. E que tudo é para nos aproximarmos de D-us, mais percebi tambem se tivermos um mestre este periodo de dor e sofrimento pode ser abreviado. 

Estou tentando não enviar comentarios sem fundamentos, mais como uma criança diante do pai faz as vezes perguntas óbvias, só no entuito de mostrar estou aqui me ensine, me ajude, ou 

simplesmente querendo mostrar estou presente, fale comigo, então novamente me desculpe. 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 14/01/2012 as 23:46 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

Suas observações aqui são exatas. Eu entendo o que você diz e de fato, as vezes, devido a falta de entendimento, alguns comentários não são respondidos por não terem fundamento algum. 

Entretanto, o seu desejo se de ligar, de crescer, como um criança que anda e por vezes cai, erguem você (e ela se ergue novamente também). Assim, mantenha-se ligado, estudando e acima praticando 

o que você aprende com humildade e zelo. 

Coragem, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.72.151.49 

Enviado em 15/01/2012 as 0:21 

Rabino Avraham, no mundo superior a presença de Shechinah tambem esteve no Exílio durante algum periodo? e se o periodo de exílio de Shechinah corresponde ao exilio do povo Judeu? e se eu 

como um homem comum posso sentir a presença de Shechinah? quando é dito que o homem que vive no mundo inferior tambem existe no mundo superior, é direcinoado apenas ao povo judeu ou 

não? 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 15/01/2012 as 0:27 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro, 

Não tenho como responder a estas questões em um fórum como este. Agora, nem todas as estas suas perguntas têm fundamento. Elas são “explorações” suas, mas com sua falta de Torá natural, você 

acaba “atirando para todos os lados”, e sim, as vezes até acerta algo, mas acaba (como todos fazem aqui) falando coisas que não tem sentido, e que mostram como tudo ainda é etéreo para você. 

Solução: você precisa estudar mais. Bem mais. Leia e estude com afinco minha obra oral e escrita. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.72.151.49 

Enviado em 15/01/2012 as 0:47 

Obrigado Rav,sim tenho muito à estudar, mais é uma correnteza de informações novas, de sensações novas e uma distancia muito grande da sua orientação, e uma interpretação errada e erronea é 

inevitavel, talvez no futuro se tivermos a oportunidade de estarmos proximos eu possa crescer tanto na espiritualidade como no meu dia a dia, mais agradeço muito este momento, e que Hashem lhe 

dê longos dias e que um dia eu possa estar ao seu lado ouvindo e vivenciando toda esta espiritualidade e virtude que emana do Sr. 

grato 

Alessandro 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.130.120 

Enviado em 15/01/2012 as 20:22 

Shalom Rabino Avraham, é como o Sr. disse só estudo para compreender a magnetude do que estamos tratando, ontem guando falei do exílio de Shechinah, li novamente e eu entendi que o exílio só 

foi no periodo da destruição do primeiro templo, pois Shechinah ficou afastada de D-us neste momento, não pela orientação Divina mais pelos erros cometidos por Israel? Se ainda não percebi algum 

detalhe, entendo eu que falta espiritualidade, pois é muito singular todo este assunto, agora sobre o homem no mundo inferior e o homem no mundo superior continuo com a dúvida, se esta dualidade 

é só para o povo judeu, pois vi que o povo judeu possui duas almas, então esta alma é no mundo superior e no inferior então a resposta é esta. 

Desculpe Rav mais não poderia prosseguir na leitura sem tirar estas dúvidas, 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

Enviado em 15/01/2012 as 20:32 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Caro Alessandro: 

O fato de você formular uma questão não implica que ela seja uma questão válida. Este é um dos maiores problemas dos não-judeus que desejam se alinhar a Torá. Como tudo é “possível” na 

imaginação e não existe herança e “estofo” de entendimento espiritual, assume-se então que todas as dúvidas são “razoáveis” e têm sim respostas imediatas e razoáveis também. Engano e 

subestimação sua! O que te falta não é desejo para explorar, mas a humildade de perguntar o que você deveria de fato estar fazendo e estudando para crescer, e não assumir que você sabe o que deve 
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186.204.159.1 estar estudando e quais veredas seguir no seu “caminho de exploração”. Vários elementos do que você pergunta são reais, mas são abordados (como outros fazem aqui constantemente) em um 

contexto e formato errados e que até se negam e excluem mutualmente, pois você (e outros) verdadeiramente não entendem muitas vezes o que estão de fato perguntando. Isto é compreensível, mas 

acarreta muitas vezes no meu silêncio… 

Rabino Avraham 

P.S. Eu aprecio sua exploração. Ela tem potencial e eu estou de olho nela. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 15/01/2012 as 20:38 | Em resposta a Fernanda. 

Cara Dna. Fernanda, 

Uma excelente pergunta, graças a D-us. 

Existe uma força espiritual no homem que naturalmente o faz idolatrar. Pela lei de D-us, é proibido ter estátuas de pessoas, bustos, imagens, estátuas de animais, etc. principalmente se estas estátuas 

forem tri-dimensionais ou que se pareçam fortemente com o que seria a forma natural e real. É proibido também ter qualquer objeto de qualquer outra religião em casa, pois todas as religiões do 

mundo fora o Judaísmo (obviamente) e o Islamismo, são idólatras e seus objetos afrontas diretas a D-us. Existem ainda outras coisas, mas por hora creio que sua pergunta foi respondida, se D-us 

quiser. De fato, os itens que a Sra. perguntou são todos permitidos. 

Rabino Avraham 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.130.120 

Enviado em 15/01/2012 as 21:12 

Rav lá foi eu denovo extrapolando, por favor me oriente sobre onde começar, estou lendo em sequencia suas aulas em PDF mais parece que elas são direcionadas para os judeus e não para iniciantes, 

não quero cansar a sua paciencia pois sei que o objetivo maior do site é para os judeus, e vejo que tomo muito o seu tempo com perguntas infundadas, me endique o inicio, se eu não consequir desde 

já agradeço, não pense que vou desestir, vou me esforçar mais e mais, tenho uma admiração muito grande pelo o Sr. e que Hashem me dê entendimento e humildade para ouvir teus sabios 

ensinamentos. 

grato 

Alessandro 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.194.43 

Enviado em 15/01/2012 as 21:19 

Obrigada Rabino Avraham , pela resposta e por sua atenção . 

Fernanda 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.194.43 

Enviado em 15/01/2012 as 21:25 

Rabino Avraham 

Como devemos proceder quanto as ações de graças? Um não Judeu poderia recitar as brachot , alimentares , ao ver um arco-iris ,ao receber boas noticias etc …assim como o judeu faz ?.ou devemos 

faze-las usando nossas próprias palavras? Obrigada 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

201.67.162.254 

Enviado em 15/01/2012 as 21:34 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham 

Com permissão do sr. e da sra. Fernanda, gostaria de acrescentar uma pergunta ainda no assunto debatido acima. 

Nós sabemos que o Povo Judeu tem profundo respeito e reverência pelos seus Mestres, e que se tem um costume entre o Povo de Israel, de ter fotos de grandes Sábios e Justos em suas residências. 

Seria apropriado, se feito da forma correta e principalmente com a intenção correta, um Ben Noach ter fotos dos Mestres do Povo de Israel em suas casas? 

Obrigado pela atenção 

Eliezar 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.76.216.38 

Enviado em 15/01/2012 as 22:21 

Caro Rav Avraham, 

Com relação ao seu último Shiur sobre a Parashá Vayechi, tenho uma pergunta, que por certo muitos dos que escutaram o Shiur, também devem ter a mesma dúvida. Sobre o assunto da pessoa poder 

“se ver” espiritualmente ou poder “ver”, de fato como ela é vista em cima, gostaria de saber: A partir de que que nível a pessoa pode estar apta para esta experiência, como saber o momento certo 

para de fato acessar estas informações? Haveria outros modos mais sutis da pessoa poder ter uma noção de como é vista “em cima”? 

Muito Obrigado, 

Mordechay 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 15/01/2012 as 23:15 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

“No princípio, D-us criou os céus e a terra” (Gênesis 1:1)… 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 16/01/2012 as 9:26 | Em resposta a Marc. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Mordechai. 

Uma das leis espirituais mais contundentes é que NÃO EXISTEM ATALHOS. Aliás (vou usar esta sua questão para “passar recados”), tão forte é este desejo por atalhos de nossa sociedade 

degenerada, que é exatamente assim que sobrevivem os locais infantis que vendem “Cabala” e outras formas misturadas de cultos nefasto$$$. Mas, voltando a sua importante questão, sabemos 

quando estamos pronto para evoluir assim que sabemos que estamos prontos para evoluir. Isto não é um processo racional-intelectual, mas sim intuito-psíquico. A dificuldade de 99.999% da 

humanidade com o assunto de intuição – causado desde a queda de Adam/lado esquerdo do cérebro/Etz Da’at – faz do ser humano achar que – por exemplo – se ele decorar e compreender algum 

livrinho de Cabala, ele pode então abrir um centro e sair “ensinando” o que ele “acha” que sabe para pessoas absolutamente sem preparo espiritual e com vidas absolutamente contrárias a tudo que é 

realmente espiritual (o “especialista” em Cabala é incluído nesta lista de cegos e ímpios, com o adendo que em sua arrogância máxima, ele nem se preocupa em buscar a verdade. Ele ensina o lixo 

que ele uma única vez assumiu como correto e o transforma em um negócio popular visando lucros financeiros somente. Por isso, ele não consulta ninguém, não estuda os livros e mestres santos etc. 

Pois, NÃO INTERESSA para seu negócio sujo). A questão da Etz Da’at/lado esquerdo do cérebro e Etz Chayim/lado direito etc. é algo que eu já abordei várias vezes, em vídeo recentemente 

também. Agora, existe um modo mais “sutil” (você quer um atalho?) para se ter uma ideia sobre como o Céu está vendo a pessoa: a maneira que as pessoas te tratam é a maneira que os Céu te vê. 

Aprenda bem esta lição. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 16/01/2012 as 9:36 | Em resposta a Fernanda. 

Cara Dna. Fernanda, 

Mais uma vez sou forçado a responder com as famosas palavras: “Não tenho como responder a estas questões em um fórum como este”. Vou aproveitar sua mensagem para passar alguns recados. 

Muitos aqui não tem noção alguma do escopo que perguntam. Muitas destas perguntas (a sua incluída) são tão amplas que demandariam que eu escrevesse um livro aqui mesmo neste fórum. A sua 

questão é muito importante, mas não posso responder com uma única frase. Vocês todos precisam pensar antes de perguntar. Algumas pessoas já chegaram ao cúmulo de perguntar coisas como: 

“Qual a visão da Torá sobre a reencarnação?”. Alguém acha realmente razoável que eu “reuma” mais de 3 mil anos de conhecimento profundo (e que não é nem permitido a ser discutido em público) 

e escreva e responda alegremente este assunto aqui mesmo nestes comentários? Falta bom seno, no mínimo. Voltando a sua pergunta que é realmente importante, eu tenho a intenção de algum dia 

ensinar sobre as bênçãos Noéticas. Isto demanda tempo e é o que eu menos tenho. Por hora, saiba que existe grande valor no agradecimento e oração espontâneos do Noético para Hashem. A 

formatação das bênção e orações também são importantes, mas enquanto elas não chegam, lembre-se desta lição. 

Tudo de bom e continue ligada, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 16/01/2012 as 9:44 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Eliezar, 

Ótima pergunta. Eu certamente (e muitos outros) não somos a favor de quadros com pinturas de antigos sábios etc. pendurados nas paredes de uma casa. 

As fotos pessoais são aceitas, mas somente isso. Existe uma pequena história judaica sobre o assunto de casher que revela algo destes sentimentos. Certa vez um judeu em Israel entrou em um 

restaurante e foi verificar quanto à certificação de casher deste estabelecimento. Ele conversou com o dono e o questionou. Na parede do local estavam penduradas muitos quadros e fotos grandes dos 

maiores mestres. O dono tendo ficado meio constrangido com as perguntas do judeu observantes e rigoroso afirmou: “Veja, meu caro, o Sr. acha que se meu estabelecimento não fosse rigoroso no 

casher – santo de fato – eu teria estes quadros pendurados aqui?”. O bom judeu então respondeu a este sr.: “Quando estes mestres estiverem aqui sentados comendo e a sua foto é que estiver na 

parede, eu então comerei aqui”. 

Ainda que a sua pergunta se preocupa com a questão da idolatria inadvertida – certamente um assunto fundamental – a minha história traz este assunto para um nível de outra espécie também, 

mostrando que ter fotos e imagens em casa de grandes mestres (como muitos fazem) não faz da casa um local santo. 

Rabino Avraham 

José 

Enviado em 16/01/2012 as 12:58 

Caro Rabino Avraham. 

Não sei se minha dúvida é pertinente. Um ben Noach ao comprar um carro para facilitar os seus deslocamentes deve se preocupar com a origem do fabricante. Sei que ao menos, um dos fundadores, 

de uma das marcas mais populares foi antessemita. Devo evitar comprar o veículo de tal marca, ou este fato já foi ultrapassado, em vista dos novos donos, etc.? A marca em si ficaria manchada por 
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jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

esta nódoa de antessemitismo para sempre, por conta de levar o nome de seu fundador? E quanto ao emprego? Sei, também, e, acho que não devo citar o nome, que há ao menos uma multinacional 

de origem alemã, em plena atividade aqui no Brasil, que foi parceira de Hitler, que seu malfadado nome seja apagado para sempre, no plano malféfico que resultou na shoáh. Estaríamos autorizados a 

ali trabalhar ? E se lá já estivermos trabalhando, devemos pedir demissão? 

Como os noéticos são parceiros dos judeus na retificação do mundo, os inimigos destes também não devem ser encarados como inimigos daqueles e merecer todo o repúdio de nossa parte? 

Obrigado, caro Rabino Avraham. 

um abraço. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 16/01/2012 as 13:55 | Em resposta a José. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Sr. José, 

Uma grande pergunta a sua. Entretanto, o sr. mesmo já a respondeu. 

Veja, não existe halachá/lei aqui, mas o coração entende e aconselha. Tudo dependerá de vários fatores que aqui, não os discutiremos. Preciso lhe dizer, que fiquei muito tocado com sua pergunta e 

colocações corretas, amém. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.76.216.38 

Enviado em 16/01/2012 as 15:03 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rav, Avraham, 

Entendo e compreendo perfeitamente a degeneração e vulgarização que a Cabala vem sofrendo, de forma absurda, monstruosa e descontrolada. Ainda tenho muitas perguntas, tais como os porques 

de tudo isto. Por que de fato ”o mundo” se encantou e resolveu adentrar nestas questões? Entendo que devem existir ”N” razões e motivos, de certa forma invisíveis aos nossos olhos para este 

repentino interesse mundial, fora é claro o dinheiro, o ”auto-promover” individual de cada um e um etc.. 

——————————– ——- ———————————– 

Pulando um pouco este assunto, prestarei sim mas atenção, em como as pessoas me tratam, para sim poder tirar minhas prórpias conclusões a respeito, esta dica foi absolutamente fantástica. 

Atenciosamente 

Mordechay. 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.194.43 

Enviado em 16/01/2012 as 16:06 

Prezado Rabino Avraham 

Peço desculpas pela pergunta. 

Aproveito para agradecer todo carinho e atenção quanto minhas dúvidas. 

Entristece – me muitissímo saber que tantos filhos de Israel tem o privilégio de aprendizado e conhecimento e desprezam . 

Rezo para que despertem e valorizem este grande tesouro vos que foi confiado , a Torá. 

E que pela Graça de D-US ,nós noéticos ,possamos também nos aproximar e fazer cumprir a vontande de D-US. 

E assim ,apressarmos a vinda do Unico MASHIACH . 

Fernanda 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 17/01/2012 as 9:36 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham. 

Fico muito grato pela sua atenção e esclarecimentos. 

Um abraço. 

José. 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

189.27.83.167 

Enviado em 17/01/2012 as 15:49 

Obrigado,Rabino Avraham.Já chegou em minhas mãos,que D’US te abençoe e te guarde….Obrigado pela sua generosidade.Um grande abraço,Tudo de bom. 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.76.216.38 

Enviado em 17/01/2012 as 23:49 

Caro Rav,Avraham, 

Em seu livro Aromas Espirituais( Pag-28) , ainda sobre o assunto do Homem- e seu Tzelem Elokim, no comentário (44) sobre a palavra ”refletida” o Sr, escreve: 

(44) Ou seja, tanto implicando que esta ”visagem” existe no aspecto interior do homem, vis à vis, a sua alma que existe em parceria com o corpo,como no reflexo desta luz para fora dele,por assim 

dizer,aludindo assim à força da aura do homem que é justo e limpo de manchas, pois como está escrito, ”todos que respeitam o S-nhor,que se mantém afastados do pecado e não transguidem os 

preceitos da Torá,retém suas visagens sem ”alterações” de seus protótipos celestiais,e portanto,todas as outras criaturas do mundo os temem e tremem diante deles. Mas quando os homens 

transguidem os preceitos da Torá, suas visagens se modificam, e eles temem as outras criaturas e tremem diante delas; as bestas do campo obtém domínio sobre eles pois ”elas não mais vêem neles” 

as suas imagens celestiais verdadeiras” (Zohar 2; 79b , Parashat Yitrô). 

—————————————————————————————- 

Pergunto: Todos os animais possuem esta capacidade em enxergar a ”aura” humana, perceber o Tzelem de cada pessoa e pessoa? Todos os tipos de animais, ou há variações nesta ”capacidade”neste 

enxergar, sentir, de acordo com cada classe e classe entre os animais, vegetais etc. Porque de fato, os animais, bestas enfim, possuem esta capacidade e nós, a maioria dos humanos, não possuimos 

”aparentemente”? Porque o homem precisa se moldar, refinar tanto, para poder desenvolver esta capacidade, uma vez que nos animais, elas ja são quase que naturais por assim dizer? O que de fato os 

animais enxergam ou percebem e como demonstram isto? 

Atenciosamente 

Mordechay. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 18/01/2012 as 22:55 | Em resposta a Marc. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Modedechai, 

Para responder a sua pergunta profunda e inteligente, eu cito o Talmud, no tratado de Berachot 33a, “Nossos Rabinos ensinaram: Em um certo lugar existia certa vez uma serpente que costumava  

machucar as pessoas. Vieram então contar isso ao justo, o Rabi Chanina ben Dosa. Ele disse a eles: Mostre-me este lugar. Eles mostraram o local e buraco da serpente, e o mestre colocou seu 

calcanhar sobre o buraco e a serpente saiu e o mordeu. Imediatamente ela morreu. Rabi Chanina a colocou em seu ombro, trazendo-a para a casa de estudos e disse: Vejam, meus filhos, não é a 

serpente que mata, mas o pecado que mata! Nesta ocasião eles disseram: Ai do homem que a serpente encontrar, mas ai do da serpente que o Rabi Chanina ben Dosa encontrar”. 

A sua segunda pergunta é algo que amplamente trazido na Torá, em particular no seu nível místico. O trabalho longo de retificação é o Tikún (“correção”) do erro cometido por Adam. Assim como 

eu explico em minha obra, ele optou pela realidade racional/lado esquerdo do cérebro/Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal e assim abdicou da realidade que antes da transgressão Adam 

dominava, a saber, do nível de entendimento psíquico/intuitivo/lado direito do cérebro/Árvore da Vida. É a missão da humanidade restaurar esta conexão profunda e intuitiva com Hashem e as 

realidades espirituais que existem e nos rodeiam a todos. O ápice deste processo será a Era do único e verdadeiro Mashiach, e que isto seja muito em breve em nossos dias, amém. 

Rabino Avraham 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.76.216.38 

Enviado em 19/01/2012 as 1:01 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rav Avraham, 

Esta citação é extraordonária, é preciso refletir bastante nesta história, ela possui muitos significados. Principalmente para mim, ao meu ver, o fato de Rabi Chanina ben Dosa, colocar seu membro no 

buraco, sua certeza e o seu ato de “colocar”, de saber e confiar exatamente em quem ele era de fato. Muito Obrigado por sua resposta. 

Obrigado por sua atenção. Atenciosamente, 

Mordechay 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

201.35.223.233 

Enviado em 19/01/2012 as 20:04 

Caros Amigos 

No livro Darosh Darash, p. 89, nosso amado Mestre traz algo vital a nós, na minha interpretação, a chave para nosso crescimento verdadeiro, e para que depois de muito tempo de estudo, tenhamos 

saído do lugar. ”…a elevação da consciência se aplica aos não-judeus, se e somente se, o estudo é feito leshem shamaim (em nome do Céu)” 

Meus caros, sim todos nós estamos ligados ao nosso querido Mestre de uma maneira ou outra, mas por quê? Por quê resolvemos trilhar este caminho? Sim, com certeza fomos atraídos a Torá, mas o 

que nos atraiu na Torá? Aonde queremos chegar com nosso trabalho espiritual? 

Baseado no trecho acima, talvez devemos nos fazer perguntas desse tipo o tempo todo, pois sinceramente, quantos de nós conhecemos nossas intenções de verdade? Baseado também no trecho 

acima, se não respondermos corretamente a perguntas desse tipo, nosso futuro com certeza será muito amargo. Porque sem Torá não há vida, e ter a oportunidade de ter Torá como nós temos, e usá-la 

simplesmente para matar a fome do nosso egocentrismo, quantos decretos negativos isso nos trará. 

Com certeza, precisamos parar de agir como crianças. Pensando que Torá é apenas divertimento, uma coisa legal que fizemos de vez em quanto, que D-us não permita. Não meus caros, nós estamos 

lidando com o Ribono Shel Olam, nem uma respiração nossa é oculta para Ele. Como nosso Mestre ensina que Hashem, Bnei Israel e a Torá são um, se tratarmos o estudo da Torá como brincadeira e 

divertimento, logo estaremos tratando Hashem com brincadeira e divertimento, que D-us não permita. Quem quer brincar com Aquele que dá o ar para respirar segundo a segundo? 

Devemos acordar de uma vez por todas. Com certeza Hashem vai exigir retorno dessa oportunidade que Ele deu a nós, e depois de muito tempo ”brincando”, no Yom HaDin, o que vamos dizer? Que 

estava chovendo, que deu sono, que faltou oportunidade, que o carro quebrou etc… Não meus caros, não tem desculpa, se Hashem nos deu essa oportunidade é porque temos potencial, e tudo 

depende de nós. 
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Que com a graça de Hashem, possamos entrar dentro do nosso coração, arrancar de lá todo traço de orgulho/egocentrismo/preguiça/desculpas, e que possamos enchê-lo somente com amor e temor ao 

nosso Criador. E com isso possamos estudar Tora Lishma, sem seguntas intenções, e viver uma vida leshem shamaim, cumprindo o desejo de Hashem porque somente Ele deseja que cumpramos. 

Amém 

Eliezer 

___________________________ 

No Shiurim ”Bnei Noach” esse trecho do livro é melhor explicado com muita profundidade. Façam todos os esforços para terem esses shiurim fundamentais. 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.88.22.239 

Enviado em 19/01/2012 as 23:53 

Shalom Rabino Avraham, lendo e observando, percebi que talvez para nós aspirantes a Noéticos, uma das maiores dificuldades é perceber que devemos não só temermos a D-us e sim nos dedicarmos 

a Ama-lo, Ama-lo acima de todas as coisas, perceber que nossa obediencia, nossa devoção, nosso dever de sermos pessoas corretas, são qualidades que Hashem nos permite ter, para nos 

aproximarmos mais Dele. Observando o Sr. percebi que por amor Hashem, o Sr. tem dedicado dias e noites a ajudar pessoas que estão em total escuridão, a se libertar de sua idolatria e buscar o único 

e verdadeiro caminho, que é o amor a D-us, amor a Israel e ao teu povo, obrigado… tudo de bom e tenho rezado sempre pelo Sr. 

Alessandro Ferreira. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 20/01/2012 as 0:15 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Temor a D-us é a base de tudo. Claro que devemos amar a D-us, mas temor a D-us é vital. A cultura secular não compreende isso (você mesmo enfatizou amar a D-us), e isso é devido também a 

mentalidade mundana e que não compreende que sem temor ao pecado, sem espanto ao Criador, o homem jamais se ergue. 

Rabino Avrhaam 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.76.216.38 

Enviado em 20/01/2012 as 0:24 

Para Todos e (Bnei Noach). 

Caro Rav.Avraham, faço questão de avisar a todos para que sim participem mais do You Tube. Em especial, não vejo todos vocês comentando os vídeos no You Tube. Gostaria de direcionar esta 

mensagem para os Bnei Noach, pois observo a presença de muitos de vocês aqui, mas não os vejo comentando os vídeos. Friso como exemplo o Shiur sobre a Parashat Noach, aonde o Rabino 

Avraham, aborda um tema importantíssimo direcionado também unica e exclusivamente para vocês e não os vejo participando. Este vídeo em especial, esclaresse muitas dúvidas de vocês, além é 

claro de adentrar de maneira impar em outros assuntos. 

Obs: Todos os que desejam se aproximar, precisam se alimentar fisicamente também, não se esqueçam disto. A resposta para esta pergunta que muitos de vocês ainda possuem, se encontra neste 

Shiur, portanto entrem e comentem! 

Atenciosamente 

Mordechay 

Alessandro Ferreira Silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.218.168 

Enviado em 20/01/2012 as 1:21 

Rabino Avraham, acho que fui mau compreendido, guando eu falei amar a D-us e sobre o temer a D-us, eu quis dizer se obedecermos os mandamentos e seus estatutos por amor, pelo prazer de 

agradar a D-us, sem querer beneficios por estes atos, ao invés de obedecermos por medo do castigo ou de uma punição. 

grato 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

217.50.34.239 

Enviado em 20/01/2012 as 10:26 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Bom dia amado Mestre 

Bom dia caros amigos 

Muito obrigada pelo alerta sr.Eliezer. 

Sinceramente creu que ainda nao dimensionamos a gradeza do que esta acontecendo. 

E como tal nao reagimos com o devido respeito/responsabilidade. 

É um processo que realmente “desmonta” cada um de nós. 

Realmente como no “Matrix”,comecamos a ver a propria realidade e ao redor como …nossa ! esta tudo errado,invertido uma grande farsa 

Mas como disse o nosso amado Mestre: 

” Hum Hum ,É Perfeito! Só D´us para criar algo assim.” 

Entao: BOM DIA PARA TODOS ! Hora de acordaaar ! 

Vai ser muito bom, se D´us quiser pode escrever todos os dias . 

Vai ser melhor ainda ler o que aqui e postado.Pois nada que esta neste Santo site( Rabbi ,posso usar este termo ? ) é por acaso.Tudo ,simplesmente tudo tem um proposito. 

Tudo de Bom 

atenciosamente e pela primeira vez aqui no “comentarios” 

regina 

PS: a aula do projeto coneccoes mencionada no último video é maravilhosa. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 20/01/2012 as 12:42 | Em resposta a Alessandro Ferreira Silva. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Alessadnro, 

======================= TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ======================= 

Cuidado com a presunção. Você foi integralmente entendido. E a resposta é a mesma. Você está errado e precisa retificar este modo de pensar. É necessário ambos amor e temor a D-us. E 

certamente, temor a D-us é quintessência do caminho verdadeiro a D-us. Sobre a sabedoria de D-us, está escrito: Reishit chochma yirat Hashem, “Temor a D-us é o início à Sabedoria” (Salmo 

111:10). Ou seja, a pessoa não tem como iniciar a sua compreensão da Sabedoria Divina sem ativamente buscar para crescer em temor ao Céu (yirát shamayim). E de fato, também está escrito: Ekev 

Anava Yirat Hashem, “Nos calcanhares da Humildade vem o temor a D-us” (Provérbios 22:4). Ou seja, somente através da humildade, a pessoa é naturalmente preenchida com o binômio ‘reverência 

e espanto’ (a tradução correta de temor) ao Todo Poderoso. Portanto, temor a D-us e humildade são pilares da retidão e assim, crescimento espiritual verdadeiro. Quando estas qualidades são então 

“temperadas” com amor a D-us, aonde o desejo da pessoa é de dar alegrias ao Criador, agora, com os parâmetros e intenções coerentes/retificadas, seu “sucesso” espiritual é garantido (amém) e ele 

se tornar verdadeiramente um ôved Hashem: um servo de D-us e não mais do outro deus inferior, seu ego. É por isso que está escrito: É por esta razão que nossos sábios afirmam que um talmid 

chacham (“um homem de Torá”) que tenha muito conhecimento e sabedoria, mas que não tenha temor a D-us é como um emperador que passeia pelo seu reino com uma coroa magnífica em sua 

cabeça, mas descalço. Aproveito esta oportunidade (e de eu estar me sentindo um pouco melhor, baruch Hashem) para “alcançar” ainda mais um conceito profundo ligado a este pequeno shiur aqui 

para todos aprenderem, se D-us quiser. O conceito de humildade (Anavah em Hebraico) jamais deve ser confundido com timidez. A pessoa tímida – quem indiscriminadamente busca agradar – atua 

por sua fraqueza e não de sua força. Assim como um homem furioso, um que é servil é mais do que provavelmente inseguro: suas ações provêm menso de sua consicência de Hashem do que de sua 

profunda desconfiança de si mesmo. A pessoa genuinamente de espírito humilde, entretanto, é uma pessoa exaltada/elevada. Seus sentimentos de segurança permitem com que ele entenda que 

sozinho e sem D-us, sua existência é insignificante. Na medida que ele se aproxima do seu Criador, seu coração se inunda de êxtase sereno e paz de espírito, amém. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.76.216.38 

Enviado em 20/01/2012 as 15:18 

Caro amigos, 

Venho outra vez, recomendar a todos o Shiur referente a Parashá Chayê Sara. Bem, esta aula especificamente aborda questões de natureza esotérica e que por sua vez são completamente alheias ao 

nosso idioma e que de maneira espetacular são abordadas em nossa “lingua” pelo Rav Avraham. 

O Shiur relata detalhadamente o assunto de realidades e dimensões intra-terrestres e sua automática conexão com nossa realidade atual. 

Obs: Participem e comentem 

Mordechai 

Gilson Rodrigues de Arruda 

gilsonrodriguesarruda@gmail.com 

189.72.143.145 

Enviado em 20/01/2012 as 21:58 

Boa noite Rabino Avraham, 

Sobre retificação, é algo gradualmente e lentamente, ou deve ser feito rapidamente? Digo, eu reconheço meus defeitos e quero melhorar o caráter, as melhoras parecem aos poucos, não sinto que 

ganhei a batalha, mas algo novo nasceu, o que acha Rabino? 

Obrigado pela atenção, 

Gilson 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.166.204 

Enviado em 21/01/2012 as 18:43 

Rabino Avraham, tudo que aprendemos, já era conhecido por nossas almas? Então se nos dedicarmos a servir com temor e obidiencia as leis e estatutos nossa alma nos guiará aos mundos superirores 

onde ela habitava. este retorno se aplica somentes aos judeus ou tambem aos filhos de Noé. 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

Enviado em 21/01/2012 as 23:28 | Em resposta a Gilson Rodrigues de Arruda. 

Caro Gilson, 

Retificação – um processo gradual obviamente – é um trabalho de uma vida inteira… ou mais. 

Rabino Avraham 
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achacham@aol.com 

186.204.159.1 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 21/01/2012 as 23:31 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

A vida é a oportunidade para aprender o caminho de D-us para todos. 

É importante aprender como aprender. A facilidade de errar é extraordinária. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.166.204 

Enviado em 22/01/2012 as 2:46 

Rabino Avraham, reconheço que não tenho aprendido como deveria, não posso dizer que o desapontei, pois sei que não tinha expectativa sobre mim, mais fico triste cada vez que vejo que entendi 

tudo errado, posso lhe afirmar que é como o Sr. disse, o meu ego, minha falta de espiritualidade, tem comprometido o meu aprendizado, é como o Sr. falou o temor a D-us é o inicio da sabedoria, 

pois lendo e estudando percebi que todos os pedidos que posso fazer a D-us só um que eu poderei ter certeza que Ele me atenderá, que é justamente o temor a D-us. me perdoe por algumas atitudes, 

estou no inicio de uma caminhada é tudo muito estranho para mim, mais posso lhe afirmar que estou buscando noite e dia o ensinamento da sua obra e lendo e estudando a Torah. Quero aprender 

como aprender. por favor não desista de mim, preciso do Sr. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 22/01/2012 as 9:58 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

Quando você escreve desta exata maneria, você garante que eu não vou desistir. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.5.70 

Enviado em 22/01/2012 as 18:27 

Caro Rav Avraham. 

Mais uma vez, agradeço ao sr. em poder estar aprendendo a cada dia, através de seus valiosos ensinamentos. Desde o primeiro contato que tive com a sua obra, bem como a orientações constato que 

viver uma vida noética, não é nada fácil, é algo bem complexo e como o sr. sempre nos ensina, é “para a vida inteira”. Acredito ser o seu trabalho, o que mais atende as expectativas dos Bnei Nôach 

aqui no Brasil. Isso tudo, apesar das dificuldades de cada um, devido ao ambiente idólatra o qual crescemos e ainda precisamos conviver, entre outras questões, tais como a distância no espaço, etc. 

Por conta disso, fica bem óbvio aquela ocasião que o sr. disse que, sem a orientação de um Rabino não há como crescermos em amor e temor a D’us, no cumprimento das Sete Leis. 

Assim, de acordo com algo que o sr. nos ensinou a respeito da “falta de apoio comunitário” [no shiur a respeito das Festas idólatras] – em referência aos Bnei Nôach, gostaria de saber se há 

perspectivas para os mesmos aqui no Brasil se estruturarem enquanto um verdadeiro movimento monoteísta organizado, e sendo o sr. um Mestre em Torá que , com todo o carinho e dedicação nos 

orienta nesse caminho, não seria hora dos noéticos pensarem nisso sob a supervisão direta de uma pessoa tão séria e dedicada como o sr.? Como poderiam conviver de forma coesa a busca dos 

noéticos na retificação de caráter (tikum HaMidot] e mudança de comportamentos, de acordo com os desígnios de D’us , unida com as propostas de uma estruturação dos Bnei Nôach enquanto 

movimento? 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.166.204 

Enviado em 22/01/2012 as 18:51 

Rabino Avraham, ANA BECOAJ é uma oração para todos, pois percebi que ela é muito significativa, tem como o Sr. dar uma breve explicação do que ela representa, ou é muito extenso, entendi que 

ela tem uma força espiritual muito grande, sem contar que ela no eleva a um estado de total admiração. 

grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 22/01/2012 as 19:31 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Ela faz parte da liturgia judaica. 

Rabino Avraham 

avraham ben avraham 

avrahambenavraham.posterous.com x 

robecarvalho@gmail.com 

187.14.220.141 

Enviado em 22/01/2012 as 20:17 

Rabino Chachamovits, que D´s dando sabedoria, inteligencia e graça. 

Muito bom! Este sitio é de Luz pura! 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 22/01/2012 as 20:18 | Em resposta a avraham ben avraham. 

Obrigado por palavras tão doces. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 23/01/2012 as 0:38 | Em resposta a Luciano. 

“Um verdadeiro movimento monoteísta organizado… não seria hora dos noéticos pensarem nisso” 

Luciano, sua pergunta é atual e fundamental. Ela merece grande atenção. 

Existem alguns problemas imediatos quanto à resolução de sua proposta em forma correta de perguntar: 

======================= TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ======================= 

1. Os ditos Noéticos aqui no Brasil são poucos, espalhados e imaturos. Se você olhar pelo espaço virtual, verá idéias Noéticas “salpicadas” em diferentes espaços da Internet, todos em geral de forma 

aleatória – sem foco e acima de tudo resiliência. 

2. Vamos falar do foco. Ainda que Noéticos existam antes mesmo da Torá ter sido outorgada para o Povo Judeu, eles nunca se organizaram, pois ser um Ben ou Bat Nôach implica em uma postura 

existencial que existe sem teologias, portanto sem religião organizada. A abrangência do código Noético estabelece princípios que harmonizam a sociedade e aceitam de modo inquestionável a 

regência única de Hashem, o Criador do Céu e da Terra. Isto significa o repúdio absoluto de tudo que contraria as Leis e D-us, a saber, as diversas formas de idolatria. E isto inclui as novas 

“vestimentas” para o velho problema de idolatria, tais como “New Age”, o apego às práticas secularizadas que têm origem nas religiões orientais – todas idólatras – como a Yoga etc., e os costumes 

ditos “populares”, que ainda que aparentem serem inócuos, são perniciosos sob o ponto de vista espiritual. Portanto, o foco exclusivo Noético é o do entendimento das leis Noéticas e suas inúmeras 

ramificações. Este foco é primeiro um de estudo e aprendizado “direcionado” (por um mestre) seguido da integração destes ensinamentos nas práticas diárias e posturas morais dos indivíduos 

Noéticos. Este é o foco legítimo e assim, sancionado pela Torá que afinal outorgou estas leis para o mundo. Entretanto, o foco aqui no Brasil tem sido degenerado, devido à insistência ignorante de 

alguns ditos Noéticos em buscar de alguma forma incorporar assuntos estritamente judaicos no código Noético. Isto não só é um erro de entendimento como ato de arrogância contra as leis Noéticas 

da Torá que estipulam uma enorme quantidade de limites e fronteiras para os Noéticos. Isto no fundo é simples de se entender. Basta lembrar que Noéticos não são judeus, portanto, não têm a 

responsabilidade e de fato, possibilidade de sustentar o “jugo Divino” da Torá. Os não judeus não receberam a Torá. A Torá não é do mundo, por assim dizer. Ela é herança exclusiva dos judeus. 

Contudo, em Sua infinita benevolência, Hashem designou um código geral de comportamento e sim, derivado das leis Bíblicas, para que todos os gentios do mundo pudessem se alinhar a fim de 

atuarem neste mundo de forma a se retificarem e ganharem sua porção no mundo vindouro também, ainda que diferente da dos judeus. 

3. Resiliência é outro assunto importante. A definição desta palavra é a seguinte: um conceito psicológico emprestado da física, definido como a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, 

superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas – choque, estresse etc. – sem entrar em surto psicológico. O Noético brasileiro ainda é tão contaminado com a sua cultura e religião 

anteriores, que ele não tem (ainda) uma boa capacidade de se manter tanto conectado de modo zeloso com os assuntos (e mestre) que ele precisa tanto se familiarizar, como sua resistência às 

correções absolutamente necessárias para sua “limpeza” é tênue na melhor das hipóteses. Isto dificulta muitíssimo seu próprio crescimento e de uma comunidade com princípios Noéticos. Como é 

possível ser um Noético que devido a seu grau ainda tão repleto de impurezas, se ofendem com a correção, insistem muitas vezes em um caminho que não é o deles (muitos só querem saber de 

judaísmo, o que é proibido para eles), e por fim e repetidamente, se afastam da fonte que poderia os limpar e matar sua sede? O produto da cultura idólatra e estado de alma nos poucos gentios justos 

aqui no Brasil é arraigado e tendo a inflar o orgulho e rebaixar o entendimento. Sem paciência, eles se desligam e procuram “produções independentes” que trazem absolutamente nada a eles, salvo 

um possível alento e “passar a mão na cabeça” (talvez através de outros “aspirantes a mestre” que existem por aí). Isto jamais trará crescimento. Pelo contrário, pois uma vez que eles tomam 

conhecimento das leis espirituais, eles se tornam (pelas próprias leis de D-us) agora responsáveis pela atuação coerente destas leis em suas vidas. Sua inocência termina, mas se eles se afastam e 

voltam para seus “achismos” e comportamentos contrários a Torá, eles agora serão julgados pelo Céu com outro grau de severidade, pois de fato tomaram contato com as leis vigentes. Isto é muito 

sério e problemático. Se posso falar um momento de mim mesmo, por um lado eu busco ajudar dentro do possível, pelo outro, eles não agüentam o que deles é demandado para crescer. Eles 

desaparecem com o tempo e suas vidas ficam ainda mais comprometidas. Esta falta de resiliência é típica do orgulho sustentado pelo fogo da idolatria, das falta de retificação de caráter, vis a vis, da 

humildade de abnegação necessária e que de fato, marcam historicamente os verdadeiros Noéticos. 

Por fim, certamente outras considerações poderiam ser feitas aqui. O espaço é limitado e este não é necessariamente o fórum ideal para isso. Mas, de fato, é um fórum. Para que seja possível se quer 

pensar em um grau de organização Noética mais avançado é necessária uma real mudança na postura de todos interessados neste alinhamento santo. Falta maturidade e resolução total para uma 
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transformação. Falta consistência no contato. Sem esta transformação, nada de bom poderá ocorrer, salvo a auto-ilusão que continuará a alimentar suas mentes confusas com todas as espécies de 

desvios, enquanto eles acham que estão no caminho certo. Isto vale também para os não-judeus que lamentavelmente se fantasiam de judeus, e se afirmam de modo ignorante como judeus ou alguma 

espécie de Noéticos com supostos costumes e conhecimento judaico. Nada poderia ser mais longe da verdade. Estas aberrações comportamentais abundam aqui no Brasil como ervas daninhas. 

Muitos destes indivíduos já estiveram por aqui no meu site e e-mail etc., e na primeira “batida do meu pé” se foram. Sem resiliência, estes rebeldes, assim como os outros tipos citados, não agüentam 

o “confronto” com seu ego e preferem permanecer em uma densa escuridão. 

Agora, as poucas pessoas (e estas sabem quem são, pois mantêm contato comigo de uma forma ou outra) que tem se ligado verdadeiramente aos princípios Noéticos da Torá e o entendimento destes 

através dos Sábios, são de fato indivíduos preciosos e almas nobres com grande potencial espiritual. Sua atuação é vital para a retificação do mundo que em parceria com o Povo Judeu, apressarão a 

vinda do único e verdadeiro Mashiach, se D-us quiser. 

Espero de algum modo ter respondido sua pergunta. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.166.204 

Enviado em 23/01/2012 as 1:17 

Rabino Avraham, o fato de Sara, Rebeca e Raquel terem dificuldade para conceber filhos, foi uma coincidencia ou existe algo não revelado,ou à motivo para que elas tivessem essa dificuldade. 

grato 

Alessandro 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.5.70 

Enviado em 23/01/2012 as 2:16 | Em resposta a briskodesh. 

Querido Rav Avraham. 

Quero ,de coração, agradecer ao sr. pela resposta e pela paciência em responder a minha questão. Esse é um assunto o qual medito muito; como o sr. afirmou, é bem complicado se viver isolado pelos 

vários cantos do país, como átomos soltos e espalhados. Considero as suas palavras aqui escritas não uma simples resposta , mas, sim, uma verdadeira aula que irei revisar quantas vezes for preciso. 

Se D’us quiser, espero não ser mais um desses os quais o sr. 

se referiu,que somem do mapa e do contato com o Mestre o qual eles deveriam estar conectados. 

Tudo de bom. 

Luciano. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

186.204.159.1 

Enviado em 23/01/2012 as 9:58 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Pela Graça de D-us: 

Alessandro: 

Não existe o conceito (herege) de coincidência em Judaísmo. Absolutamente tudo que existe é devido a D-us e em Sua Providência seu plano para a criação se desenrola. 

E sobre a sua pergunta, como é sabido, Hashem ama a tefilá (“oração”) dos justo perfeitos como os patriarcas e matriarcas, Existem também razões místicas para isso e que não explicarei aqui, mas 

elas são aplicáveis de fato a toda oração sincera para Hashem. Enfim, os patriarcas e matriarcas precisaram muito rezar para Hashem para conseguir a bênção de procriar e ao mesmo tempo graças a 

isso, trouxeram “alegrias espirituais”, por assim dizer, para D-us. 

Rabino Avraham 

Regina Pires Dos Santos 

regina.volley@googlemail.com 

217.50.34.239 

Enviado em 23/01/2012 as 11:02 

Bom Dia amado Mestre 

Bom Dia caros amigos e amigas, 

Como me tornar um “recipiente ” adequado para receber seus ensinamentos ? 

Há alguns dias atras ,li que não devemos ter certos objetos em casa. 

Ok! Vamos à limpeza. 

Olho para o gatinho e penso. 

Poxa é só um gatinho de madeira. 

Alarme!!! 

Se para algo tão simples e fácil de cumprir,por que ocorre tal pensamento ? 

Realmente estou preocupada,que dirá com coisa MUITO mais serias. 

Não sabendo me expressar melhor vou usar a metáfora que o Sr.sempre usa. 

Como devo esvaziar/limpar a taça ou vaso ? 

Sinto que enquanto isto não ocorrer de verdade o meu entendimento fica totalmente comprometido,que D’us não permita. 

Estou orando o salmo 51 e os outros que o Sr. postou na parte satélite do site .Esta correto? 

Por favor ajude me a não ser mais escrava deste ” farao” chamado ego. 

Quero ser liberta para poder servir a Hashem. 

Muito obrigada pela sua atenção e carinho para conosco . 

Atenciosamente e tudo de bom . 

Regina 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.76.216.38 

Enviado em 23/01/2012 as 12:16 

Caros Amigos, 

Gostaria de recomendar a todos vocês a assistirem o Shiur referente a Parashat – Toldot. Este video assim como todos os demais se encotra na seção de vídeos do site: Midia Teca/ (Aulas em Vídeo). 

Neste Shiur resumidamente, o Rav Avraham esclarece um assunto de vital importância em nossas vidas, o assunto de: Bem e Mal, suas origens e implicações, a ”tênue” linha que separa estes 

aparentemente opostos e aborda de forma impar como sempre a visão judaica a respeito, visão a qual se difere de todas as outras visões atuais, vigentes em nossas realidades. 

Desejo a todos que de fato, prestem bastante atenção com afinco a este Shiur em especial. 

Tudo de Bom 

Mordechay 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.76.216.38 

Enviado em 23/01/2012 as 18:08 

Caros amigos, 

Como sempre costumo fazer, mesmo que muitos de vocês as vezes podem não prestar atenção, gostaria de recomendar o Shiur referente a Parashat – Vayetsê na seção de vídeos do site. 

Bem, ”apelo” sinceramente para todos aqueles que aqui já tiveram algum contato com livros, lugares ou até mesmo pessoas as quais se intitulam Cabalistas ou entender desses assuntos. Editoras, 

publicam todo tipo de material ”misturado”, pessoas ministram aulas, também ”misturadas”, lugares e centros, possuem práticas e ritos completamente misturados, enfim não há limite para tudo isto. 

Acessem, escutem com calma, atenciosamente, convidem pessoas as quais conheçam e que de alguma forma ou talvez interagem com esses assuntos, materias, práticas, enfim. . . Ajudem o Rav 

Avraham a levar de fato este recado para as pessoas certas! 

Tudo de Bom 

Mordechay. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.166.204 

Enviado em 23/01/2012 as 19:15 

Shalom Rabino Avraham, sei que não devo levar adiante uma idéia baseada em um sonhos, o Sr. ja me orientou sobre isto, mais tem dois sonhos que eu tive que sempre veem minha memória, um 

deles eu estava andando e havia rumores de guerra, como se uma crise ou risco, uma tragédia estivesse para acontecer, e eu estava tenso e caminhei para uma templo idolatra, e la havia pessoas 

desesperadas e esse templo era cheio de estátuas de ouro, e comecei a falar que tudo aquilo era o mal, e minhas palavras saiam da minha boca sem que eu consequisse controlar e eu sentia como se 

um fogo ardesse dentro de mim, eu falava e as estatuas começaram a dereter como se o calor que vinha do meu corpo as fizessem derreter, e eu sentia um frio e ao mesmo tempo um calor, meus 

olhos brilhavam tanto e eu não consequia fecha-los, este sonho aconteceu à mais de vinte anos atras e me lembro com se fosse hoje, esse sonho veio reforçar uma certeza que eu tinha, eu nunca me 

senti bem dentro de um templo idolatra. 

grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

187.119.95.156 

Enviado em 23/01/2012 as 21:04 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

“eu nunca me senti bem dentro de um templo idolatra” 

Quero ver mais fogo aqui. Sua indignação e repúdio absoluto contra o mal precisa crescer muito e se revelar com intensidade de todo o seu ser. 

Rabino Avraham 

P.S. Você leu a longa e importante resposta ao Luciano? 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.166.204 

Enviado em 23/01/2012 as 22:03 | Em resposta a briskodesh. 

Sim Rabino Avraham, como lhe falei tenho interesse em tudo que possa ajudar no meu crescimento espiritual, e sobre o comentario, essa chama sempre esteve presente, o repudio e indiginação de 

tudo que representa a idolatria cresce e se fortalece a cada momento, 

grato 

Alessandro 

Regina 

Enviado em 24/01/2012 as 13:33 

Boa Tarde amado Mestre, 

Pergunta rápida: 
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regina.volley@googlemail.com 

77.191.83.67 

nao seria uma talvez uma transgressao da terceira Lei Noetica,nao roubaras (Gezel).Quando fazemos uso do credito oferecido pelas institucoes finaceiras( as vezes muito acima do valor 

correspondente ao nosso salario ou ganho mensal) 

Tudo de Bom 

Se D´us quiser ate a breve. 

Atenciosamente 

regina 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

189.59.114.158 

Enviado em 24/01/2012 as 15:23 

Shalom,Rabino Avraham.Em sua santa obra que iniciei os estudos, GRAÇAS A D-US, com o título-CUIDADO! SUA ALMA PODE ESTAR EM PERIGO- Na pánina 18, o Sr, revela algo que eu 

nem me tocava,que recebe o rótulo de -New Age-um nome codificado da Sítra Áchra,como uma máscara oculta do mal,bem, como é algo muito tenebroso e sério,se o Senhor me permite,quero fazer 

um comentário, pois comecei a fazer uma espécie de diário desta obra Santa que está em nossas mãos B’H’.O comentário,ou pergunta por assim dizer, seria:As mensagens sublimináres,que vemos 

em muitos lugares embutidas em propagandas por assim dizer,elas também fazem parte da SÍTRA-ÁCHRA?Por exemplo:eu decobri que na nota de vinte dolares, existe uma espécie de código,ou 

mensagem subliminar.Se não tiver nada aver com o assunto ,por favor me perdõe.Tudo de bom, e obrigado por mais uma especial atençao.Shalom 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 24/01/2012 as 15:33 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Caro Marcio, 

Expanda sua mente. A forças do mal operam em todos os lugares que negam a D-us, sem exceção alguma. Sim nas mensagens, nas “agendas ocultas” das pessoas, e infinito outros exemplos. E o 

local aonde a sitra achara opera mais, com grande força e vigor, é no coração dos homens tolos e perversos, “Só maldades abrigam seus corações, e juntos se dedicam a mover guerras” (Salmo 

140:20). Tolo e perverso é uma designação Bíblica para pessoas que desdenham a D-us e Suas leis, seja em qual grau ou condição isso ocorrer. Uma pessoa que fala palavrões na rua e se acha “super 

legal” com os amigos, ou uma moça que revela seu corpo em público para atrair a atenção dos homens, um político corrupto que trapaceia mesmo que com grandes “intenções” e sorrisos, um marido 

egoísta que despreza as necessidades de sua família, a pessoa que vira seu carro em uma rua que é proibido virar, um que zomba de D-us e de tudo que é moral, etc. etc. etc., sem fim. Cuidado! Sua 

alma pode estar em perigo. 

Fique ligado e escreva sempre, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

sppatimar@hotmail.com 

189.59.119.249 

Enviado em 24/01/2012 as 16:56 

Que coisa terrível! Rabino Avraham,muito obrigado,quero com certeza estar ligado e sempre por perto.Shalom,e tudo de bom 

Paulo 

paulo_ribasata@hotmail.com 

189.18.196.161 

Enviado em 24/01/2012 as 17:17 

Prezado Rav…Como é que podem coexistir essas 2 crenças? A da reencarnação e a do Juizo Final quando dizem que nossos corpos serao ressuscitados?Se a alma que reencarnou varias vezes,ja teve 

varios corpos?Como?Muito Obrigado! 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 24/01/2012 as 23:39 | Em resposta a Paulo. 

Caro Paulo, 

======================= TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ======================= 

Obrigado por me escrever. 

Agora, eu não estou aqui para tirar dúvidas ou acalmar meras curiosidades isoladas que saltam repentinamente aos olhos da mente das pessoas, principalmente que desconhecem por completo a Torá. 

Eu ensino um caminho de crescimento espiritual que pressupõe uma imensidão de conceitos e práticas zelosas. Tudo isso precisa existir verdadeiramente a fim de pavimentar a complexa travessia – 

que em tempo e se D-us quiser – até poderá contemplar questões mais profundas. Esta sua pergunta só existe devido ao seu desconhecimento das leis espirituais da Torá, e meu conselho a você e 

outros que tenham perguntas extemporâneas como esta é o buscar legítimo, com humildade e consistência real do caminho correto – no seu caso, das 7 Leis Noéticas – para que seu crescimento 

espiritual neste mundo ocorra de fato. Recomendo também seu contato com minha obra: http://www.cabalashop.com.br 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.76.216.38 

Enviado em 24/01/2012 as 23:44 

Caros Amigos, 

Hoje, tenho uma difícil e especial tarefa, mas antes de recomenda-la a vocês como sempre faço, sou obrigado a escrever algumas coisas antes. Não posso ser ”frio” o suficiente para deixar de 

escrever o que julgo ser necessário em meu entendimento. 

Bem resumidamente todos aqui sabem da precisão do nosso querido Rav Avraham em qualquer tema que venha a comentar ou abordar. Por diversas vezes, eu já escrevi e disse a todos que as 

informações aqui contidas, trazidas e adaptadas a nossa vigente realidade, são informações preciosíssimas, pertencentes a uma gama de livros, uma área recôndita no Judaismo, área a qual 

atualmente, não se comenta mais, seja em qualquer idioma, inclusive em Hebraico, com exceção é claro dos livros originais Judaicos, mas que também mesmo em seu idioma original, não são fáceis 

de serem encontrados e muito menos entendidos como se devem, ”MESMO PARA AQUELES QUE POSSUEM O IDIOMA ORIGINAL”, portanto, poder ter acesso a estas informações em nossa 

lingua , é literalmente um presente dos céus para nós. 

Agora sim, dito isto, posso continuar: Venho aqui para recomendar o Shiur referente a Parashat- Vayishlach na seção de vídeos do site. 

Obs: O Rav Avraham, de maneira impar, comenta sobre o assunto de Ovnis, e sua relação com nossa realidade, esclarece sim este ponto e nos revela tudo o que precisamos saber a respeito. 

Mordechay 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.48.104 

Enviado em 24/01/2012 as 23:55 

Shalom Rabino Avraham, lendo um de seus textos em PDF, senti uma imensa vontade de ouvir Kol Demamá Daká, vou estudar e me dedicar, nas ações e nas atitudes para um dia ouvir este sussuro. 

Se D-us assim permitir. 

grato 

Alessandro 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 25/01/2012 as 10:20 

Caro Rabino Avraham. 

Tenho algumas dúvidas que me afligem de certa forma e o socorro do senhor é de grande importância: 

Como deve ser a alimentação do Noético? os animais não casher, quando consumidos, somente macula, espiritualmente, a alma de um judeu? Um ben Noach que não consuma carne de porco, por 

exemplo, estaria violando o código noético, por conta de agir segundo as normas judaicas, ou a cashurut estaria dentre aquelas expansões da Lei Noética? Ao nos alimentarmos, devemos fazer as 

devidas bençãos antes e depois, para cada tipo de alimento? Como seriam tais bençãos? Haveria problema em nos guiar por aquelas do Sidur, ou elas devem ser espontâneas? Em hebraico ou em 

português? 

Teria o Noético alguma festividade anual, ou todos os Iamim Tovim direcionam-se aos judeus? O ben Noach, como sócio e amigo do povo judeu na retificação do mundo, ante a solidariedade 

existente entre ambos, seria permitido participar de uma festividade judaica como convidado do judeu? 

Muito obrigado. 

Um abraço. 

José. 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 25/01/2012 as 15:01 

Acredito que o Rabino Avraham seja aquele que unido ao UM cumpre a principal obrigação de servir à D’s, como explicado em sua série “Mundos Espirituais”, Criar Algo do Nada. Foi muito difícil 

entender o que ele explicava nesta série, mas aos poucos pude perceber que o algo trata-se do mundo vindouro, e o nada, deste mundo aqui finito. (me explique Rabino Avraham, se estou no 

entendimento correto em relação à esta série de aulas). Felizes somos todos nós, Bnei Noach, por D’s traçar em nossos caminhos alguém tão justo, que une nossas mentes à tudo o que é eterno e 

santo. Se é assim, temos muito trabalho a ser feito ainda. Que Hashem abençoe o Rabino Avraham com longos anos de vida, porque esta é uma benção para todos nós. 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 25/01/2012 as 15:35 

Rabino Avraham, 

Existe alguma restrição sobre ter afinidade em assuntos mais ocultos da Torá? É melhor evitá-los? Isto pode afetar e ocupar nossa mente com o que é proipido aos Bnei Noach? Pergunto porque 

costumo me fixar muito em livros mais íntimos da Torá, devo evitá-los, ou isto é comum em nós, Bat Noach? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 25/01/2012 as 15:51 | Em resposta a Tatiane Neves. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Tatiana, 

======================= TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ======================= 

Esta é uma pergunta FUNDAMENTAL. Finalmente alguém a faz aqui! 

Para os Noéticos é SOMENTE E UNICAMENTE permitido estudar os assuntos profundos da Torá se e somente se, forem guiados por um mestre e se os assuntos (que serão tratados em níveis 

mailto:regina.volley@googlemail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=77.191.83.67&mode=detail
http://ppatimar@hotmai.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=23
mailto:sppatimar@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.59.114.158&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-606
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=23
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.54.177&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-607
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-606
http://ppatimar@hotmai.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=23
mailto:sppatimar@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.59.119.249&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-608
mailto:paulo_ribasata@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.18.196.161&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-609
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=23
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.54.177&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-613
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-609
http://www.cabalashop.com.br/
mailto:mohrdechay@gmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.76.216.38&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-614
mailto:alessandrolemondeft@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.31.48.104&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-615
mailto:jose.marques@mpt.gov.br
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=200.142.54.4&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-616
mailto:tatianejneves@gmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.31.145.200&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-617
mailto:tatianejneves@gmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.31.145.200&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-618
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=22
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.54.177&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-619
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-618


específicos para o Noético, não adentrando várias coisas e níveis que são pertinentes exclusivamente aos judeus) fomentarem maior espanto e temor a D-us. Eis é a lei. 

Agora, vocês não judeus que não se interessam pelo caminho Noético e “acham” que podem e que de fato estão estudando alguma coisa correta da Torá profunda (sozinhos ou em algum local 

maligno – bem conhecido – completamente herege), estão garantindo somente e unicamente a vigência da lei espiritual que afirma: “Começam suas palavras com tolices e findam em maligna 

loucura” (Kohélet 10:13). 

Rabino Avraham 

robesposel 

inoveye.wordpress.com x 

hobesniemeyer@gmail.com 

187.15.75.135 

Enviado em 25/01/2012 as 17:21 

Shalom, Rabino Avraham Chachamovits! 

Sou praticante das 7 Leis de Nôach e tenho uma pergunta de fundamental importância para minha vida, na preocupação de manter um proceder retificado no mundo. 

Tenho varicocele, ainda não possuo filhos e corro risco de ficar infértil, caso isso esteja afetando a qualidade do meu sêmen. Foi-me solicitado um espermograma para avaliar se atualmente é 

necessária uma intervenção cirúrgica, e nesse exame a masturbação seria o único meio para a coleta do sêmen. 

Masturbar-se é permitido nesse caso ou estaria eu cometendo uma transgressão? 

Obrigado pela atenção. 

Robson Niemeyer Esposel de Mello 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.5.70 

Enviado em 26/01/2012 as 8:42 

Prezado Rav Avraham. 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao senhor por me enviar o shiur “Ecologia noética”. Graças a D’us por mais essa aula sensacional. Irei assisti-la, com atenção e zelo. 

Na obra: “Cabalá da música”, o senhor nos ensina a respeito do cuidado que devemos ter ao escolhermos o tipo de música que ouvimos. Levando em conta que ouvir ou cantar músicas entoadas por 

perversos que não tem as kavanot corretas – algo que é do costume da maior parte da maior parte das pessoas, que o faz até mesmo inconscientemente, é algo que faz mal para o Avodat HaShem, e 

que isso está relacionado com a fala não retificada, gostaria de saber se isso é válido também para músicas seculares que são apenas instrumentais, tais como o jazz e as músicas clássicas, entre 

outras. Pergunto isso, devido ao fato de que existiram compositores de músicas eruditas que eram assumida ou enrustidamente anti-semitas. A respeito dessas produções profanas, tais como discos e 

CDs, de músicos que não o fazem para louvar a D’us , o correto a fazer é destruí-los? Toda e qualquer música que não tenha sido composta em honra a HaShem, entraria nessa categoria rebaixada? 

Gostaria de expor a seguinte situação: alguém que seja um observante da Torá, está em algum lugar, onde a T.V. está em funcionamento, através de seus programas que exalam a podridão de seus 

conteúdos, bem como músicas com letras que contrariam as Leis de D’us. Tal pessoa, porém, precisa ficar em tal ambiente, devido ao trabalho, ou, até mesmo, quando se encontra em algum 

estabelecimento onde a espera em ser atendido se faz necessária. Em tal caso, o que fazer para se proteger disso? 

Tudo de bom. 

Luciano. 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

186.241.60.63 

Enviado em 26/01/2012 as 12:21 

Shalom, Mestre Rabino Avraham 

Só me resta agradecer pelo Excelente livro ” Cuidado sua Alma pode estar em Perigo” a sua importancia para as pessoas serias que buscam conhecer e viver um caminho para uma vida retificada em 

direção ao UNICO, Bendito seja Ele, Amém. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/01/2012 as 13:34 | Em resposta a robesposel. 

Robson, 

======================= TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ======================= 

Esta é uma pergunta válida e com a ajuda dos Céus, responderei para todos. 

Primeiro, cada lei da Torá é um ordenamento Divino. Entretanto, em casos muito particulares como salvar uma vida, perigo para a vida, e derivações como saúde do corpo em geral, existem 

concessões. Pela Torá – para os judeus – um médico tem o direito e deve guiar o processo de cura do paciente. Se isso contraria uma lei da Torá, saiba que Ela própria ensina como deve ser feita a 

“contrariedade”, tanto em qualidade como graus para (exclusivamente) os casos de saúde. No Judaísmo, o exemplo mais conhecido disso é a “suspensão” de certas leis do Shabat diante de uma 

emergência, que D-us não permita. Agora, quando o caso não é uma emergência propriamente dita (o que implicaria em pikúach néfesh/”perigo de vida”), mas mesmo assim tem relação com a saúde 

da pessoa, precisam ser ainda mais bem pesadas. A lei para os judeus é incomparavelmente mais complexa do que para os Noéticos, mesmo os mais zelosos. Não existe termo de comparação de 

espécie alguma de uma vida judaica real (ou seja, observante das leis da Torá) com um não-judeu que aceite as leis Noéticas, que dirá os que nem sabem/se interessam por isso. Eu digo isso apenas 

porque a lei, portanto, é de menor severidade (em muitos casos) para o Noético, principalmente em casos mais subjetivos. Assim, em minha opinião, se você está sendo guiado verdadeiramente por 

um médico que afirma ser este o seu processo para o tratamento específico, então você pode fazer o que for necessário para fazer a sua parte em garantir o processo médico em acordo com as 

decisões médicas e isso, em princípio, não é uma transgressão (direta) das leis de D-us. Agora, dito isso, é preciso entender que existem níveis e níveis de entendimento sobre tudo o que é Divino. As 

leis vigentes no nosso universo têm dimensões “estratificadas”. Ou seja, a lei final (halachá) que é sempre (por próprio desígnio da Torá) decidida pelos rabinos e é aplicável (ainda que haja opiniões 

distintas entre os mestres) de modo a garantir que não haja transgressão das leis. Em outras palavras, invariavelmente as halachót operam como “cercas” para evitar a transgressão Bíblica. Desde que 

a pessoa se mantenha no mínimo, próxima da cerca, ela não descumpre a Torá. E eis o cerne da questão: cumprir no mínimo. Para os judeus observantes, e com o espectro quase infinito de leis e 

obrigações judaicas, já cumprir o mínimo é mais do que extraordinário, para a maioria. Entretanto, quando a pessoa tem uma alma mais elevada e capacidade a cumprir os ordenamentos Divinos com 

mais rigor, zelo e altura, ela não somente conhece a lei (básica e suficiente), mas ela procura estudar com humildade e temor a D-us as profundezas das leis espirituais a fim de mantê-la bem longe se 

quer de avistar as tais cercas, como se adentrando o campo santo e não se permitindo se aproximar de cercas que a permite (ainda que de longe) vislumbrar a sítra áchra (em Aramaico, literalmente o 

“outro lado”). Quando então levamos em consideração que existem infinitos universos que repercutem nossos atos, o aspecto espiritual da lei se torna um imperativo. Dito isso, é preciso entender que 

ainda que em minha opinião você possa fazer o que precisar para cumprir a receita de seu médico e que sob “o estrito senso da lei” (ainda mais sendo um não-judeu), você pode ter aqui uma 

“concessão” por razões médicas, existe sim impacto espiritual deste ato, assim como existe impacto espiritual de vários de nossos atos que transcendem mesmo a percepção dos mais santos. As 

repercussões deste ato no domínio espiritual são amplamente explicadas no meu site BRIT KÔDESH (http://briskodesh.wordpress.com/). Eu sugiro fortemente que você passe um bom tempo 

estudando todo o material lá oferecido. No mínimo, ainda que você fará o que bem entender, após o “exame” em questão você deveria ler e com atenção as orientações deste post meu (no site Brit 

Kôdesh), e inclusive e principalmente ler, estudar e agir de acordo com o texto que neste post também é oferecido (Oração posterior ao Tikún 

HaKláli: http://www.box.net/shared/s9on2ibr7sxkgl5vemd4), além de dar tsedacá para um local estritamente casher, pedindo pela misericórdia Divina que atenue os julgamentos sobre você devido à 

necessidade de ter cometido um ato que é abominável, ainda que nesta situação muito particular, ele (aparentemente, e eu espero para o seu bem que você tenha averiguado isso), seja necessário e 

não haja como fazer diferente. 

Que você tenha só boas notícias, 

Rabino Avraham 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 26/01/2012 as 14:57 

A respeito do Sr. Luciano, o comentário do dia 01/22/2012 às 18:27, muito me despertou para agirmos em conjunto. Não por ansiar a algum novo conceito religioso, mas para nos trazer força/fluxo 

espiritual/vitalidade e uma união/compromisso maior com os ensinamentos do Rav, que é o serviço a D’s. Talvez esteja faltando esta iniciativa por parte de todos nós Bnei/Bat Noach, para que 

sejamos mais fortes/favorecidos pela Misericórdia e Caridade divina. Todos em uma só voz, guiados pelo mestre, autoridade maior, representante nosso junto aos filhos de Israel. Já que em nosso 

estágio, ainda não temos permissão para ir além, podemos no mínimo manifestar o é permitido (as 7 leis de Noach), e ao Máximo possível (“Um verdadeiro movimento monoteísta organizado… não 

seria hora dos noéticos pensarem nisso”). Todos de agora em diante devemos despertar a consciência e agir como uma manifestação única da vontade de D’s, uma vestimenta não tão perfeita quanto 

a dos Judeus, mas que seguindo ao que nos cabe, é só o que nos é exigido. D’s também reservou, um Nome Divino para repousar sobre nós, as 7 lei garantem que não haverá nudez, não devemos ter 

vergonha, e é por isto que o mundo vindouro também nos é garantido. O mestre já afirmou que o amor e dedicação pela Torá pode ser tão forte e causar até uma elevação ainda maior que a raiz 

espiritual…”, mas tudo sem outros interesses. O Rabino nos prova que a honra nunca chega para quem a busca, só a deixa ainda mais ansiosa e frustrada, já aos que tem ação/méritos, a honra os 

persegue. Vamos rejeitar esta honra em se tornar um judeu, e começar do começo, alcançar o limite máximo de um Bnei/Bat Noach, e ai sim quem sabe, aceitar com honra o estágio seguinte, ser 

convidado a fazer parte do Povo Judeu, receber com maior intimidade os dias de Mashiach, que seja muito em breve, ainda em nossos dias (ainda nesta vida), Amém. Por favor Rabino, me corrija se 

estiver errada. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/01/2012 as 16:23 

Para todos os interessados, 

Eu removi todos os comentários – perguntas e respostas – desde o início do site até o último dia de 2011. Todo este material esta salvo em PDF e pode já ser baixado por quem 

desejar: http://www.box.com/s/3ombvhoga2q8gvi4y7l2. 

Isto é importante para pesquisa e a fim de evitar repetição de perguntas e respostas. Tenho a intenção de fazer isso com mais freqüência, talvez a cada mês, mantendo assim a seção de comentários 

mais “magra” e fácil de navegar bem como o acervo importante em PDF para consulta. 

Rabino Avraham 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 26/01/2012 as 16:38 

Todos nós agradecemos, muito bom Rabino Avraham, principalmente para quem tem uma internet não tão veloz, como no meu caso. 

Tatiane Neves. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/01/2012 as 16:48 | Em resposta a Regina. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Regina, 

A sua pergunta tem implicações muito grandes e eu não acredito que possa reponde-la neste fórum. Eu prefiro em um seminário para um grupo de alunos seleto. As ramificações Noéticas são 

“barbaramente” subestimadas por todos aqui. Eu tenho tentado sozinho expandir no rico potencial de conhecimento a ser “explorado” e que é necessário para se viver uma vida Noética de verdade e 

não o que se prega por aí e que tantos se ligam, pois afinal acreditam que “Só 7 leis não é tão difícil assim”. 

Basta ler os meus comentários aqui neste fórum – vários mesmo – e parte de minha obra escrita e oral para que todos possam aprender as novas e profundas visões sobre a vivência e código Noético. 
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Tenho feito o meu melhor para isso. Entretanto, eu sou apenas um e tenho uma enormidade de funções espirituais que me “puxam” por todos os lados, os assuntos Noéticos sendo uma delas apenas. 

Vou tentar desenhar um seminário apropriado para discutir este assunto. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/01/2012 as 17:29 | Em resposta a Tatiane Neves. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Tatiane, 

Interessante seu comentário. Assumo que a Sra. leu a minha resposta recente ao Luciano. “Tecnicamente”, eu não deveria liderar (nem desejo e nem tenho disponibilidade) movimento Noético 

algum. Eu tenho sim o dever e a honra de ensinar aos judeus e aos noéticos tudo o que eu posso sobre a Torá. Veja, Noéticos sempre foram espalhados e solitários. Esta é a sua essência. Nunca 

existiu um movimento organizado porque não é algo obrigatório pela Torá para ser um Ben ou Bat Nôach. Agora, se fosse o caos, um “movimento Noético organizado” verdadeiro precisaria ter um 

líder Noético na prática, mas não um judeu. Este “líder”, por assim dizer, deveria ajudar os companheiros Noéticos a entenderem estes assuntos tão ricos e práticas através do direcionamento zeloso 

de um rabino. Isto sim e cashér. Saiba que eu tenho procurado tal pessoa a muito tempo. Eu conheci dois candidatos, se posso dizer isso. Um no acabou “caindo” e o outro almeja se ligar ao Povo de 

Israel (e creio que é seu caminho). 

De volta a estaca zero… 

Rabino Avraham 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 26/01/2012 as 17:51 

Rabino Avraham, tenho um grande problema. Minha mãe e seus constantes ataques psíquicos. Ela tem uma fé baseada numa igreja tal que eu não ouso citar o nome. Mas ultimamente ela vem se 

inflamando em doenças, e eu nada posso fazer. Um dia ela me contou que “Caiu do altar”. Ontem eu estava feliz porque ela aceitou fazer uma cirurgia que vem adiando a anos, então à tarde, quando 

ia cumprimentá-la com mais paz (logo após o horário da cirurgia), fiquei sabendo que desistiu na hora da anestesia. Minha dúvida é: As vezes vou visitá-la e ela está lá no templo idólatra, que ainda é 

perto de sua residência, ai acabo parando lá, para conseguir falar e ver ela. É permitido? Antes era pior, ela passava o dia por conta disso. Graças a D’s que impossibilitou-a de andar como antes, 

fazendo com que ela frequente menos aquele ambiente. A vida dela estava se resumindo somente aquilo, e eu me entristecia cada vez mais. Mas o pior mesmo é ela um dia vir me dizer (renegar) 

aquele mandamento descrito em Levítico 15 (sobre o desperdício do sêmem), é isto que estes templos idólatras ensinam, trocar o certo pelo errado. Que entendimento é este? Quase chorei quando 

tentei conversar sobre isto com ela. Como pode Rabino Avraham? Como podem fazer isto com nossas próprias mães? Uma senhora de idade avançada já. Como pode este mal convencer a pessoa de 

que inclusive é melhor para ela mesma permanecer doente, não fazer uma cirurgia comprovadamente simples que retauraria não só sua saúde física mas principalmente algo em sua alma? É 

inacreditável ter pessoas assim em nossas próprias raízes. Como vim parar aqui então Rabino Avraham? Me ajude a saber agir ao lado dela, sem transgredir a lei de D’s. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/01/2012 as 18:00 | Em resposta a Tatiane Neves. 

Cara Dna. Tatiane, 

É proibido entrar ou até mesmo fitar qualquer abominação para Hashem, sem exceções. Todo templo ou local de idolatria é abominável, portanto é absolutamente proibido para todo indivíduo que 

presa sua alma e crê em D-us e Sua Torá. 

Sobre sua pergunta “Como podem… como é possível… etc.”, a Sra. se mostra muito inocente e desinformada do que é o Mal. Contudo, mais do que eu aviso e ensino, no Twitter, nos livros, nos 

vídeos, nos áudios e até aqui, o que mais posso dizer? Estude melhor e entenda de uma vez por todas o que lhe é ensinado. E assim, cresça e se fortificque, pois a guerra espiritual é uma realidade 

como a guerra física!, ou seja, com mortos e feridos também. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/01/2012 as 18:31 | Em resposta a José. 

Caro Sr. José, 

O sr. somente fez 7 perguntas. Muito razoável… 

O Sr. (e todos aqui em geral) fortemente subestima os assuntos que aborda. A Torá é infinita e existem infinitas considerações. O sr. não perguntaria a um advogado em um fórum como este, “Como 

é a lei para os idosos? Favor explicar”. Ou para um engenheiro, “Como se constrói um prédio? Uma ponte? E se as estruturas estiverem sobre o mar? etc.” Muito maior é o caso de uma pergunta 

espiritual de acordo com a Torá. É vital crescer neste entendimento e parar (assim como outros também devem fazer) com estas múltiplas perguntas. É realmente perturbador achar que tudo é tão 

facilmente trazido e “enlatado” em qualquer fórum, bastando ter a vontade de perguntar… 

O Sr. já foi até a minha loja e pesquisou o assunto lá? Com certeza algumas de suas respostas estão lá. Por exemplo (para dar uma 

ajudinha): http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=250 

Pare e pense: o sr. sinceramente acharia que tudo o que pode ser dito sobre “orações” poderia ser aqui por mim escrito em um ou até dois parágrafos? 

De qualquer forma, o que eu devo lhe dizer é que um Noético precisa rezar para Hashem ao menos uma vez por dia. Esta oração pode e deve ser espontânea (podendo incluir Salmos), abrindo o seu 

coração e revelando os seus anseios e amarguras. Antes de fazer pedidos neste momento solene, o mais importante é sempre primeiramente exaltar a D-us. Existem muitas outras considerações, e que 

se D-us quiser vou ensinado pouco a pouco a todos vocês. 

Tudo de bom, 

Raibno Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.53.130.29 

Enviado em 26/01/2012 as 19:11 

Shalom Rabino Avraham, lendo o que o Sr. falou sobre os bnei Noach, tenho me preocupado muito, pois sei que todos que aqui estão tem interesse e vontade de trilhar os caminhos de Hashem, não 

podemos desanimar nem pensar que está dificil, pois temos um mestre disposto a nos ajudar, temos este canal onde podemos nos conectar sempre e buscar aprender passo a passo tudo com o nosso 

mestre, vamos dar um passo de cada vez, pois nosso mestre e D-us com certeza vendo nosso esforço buscará e achará uma forma de nos ajudar, vamos mudar nossa vida,estudar com afinco, buscar 

sermos éticos e sinceros em nosso sentimentos e afastar de nossas vidas tudo que nos aproxima dos hbitos da idolatria. 

grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/01/2012 as 19:21 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Amém e amém. Palavras muito boas Alessandro! 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/01/2012 as 21:37 | Em resposta a Luciano. 

Pela Graça de D-us: 

“Gostaria de saber se isso é válido também para músicas seculares que são apenas instrumentais, tais como o jazz e as músicas clássicas, entre outras… existiram compositores de músicas eruditas 

que eram assumida ou enrustidamente anti-semitas… o correto a fazer é destruí-los? Toda e qualquer música que não tenha sido composta em honra a HaShem, entraria nessa categoria rebaixada?” 

Luciano, excelente pergunta! 

Tudo que não é elevado a D-us é rebaixado. As intenções são primordiais. Veja, eu tenho um site enorme de m´sucias eruditas contemporâneas (http://soundcloud.com/achacham), contudo, eu sou o 

compositor delas. Mais ainda, exatamente por zelo de minha parte eu não ouço compositores – mestres mesmo – deste estilo de música há mais de 25 anos. Sim, muitos “encontram” supostas 

influências destes mestres em minha música, mas o fato é que elas são expressões de minha alma e intenção, sem o que seria a influência destes compositores. A razão é que secular (como você 

mesmo pergunta) é igual a anti-D’us. De fato, existem duas categorias que a lei espiritual se aplica aos ímpios: aquele que é indiferente, por assim dizer, a D-us e Suas leis. Estes são os “bons 

seculares”, na melhor das hipóteses. Os outros são os que agressivamente contrariam Suas leis. Estes são os perversos revelados. Entretanto, ambos não conhecem e respeitam as leis de D-us, 

portanto são ligados às forças negativas. Até porque, mesmo que sejam músicas “seculares” – sem temas idólatras – certamente estas pessoas nunca viveram (ou vivem) vidas retas e o produto de 

suas imaginações (algo importante para a música) é sempre comprometido moralmente em graus variáveis. E como eu explico no “A Cabalá da Música”, ser influenciado por estas pessoas (Através 

de suas composições etc.) é muito negativo. Tudo é inter-conectado no universo. Se tornar consciente disso é mandatório para o crescer espiritual verdadeiro. As intenções constroem ou destroem 

mundos inteiros. É preciso ter grande cuidado com a “dieta” da pessoa: física, emocional, intelectual e espiritual. Portanto, verdadeiramente, tudo que não é feito em honra ao Céu, imediatamente terá 

em sua essência impureza que precisa ser “convertida”. Através da minha música erudita, eu exatamente faço este processo de conversão, uma vez que a espécie de música que eu componho (por 

minha formação inclusive) não é de origem judaica. Ao compor este tipo de música sem as influências de outros, e somente através das minhas próprias intenções, eu estou elevando e assim, 

convertendo-as para que possam existir no mundo de modo a trazer honra para Hashem. Este deve ser o paradigma geral a ser usado por todos em suas ações e de fato, suas expressões rotineiras ou 

até mesmo nas artes e ciência (outro assunto que me dedico com esta mesma proposta real de conversão – bastando assistir meus vídeos que sempre trazem assuntos profundos da ciência). 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

P.S. Não é necessário destruir isso. Faça melhor, venda e use o dinhieor para tsedacá para um local casher. 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

187.67.19.101 

Enviado em 26/01/2012 as 23:53 

Caros Amigos, 

Venho por meio deste comentário recomendar o Shiur referente a Parashat – Vayeshev: 

————————————————————————————— 

Bem, tentarei em poucas palavras passar para vocês a importância deste Shiur: O Rabino Avraham, sempre de maneira única adentra em um universo extremamente delicado e de enorme proporções! 

O assunto de ‘Semen em vão’, está presente em todo o globo terrestre, em todas as etnias, credos, literalmente todos nós somos afetados, a grande maioria do mundo diretamente, outros 

indiretamente, uma minoria. Não adianta sermos hipócritas com nós mesmos e nos enganar. 

A Torá sim, em seu nível místico possui informações e principalmente explicações para este assunto e suas derivações.Nós sim já temos atravéz do nosso querido Rav Avraham um vasto e ”raro” 

material sobre este assunto em seu Site/Satélite -Brit Kodesh, informações as quais ainda até hoje não haviam sido traduzidas, explicadas tão detalhadamente por ninguém. 

O assunto aqui deste Shiur possui implicações ‘monstruosas’ pois este mal consome a maioria dos indivíduos, dos homens que de fato respiram hoje em dia na terra. Por isto este Shiur ganha uma 

gigantesca proporção. 
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Eis aqui então, em suas mãos, em nossos idiomas uma explicação detalhada e atualizada deste mal que afeta com exceção de uma mínima minoria, a maior porcentagem dos seres que vivem no 

mundo. 

Carinhosamente, 

Mordechay. 

Thiago 

thiagopelinson@bol.com.br 

201.80.142.31 

Enviado em 27/01/2012 as 8:25 

Rabino Avraham, tem algum problema torcer para um time de futebol, usar a camisa do clube que torce? 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.80.198 

Enviado em 27/01/2012 as 10:07 

Shalom, Mestre Rabino Avraham 

Como sempre, sinto falta das Parashas…….. 

Abcs 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/01/2012 as 10:18 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

E eu de sua participação ativa aqui… 

Rabino Avraham 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.17.140 

Enviado em 27/01/2012 as 10:38 | Em resposta a briskodesh. 

Pela Graca de D´us: 

Bom Dia Mestre, 

Muito obrigada pela atencao e orientacao para conosco <3 

É verdade,ficamos só na superfície… de tudo. 

Mas o senhor tem sempre nos ensinado e principalmente alertado. 

Para termos muito cuidado e atencao.. 

Como poderia ser "simples" qualquer lei dada pelo Ribono Shel Olam. 

Por isso sua orientacao é vital e preciosa. 

.Pois estamos num mundo onde o facil,pratico,confortavel e principalmente o rapido ,sao as ferramentas utilizadas para qualquer coisa ou fim. 

Que as bencaos de D´us recaia sobre o senhor e sua casa de forma abundante e constante.Amem. 

Tudo de Bom 

E se D´us quiser ate breve. 

Atenciosamente 

regina 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.17.140 

Enviado em 27/01/2012 as 10:40 | Em resposta a Marc. 

Caro sr. Mordechay, 

muito obrigada pelas suas “dicas”,sao elas de extrema valia. 

Atenciosamente 

regina 

cassiano 

weblinkcampinas x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 27/01/2012 as 10:49 

Querido Rabino Avraham 

Esta um pouco corrido aqui mas estou sempre no site acompanhando 

os estudos . 

sao exelentes os livros e cd´s que estou lendo e ouvindo 

realmente e uma obra santa que o sr. esta fazendo 

Muito obrigado 

Tudo de bom 

cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/01/2012 as 10:58 | Em resposta a cassiano. 

Quero ver você participar aqui. 

Rabino Avraham 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.17.140 

Enviado em 27/01/2012 as 11:04 

Pela graca de D´us: 

Gostaria de agradecer todos que participam do forum. 

Todas as perguntas sao relevantes. 

Mas o principal e precioso sao as respostas ou comentarios do nosso querido Mestre,incluindo o silencio ….. 

Sao verdadeiras aulas,de extrema ajuda. 

Particularmente tem me ajudado muito,muito mesmo. 

Sendo assim mais uma vez obrigada a todos e em especial nosso Mestre Rav Avraham. 

Tudo de bom 

E se D´us quiser ate breve. 

Atenciosamente 

regina 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/01/2012 as 12:32 | Em resposta a Thiago. 

Pela Graça de D-us: 

Thiago, 

Uma pergunta muito relevante. 

Existem discussões rabínicas sobres estes assuntos, pois existe a questão sobre a permissão de símbolos seculares/nacionalistas (em Hebraico, chúlin) assim como uma bandeira do país, em uma 

sinagoga (que é um local santo). Neste caso, opiniões divergem sobre estes símbolos, uma vez que eles não são considerados como símbolos “sagrados”, portanto sem valor espiritual intrínseco, mas 

apenas demonstram apreço íntimo dos membros da sinagoga pelo país (Responsa do Rav Moshe Feinstein z”l, Igrot Moshe, OC I, # 46. Opinião escrita em 1957). Outros (Rav Elchanan Wasserman, 

Ikvesa d’Meshicha #34), afirmam que é extremamente negativo qualquer aspecto do nacionalismo, pois implica que a Torá é “incompleta”, chaz v’shalom, a não ser que ela seja “acompanhada” pelo 

nacionalismo (e suas expressões). Neste caso, o termo “nacionalismo” é então considerado como kerfirah (apostasia) indo diretamente contra um dos fundamentos da fé que, Torat Hashem temimah 

(“A Torá de D-us é perfeita”). E se a idéia de nacionalismo é avodah zarah (“idolatria”), então a idéia de nacionalismo religioso é considerado avodah zarah b’shituf (a mistura de idolatria com a 

adoração de D-us), certamente algo abominável. Esta opinião é contrário ao famoso Rav Kook z”l (o primeiro rabino chefe de Israel no início do século 20, conhecido pela criação do movimento 

religioso sionista). E, seu Orot Yisrael (capítulo 6). ele explica que para os judeus, “A força nacionalista (sionismo) é apenas o levúsh (“roupagem”, algo externo) das suas motivações interiores 

espirituais. O último sendo a luz e alma do primeiro. Ambos provenientes do D-us Vivo e fonte da verdade e fé”. Tudo isso até agora se aplicando às questões de Torá e nacionalismo e suas 

manifestações. Certamente, todas as opiniões divergentes parecem reconhecer que de alguma maneira existe “algo” a ser evado em consideração sobre a força que a nação e seus símbolos exercem 

em alguns, levando-os a promoverem a nação ao nível de santidade equiparada a da Torá. Isto só é verdadeiramente possível em Israel, aonde a Terra é santa, pois foi dada literalmente por D-us ao 

Povo de Israel. Entretanto, com o governo laico que lá “reina, mas não governa”, estes assuntos são causa de debates fervorosos hoje e sempre.  

Agora, voltando a sua questão. Símbolos seculares que nem ao menos refletem a “terra amada” por assim dizer, e que muito provavelmente são fundamentados em princípios 

moralmente/espiritualmente “duvidosos” e que contrariam assim a Torá, tanto em sua forma (o símbolo do time etc. propriamente dito) bem como as suas legislaões e líderes) é algo completamente 

proibido para judeus e noéticos observantes. Além disso, estes jogos tolos e infantis são meras distrações do avodat Hashem (“serviço a D-us”). Estas tolices rebaixadas unicamente ligam a pessoa a 

sítra áchra (“o lado do mal”) e inflam seus egos e imaginações já distorcidas, fazendo a pessoa então dar tudo de si no afã do jogo e preocupações decorrentes para o”time”, quando este “tudo de si” 

deveria ser oferecido estritamente para D-us. Como todo judeu sabe (e os Noéticos deveriam saber), a Torá ensina claramente sobre o modo de se ligar a D-us: “E amarás ao Eterno, teu D-us, com 

todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses” (a terceira parte do Shemá Israel), e não “Amarás as bobagens do mundo sem D-us e as estranhezas que negam a Torá, puras 

distrações que só mantém você prisioneiro do seu orgulho e debilidade psicológica arraigada”. 
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Rabino Avraham 

cassiano 

weblinkcampinas x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 27/01/2012 as 14:57 | Em resposta a briskodesh. 

Para mim e uma honra enorme poder estar aqui 

e aprender com um tzadik como o sr. Rabino Avraham 

Muito obrigado 

cassiano 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

qsppatimar@hotmail.com 

187.113.51.111 

Enviado em 27/01/2012 as 14:59 

Olá,Shalom Rabino Avraham,espero na graça de D’US que estejas com saúde.Se me permite, quero por gentileza fazer mais um pequeno comentário,em relaçao a carne Kasher, que é de fundamental 

importácia para nossas vidas espirituais:A Carne Kasher nós já sabemos que é preparada e abatida nas normas da torá(sheritá) por um judeu tsadík para poder ser ingerida.Como ficaria a questão do 

peixe de escamas,teria que se fazer o mesmo procedimento na questão do abate?Muito obrigado pela atençao,e pelo tempo dispensado,que o ETERNO te abençoe e te guarde amem. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/01/2012 as 15:55 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Caro Marcio, 

Não existe shechitá (“abate ritual”) para peixes (cashér, obviamente). Pela halachá, else são párve (“neutros”) assim como as verduras e frutas. Existem razões místicas para isso, mas a essência 

(extremamente resumida e eu não vou adentar este assunto aqui, até porque este assunto é estritamente judaico) é que os peixes cashér tem a raiz em um grau espiritual alto, e não precisam de um 

grau de “preparação” (leia, abate ritual da Torá) como o caso da carne/aves cashér. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.5.70 

Enviado em 27/01/2012 as 17:42 | Em resposta a briskodesh. 

Querido Rav Avraham. 

Sempre vejo as respostas do sr. como verdadeiras aulas; fico muito grato pela atenção e irei procurar manter, cada vez mais, um maior foco nos estudos de Torá, se D’us quiser. 

Tudo de bom. 

Luciano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/01/2012 as 17:52 | Em resposta a Luciano. 

Pela Graça de D-us: 

Luciano, 

Elas são aulas, todas elas. Que todos entendam isso! 

Rabino Avraham 

cassiano 

weblinkcampinas x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 27/01/2012 as 20:39 

Querido Rabino Avraham 

Eu avia feito a b ŕit milah, e hoje sei que pela halacha nao tem valor pois nao foi feita pelas formas legais da Santa Tora , devido nao ter sido feito por um mochel e seria um processo em ultimo 

devido a questao de gerut 

Minha duvida seria Hashém olha tambem nosso coraçao e nossas intençoes ? eu fiz com a intençao de fazer parte da hab ŕit b´Avraham que ha´am israel tem com Hashém . 

Na epoca eu fiz como um voto a D´US em cumprir a Tora 

Sei que tem votos que podem ser anulados por um Rabino 

Nao que queira anular mas preciso de sua ajuda mais uma vez que me oriente sobre esta questao . 

Tambem sei que de boas intençoes o guehinon ta cheio , mas tenho receio por falta de entendimento , em estar errado .e me vem uma duvida em meu coraçao sera que devo seguir meu sonho de fazer 

gerut , ou deveria seguir mesmo o caminho Noetico , sei que o caminho Noetico e inevitavel ate para quem pretende uma gerut 

gostaria de seguir meu coraçao mas sei que ele tambem pode ser enganoso e perveço e nao quero viver de emoçoes ou sentimentalismo que nao sejao unidos com a razao . 

Mas na epoca nem sabia de Noetico entao voutei a fazer o certo que e o recomeço e agora nao sinto que estou mais sozinho sem a orientaçao de um mestre, nao quero que meu silencio seja uma cerca 

para o meu aprendizado e mesmo que minhas perguntas nao sejao de grande espiritualidade ou tao sabias como eu gostaria , mas para mim sao de grande importacia Mas talvez alguem que ja passou 

por isto pode se beneficiar desta duvida que tenho . 

Pois todas as suas respostas sao sempre uma verdadeira ajuda para todos que buscao retificaçao . 

muito obrigado 

por sua atençao e paciencia 

cassiano 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.114.190 

Enviado em 28/01/2012 as 18:50 

Shalom Rabino Avraham, as profecias são um alerta que D-us envia para fatos que vão acontecer, e não de como evitar que estes fatos aconteçam, é uma maneira de nos prepararmos para algo que 

com certeza não podemos fazer nada para mudarmos, ou é uma forma que D-us nos mostra que o futuro e o presente estão sobre o Seu domínio? Não é uma afirmação é uma pergunta talvez não bem 

elaborada. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 28/01/2012 as 21:05 | Em resposta a cassiano. 

Caro Cassiano, 

Obrigado por revelar algo íntimo e profundo para mim. Entretanto, este assunto não é algo para um fórum público. 

Você pode me contatar se desejar. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Thiago 

thiagopelinson@bol.com.br 

201.80.16.55 

Enviado em 28/01/2012 as 21:25 | Em resposta a briskodesh. 

obrigado pela reposta Rabino Avraham, tenho mais uma duvida, se um Bnei Noach comer carne impura ele perde a porção no Mundo Vindouro por conta disso? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 28/01/2012 as 22:03 | Em resposta a Thiago. 

http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=250 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 28/01/2012 as 22:30 

Querido Rabino Avraham 

Muito obrigado 

Gostaria muito , muito mesmo 

O sr. nao sabe o quanto lhe sou grato pela atençao e carrinho que o senhor tem com todos nos aqui do site , 

So Hashém para retribuir ao sr . querido mestre , todos os teu ensinamentos sao profundos , um verdadeiro alimento para minha alma 

Mais uma vez obrigado 

Tudo de bom 

cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 28/01/2012 as 23:15 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

“Os Meus pensamentos não são iguais aos vossos, nem Meus caminhos são os que trilhais – diz o Eterno” (Isaías 55:8). 

Rabino Avraham 
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Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 29/01/2012 as 9:53 

Querido Rabino Avraham 

Queria mais uma vez recorrer ao seu conhecimento 

este assunto ate ja foi abordado aqui no forum 

Seria sobre o shabat , nos nao judeus nao devemos comemorar shabat de forma litugica como Cabalat shabat e Havdalá , e as 39 melachot de shabat que sao as proibiçoes . 

Mas qual a conciencia que devemos ter , pois o shabat assim como o povo de israel e separado dos demais povos o shabat tambem e separado dos demais dias da semana 

Antes eu comemorava de forma litugica acendimento das velas e cançoes de shabat tudo em hebraico com minha familia 

ai o Rabino Daniel Ezkenazi da Chabad me disse que eu nao poderia cumpri 100% shabat pois isto me colocaria em risco de vida , entao eu passei a acender somente as velas de shabat 

Mas hoje continuo respeitando o shabat reconhecendo ele como um dia santo mas sem comemorar de forma judaica e aproveitando para ensinar meus filhos , pois temos que ter um dia em especial 

para isso pois na semana acaba nao tendo tempo devido o trabalho , 

Entao vem minha pergunta ao sr. amado mestre qual seria o procedimento correto aos Noetico , pois sei que no Olan Habah todos os dias sera shabat 

Muito obrigado 

Tudo de bom 

cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/01/2012 as 10:44 | Em resposta a Cassiano. 

Cassinao, 

É inapropriado em todos os sentidos, é proibido um não-judeu cumprir o Shabat. Você deve parar imediatamente e não fazer absolutamente nada a respeito disso. É completamente inexistente para o 

Noético. 

Rabino Avraham 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 29/01/2012 as 10:57 | Em resposta a briskodesh. 

Querido Rabino Avraham 

Mais uma vez muito obrigado 

hoje nao comemoro mais , so tinha duvidas a respeito 

de como deveriamos proceder , mas entendi perfeitamente 

muito obrigado 

Tudo de bom 

cassiano 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 29/01/2012 as 11:19 

Querido Rabino Avraham 

A cerca dos Nomes, ele infruencia em nosso mazal ? 

pois todos os nomes judaico 

tem uma abreviaçao dos nomes santos de Hashém 

Se ja tiver algum shiur sobre este assunto gostaria de ler ou ouvir 

pois talves ele seja grande e nao de para postar aqui no forum 

e que meu nome tem origem pagã e queria saber como proceder se posso mudalo ou fazer algo a respeito disso 

Muito obrigado 

cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/01/2012 as 11:33 | Em resposta a Cassiano. 

Que nomes? Se você se refere ao nomes da pessoa, então não deve ser escrito como você fez (“Nome”), com letra a primeira letra maiúscula, como se fosse o Nome de D-us. 

E quem te disse que “todos os nomes judaicos tem uma abreviaçao dos nomes santos de Hashém”. 

Não afirme, pergunte. 

Rabino Avraham 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 29/01/2012 as 12:53 

Verdade eu acabei afirmando , tenho que tomar mais cuidado 

Mas me referia aos nomes de judeus, pensei que tinhas os Nome de Hashem abreviado entao acabei escrevendo assim 

Eu avia feito este estudo ja faz tempo dizia que shem em hebraico tem a mesma guemara que mazal se nao me engano 

Na Santa Tora na explicaçao de Bereshit perek 17 no rodapé diz que esta escrito no Talmud ( Rosh Hashana 16b ) que 4 coisas anulao a sentença decretada a um homem : a caridade , a tefilá , a 

mudança de nome e a mudança de proceder 

Ai veio minha duvida se os nomes no caso de ser pagã se ele infruencia nosso comportamento ? 

Muito obrigado 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/01/2012 as 12:56 | Em resposta a Cassiano. 

O estudo do Talmud é proibido para os não-judeus. 

Rabino Avraham 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 29/01/2012 as 14:01 | Em resposta a briskodesh. 

Querido Rabino Avraham 

Muito obrigado por sua resposta , e que estudei 8 anos sem a orientaçao de um Rabino e preciso realmente de uma limpeza 

Mas Graças a Hashém Santo Bendito Seja … me deu mais uma 

oportunidade de aprender agora de forma correta e recomeço do inicio , mas com o coraçao feliz pela Bondade do Eterno em ter colocado o sr. em nosso caminho . 

Muito obrigado 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/01/2012 as 14:09 | Em resposta a Cassiano. 

É esta sua “renovada” atitude e maturidade – se for verdadeira e constante – garantirá a sua evolução espiritual a níveis que hoje vocênão vislumbra, ma eu sim, amém 

Rabino Avraham 

Gilson Rodrigues de Arruda 

gilsonrodriguesarruda@gmail.com 

177.0.90.247 

Enviado em 29/01/2012 as 16:04 

Caro Rabino Avraham, 

Essa é uma pergunta, mas penso que muitos dos Ben ou Bat Nôach poderiam aprender muito no cumprimento das Sete Leis.  

Assim como o Rabino Nachman de Breslov, de abençoada memória, escreveu muitos contos como uma nova maneira de ensinamento – a pergunta é: Poderia ser uma boa idéia ter contos sobre os 

Noéticos incluindo Noé e outros? Assim, nós, os Bnei Nôach poderiamos conhecer como eles viveram, o que eles faziam, o que não faziam, o que aconteceu com eles e elas durantes suas vidas, 

mesmo que nós estamos vivendo em tempos diferentes, podemos aprender ou até conseguir ganhar novos entendimentos que talvez não estamos conseguindo através de outro tipo de ensinamento, 

como eu disse, o próprio grande Sábio, Rabi Nachman fez isso, isso pode beneficiar aos Bnei Nôach com mais ou menos entendimentos! O que acha Rabino Avraham? 

Obrigado, 

Gilson 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.114.190 

Enviado em 29/01/2012 as 16:30 

Shalom Rabino Avraham, é como o sr disse “Os Meus pensamentos não são iguais aos vossos, nem Meus caminhos são os que trilhais – diz o Eterno” (Isaías 55:8).também a palavra que de Mim 

emanar (pela boca dos profetas) não retornará para Mim vazia.(Isaías 55;11) a resposta, é como o sr. vem mostrando é só estudar e buscar entendimento, eu anseio por respostas rápidas, mais vi que 

se quero repostas rápidas então que eu estude mais, estou tentando aprender como aprender, mais infelizmente cometo muitos erros 

grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

Enviado em 29/01/2012 as 18:41 | Em resposta a Gilson Rodrigues de Arruda. 

Caro Gilson, 

Em tempo e se D-us me ajudar, devo publicar um livro (já em andamento) especialmente para Noéticos. Neste livro, eu cito sim alguns Noéticos importantes da humanidade. Este assunto é 
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briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

importante, entretanto eu o revelarei quando for o tempo certo. Paciência, pois enquanto isso existem miríades de outros aspectos Noéticos a serem por vocês aprendidos e praticados com verdadeiro 

temor a D-us. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/01/2012 as 18:44 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Alessandro, 

De fato você comete muitos erros. Entretanto, da fato, você comete também muitos acertos, graças a D-us. No meu próximo seminário vou lidar com o assunto de aprender a aprender, se D-us quiser. 

Mas na essência, abandone por completo esta mentalidade (que é uma klipah) de querer respostas rápidas… 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.114.190 

Enviado em 29/01/2012 as 19:03 

Rabino Avraham, sim tenho que abandonar o hábito de querer respostas rápidas, ontem vendo sua aula sobre os ultimos capitulos de da Torah, (Devarim 34;5) percebi que o mundo em que vivemos 

precisa muito de pessoas como o sr. Nao entenda como bajulação, é para mim muito dificil dizer certas palavras, mais posso dizer mesmo não lhe conhecendo pessoalmente tenho um apreço e 

carinho muito grande pelo sr. obrigado pela oportunidade de conhecer e aprender. 

Grato 

Alessandro 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.114.190 

Enviado em 29/01/2012 as 19:40 

Mestre Avraham, como sempre eu postando muitos comentarios. Vendo todos os comentarios percebi que a grande dificuldade nossa os Noéticos é justamente o conjunto,pois nos sentimos sós, 

talvez por termos nos acostumado à reuniões idolatras, com um conjunto de pessoas buscando o mesmo objetivo, e com isto sentimos um vázio, por não termos com quem trocar informações, 

duvidas, e até mesmo temos misturarado judaismo com uma atitude noética, e talvez muitas pessoas se perdem ouvindo os falsos profetas por ter uma carencia espiritual.Acho eu se entendi correto 

temos esquecer todo e qualquer hábito idolatra de suas religiões interessadas apenas em lucros e agradando o mal, temos que melhorar nossa conduta, sermos retos, e depois disto o nosso caminho 

com certeza se D-us assim permitir é só um, se unir a seu povo, e como uma gente de uma terra distante juntar ao teu povo de Israel e juntos apressarmos a vinda do único e verdadeiro Mashiach. 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/01/2012 as 20:06 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Palavras perfeitas, amém meu caro. 

Rabino Avraham 

P.S. Venha me conhecer. 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

qsppatimar@hotmail.com 

189.59.126.176 

Enviado em 29/01/2012 as 20:12 

Shalom, Rabino avraham,lendo mais um pouquinho deste material santo,me veio um comentário, se me permite:Como seria a questão da união de dois B’nei noah,ou seja Homem e Mulher?Teria 

que ser realizada por um Rabino?Obrigado,Shalom e tudo de bom 

Thiago 

thiagopelinson@bol.com.br 

186.206.170.24 

Enviado em 29/01/2012 as 22:00 

Rabino Avraham, assim que eu tiver juntado um dinheiro eu vou comprar, pretendo comprar 2 livros e uns audio cds do senhor, mas por enquanto tá difícil. 

Rabino Avraham, seu ultimo vídeo no youtube está sem som, ai eu tentei ouvir no fone o som apareceu mas muito baixo 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/01/2012 as 22:10 | Em resposta a Thiago. 

Eu notei o problema do som baixo e já foi corrigido e está sendo feito um novo upload. Em uns 40 minutos uma nova versão estará lá, se D-us quiser… 

Grato, 

Rabino Avrham 

Regina Pires Dos Santos 

regina.volley@googlemail.com 

217.50.38.63 

Enviado em 29/01/2012 as 22:13 

Bom dia querido Rabino Avraham, 

ainda na introdução no seu livro ‘Cuidado Sua Alma Pode Estar em Perigo’ já estou com uma lista modesta de perguntas…. 

Suspiro,que D’us me ajude. 

Tema Família : Qual a real responsabilidade espiritual dos pais perante D’us na educação dos filhos? Quais são as seqüelas /consequências ocasionadas ,tanto para os pais + filhos se esta não for 

cumprida da forma correta? 

O mandamento “crescei e multiplica vos ” esta só se referindo a multiplicação de indivíduos ? 

Hummm ,foram três perguntas. 

Muito obrigada pela atenção e carinho para conosco. 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/01/2012 as 22:29 | Em resposta a Regina Pires Dos Santos. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Regina, 

Os assuntos múltiplos devem ser evitados aqui por favor. Contudo, já adianto que tenho a intenção de fazer um seminário sobre o assunto de “Educação Noética”. 

Agora, os mandamentos de D-us são somente para os humanos, ainda que através de Suas leis para este universo, literalmente através de Seus pronunciamento Divino como está na Torá – as espécies 

inferiores devem respeitar suas propagação natural. Isto precisa ser explicado. Lemos no Bereshit 1:11: Vayomer Elokim tadshe ha’aretz deshe esev mazria zera etz pri oseh peri lemino asher zar’o-

vo al-ha’aretz vayehi-chen, “E disse D-us: ‘Produza a terra relva – erva que dá semente; árvore de fruto que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra’. Esta lei espiritual é 

chamada na Torá de LeMinô, ou seja, “de sua espécie”. Para o benefício do homem, as espécies precisam procriar todas de acordo com a “sua própria especie”, e o cruzamento de espécies (animais 

ou vegetais) é uma proibição da Torá. De fato, antes do Dilúvio da geração de Noé, toda a terra se corrompeu, inclusive os animais de espécies diferentes se cruzaram contrariando suas ordem 

natural. O efeito final destas corrupções foi a destruição do mundo. Eu trato deste assunto sob outro ângulo também no meu livro Darósh Darásh, capítulo “Destrua, destrua a Idolatria”, pg. 54, 

pergunta 2. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Regina Pires Dos Santos 

regina.volley@googlemail.com 

217.50.38.63 

Enviado em 29/01/2012 as 22:34 

Graças a D’us: 

Queridos amigos e amigas, 

Estou muitooooo feliz de ver a minha caixa de email lotada de aulas:-) 

E uma alegria enorme e também uma benção Divina ,podermos em qualquer lugar /hora/ situação estarmos “ligados” em assuntos Santos. 

Faz bem para a alma ,faz bem para o corpo,faz bem para o mundo. 

Muito obrigada Rav Avraham pela sua dedicação <3 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

217.50.38.63 

Enviado em 29/01/2012 as 22:59 | Em resposta a briskodesh. 

Muito obrigada pela resposta. 

Sorry falta de cuidado da minha parte . 

Formularei,se D´ús quiser,com mais foco e atencao. 

Atenciosamente 

regina 
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CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.40.182 

Enviado em 30/01/2012 as 10:20 

Shalom, Querido e Amado Mestre Rabino Avraham 

Sabemos que para o senhor, e uma mitsvà revelar os segredos da Torá, através do seu lado mistico(sód) que e a Santa Cabalá. Entretanto através de seus santos ensinamentos que: ” uma mitsvá, leva 

a outra mitsvá”, e essa verdade e comprovada através de seus esforços, pois o estudo da Cabalá e a revelação dos segredos da Torá no tempo dos “calcanhares do Mashiach” e uma das coisas 

principais para apressar sua vinda. 

Através dos seus ensinamentos na suas aulas, o senhor se expressa que: “talvez muita coisa foi mais oculta que revelada” e isso me deixava preocupado, mas sabemos como esse site e público, 

muitos incautos, arrogantes estão acessando muitas vezes por mera curiosidade e especulação. 

No livreto do seu livro “Cuidado sua Alma Pode Estar em Perigo” denominado ” Hashém Mach’si, D-us e meu refúgio, que o grande Tsadik, ensinou: É impossivel para uma pessoa se manter 

consciente da eminência e grandeza de D-us a não ser que ela primeiro se aprofunde na essência de sua própria Alma. E Sabemos que essa essência vem através dos cumprimentos de suas leis 

espirituais, reveladas através da Santa Torá/Cabalá. 

Só tenho a Agradecer, por tudo de bom.. 

Amém, Amém. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/01/2012 as 10:52 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Sr. Carlos, 

“No livreto do seu livro “Cuidado sua Alma Pode Estar em Perigo” denominado ” Hashém Mach’si, D-us e meu refúgio, que o grande Tsadik, ensinou: É impossivel para uma pessoa se manter 

consciente da eminência e grandeza de D-us a não ser que ela primeiro se aprofunde na essência de sua própria Alma. E Sabemos que essa essência vem através dos cumprimentos de suas leis 

espirituais, reveladas através da Santa Torá/Cabalá.” 

Me pareceu que o sr. não terminou seu pensamento aqui. Primeiro, o livreto foi escrito por mim. Estranhamente, me parece que o sr. achou que ele foi escrito pelo Tsadik que eu honro em dedicatória 

somente. Posso estar enganado, mas assim me parece lendo este seu parágrafo. Segundo, o sr. afirma um ensinamento, mas não conclui. Faltou algo como, “Portanto, etc..”. Mas enfim. 

Agora sobre usas considerações iniciais, principalmente no que tange “Através dos seus ensinamentos na suas aulas, o senhor se expressa que: ‘talvez muita coisa foi mais oculta que revelada’ e isso 

me deixava preocupado, mas sabemos como esse site e público, muitos incautos, arrogantes estão acessando muitas vezes por mera curiosidade e especulação.”, aqui temos também uma aparente 

confusão lógica. Se oculta mais do que revelar é o que eu faço (ainda que revele), então porque o sr, ficaria preocupado? Seria correto afirmar sua preocupação se o fato fosse invertido, ou seja, se de 

fato eu revelasse mais do que eu oculto. Tenha mais cuidado com a lógica dos seus pensamentos. Revise o texto antes de posta-lo. 

Contudo, um fragmento deste seu parágrafo é realmente verdadeiro e preocupante por si mesmo, independente do contexto (já comentado). O sr. afirma: “como esse site e público, muitos incautos, 

arrogantes estão acessando muitas vezes por mera curiosidade e especulação”. A arrogância e ignorância da grande maioria é nada menos do que assustadora. Se você soubessem (falando agora para 

todos que lerão este comentário) quantos post/e-mail insanos, dementes, infantis e arrogantes eu já recebi, é realmente uma vergonha o nível daqui e a falta impiedosa de refinamento intelectual, 

emocional e espiritual desta terra. Mas é claro, como poderia ser diferente? Em um país aonde a idolatria é o fogo que alimenta tudo, que infla o orgulho, que gera a corrupção e leniência em tudo, e 

que o foco central são os prazeres rebaixados e a cultura aplaude a dissimulação e a falta de moral e cara t́er, o quê poderia se esperar? Entretanto, e mesmo com o “risco” de revelações obviamente 

muito além do capacidade espiritual (e intelectual) da maioria de compreender, existem aquelas estrelas brilhantes, as pessoas que se ligam a mim e a minha obra, judeus e não-judeus que buscam um 

entendimento da Torá e aceitam as leis de D-us. E para estas pessoas – estritamente – eu dedico a minha vida e obra, e assumo inclusive o risco real da revelação de coisas tão profundas, a fim de 

resgata-las de sua escuridão. O resgate do prisioneiros – a mitsvá chamada Pidión Shivúim – é uma mitsvá que foi primeiro cumprida pelo patriarca Avraham (quando lutou para resgatar e salvar seu 

sobrinho Lote das reis inimigos que o tinham capturado). E nela que eu sempre me inspirei para minha obra e abertura de contato com todo aquele que clama por D-us e precisa também ser 

resgatado. São riscos da guerra espirituais, portanto todos próximo de mim devem sempre rezar para Hashem (diariamente), pedindo a minha proteção física e espiritual e dos meus, bem como por 

minha saúde. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 30/01/2012 as 10:52 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham. 

Obrigado pela dica. Procurarei ser mais razoável da próxima vez. Gostaria muitíssimo de ter aulas com o senhor todos os dias, pois seria um privilégio sem tamanho. Como isto não é possível, 

procuro tirar minhas dúvidas (penso que também sejam de muitos benei noach) neste espaço e, vi que desta vez abusei, razão pela qual peço sinceras desculpas pelo meu despropósito. 

Procurarei antes pesquisar em seu material, para não me afobar em minhas perguntas e cansar o senhor, já tão assoberbado de trabalho.. 

Sempre grato. 

Um abraço. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/01/2012 as 11:04 | Em resposta a José. 

Caro Sr. José, 

O ser é bem vindo. Me permita sugerir que o sr. participe aqui com uma frequencia maior. Vejo grande espaço entre suas perguntas e presença. Isso não é o ideal de forma alguma (e vale para todos 

aqui). Ainda que seu comentário sobre me cansar seja verdadeiro, até porque tenho muitas outras obrigações e projetos além do site e estas perguntas, o fato é que elas são absolutamente preciosas 

para mim. Eu as respondo da melhor maneira possível e sempre com a “agenda” de educar e refinar o caráter de todos ligados. Apenas gostaria de ver maior sensibilidade das pessoas no quesito de 

perguntas múltiplas, que sim me cansam muito e não são justas, principalmente quando são de “amplitude” que estas pessoas não tem real noção, do estilo: “Qual a visão da Torá sobre a vida?” ou 

cosias genéricas e realmente infantis de serem perguntando aqui (salvo se a pessoa acha que eu deveria aqui mesmo ou dar uma resosota “enlatada” e rápida ou escreve um livro de 500 páginas para 

explicar a questão). 

Pensem antes de escrever e lembrem-se da quantidade de trabalho que eu tenho, sozinho, ha anos, e que mesmo assim desejo fortemente ajudar a todos a se iluminarem, amém. 

Tud ode bom e por favor, apareça com mais frequencia, 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.40.182 

Enviado em 30/01/2012 as 12:39 | Em resposta a briskodesh. 

Shalom, Rabino 

Éstou em busca da retificação, para ser um recipiente Divino..Tenho muito que aprender…… 

abcs 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/01/2012 as 12:43 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Marcio, 

Antes de mais nada, por favor, não escreva meu nome com letra minúscula. Tome sempre cuidado e atenção ao escrever e postar um texto aqui. Isso vale para todos. 

Agora, sobre a sua pergunta. Os Noéticos são obrigados a respeitar as leis do país. Esta mitsvá – ligada a última Noética sobre constituir “Cortes de Justiça” – é também chamada de Din de Malchúta 

Din (“A lei do país é lei”). Ao mesmo tempo, os Noéticos são obviamenteproibidos de se quer entrar em um templo de idolatria (o que não falta neste país), muito menos participarem de qualquer 

ritual das tão abundantes religiões idólatras do país (sem exceções alguma). Uma terceira consideração é que os Noéticos são estritamente proibidos de terem relações conjugais sem serem casados, 

pois seriam consideradas todas estas relações não sancionadas como uma transgressão da mitsvá da proibição de relações ilícitas. 

Então temos: 

1. Din de Malchúta Din. 

2. Proibição de aceitar qualquer aspecto de outra religião. 

3. Relações sancionadas somente através do casamento. 

Assim, resolvemos esta “equação” de três variáveis da seguinte maneira: os Noéticos precisam se casar unica e exclusivamente no cartório civil de seu país. Deste modo eles respeitam a lei do país, 

não se ligam a qualquer religião (pois o estado é laico). Além disso, seu relacionamento conjugal será sancionado através de um documento com validade legal de acordo com a Torá (Din de 

Malchúta Din) que é o próprio casamento civil. A pessoa assim cumpre várias mitsvót. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 30/01/2012 as 13:02 

Querido Rabino Avraham 

Nos Noeticos nao devemos seguir costumes pagao 

e vejo muitos costumes que as vezes e praticado sem conhecimento 

ate porque estamos sobre um processo de limpeza 

Entao gostaria de saber se me for permitido se o orar ajoelhado tambem seria um costume pagao , pois eu tenho feito minha preces em pe ou sentado e com os olhos abertos mas nao sei se e correto ? 

, fecho os olhos somente em caso de meditaçao e quando nao tem ninguem perto , o sr. querido mestre poderia me dizer se isto e importante a nos Noetico aprendermos 

pois me preucupo muito com a postura correta de nos apresentarmos diante de Hashém , nao so na postura mas tambem em retidao e santidade 

Muito obrigado 

Tudo de bom 

cassiano 

briskodesh 

Enviado em 30/01/2012 as 13:43 | Em resposta a Cassiano. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Cassiano, 

Ótima pergunta. 
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briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

É proibido para um Judeu ou Noético rezar de joelhos por duas razões: 

1. Porque em ao menos um caso excepcional, este gesto implica em um grau de piedade que ninguém mais tem. Veja, assim como está escrito: “Quando o rei Salomão acabou de fazer esta oração e 

esta súplica ao Eterno, estando de joelhos, ele se levantou de diante do altar do Eterno e com as mãos estendidas para os céus…” (Reis 1 8:54). É possível que outros grandes santos piedosos também 

tenham rezado assim, mas não desconheço isso no Tanach. Existem caso de súplica diante dos profetas, como em: “E tornou a enviar-lhe um 3º capitão 50 com seus 50 homens. E subiu e veio o 

capitão de 50, e se pôs de joelhos diante do profeta Elihaj [Elias], e suplicou-lhe e lhe disse: ‘Homem de Deus, que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos.” (Reis II 

1:13). 

2. A razão mais proeminente para não se rezar jamais de joelhos é que este gesto é sim ligado à idolatria, como vemos nas palavra de Elijah: “Todavia deixarei em Israel 7.000 – todos os joelhos que 

não se dobraram a Báal e todas as bocas que não o beijaram” (Reis I 19:18)”. O termo muito negativo, Báal, quando usado como nome próprio indica um ídolo/”shed” muito conhecido nos tempos 

bíblicos. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

187.67.19.101 

Enviado em 30/01/2012 as 13:50 

Caros amigos, 

Gostaria de recomendar a todos vocês o Shiur referente a Parashat Mikêts. 

—————————————————————————————- 

Bem, neste Shiur o Rav Avraham de maneira sempre impar e precisa aborda mais um tema complexo e que faz parte do dia dia de todos nós. A realidade política a qual todos, direta ou indiretamente 

fazemos parte. 

O Shuir, configura de maneira precisa, toda a estrutura política, seu funcionamento e sua interação com nossa realidade. O vasto universo espiritual que permeia este mundo político e que muitas 

vezes passam ”baitdos” a nossos olhos. 

Participem, e comentem. Recomendo também a vocês indicarem pessoas a volta de vocês, que gostem deste tema político, independente de suas respectivas crenças. Participem e comentem. 

Mordechay 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 30/01/2012 as 14:04 | Em resposta a briskodesh. 

Querido Rabino Avraham 

Muito obrigado pela resposta 

Se me permitir gostaria de fazer uma outra pergunta 

seria permitido a nos Noeticos o estudo do hebraico ? 

Pois tenho uma amiga que da aulas para judeus e B´nei Noach 

o sr. talves a conheça e a Deby Rosemblat 

da argentina e se me for permitido gostaria de aprender 

Muito obrigado 

Tudo de bom 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/01/2012 as 14:06 | Em resposta a Cassiano. 

Claro que sim! 

Rabino Avraham 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 30/01/2012 as 15:31 

Querido Rabino Avraham 

Penso em relaçao a nos Noeticos que devido sermos rodeado pela idolatria, dez de que viemos a este mundo 

muitos acabam tentando subistituir seus simbolos idolatras , por outro verdadeiramente religiosos usados pelos judeus 

Em meu caso pela Graça de D´us nao tive contado com religios paga exeto o fato de ter nascido em berço idolatra e por falta de conhecimento da verdade acabei assumindo uma postura como todos 

brasileiros que em sua grande maioria nem sao religiosos mas se denomina cristoes 

Li em seu post que nos B´nei ou Bat Noach nao devemos imitar os costumes dos judeus , neste caso inclue tambem o fato de termos estes simbolos religiosos dentro de casa ? 

como estrela de David Melech , menora ,chanuka kipa Talit Hansa 

Estou perguntando porque tenho em casa um menora e estrela de David quadro do Sh´ma israel 

E minha esposa sonhou com uma Hansa que ela colocava em todos os comodos de casa , eu nao sei desifrar este sonho pois nao esta em meu mivel espiritual , 

Entao pergunto ao sr. amado mestre se posso ter estes simbolos religiosos ? 

Ou seria mais uma forma camufrada de idolatria de minha parte por nao fazer parte de nossa cultura Noetica, nao deveriamos ter em casa ? 

Muito obrigado 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/01/2012 as 15:43 | Em resposta a Cassiano. 

Pela Graça de D-us: 

Cassiano meu caro, 

Os símbolos da Torá são casher e alguns são permitidos para Noéticos. O melhor exemplo é a Chanukiá usada na festa de Chanuka. Mas a maioria dos símbolos judaicos, ainda que casher, não tem 

relação direta com os Noéticos, principalmente se estes símbolos pertencem às festas (Yom Tovim) que não dizem respeito aos Noéticos. Exemplo: a Sucah (“Cabana”) usada na festa de Sucót. Este 

é um assunto somente judaico, e não haveria sentido de um Ben/Bat Nôach constuir uma. Pelo outro laod, uma Menorah (a Chanukia é uma variação da Menorah) também seria permitida uma vez ue 

ela era acendida no Templo Sagrado, e os Noéticos levavam corbanót (“oferendas”) ao Templo Sagrado também. É preciso investigar e compreender cada caso. Vamos falando disso pouco a pouco. 

É fundamental me perguntar. 

É vital lembrar que o código Noético não é e nem nunca foi uma religião. Fora a crença em Hashem, não existe teologia Noética. Não existe religião Noética, apesar de alguns rituais (literalmente, 

mitsvót) judaicos são permitidos aos Noéticos. Precisamos falar sobre isso, mas em tempo se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

P.S. Enviei um e-mail para você. 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 30/01/2012 as 15:50 | Em resposta a briskodesh. 

Querido Rabino Avraham 

Muito obrigado mais uma vez pela resposta 

ja vou ver o email 

P.S otima noticia do livro para nos Noeticos 

Muito obrigado 

Tudo de bom 

Cassiano 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.73.79.16 

Enviado em 30/01/2012 as 16:20 

Caro Rabino Avraham 

Um Noético quando estuda alguma obra de Torá, como um livro do sr., Chumash e Tehilim, ele pode estudar no mérito de recuperação de alguém querido a ele, seja judeu ou não-judeu? 

Obrigado 

Eliezer 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.7.136 

Enviado em 30/01/2012 as 18:30 

Boa Tarde Sr Rabino Avraham, muito bom o Shiur, é inevitavel se ligarmos a Santidade de suas aulas e a Torá para atrairmos sim a inspiração Divina tanto Judeus e B nei Noach, para apresarmos a 

era Messiânica, através da pratica do dia-a-dia se ligando em pensamentos a atos emulando a Hashem nesse mundo, para adoçarmos os julgamentos os decretos Divinos.. 

Que Hashem lhe abençõe com Sabedoria e Saude SHALOM… 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/01/2012 as 18:32 | Em resposta a Jefferson. 

Eu tenho centenas de shiurim. Que shiur? E “muito bom” não em bem o termo a ser usado de qualquer maneira… 

Rabino Avraham 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/01/2012 as 19:04 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Eliezar, 

É permitido estudar pedindo a Hashem (antes de iniciar o estudo ou recitar Tehilim) que no mérito deste estudo feito Lishmah (“pelo Céus”, sem intenções ulteriores, tais como a de “ganhar” 

sabedoria etc.), o decreto que recaiu sobre alguém querido seja adoçado ou a alma de um ente querido que já se foi seja elevada. O mesmo vale especialmente para a tsedaca que adoça todos os 

decretos celestiais “e [ela] salva a pessoa da morte” (Provérbios 10:2). 

Rabino Avraham 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 30/01/2012 as 21:00 

Querido Rabino Avraham 

No caso referente a freguentar locais de idalatria 

tambem se aprica em irmos em casa de amigos ou familiares idolatras ou somente templos de culto pagao ? 

Muito obrigado 

Tudo de bom 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/01/2012 as 21:05 | Em resposta a Cassiano. 

Veja a resposta dada Dna. Tatiana abaixo. 

Aliás, todos deveriam ter o cuidado de verificar se respostas já não foram dadas as suas perguntas. Inclusive eu recentemente coloquei um post aqui com um link para um PDF com todos os 

comentários do ano de 2011. 

Será que alguém se preocupou de baixar este arquivo para tê-lo como referência? 

Rabino Avraham 

P.S. Cassiano, tome mais cuidado com o Português. 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 30/01/2012 as 21:23 

Desculpe querido Rabino Avraham 

Eu li o post mas entendi que Dna. Tatiana avia se referido ao templo 

e nao a casa, vou reler ele novamente , com muito mais atençao 

E os arquivos PDF vou baixa los agora 

E lhe sou muito grato por me avisar sobre o Portugues, vou prestar mais atençao 

Muito obrigado 

Querido e amado mestre 

Tudo de bom 

Cassiano 

Célia Braz 

savanah38@hotmail.com 

177.9.245.6 

Enviado em 30/01/2012 as 21:31 

As aulas do Rabino são uma lição de vida pra nós, elas sempre nos ajudam em nosso dia a dia, ele ensina como lidar com os nossos problemas, com os outros seres humanos, ensina-nos a crescer 

espiritualmente e como pessoas e como lidar com o obscuro que nos cerca, ensina humildade. A todos que estão neste caminho, sigam sempre em frente, derubando todas as barreiras, sem deixar que 

a apatia e as adversides os atrapalhe, porque só temos a ganhar.. 

Célia Braz 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/01/2012 as 21:42 | Em resposta a Célia Braz. 

Amém Dna. Célia, 

É bom vê-la aqui. Apareça mais! 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/01/2012 as 21:53 | Em resposta a Cassiano. 

Um templo é pior, mas um casa de um idólatra é igualmente nefasta e proibida. Porque alguém que segue D-us iria a um lugar abominável assim? 

“Amigos idólatras” – estas relações obviamente só podem trazem o mal. Se afaste do mal, com urgência. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/01/2012 as 23:29 

Caros alunos, 

Queria avisar a todos que eu coloquei um link direto para o PDF “Comentários: Ano 2011″ no final da seção de AVISOS (coluna direita do site). Creio ser uma ótima oportunidade para consulta e 

pesquisa. Muitas perguntas e respostas lá se encontram. De tempos em tempos, criarei novos PDFs com um ou dois meses (ou outra quantidade que eu decidir) de perguntas e respostas que serão 

igualmente disponibilizados a vocês através de links. Assim, evitamos também o excesso de informação que se acumula rapidamente na fundamental seção de comentários deste site. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.53.37.51 

Enviado em 31/01/2012 as 1:07 

Rabino Avraham, acho que toda a dificuldade é a escuridão resistindo a Luz, é buscar ser um recipiente apropriado para receber sabedoria e espiritualidade do seu Mestre, é esvaziar todo o seu ego. 

Aprender à aprender… 

Alessandro Ferreira 

Célia Braz 

savanah38@hotmail.com 

189.69.204.49 

Enviado em 31/01/2012 as 10:35 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Fé é basicamente voce por em prática tudo o que voce aprendeu de Torá, e ter D-us como ser único, no dominio de sua vida 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 31/01/2012 as 11:21 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado 

Eu entendi perfeitamente Graças D´us 

Minha duvida maior seria o caso de familiares pois amigos nao tenho , mas fico claro para 

Muito obrigado 

Amado mestre 

Tudo de bom 

Cassiano 

Cassiano 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 31/01/2012 as 12:16 

Querido Rabino Avraham 

Na sociedade em que vivemos encontramos vários problemas que em nosso dia a dia podem nos prejudicar às vezes até inconscientemente. 

Exemplo: quase todas as pessoas têm o hábito por qualquer motivo de dizer “deus te abençoe”. Digo isso no caso dos idólatras que não professam fé no D-us verdadeiro. Além disso, ainda querem 

nos apertar a mão etc. Devemos evitar o aperto de mão a estas pessoas? 

Assim como esta escrito em sua obra, “Recomendo a todos e de extrema importância” (“É importante evitar fazer promessas, juramentos e apertos de mão em vão, algo tão extraordinariamente 

comum em nossa cultura”, pg. 183, nota de rodapé). 

Enfim, no caso do trabalho quando lidamos com clientes e eles nos pegam até desprevenido quando se despedem, o que devemos fazer?Se for possível me orientar ou tiver em algum shiur por favor 

me recomendar, pois trabalho com o público e gostaria de saber como agir e responder a eles neste caso. 

Muito obrigado amado mestre 

Tudo de bom 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

Enviado em 31/01/2012 as 12:41 | Em resposta a Cassiano. 

Quando possível, não dê a mão às pessoas. Se não for possível, tente evitar as palmas das mãos de se juntarem. 

Rabino Avraham 
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achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 31/01/2012 as 16:51 

Rabino Avraham, 

Se “Melo kol Haárets kevodo”, significa que toda criação pertence ao Ribonô Shel Olam, seria honesto então os Bnei Noach fazer bençãos antes e depois de usufruir qualquer alimento? Porque se 

“Sua glória preenche toda a Terra”, deveriamos ter autorização para adquirir qualquer benefício dela. Entendi que esta autorização começaria em agradecer antes e depois de adquirir força (energia 

dos alimenos casher), ou então, estaríamos transgredindo à 3ª mitsvá dos Noéticos (Gezel – Não roubar), não é verdade? 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

177.35.95.128 

Enviado em 31/01/2012 as 16:53 

Caro Rav Avraham. 

Muito reveladores e profundos os ensinamentos de seu novo shiur [em vídeo] – da parashá Shemot. Desde o primeiro contato que tive com a obra do Rav Avraham, o que me chama muito a atenção 

é a forma como nosso Mestre em Torá conduz seus shiurim; graças a D’us, mesmo tratando sobre temas mais específicos para o povo judeu, sempre são trazidos ensinamentos valiosos aos Bnei 

Nôach. Basta percorrermos toda a obra e podemos constatar isso. 

Tudo de bom. 

Luciano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 31/01/2012 as 18:03 | Em resposta a Tatiane Neves. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Tatiane, 

Primeiro, não é “Se” Melo kol Haárets kevodo. Jamais fale assim, pois seria blasfêmia. 

Segundo, a sra. não tem razão espiritual alguma de consumir alimentos cashér, fora o assunto da carne que eu já expliquei em minha obra e citei aqui, e o faço mais uma vez: 

BNEI NÔACH – DIA À DIA 

http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=112 

A CABALÁ DA CARNE 

http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=250 

Terceiro, a sra. está correta sobre o agradecimento que precisa ser feito pelo benefício dos alimentos etc. Entretanto, sendo eu só um e os temas aqui serem aos milhares, e eu ter uma obra em 

andamento, um site, uma vida, etc. não tive ainda a oportunidade (e que D-us me ajude a concretizar isso) para ensinar como os Noéticos devem agradecer a Hashem por sua comida. Se D-us quiser, 

em tempo isso virá. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Maria Aparecida Oliveira 

cida_dodi@hotmail.com 

189.17.2.178 

Enviado em 31/01/2012 as 18:53 

Caro Rabino, 

Estou lendo o livro A Bondade para Avhaham, não tenho postado comentários, mas é porque me vem tantas coisas a mente que ao final de tantos pensamentos, eu sinto que tenho que 

terminar/estudar para poder pergunta/entender. 

Não sei se está correto esse sentimento, fico até preocupada com o que eu sinto, hora alegria hora tristeza diante de tantas coisas que leio e de tão poucas que faço. 

Antes de “conhecer” sua obra eu buscava viver com judia, mas aprendi com o sr. que eu estava errada, mudei meu conceito. Antes eu também lia muita coisa que hoje acredito que eu não estava 

preparada para ler, e isso me deixava muito muito triste pq eu não conseguia fazer metade do que eu havia lido. 

Tenho me sentido assim: 

Admirada diante da grandeza de D’us e da Torah. 

E com a responsabilidade de fazer/cumprir na medida que vou aprendendo, por isso estou selecionando o que vou ler e lendo menos que antes, acho que não é o conhecimento que fará eu me sentir 

melhor, mas a prática de tudo que eu aprender com ajuda de Hashem. 

Sr. Rabino, desculpe por escrever tanto e tomar o seu precioso tempo, mas eu precisava lhe falar como me sinto, se o sr. puder e achar necessário me corrija no que for preciso, tenho o senhor como 

mestre. 

Tudo de bom 

Maria Aparecida 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 31/01/2012 as 19:02 | Em resposta a Maria Aparecida Oliveira. 

Cara Maria, 

Muito obrigado por estas palavras corretas e sensíveis, um verdadeiro depoimento que eu apoio e buscarei lhe ajudar se D-us quiser, amém 

Rabino Avraham 

paulo braz 

shaunoach@hotmail.com 

189.69.205.82 

Enviado em 31/01/2012 as 20:29 

E o resultado da fraqueza de um atributo espiritual será sempre o medo — o temor naquele grau da alma. Isto é claro. Por exemplo, se um dos meus atributos da alma, como o meu nêtsach., é fraco, 

então eu vou ter de um modo geral, ‘medo de sobrepujar obstáculos’. Então a minha fraqueza vai essencialmente “gerar” mais fraqueza. A fraqueza que eu tenho, se eu não aprender a ‘retifi-car’ este 

aspecto do meu ser e vida, vai acabar fazendo com que eu me mantenha afastado de todas as experiências que poderiam ser usadas justamente para eu aprender a desenvolver o meu nêtsach e assim 

lidar com os aspectos negativos das coisas e sobrepujar os vários testes da minha vida. O que acaba acontecendo muitas vezes com as pessoas é que elas tem medo, que tem a ver com a fraqueza 

espiritual em um certo atributo, e ao invés delas conseguirem usar esse medo como uma ‘força de retificação’, de crescimento etc., elas acabam literalmente se afastando do teste e perdendo assim a 

valiosa oportunidade de crescimento e iluminação. E isso também explica por que tantos testes se repetem na vida da pessoa. É Shamáyim (“Céus”) te enviando mais outra chance maravilhosa para 

ver se quem sabe, dessa vez ao menos, você passa no teste. 

{O livro cuidado sua Alma Pode estar em perigo } Pg 95 

Comentario 

O que me deixa muito feliz , é que este texto me abre a mente a enteder que cada desafio que aparece diante de mim será para o meu crescimento espiritual , e sem este desafio não tem como eu 

crescer espiritualmente . Ser um covarde e viver correndo dos obstáculos não resolve nada , estes testes sempre vão se repetir em nossa vida. 

E é por tudo isso que gosto da postura com que o Sr cobra mais desempenho daqueles que querem ter uma vida de retificação , para ser um aluno do Sr o indíviduo não pode ser fraco e nem medroso 

, muitos que já conheci ficaram pelo caminho 

Paulo braz 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 31/01/2012 as 20:37 | Em resposta a paulo braz. 

Caro Sr. Paulo, 

O sr. entendeu tudo, graças a D-us. 

Rabino Avraham 

paulo braz 

shaunoach@hotmail.com 

189.69.205.82 

Enviado em 31/01/2012 as 21:13 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado Rabino Avraham ! 

Mas na verdade nos temos muitas obrigações com D-us , em segundo lugar com o senhor , porque este esforço que o senhor faz por nos tem que ser correspondido com o nosso esforço também. 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.73.80.89 

Enviado em 31/01/2012 as 21:27 

Caros Amigos 

Me tocou muito o que o sr. Paulo trouxe se baseando no texto do livro ”Cuidado!Sua alma pode estar em perigo”. Realmente esse caminho que buscamos exige nada mais que tudo que temos de 

coragem e força. 

Neste mundo de tanta escuridão, sair a rua é uma batalha feroz, e só muito estudo e ligação com Hashem pode nos proteger de tantas armadilhas. 

Trazendo agora, o shiur maravilhoso de nosso querido e amado mestre intitulado ”Shemot 5772”, onde coisas muito profundas foram reveladas. Esses assuntos revelados nesta obra tem que tocar em 

nosso coração e despertar nada menos que um grande espanto a Hashem, diante do que nosso mestre ensinou. Em especial o assunto de focar realidades distintas. Nós, com nossas mentes ainda tão 

faltas de retificação, quanto tempo passamos pensando em coisas negativas, desejos, problemas, notícias ruins, e quanto tempo passamos pensando e conversando com Hashem? Visto que a maior 

parte de nosso tempo acordado ocupamos nossa mente com coisas negativas, imaginemos o quanto estamos correndo perigo espiritual e até físico. Pensamos no quanto nós perdemos de 

entendimento de Torá enquanto estamos com nossas mentes cheias de imundícies, e ainda mais, quantas entidades negativas nos ligamos durante todo o dia! Pois qual o meio de conexão com essas 

entidades senão no pensamento? Pois assim como ensina nosso querido mestre, o pensamento é uma dimensão, e nesta mesma dimensão habitam inúmeros seres, sedentos por alimento espiritual. 

Talvez pensávamos que para se contatar alguma entidade negativa teria que ser feito algum ritual profanos, mas não meus caros, a todo segundo que nosso pensamento está ligado com o mal, 

estamos em contato com entidades negativas, que podem e muito nos prejudicar, nos amarrar espiritualmente, e mais ainda, nos enganar nesse caminho que estamos seguindo. 

Talvez isso, na minha interpretação, faça uma conversão com o pensamento do sr. Paulo. Pois em cada situação da nossa vida, cada teste que passamos, na maioria das vezes, focamos nosso 

pensamento no mal, no prejuízo que aquele evento causou, na ofensa que sofremos, no dinheiro que perdemos, enfim, e pensando e se focando no mal da situação, logo sinalizamos as entidades 

negativas, e elas prontamente se apossam de nossas mentes, nos fazendo ”cozinhar” cada vez mais esses pensamentos, e com isso nos leva aonde quer, e ficamos como um cavalo guiado por rédeas, 
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vai aonde o cocheiro quer. Talvez assim sejamos nós, em minha interpretação, vamos aonde nossos ”cocheiros” querem. c”h 

Que Hashem nos ajude a focar somente o Bem que preenche nossa vida completamente, pois como ensinam os Sábios: ”Não há mal algum que venha do Céu” 

Eliezar 

____________________________________________ 

No shiur do Projeto Conexões intitulado ”Universo bem escuro”, nosso querido mestre explica ainda mais esse assunto do poder do pensamento de se ligar a entidades negativas. 

http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=152 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.11.225.155 

Enviado em 31/01/2012 as 22:31 

Shalom Rabino Avraham, tenho que me retificar, ter humildade para ouvir e aceitar, adormecer minha razão e me aconselhar com o meu coração, para ter atitudes retas, para ouvir em um momento 

Kól Demamá Daká, e seguirei teus conselhos e ensinamentos sempre sem exceção, 

grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 31/01/2012 as 22:45 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

Eu gostaria que todos os meus alunos pensassem, sentissem e praticassem exatamente o que você escreveu. 

Rabino Avraham 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 01/02/2012 as 9:19 

Caro Rabino Avraham. 

Em minha casa, há alguns anos, trabalham dois empregados, os quais não são benei Noach. Como lidar com tal situação, pois como profissionais, são excelentes, independentemente da fé idólatra 

que professam? Os meus empregados, necessariamente, teriam que ser bnei Noach? Tenho amigos judeus que empregam não judeus em seus lares e em suas empresas. Eu e estes amigos judeus 

estaríamos violando alguma regra da Torá? 

Muito obrigado querido Rabino Avraham, pois seus ensinamentos são de relevância tamanha para um caminho reto em nossas vidas. 

Um abraço. 

José. 

Cassiano Perira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 01/02/2012 as 10:22 

Querido e amado mestre. 

Se me for pertinente , poderia me responder ? 

Em quase todas as famílias, vemos o costumes de pedir benção aos mais velhos , não deixar chinelo virado, não varrer o lixo para fora de casa,e vários outros assim . 

São costumes antigos, e em sua grade maioria não sabemos as origens, e os “significados de tais hábitos´´ , até que ponto são verdadeiros , e se eles realmente atrai energias negativos ? 

Desde já Muito Obrigado ! 

Tudo de Bom . 

Cassiano Pereira. 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.21.109 

Enviado em 01/02/2012 as 10:37 

SHALOM, MESTRE AVRAHAM 

As vezes devido aos ensinamentos distorcidos que recebemos desde nossa infância, esta herdado por nossos país com suas tradições idólatras, sem conhecer a profundidade da Torá, apenas 

interpretações equivocadas e sem o Espírito Divino, sem nenhum compromisso com D-us, apenas achismo, e uma filosofia rudimentar etc, etc. 

Mais quando essas informações vem mais claro, e devido a nossa mente estar corrompida,vem a dúvida, vejamos bem: Se Adam, no Gan Edem, era um corpo totalmente espiritual e podia contêmplar 

os dois mundos; ou seja tanto o físico com o espiritual,então porque ele decidiu ceder o sofisma da serpente? 

e Vem outra duvida, a Torá nos fala que o primeiro homem, foi feito do pó da terra, sabemos claro, que isso e uma linguagem metáforica, ou seja de matéria já criada, envolvendo componentes 

orgânicos. Sera que tal motivo expresso na Torá nos leva ao verso ” Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sera que D-us não estava falando a esses componentes já existentes? 

Que Hashem, me perdoe minha ignorância…. 

Abcs 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 01/02/2012 as 10:58 | Em resposta a Cassiano Perira. 

Cassiano, 

Importante pergunta e assunto em geral. 

Tudo que é superstição não tem valor, salvo debilitar mais ainda as mentes tão profundamente retardadas das pessoas sem D-us e conhecimento de Suas leis. 

Portanto, estes “exemplos” que você deu são sem significado algum, salvo o dar dar bênçãos. Pedir uma bênção é algo muito positivo, desde que a pessoa que está lhe abençoando não seja 

(obviamente) um idólatra (independente se for pai e mãe e outros “entes queridos”). Entretanto, aqui neste país isto é lamentavelmente raro. 

O Brasil é um pais profundamente alimentado pelo fogo da idolatria e de várias formas. O brasileira ama com paixão tudo que possa acrescentar à “feijoado espiritual” de sua fé baixa e pagã. Quanto 

mais misturas de “religiões”, quanto mais sincretismo, mais as pessoas se regojizam aqui. Este “fogo estranho” alimenta o espírito de orgulho, preguiça, indolência, corrupção e imoralidade que são 

as “marcas registradas” desta terra tropical… 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 01/02/2012 as 11:03 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Caro Carlos, 

Espero que Ele o perdoe sim. 

Eu não vou falar nada disso aqui, porque uma simples e esforço legítimo no ma minha loja virtual http://www.cabalashop.com.br (e até em meus vídeos gratuitos etc.) revelaria a quantidade de 

material que eu já publiquei sobre isso. Suas observações são simplistas e superficiais (provenientes da leitura exclusiva do texto no nível literal e traduzido, o que é a maneira que as nações do 

mundo “acham” que podem entender Torá, a saber, sem a Torá Oral), e lhe faltou, portanto, a luz para se quer imaginar que em milhares de anos da humanidade, “talvez” (quem sabe) já se teria 

questionado as mesmas coisas e no mesmo grau que o sr. fez com e a profundidade da Torá sendo infinita, assim respondido a estas e outras questões. 

Rabino Avraham 

Cassiano Perira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 01/02/2012 as 12:19 

Querido e amado mestre 

Rav Avraham, Shalom U´vracha . 

Realmente , muitos estão dando mais valor ás paixões terrena , cuidando mais do físico ,e preocupados mas com aparência , do que com o espirito ,“ Pois dele teremos que dar contas ´ .́ 

Como se o material não foce corruptível , vivendo vidas sem significado , 

presos em sentimentos profanos e mesquinhos . 

E este materialismo mundano, acaba cegando ao extremo , e muitos não veem o quanto o ser humano e miserável sem D´us . 

Poucos são os que buscam a justiça , mais poucos ainda os que a encontrão, pois esta cada vez mais difícil encontrar verdadeiros tzadikim, por isto sou cada vez mais grato a Hashém , por telho 

colocado em minha vida , pois eu não era diferentes das pessoas de minha citação no paragrafo acima , mas Graças a Hashém , como o sr. mesmo me disse: Já posso sentir mudanças em minha vida . 

Muito Obrigado , 

Que o sr. Esteja sempre cercado por todas as bençãos do Eterno. 

Tudo de Bom . 

Cassiano Pereira  

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.11.225.155 

Enviado em 01/02/2012 as 21:54 

Shalom Rabino Avraham, ótima aula e muito esclarecedora, vou me esforçar para mudar o meu foco nos comentários, mais é tão inspirador ver o mundo de outra forma, pois depois dessas aulas que 

eu tive o Sr. eu tive uma visão bem diferente da Torah, e vendo tanto fato novo infelismente realmente viajamos. vou me centrar. 

grato 

Alessandro 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

qsppatimar@hotmail.com 

187.113.49.191 

Enviado em 01/02/2012 as 21:54 

Shalom, Rabino Avraham 

Primeiramente obrigado pela resposta a pergunta realizada anteriormente sobre o casamento dos B’nei. Se me permite gostaria de fazer outra, relacionada as pessoas portadoras de necessidades 

mentais. Como fica a questão espiritual delas em relação a santa Torá? 

Desde já agradeço pela atenção. Tudo de bom. 

Márcio. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

Enviado em 02/02/2012 as 0:04 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Marcio, 

Um pessoa deficiente em algum aspecto físico-mental é muito especial, pois somente ela exatamente nas suas condições particulares tão únicas pode realizar o trabalho espiritual para D-us neste 

mundo designado somente a ela e absolutamente necessário. No plano Divino, certamente pessoas assim são muito queridas, pois como são exceções, elas têm função espiritual igualmente 
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201.83.54.177 excepcionais. Elas ajudam também aos outros a crescerem em sua sensibilidade aos outros seres humanos, o que faz parte do processo de retificação do mundo. Elas são agentes amados que ajudam a 

apressar a vinda do verdadeiro Mashiach, em breve. 

Rabino Avraham 

P.S. Gostei da escrita! 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 02/02/2012 as 9:29 

Querido Rabino Avraham 

Shalom U´vracha. 

Amado mestre , estava lendo a parasha desta semana Beshalach, 

e me veio uma duvida , sobre os B´nei Noach, podemos ler o Midrash? 

Querido mestre , tenho visto minha infantilidade, falta de maturidade espiritual , realmente ainda tenho um longo caminho pela frente, se D´us quiser . Estou precisando organizar minha vida , com 

horários regulares para acordar, dormir , orar , estudar , trabalhar, pois esta tudo desalinhado em minha vida ! 

Pois preciso de equilíbrio emocional e físico , alinhar meu coração, e pensamento , Não e um caminho fácil , mas com certeza bastante gratificante , pois é muito bom ter paz com sigo mesmo , e ter a 

certeza de que esta fazendo o que e correto aos olhos de Hashém , e lutando para viver em mundo melhor , apresando a vinda do nosso único e Verdadeiro Mashiach , que seja em breve se D´us 

quiser … 

Querido mestre , por enquanto sou uma terra seca , que precisar ser adubada e arada , mas espero dar um dia bons frutos se D´us quiser 

Peço desculpas por errar tanto , e agradeço ao sr. pela paciência , e por tudo que o sr. esta fazendo para nos ajudar , não sei se e correto falar assim ? Mas.o sr.esta fazendo um ótimo trabalho de 

Gemilut Hassadim ! 

Muito Obrigado Querido mestre 

Tudo de Bom 

Cassiano Pereira . 

Edson Rogério Machado 

Bertoldo 

gadbenyacoov@gmail.com 

177.8.22.141 

Enviado em 02/02/2012 as 9:48 

Shalom a todos, primeiramente gostaria de agradecer a Hashem (bendito seja) amem, agradecer ao Rebe Avraham por tudo o que nos tem ensinando, guiado nossos passos e nossas ações , Tb a 

minha virtuosa esposa Tatiane Neves, que por uma iluminação do divino a pós árduas buscas em entender sobre a criação/espiritualidade (o propósito de estarmos aqui) encontrou o Rebe Avraham, 

já a alguns anos estamos acompanhado seu trabalho de conduzir nos a crer no único, no absoluto (hibono shel olam), confesso que no inicio fiquei um pouco confuso com a forma e achava muito 

radical as palavras e expressões do mestre, mas com o passar do tempo e lendo suas obras e aulas virtuais (principalmente a aula de ontem (01/02/12) quando pude discernir melhor e entender que o 

rebe é nosso verdadeiro mestre o pai que nos guia em caminho reto e com punho firme para que possamos viver dignamente como (benei Nôa). 

Rabino Avraham, tenho muitas perguntas a fazer, mas por ser meu primeiro contato com o Sr. Preciso agradecer imensamente por ter me tornado um homem melhor para minha família, em meu 

trabalho e no contato com as pessoas que como o Sr fala, são tão ignorantes em seus pensamentos e suas formas de crer e de clamar a D’us com seus ídolos e materiais não kasher. 

Muitíssimo Obrigado 

Que D’us com sua inesgotável misericórdia abençoe a todos com saúde, serenidade e sabedoria. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 10:16 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Cassiano, 

Noéticos não devem estudar o Midrash em geral, salvo através de um shiur. Por exemplo, eu trago algo para ilustrar um ponto e incluo um midrash etc. Eu faço isso com bastante regularidade, 

trazendo o Talmud também etc. e outras fontes que o estudo direto é proibido para os Noétcios. Agora, eu afirmei que não eles devem estudar “em geral”, porque eu conheço certos Midrashim que 

em minha opinião os Noéticos deveriam estudar. Não tenho uma “lista” deles, mas como disse, busco incluir este material na minha obra escrita e oral. Naõ quero deixar você e outros sem uma 

respsota mais definitiva. 

Então vamos aplicar uma regra geral para o Midrash que precisa ser respeitada com rigor. Se o Midrash em questão, “inspirar a pessoa a mudar seus caminhos e atitudes, e assim, coloca-la em 

contato direto com D-us, fomentando a experiência do ‘espanto e deslumbramento�f’ das verdadeiras profundezas espirituais da Torá” (Do livro, “Cuidado! Sua alma pode estar em perigo”, final da 

pg. 22), então o Midrash é apropriado. Se o Midrash apenas for para o Noético, algo que ele sinta como “bonito e interessante”, mas que não o toque no coração, pois ele não compreende a relevância 

do texto, este Midrash não é para ele. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Adenilton Oliveira 

adenilton-de@bol.com.br 

186.241.232.195 

Enviado em 02/02/2012 as 10:17 

!          

O estudo é trabalho árduo. Por isso, podemos ser gratos de que o Rabino Avraham constantemente nos dá muita ajuda. 

Os Noéticos precisam de orientação espiritual. Recebemos um constante fluxo de informações por meio das suas obras tão vitais e pertinentes em nossos tempos. Quão magnífica é esta ajuda! Temos 

numerosas aulas, em diversos formatos que abrangem em ampla escala tópicos bíblicos. 

Estamos no limiar da nova era Messiânica, e que seja muito em breve, amém. Mais do que nunca, precisamos estudar diligentemente a Palavra de D-us juntamente com a orientação do nosso mestre 

o Rabino Avraham e comprar o tempo oportuno para o estudo, talvez sacrificando outros interesses, tais como assistir a programas de televisão. Nossa própria vida está em jogo. 

Portanto, resistamos a qualquer tendência de reduzir nosso estudo pessoal. Usemo-lo como meio de aprofundar nosso amor a D-us e nossa confiança Nele; é também um meio de aumentar nosso 

apreço pelo magnífico e árduo trabalho que nosso mestre o Rabino Avraham faz, e que HaShém o usa para ajudar-nos a crescer corretamente. Sim, apliquemos nosso coração à Palavra de D-us, e 

com as explicações claras e pertinentes do Rabino Avraham de modo diligente e regular. Ela não é para nós uma palavra sem valor, mas significa a nossa vida. 

        

Adenilton Oliveira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 10:18 | Em resposta a Edson Rogério Machado Bertoldo. 

Caro Sr. Edson, 

O sr. é bem vindo aqui. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 10:20 | Em resposta a Adenilton Oliveira. 

Adenilton, 

É bom vê-lo aqui. Apareça sempre. 

Rabino Avraham 

Adenilton Oliveira 

adenilton-de@bol.com.br 

186.241.232.195 

Enviado em 02/02/2012 as 12:11 

Caro Rabino Avrahm, 

Se for pertinente a mim, poderia responder-me? 

O pecado que matou Onán foi à cobiça por dinheiro, ou o ato de derramar a sua semente (seu sêmen) na terra como muitos pregam? 

 תוד     

        

Adenilton Oliveira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 12:19 | Em resposta a Adenilton Oliveira. 

Adenilton, 

Tenho um site INTEIRO que responde diretamente sua pergunta. Espero que você tome o devido tempo e atenção e vá estudar TODO o material lá com afinco. 

Eis os site: http://briskodesh.wordpress.com/ 

Rabino Avraham 

Paulo 

paulo_ribasata@hotmail.com 

187.10.62.21 

Enviado em 02/02/2012 as 12:43 

Rav Avraham,alguns dizem existir anjo da guarda(guardião);afinal ele existe ou não?O que diz a cabalá;qual é o conceito sobre este assunto? 

Grato 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

Enviado em 02/02/2012 as 12:59 | Em resposta a Paulo. 
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201.83.54.177 

Adenilton Oliveira 

adenilton-de@bol.com.br 

186.241.232.195 

Enviado em 02/02/2012 as 14:55 

      ו 

Caro Rabino Avraham, 

Às vezes fico perplexo ao ver tantas pessoas pedindo esmolas nas ruas. Os pedidos podem mesmo ser genuínos? Devo dar esmolas para cada um que me aborda, mesmo que não tenha me causado 

uma boa impressão? 

 תוד     

        

Adenilton Oliveira 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.30.75 

Enviado em 02/02/2012 as 15:28 

Querido Rav Avraham. 

No shiur de ontem, o Sr. nos ensinou, entre outras coisas, algo a respeito da responsabilidade que um Ben/Bat Nôach deve assumir em relação ao mundo em que vive. 

Tratando-se do tema da ecologia noética, seria então pertinente para os Bnei Nôach se envolverem em organizações que atuam a favor de causas ecológicas, como, por exemplo, associações que 

lutam contra os maus tratos aos animais? 

Pergunto isso, porque, levando em conta que, como o Sr. nos ensinou Natureza = D’us, em tais organizações [bem como em outras que atuam a favor de causas nobres e dignas], há pessoas 

totalmente desconectadas de HaShem que O ignoram e desdenham Seus mandamentos. 

Desejo-lhe tudo de bom. 

Luciano 

Alexandre Las Casas de 

Oliveira 

alexandrelc27@yahoo.com.br 

201.0.78.8 

Enviado em 02/02/2012 as 16:10 

Prezado Rabino Avraham 

Nós, os noéticos, temos a permissão de chamar, “Ribono Shel Olam”, repetindo esse chamado em cada momento de nossas vidas, enquanto vivermos nesse mundo? 

Um grande abraço, 

Alexandre. 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 02/02/2012 as 17:06 

Shalom, Rabino Avraham, 

O Sr. demonstra grande zelo, tanto aos alunos, quanto aos curiosos. 

Muito obrigado por todas as perguntas respondidas. 

Tatiane Neves. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 17:21 | Em resposta a Alexandre Las Casas de Oliveira. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Alexandre, 

Devem! É vital chamá-Lo sempre… “Louvai ao Eterno, proclamai Seu Nome, enumerai Seus feitos entre todos os povos, e lembrai como Seu Nome é exaltado” (Isaías 12:4). 

Rabino Avraham 

Alexandre Las Casas de 

Oliveira 

alexandrelc27@yahoo.com.br 

201.0.78.8 

Enviado em 02/02/2012 as 17:33 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado, Rabino Avraham, que “ele” esteja sempre com o senhor, iluminando seu coração e guiando seus passos. 

Um abraço, 

Alexandre. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 17:42 | Em resposta a Alexandre Las Casas de Oliveira. 

Caro Alexandre, 

Não é ele, mas (sempre) Ele, com letra maiúscula. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 17:48 | Em resposta a Luciano. 

Pela Graça de D-us: 

Interessante questão Luciano, 

Se estas organizações tivessem minimamente a consciência sobre Hashem, a resposta seria sim, claro. Infelizmente, elas são “na melhor” das hipóteses organizações laicas, seculares na essência e 

deste modo, anti-D’us, anti-espiritual, anti-moral. Os membros não são (muito provavelmente) Noéticos (ainda que possam existir Noéticos em algumas destas organizações), e assim não 

reconhecem Hashem e as 7 Leis. 

Atentem todos ao meu aviso: é preciso formar novas organizações, escolas e entidades fundamentadas nos princípios Noéticos. ISto é uma das cosias mais importantes a serem feitas neste planeta. 

Rabino Avraham 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 02/02/2012 as 17:52 

Amado mestre 

Shalom u´vracha 

Querido Rabino Avraham , agora meste més no calendário judaico 15 de shevat , da inicio ao ano novo das arvores conhecido como Tu bishvat . O sr. poderia me dizer se seria apropriado para os 

Noetico comemorar esta data festiva ? 

Muito obrigado 

Tudo de Bom 

Cassiano Pereira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 17:55 | Em resposta a Adenilton Oliveira. 

Pela Graça de D-us: 

Uma pergunta importante Adenilton. 

Em princípio, seria melhor evitar das esmolas salvo para deficientes físicos de fato (e não os que obviamente deixam dúvida sobre sua condição) e os mais idosos se mostrarem obvia necessidade. É 

importante ser criterioso, pois é proibido ser indiscriminado com dinheiro e usa-lo à toa, como fazem quase 7 bilhões de pessoas na terra. É preciso saber que a palavra “dinheiro” vem do 

Aramaico/Hebraico antigo contendo em sua raiz o termo “din”, que significa juízo. Quando usamos o dinheiro, estamos sempre sob juízo. Lembre-se disso bem. Enfim, é sempre melhor dar tsedacá 

para um local cashér (e jamais para um idólatra, como já expliquei milhares de vezes), ainda que seja louvável ajudar alguém que realmente está necessitado, como expliquei acima. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 17:56 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Sim e você deveria ter pesquisado na loja para ver se existe material lá sobre isso… 

Rabino Avraham 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.30.75 

Enviado em 02/02/2012 as 18:03 | Em resposta a briskodesh. 

Prezado Rav Avraham. 

Agradeço, de coração, pela resposta; pela resposta e principalmente pelo chamado aos Bnei Nôach: [b] cabe a nós, em escala planetária trabalharmos, além das retificações dos traços de caráter que 

cada um deve, com intensidade e zelo, buscar em seu dia a dia. 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

qsppatimar@hotmail.com 

Enviado em 02/02/2012 as 18:09 

Shalom, Rabino Avraham.Obrigado pelo elogio! E também pela santa e linda resposta sobre as pessoas especiais.A aula de ontem foi magnifica! pelo que eu percebi o Sr, tem grande estima e 

carrinho para conosco.Obrigado, pela paciência e dedicaçao.Se for possível, quero fazer mais uma pergunta. Como fazer um velório de um Noético praticante da Torá, quando o mesmo parte deste 

Mundo?Shalom,e muito Obrigado. Atenciosamente, Márcio Kuasne. 
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189.27.85.165 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 18:15 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Marcio, 

Ainda que a pergunta seja importante, você quer um livro todo ou só umas 100 páginas respondidas aqui mesmo? Devo ficar umas 10 horas escrevendo? Porque não perguntas mais? Como deve ser 

o enterro,? Que rituais devem ser usados? etc. etc. etc. 

É preciso crescer em entendimento e sensibilidade sobre o escopo de uma pergunta. 

Rabino Avraham 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

200.96.142.229 

Enviado em 02/02/2012 as 18:25 

Caros Amigos, 

Venho por mais uma vez atravéz deste ‘Post’ recomendar a vocês o Shiur referente a Parashat – Vayigash que se encontra ne seção de vídeos do site, assim como os demais Shiurim. 

É preciso que vocês compreendam a ”raridade” destes assuntos, destas aulas de um modo geral. Neste Shiur em especial, o Rav Avraham, aborda temas de alta complexidade sobre os domínios 

espirituais, e sua extraordinária realidade. Tema o qual, permeia também nossas vidas em todos os aspéctos. Não haveria como eu detalhar aqui o assunto do Shiur uma vez que não é o meu objetivo, 

mas sim tentar passar a idéia e a maturidade, para que vocês compreendam que estes Shiurim são raros e preciosos, não só por abordar temas recônditos, mas sim por estarem em completa harmonia 

e atualizados com nossa presente realidade, inclusive esta é uma marca registrada do Rav Avraham em seus Shiurim. 

Carinhosamente, 

Mordechay 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

qsppatimar@hotmail.com 

189.27.85.165 

Enviado em 02/02/2012 as 18:38 

Pesso deculpas Rav, pela minha ingnorância, terei mais cuidado. Obrigado, e tudo de bom. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.154.76 

Enviado em 02/02/2012 as 19:55 

Shalom Rabino Avraham, revendo sua aula de ontem, percebi que me preocupei muito com comentarios teológicos e nada prático. Mais com a ajuda do Sr. vou aprimorar e retificar as minhas 

atitudes, se possivel me esclareça, visitar hospitais, clinicas e abrigos como voluntario, ajudando os pacientes na maioria das vezes em estado terminal com contato fisico é permitido. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.30.120.198 

Enviado em 02/02/2012 as 21:09 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham 

Boa noite 

Com a permissão do sr. Adenilton, gostaria de fazer um adendo a pergunta, se possível. 

Não é incomum, e creio que em todo Brasil, pessoas sob efeito de drogas, alteradas e alucinadas, abordarem pessoas na rua em busca de dinheiro para sustentar seus vícios. A maioria deixa claro no 

que vai empregar a esmola, ou seja, em drogas e afins. No entanto, devido ao estado alterado que o pedinte se encontra, não é incomum que ao ter o pedido negado, o pedinte assalta e agride a pessoa 

que o nega esmola c”H. Neste caso, seria permitido dar algum dinheiro, mesmo com a certeza do seu fim nefasto, para salvaguardar nossa integridade e dos que estão conosco? 

Obrigado 

Eliezar 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 21:20 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Eliezar, 

Ótima consideração e pergunta. A resposta neste caso é claro que sim. A vida é sagrada e certamente várias coisas precisam ser feitas para preservá-las nas mais diversas situações. As leis para os 

judeus são mais rigorosos neste quesito de perigo de vida, pois um judeu é esperado de entregar a sua vida a cometer idolatria, relações ilícitas ou assassinato. 

Sem a menor dúvida, aqui certamente é o fórum para um assunto tão imenso e profundo como este, com tratados Talmúdicos envolvidos, e milênios de discussões dos metres. Entretanto, preciso 

confirmar como isto se aplica aos Noéticos. Voltaremos a este assunto em outra oportunidade, se D-us quiser. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 22:10 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Alessandro, 

Esta é uma pergunta improcedente, mas eu vou respondê-la por Kidush Hashem (“Glorificação do Nome de D-us”). Ela é improcedente, pois revela a falta de entendimento sobre D-us e coloca a 

questão Noética e talvez – nas mentes menos esclarecidas – judaica, sob um falso escrutínio moral. Hashem é o Criador do Universo, o D-us Vivo. Em sua benevolência infinita Ele outorgou Sua 

Torá do domínio espiritual para o físico, no evento do Sinai há mais de 3.300 anos atrás para milhões de pessoas que assim testemunharam e se tornaram Seu povo de Israel. A Torá trouce também 

leis e exortações para os nações do mundo que negaram o recebimento da Torá, mas que poderiam mesmo assim obter uma porção do mundo vindouro se ao menos cumprissem com uma categoria 

de leis específicas chamadas das 7 Leis de Noé. Estas leis, ensinados por moisés, são parte integrante da Torá. A outorga da Torá é um ato incompreensível de benevolência. A Torá infinita neste 

mundo físico vem na forma de conceitos e leis, e os profetas e mestres que vieram comentaram e deduziram assuntos da Torá através da permissão Divina dada na própria Torá sobre isso. O grande 

sábio do Talmud, Hilel afirmava que toda a Torá pode ser entendia com a seguinte ideia: trate o próximo como você gostaria de ser tratado, e o resto são “detalhes”, por assim dizer. Portanto, a Torá 

veio ao mundo, explicando de um modo bem simples, para “adoçar” a realidade, permitindo ao homem e ao mundo de se elevar moralmente, criando um mundo melhor, mais aperfeiçoado que 

culminará em sua perfeição no advento Messiânico do verdadeiro Mashiach. 

Mesmo através deste ínfimo resumo humilde da Torá, entende-se que a benevolência em suas várias formas é regra primordial tanto na criação quanto na manutenção do mundo. Portanto, a pergunta 

que eu faço é a seguinte: como pode alguém questionar se um ato de bondade pleno e sem motivos ulteriores é permitido pela Torá? Disfarçado de pergunta inocente, esta questão revela – como 

tantos aqui já fizerem – um falta de entendimento intrínseco do que é D-us e Sua Torá. Nesta mesma categoria de pergunta estão outras como, “Posso entrar me um templo idólatra para conversar 

com um amigo?”, “É permitido rezar para Hashem?”, “Devo ser honesto em tudo o que eu faço?”, “É permitido amar meu pai e mãe?” e outras perguntas inocentes ou até pueris (uso um eufemismo 

aqui) como estas, que muito me preocupam. E é por esta razão que eu são rigoroso diante das perguntas “viajantes”, sobre teologia etc., pois pessoas que as fazem não entendem ainda nem os 

princípios gerais mais rudimentares e vitais do que é se ligar a D-us e do significado de andar em Seu caminho. Isto é causado pela “colcha de retalhos” psicológica que quase todos têm devido ao 

entorno secular (mas sempre idólatra na base) infantilizador, simplista e essencialmente débil em todos os sentidos. Não se aprende a pensar ou sentir com profundidade absolutamente nada salvo o 

mais imediato e revelado. Só se sabe reagir, sempre, mas nunca agir. 

Minha frustração não é por você ou outros agirem assim, mas pela quantidade de trabalho que eu tenho à minha frente. Vocês são como crianças, desprovidas de bom senso, de maturidade e 

experiência legítima com tudo menos com o lidar com o materialismo, e mesmo este é falho. Eu entendo isso, sinceramente. 

Não receba esta resposta como admoestação, mas como produto do meu zelo para que você e tantos outros aqui, acordem de seus sonos pesados enquanto ainda é tempo. 

Sim Alessandro, você pode e deve visitar os doentes e carentes. E se for possível e você se lembrar, fale de Hashem para eles… 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.154.76 

Enviado em 02/02/2012 as 22:52 

Rabino Avraham, ao Sr. e a todos que como eu buscam um conhecimento e um aprimoramento para nossas vidas, minhas sinceras desculpas, pela falta de sensibilidade e até senso critico, realmente 

foi um questionamento de uma visão totalmente distorcida da realidade.E ao Sr. caro Mestre rezo para D-us lhe dar paciencia e tolerancia para garimpar jóias em meio à tanta lama e impureza. E 

espero que haja jóias pois assim todo seu esforço vai ser recompensado. 

Grato 

Alessandro 

Regina Pires Dos Santos 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.21.147 

Enviado em 02/02/2012 as 22:58 

Bom dia querido Rabino Avraham , 

Como o senhor sabe até o presente eu só tinha contado com a sua obra via internet. 

Mas com a chegada dos livros (Pela Graça de D’us) e com o inicio da leitura abre-se uma outra percepção ,mais uma vez Graças a D’us. 

Sendo assim ,qual a obra que o senhor acha adequada /indicada para dar inicio à divulgação(ou como o senhor sempre diz ,ter um gostinho) entre amigos e principalmente familiares. 

Afinal todos fazem aniversario (se D’us quiser) penso que seria realmente um “presente”.  

Muito obrigada pela atenção e carinho. 

Tudo de Bom 

Regina 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/02/2012 as 23:01 | Em resposta a Regina Pires Dos Santos. 

Cara Regina, 

Sinto, mas eu não tenho “obra iniciante”. Talvez o meu livro “Cabalá Twitter” (http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=231), pela sua forma 

diferenciada de apresentar os meus direcionamentos, seja algo “próximo” de um início, por assim dizer. Certamente, seria um belo presente. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.27.85.165&mode=detail
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=23
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.54.177&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-778
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-777
mailto:mohrdechay@gmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=200.96.142.229&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-780
http://ppatimar@hotmai.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=23
mailto:qsppatimar@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.27.85.165&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-782
mailto:alessandrolemondeft@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.31.154.76&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-783
mailto:filemonrosa@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.30.120.198&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-784
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-774
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=23
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.54.177&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-785
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-784
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=23
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.54.177&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-786
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-783
mailto:alessandrolemondeft@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.31.154.76&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-787
mailto:regina.volley@googlemail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=195.71.21.147&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-788
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=23
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.54.177&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-789
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-788
http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=231


Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 03/02/2012 as 11:25 

Agradecimentos, perguntas curiosas e mais curiosas, todos agradecemos e somos curiosos, mal percebemos que é só mais uma distração. Não sei por em cores ou negritado as letras por aqui, mas 

leiam novamente o que o Rav disse EM VERMELHO: 

“Atentem todos ao meu aviso: é preciso formar novas organizações, escolas e entidades fundamentadas nos princípios Noéticos. Isto é uma das cosias mais importantes a serem feitas neste planeta.” 

Tudo isto nos traria o principal (o sustento espiritual, que vem antes do físico) se é que todos estão aqui realmente interessados na Obra do Rabino Avraham. O restante se transformaria em méritos, 

chegando como bençãos à nossa vida física, com certeza. Quem sabe depois seremos capazes de perceber os mistérios/cabalá que o Mestre tanto revela em sua obra. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 03/02/2012 as 11:42 | Em resposta a Tatiane Neves. 

Perfeito Dna. Tatiane, orgulhoso da Sra. 

Rabino Avraham 

P.S. Eu coloquei o vermelho. 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 03/02/2012 as 14:38 

Shalom Rabino Avraham, 

O Sr. destaca em vermelho quando se refere à necessidade que temos (Bnei Noach) em nos unir, como uma nova classe de pessoas na sociedade, incluindo a criação de vários tipos de instituições 

específicas capaz de fomentar às necessidades dos envolvidos neste código de conduta universal, garantindo oportunidade a outros de terem acesso a uma vida mais reta e moral, e ao mesmo tempo 

beneficiando fortemente o crescimento espiritual de nós mesmos que estamos aqui em seu site, buscando este caminho. Mas como seria possível isto? O Sr. acredita que todos aqui realmente teriam 

Fé (força) e Coragem (disciplina/seriedade) para adentrar neste desafio (porque para muitos aqui já notei que ainda há muito “temor” às nações, e não EXCLUSIVAMENTE ao “UM e ETERNO”). 

Um exemplo: Quando saio na rua, as pessoas sempre acabam fitando o olhar (prefiro sempre estar quase toda de preto, escondendo os cabelos com uma touca), mas percebo que é um olhar curioso, 

às vezes até temeroso. Particularmente, não temo nem aos “estranhos” (idólatras, drogados, mendigos ou doentes) que me fitam o olhar, nem aos perversos (ladrões, homossexuais… etc.), enfim, é 

difícil não perceber que todos acabam olhando porque não existe ninguém por aqui, que busque este caminho. Pude perceber que cada um realmente tem o que merece (“D’us não fica devendo 

nenhum fio de cabelo para ninguém”, como o Sr. nos revela). Mas a partir do momento que se é fiel a um ÚNICO D’us o Ribonô Shel Olam, os galhos excessivos (estranhos, perversos e 

pensamentos nossos mesmos desagradáveis às vezes) que tentam nos desviar e confundir, acabam mesmo é se afastando, nos abrem caminho, demonstram RESPEITO. Notei que é algo instantâneo. 

Comigo principalmente vejo isto todos os dias. Onde moro, por onde ando (inevitavelmente eu preciso ter contato com todo tipo de gente), enfim, há toda classe de pessoas, e noto o mesmo olhar em 

cada um deles. Para muitos já espalhei os ensinamentos do Rebe, divulguei seu site, mostrei conteúdos. Muitos pela curiosidade ou temor em seus olhares, acabam se interessando pela obra do Sr. 

Espero em breve um, dois, três ou mais destes, estar aqui participando também. Mas por fim, o assunto principal deste comentário: TODOS aqui, tem FÉ Perfeita, em HASHEM ECHAD? Querem 

transformar suas vidas definitivamente, indo direito aos assuntos principais e únicos direcionados ao Noéticos? Sugiro que TODOS agora passamos a entrar em contato uns com os outros e buscar 

formas de nos unir, apesar de ambos estarem espalhados e distribuídos por aí, neste país, ACREDITO que este é um simples detalhe.Tudo o que o mestre vem demonstrando aqui, é nossa falta de 

FOCO. Acredito que ficar de um canto ao outro não é o FOCO, dos Bnei Noach. São mudanças muito drásticas que estão por vir. Caso todos realmente desejem seguir este caminho, peço a D’us que 

seja caridoso e nos dê toda força e coragem necessárias. Para onde eu tiver que ir, D’us será o mesmo, Ele não muda, Ele não tem substância, Ele é incorpóreo, Ele é Eterno, ele é, foi e será sempre o 

Meu Mestre. 

Obrigada, 

Tatiane 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 03/02/2012 as 14:56 | Em resposta a Tatiane Neves. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Tatiane, 

Não ficou exatamente claro todo o texto devido às suas divagações que são produto dos seus sentimentos e percepções diante do caminho que a sra. se encontra. Portanto, mesmo que um tanto turvos, 

estas considerações suas adicionam valor no sentido de serem expressões honestas de uma pessoa que está vendo o mundo de modo diferente do que sempre o viu. Agora, o quê ficou claro é a sua 

pergunta central: “Será que existe fé suficiente dos ditos Noéticos em Hashem para fazerem a transformações em si mesmo e no mundo necessário para cumprirem seu propósito espiritual na terra?”. 

Eu mudei um pouco, mas creio que a sra. apreciará como eu interpretei a sua pergunta. Preciso antes de prosseguir dizer que não existe a “fé perfeita”, salvo nos patriarcas, profetas e justos perfeitos. 

Portanto, não é um conceito aplicável aqui e nem seria justo para estas e outras pessoas serem julgadas no nível de fé perfeita. Continuando, a pergunta é importante porque de outro modo ela 

questiona se Noéticos brasileiros atualmente têm maturidade suficiente para rebaixarem seus egos e partirem para o trabalho de fato, ou é só filosofia “bonita e interessante” (ironicamente falando) de 

se discutir nas horas vagas no mundo virtual da Internet. Eu mesmo tenho apontado estas inúmeras deficiências possíveis nos Nóeticas locais. Recentes aulas como o seminário “Aprendendo a 

Aprender” visou focar exatamente nas marcantes características locais que “ajudam” a bloquear o crescimento dos Noéticos. Nas inúmeras respostas minhas nesta seção de comentários do site eu 

tenho mostro constantemente minhas preocupações. Entretanto, é preciso ter a sobriedade de se fazer o que é preciso com o exército que se tem para a missão em questão. Certamente, existem 

“exércitos” mais bem preparados por aí no mundo. Mas, aqui temos o que temos, e eu preciso continuar a ajudar este povo especial a se erguer e crescer para se tornarem “seres humanos”, 

abandonando o status comum da esmagadora maioria de “teres humanos”. Assim, não existe alternativa. A fé existente dos que se ligam aqui precisará ser no mínimo o trampolim necessário para 

novos “saltos espirituais”, e se D-us quiser, com isso virão as forças necessárias para que a fase de transformação interior que em tempo urge expressão sincera e influência no mundo para retificá-lo 

de fato ocorra, e este exército se torne efetivamente para do Tsivót Hashem, o Exército de D-us, amém. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.114.229.203 

Enviado em 03/02/2012 as 15:52 

Shalom Rabino Avraham, tenho um sentimento de frustração pelo comentario de ontem, mais foi bom, pois aprendi, espero ter aprendido! Estamos tratando de um assunto muito sério, e a minha 

postura tem que ser moldada, não posso e não devo fazer questionamentos sem um minímo de preocupação com seu conteúdo, confesso que fiquei incomodado em relação ao Sr. pois como um filho 

que comete um erro e se esconde, a minha vontade era esta, mais não! quero aprender, preciso aprender e não vou desistir, não quero ser o melhor aluno, mais serei atuante, presente e praticante dos 

seus ensinamentos.Se assim Hashem permitir. 

Grato 

tudo de bom, um ótimo Shabat. 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 03/02/2012 as 16:01 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Alessandro, esta sua atitude é exemplar, graças a D-us. O incômodo é essencial para efetivar transformação. 

O meu objetivo foi claramente de educar apenas, você e todos. 

Rabino Avraham 

Célia Braz 

savanah38@hotmail.com 

177.9.241.221 

Enviado em 04/02/2012 as 23:08 

Shalom Rabino, tudo bem como Sr. ouvi a aula aprendendo a aprender outra vez, pois gostei muito como o Sr. abordou a educação e cultura neste país, eu ando muito por ai, e vejo toda esta 

deficiência, realmente é uma vergonha. Sobre o o site é com toda certeza, uma comunidade Noética legítma. um lugar onde agente aprende, se educa, se transforma em um ser humano verdadeiro, 

onde a família pode se reunir e aprender junto, quem sabe no futuro teremos uma geração de Noéticos neste país. Célia Braz 

Célia Braz 

savanah38@hotmail.com 

177.9.241.221 

Enviado em 04/02/2012 as 23:25 | Em resposta a briskodesh. 

Meu caro Alessandro só o fato de voce chegar a um lugar onde a pessoa esta necessitada de carinho, desprovida do que é fundamental pra ela, voce sorrir pra essa pessoa é um grande conforto para 

ela, ela lhe será muito grata, pois voce levou esperança para ela. Célia Braz 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

177.0.126.190 

Enviado em 04/02/2012 as 23:33 

Shalom Rabino Avraham, vendo suas aulas no satélite, vi assuntos sobre relações sexuais,uma pergunta, hoje num País onde todos que tem um pouco conciencia se preocupa com controle de 

natalidade, como proceder? pois percebi que o uso de qualquer metodo anticonceptivos não é permitido? ou estou enganado? 

grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/02/2012 as 23:40 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Ainda que seja óbvio dizer isso (no quesito mencionado no último seminário, sobre “poupe-me” se puder ser pró-ativo na sua própria exploração), estude todo o site Brit Kôdesh e terá suas respostas 

e algumas mais… 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

Enviado em 05/02/2012 as 0:07 

Rabino Avraham, a fome Na Africa, toda a dificuldade que existe naquele continente, com tanta beleza natural, à um motivo especifico, a uma explicação espiritual para que a realidade daquela 

nação seja tão dificil. 

grato 

Alessandro 
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177.0.126.190 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/02/2012 as 0:17 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Se foque na sua “fome” que é sua alma clamando por iluminação enquanto vive no calabouço do seu corpo e entorno anti-espiritual. 

Chega de viajar. É preciso pousar e lidar com o mundo, o seu mundo. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

177.0.126.190 

Enviado em 05/02/2012 as 0:26 

Rabino Avraham, sim vou focar no que é interessante para o meu crescimento espiritual, chega de abordagem aleatória, Talvez em vários momentos disfarçamos nossa falta de entendimento e 

concentração com perguntas sem propósito. 

grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/02/2012 as 0:30 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Certamente você tem feito isto é grande excesso, ainda que já foi avisado e já tenha se comprometido a parar várias vezes. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

177.0.126.190 

Enviado em 05/02/2012 as 0:39 

Rabino Avraham, como o Sr. falou tenho realmente repetido os meus erros, mais vou ser sincero, após sua ultima aula onde o Sr. deixou bem claro que prefere abordagens de assuntos diários me 

perdi um pouco, E verdade sempre cometi muitos erros, mais notei que não tenho acertado nenhuma, vou fazer comentarios sobre suas aulas e sobre duvidas que eu tenho ao estudar a Torá, 

grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/02/2012 as 0:44 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Alessandro, 

Isto é causado pela sua falta de foco. Você precisa conhecer minha obra de fato e se firmar na terra para crescer. Não existe a menor chance de crescer no ar. Perguntas aleatórias são completamente 

sem sentido e propósito. Eu não sou seu consultor de assuntos espirituais aleatórios e você parece nem compreender isso. Observe as perguntas que eu respondo, pare de só olhar para seu umbigo. 

Seu ego necessita de grande retificação, pois ele te ilude a achar que seu modus operandi tem valor. Sinto, mas não tem. 

Seu objeivo é se tornar um Noético zeloso e consciente de Hashem. Só isso importa, o resto é arrogância e auto-ilusão e deve ser descartado. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

177.0.126.190 

Enviado em 05/02/2012 as 1:05 

Rav Avraham, sim, mesmo sendo como uma criança, mais ela necessita crescer, e é o que está me faltando. É muitos anos na escuridão tenho que trabalhar o meu ego, ter humildade de recohecer que 

eu ainda não aprendi nada, o Sr. não sabe mais penso sobre este assunto sempre, e estou buscando mudar, só ainda não fiz o que é certo. 

muito obrigado, 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/02/2012 as 1:25 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Como está no topo do meu site: 

Fé não é o que você crê, não é algo acadêmico, mas sim as ações retas que você toma baseadas na sua confiança em D-us e em Suas leis. Sem conhecimento das leis espirituais, suas ações serão 

sempre equivocadas. Eis o resumo de toda a Torá: “O justo vive pela sua fé” (Habacuc 2:4) 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/02/2012 as 10:01 | Em resposta a briskodesh. 

Amém. 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

200.140.95.212 

Enviado em 05/02/2012 as 12:36 

Caros Amiigos, venho atravéz deste Post, recomendar a todos o último Shiur referente ao livro de Bereshit – Parashat – Vaiyechi, que se encontra assim como os demais na seção de vídeos do site 

principal. 

Neste Shiur o assunto ali trarado pelo Rav Avraham, em minha opinião é o tema que mais vem ganhando popularidade, traduções e vulgarização entre todos os temas esótericos originalmente 

judaicos que estão sendo traduzidos e vendidos por todo o mundo atualmente por diversas editoras em todos os países. 

Me refiro é claro, ao assunto de ”Nomes Santos”. Este nome por si só é muito interessante, pois pode representar o completo extremo e se tornar quem sabe: ”Nomes da Destruição”, perdoem-me 

pela expressão, mas vou explicar um pouco o que estou querendo dizer, em meu entendimento seguindo a mesma direção de um outro Shiur também onde o Rav Avraham aborda este tema mas de 

outra forma. 

Com o intuito de ilustrar um pouquinho a minha visão vou dar um breve exemplo que possa tentar resumir este complexo tema: Quando compramos um aparelho eletrônico, seje ele qual for, o 

compramos com um objetivo ou seja para atingir algo com ele. O abrimos ”lemos o seu manual” mas ” SE NÃO HOUVER LUZ/ELETRICIDADE” NADA OCORRERÁ. Do mesmo modo, pessoas 

e mais pessoas vem adentrando este universo por todo o mundo, em diversos idiomas enfim, pessoas que em seu grau comum-humano-normal, não possuem qualquer requisito mínimo, grau, 

patamar, pessoas que são a prórpia antitese destes assuntos, vem acessando estes livros, praticando e invocando ”coisas” as quais elas não possuem a mínima proporção do que seja, mesmo que bem 

intecionadas em sua maioria. Como o próprio Rav Avraham em uma outra aula disse: Elas estão mexendo literalmente com energia ”atômica”, ou seja os efeitos podem ser devastadores na vida 

dessas pessoas. De fato achei brilhante o Rav Avraham abordar este assunto, apesar que neste Shiur especificamente ele adentra em outras questões dentro deste tema, mas que são de vital 

importância dentro desta estrutura. 

Por isto recomendo a todos, pacientemente atentar e assistir, recomendar este Shiur, pois com certeza, muitos e muitos aqui, já se atreveram, ousaram o compraram estes livrinhos enfim, e eis aqui 

um uma aula reveladora sobre este assunto em ”nosso idioma”. O mal que estas editoras podem vir a causar com estes livros na vida das pessoas é algo assuntador, pois elas literalmente estão 

vendendo o mal uma vez que 99% penso, das pessoas que adiquirem estas obras em suas respectivas linguas, estão completamente ”a quem” destes assuntos. O que sim podemos é contar com a 

misericórdia celestial para que estas pessoas não venham a sofrer maiores danos por estarem mexendo com isto enfim, uma vez que não sabem o que estão fazendo de fato. 

Bem, acredito já ser o suficiente. O Rav Avraham elaborou uma palestra extraordinária sobre este assunto, encerrando o livro de Bereshit com este Shiur. Assistam, recomendem e por favor para 

aqueles que possuem estes livros, aceitem bem as minhas palavras pois todos nós precisamos saber o nosso lugar, e o que de fato é ou não é para nós, até aonde podemos ir. 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.40.57.146 

Enviado em 05/02/2012 as 17:37 

Caros Amigos, 

É com imenso prazer que venho por meio deste comentário concluir minhas sinceras observações sobre o ciclo de Shiurim referente ao livro de Bereshit no site principal. 

Antes de mais nada agradeço ao Rav Avraham por ter me insentivado a voltar todas as aulas do começo ao fim por completo.Com certeza o impacto em mim e tenho certeza em aqueles que assim 

também o fizeram foi e será enorme. Fico um pouco triste que as pessoas não comentaram quase nada no site, mas tudo bem, não há o que fazer a respeito no momento. 

Gostaria mais uma vez, sugerir a todos, para que escutem, sinceramente estas aulas tão especiais, aulas que tratam de assuntos ímpares, sempre abordando temas até então não comentados inclusive 

entre o âmbito ortodoxo hoje em dia, temas trazidos e adaptados a nossa atual realidade de modo sempre atualizado e em perfeito acordo com as vidas das pessoas de um modo geral, enfim sei que 

entenderam o que tentei expressar. 

Evidente que cada um aqui possui um certo grau de conhecimento, sejam os Judeus ou os Bnei Noach, e precisam reconhecer e entender que é um privilégio poder adentrar em temas como estes em 

nosso idioma, uma vez que em sua maioria e de forma não atualizada, estes temas se encontram em livros de dificil acesso em todos os aspéctos, mesmo para as pessoas que são familiarizadas com 

este universo judaico em questão. 

Recomendo a todos aproveitarem enquanto ainda estas palestras estão disponíveis no site, escutar cada uma delas, atentamente, assunto por assunto, de modo a poder refletir e interagir com os 

tópicos em questão e tentar quem sabe, trazer para o cotidiano as recomendações imbutidas pelo Rav Avraham em cada aula e aula deste ciclo de palestras. 

Por mais uma vez, agradeço ao Rav Avraham por ter aberto a nós este ciclo de palestras e desejo a todos: Boa Sorte 

Carinhosamente, 

Mordechay. 

Paulo Braz 

shaunoach@hotmail.com 

Enviado em 05/02/2012 as 18:02 

Shalom Rabino , em primeiro lugar quero pedir licença ao senhor para eu postar estas lindas palavras que o Sr me disse no passado e me pediu para divulgar, .neste momento estou fazendo. 

Religião não é o que a pessoa crê, mas sim como ela vive sua vida! Religião é definida pela fé da pessoa, o que é verdade. Entretanto, fé sem os atos apropriados para sustentá-la não é fé alguma. 

Fazer o que é correto é a definição de retidão. Retos são aqueles que fazem o que é certo. “O reto vive pela sua fé” (Profeta Chababuc 2:4). A fé dos retos não é o que eles acreditam, mas sim aquilo 

que eles fazem! É como eles vivem. Tikun (“retificação”) no nosso mundo não pode ser realizado pelos rituais religiosos somente. A oração por si só ou o estudo de Torá sozinho não é suficiente 
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177.9.240.96 para dar conta do recado. Neste “Mundo da Ação” o que resolve as coisas de fato são as ações: os atos retos e apropriados daqueles que abraçam o que é certo e bom – as leis naturais de D-us, as 613 

mitsvót o para os judeus e as 7 leis para os não-judeus. Esta estrutura Divina é o caminho único para a pessoa se retificar e assim, se tornar verdadeiramente reta. Este é o espírito da lei Divina: a 

santificação do mundo grosseiro, transformando-o em uma moradia para D-us. É preciso fazer o que é correto sempre, sem exceções. Somente aqueles que fazem as coisas certas, nos momentos 

certos e nos caminhos certos são parte da solução e não parte do problema, das klipót que se “engrossam” cada vez mais: o prenúncio do Fim dos Dias. Somente aqueles que fazem as coisas corretas 

são parte do Tikun – das retificações que a pessoa e mundo todo precisa. Somente os que são parte da solução farão parte da “comunidade dos remanescentes” quando o tempo que se aproxima 

chegar. Grave isso no seu coração e o senhor verá como o desalinhamento com a Torá não é uma opção real, mas é sim a própria escravidão mental e emocional vendida como liberdade para os tolos 

e perversos, para a sociedade secular extremamente preconceituosa e radicalmente ateísta. 

Seja forte. 

Que Hashem o abençoe agora e sempre, amém. 

Rabino Avraham Chachamovits 

Fé verdadeira vem do ouvir, raciocinar, sentir e agir, para que realmente haja um refinamento do nosso caráter, com ações corretas, de acordo com as leis Divinas, em todo momento de nossa vida. E 

não deixar que nossa mente seja escravizada pelas idéias secularistas de deuses inferiores e populares. Paulo Braz 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.73.100.98 

Enviado em 05/02/2012 as 23:26 | Em resposta a Marc. 

Caro Sr. Mordechai 

Boa noite 

Mais uma vez o sr. vem com considerações esclarecedoras e de grande valor. Em especial, no comentário acima, eu gostaria de trazer baseado em seu último parágrafo, algo muito especial que o sr. 

escreveu: ”Precisamos saber o nosso lugar, e o que de fato é ou não é para nós, até onde podemos ir”. Isso com certeza, é algo ainda mais pertinente a nós noéticos. Nós temos, infelizmente, grande 

facilidade em nós auto-iludir. Quantos exemplos abundam de nossas distrações constantes e constantes. Com certeza, em língua portuguesa, o porto seguro em matéria de Torá é aqui. Aqui, nós não-

judeus somos recebidos de braços abertos, temos apoio de judeus como o sr. e o Rav Avraham praticamente nos dá comida na boca e ainda nos ajuda a mastigar e engolir. Mas o triste fato, é que não 

sabemos nem como comer. Além de não termos capacidade de pegar o alimento com nossas próprias mãos, mesmo quando colocado em nossas bocas, não sabemos comer. Na maioria das vezes, 

rejeitamos a comida. Nada mais verdadeiro do que chamar nosso comportamento de infantil. Mas será que não temos capacidade de evoluir um pouco? Acredito que sim. Talvez o que possa muito 

nos ajudar, é reconhecer de verdade, o quanto somos infantis, e pelo menos ser grato com quem nos alimenta. Grato, no sentido de pelo menos comer sozinho. 

Quanto avisos, quantas admoestações! Estamos todos aqui há quase 5 meses e somos os mesmos, com as mesmas distrações em assuntos que não são para nóis, com os mesmos cacuetes, e não 

estamos percebendo isso. Estamos há meses só ”viajando”! Será que não podemos pelo menos parar de repetir sempre os mesmos erros? Creio que podemos, e muito mais! Vamos lutar e rezar, para 

nós, noéticos, não percamos nosso único foco: retificação moral. 

Eliezer 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.73.100.98 

Enviado em 05/02/2012 as 23:28 | Em resposta a Marc. 

Caro Sr. Mordechai 

Boa noite 

Com certeza é triste ver o quanto é verdade suas considerações. E ainda mais, em nós Noéticos, a auto-ilusão é muito maior, e os não-judeus com certeza são os maiores praticantes desses desvios, e 

ainda mais, são os maiores financiadores dos locais que propagam esses desvios pelo mundo. Resultado disso, mais auto-ilusão, mais distanciamento de D-us. Nosso consolo, está em como nosso 

amado mestre nos ensina, que este tempo de confusão, de cegueira, nada mais é que um grande sinal que Mashiach está por vir em breve. Amém. Que possamos todos nos alegrar com sua vinda! 

Eliezer 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.73.100.98 

Enviado em 05/02/2012 as 23:29 

Caros Amigos 

Gostaria de compartilhar com vocês, Noéticos, algo muito perigoso que nosso amado mestre nos ensina. É comum, que depois de ver o quanto tolos eramos seguindo as abominações que seguíamos, 

que passemos a atacar nossas antigas crenças e os conhecidos que deixamos lá. Como nosso mestre nos ensina, isso é um grande erro, uma grave transgressão, que pode causar muitos danos. Com 

certeza as pessoas que atacamos, sabendo que estamos seguindo a Torá do Povo de Israel, logo eles poderão acender seu ódio com o Povo Judeu. Isso é muito antigo e sempre presente, chama-se 

Anti-semitismo. Nós como Noéticos, parceiros do Povo Judeu, jamais podemos ser fomentadores de anti-semitismo. Devemos sim, fazer Kidush Hashem, mostrar para o mundo o quanto a Torá é 

maravilhosa, e quanto o Povo de Israel é especial. Mas isso, deve ser feito com cuidado, com ações retas, zelosas e exemplares, para que eles vendo nosso comportamento de retidão possam se 

maravilhar e quem sabe seguir também este caminho santo. 

Não temos que nos orgulhar. Temos tudo que temos por Hashem nos deu, estamos aqui, servindo a Ele, porque Ele nos trouxe sem méritos nossos. Temos sim que valorizar esse presente, mas não 

atacando outras pessoas, e sim praticando o que nos é ensinado. 

Além disso, como nosso mestre nos ensina no shiur ”Bnei Noach. Dia a Dia”, temos que ter muito cuidado em ficar anunciando para todos com arrogância que somos Noéticos. Para aqueles que 

sabem que trilhamos esse caminho, se cometermos uma transgressão, isso constitui um dos pecados mais sérios da Torá, Chilul Hashem (Profanação do Nome de D-us) e como afirma nosso mestre 

”não há teshuva, pelo menos em vida”. 

Será que somo retos o suficiente para sair criticando e anunciando que somos Noéticos e não cometermos Chilul Hashem? Será que o risco não é muito grande? Talvez devemos nos focar em 

valorizar o presente que recebemos, nos focar em dar frutos, em retificar nosso caráter, mostrar para mundo quem somos com ações de verdade e retidão, e dar alegrias para Hashem, e não profanar 

Seu Santo Nome, c”h. 

Todo cuidado, para nós é pouco 

Eliezer 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/02/2012 as 23:38 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Plea Graça de D-us: 

Caros alunos, 

Eu aprovo e valorizo todos estes 3 grandes comentários que o Eliezar escreveu. Que vocês todos judeus e não-judeus aprendam bem estas lições, amém. 

Agradeço ao Mordechai fiel lutador que está crescendo também e todos os outros alunos que têm aqui participado e deixado suas impressões. 

Rabino Avraham 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 06/02/2012 as 10:06 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham. 

Muito grato por sua resposta, a qual agrego como mais uma lição a ser observada no meu caminho retificatório. 

Um grande abraço. 

José. 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 06/02/2012 as 11:26 

Querido Rabino Avraham 

Bom dia ! 

Gostaria de fazer uma pergunta referente ao nosso processo de retificação, algo muito comum em nosso dia a dia. 

Como devemos proceder no caso destas pessoas que nos cercão 

na rua ou até mesmo em nossa casa com o proposito de ,”evangelismo”? 

Muito Obrigado 

Tudo de Bom 

Cassiano Pereira 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.86.75 

Enviado em 06/02/2012 as 12:40 

Boa Tarde estimado Rabino Avraham, 

Na pagina 187 do seu livro “Cuidado Sua Alma Pode Estar em Perigo”,o senhor esclarece o assunto de como “cuidar” das unhas. 

Na nossa sociedade o tema e abordado apenas como e$tetica/comercio. 

Pela seriedade do assunto entao estes locais seriam proibidos de serem frequentados,assim como deixar que outras pessoas “cuidem de nossas unhas? 

Muito obrigada pela atencao e carinho 

Tudo de Bom 

E se D´us quiser ate breve 

Regina 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.86.75 

Enviado em 06/02/2012 as 12:51 

Boa Tarde estimado Rabino Avraham, 

Existe tambem restricoes/cuidados com os cabelos ? 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/02/2012 as 13:12 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Cassiano: 

Não compreendo sua pergunta. O que você “imagina” que eu vou te sugerir? Que você deva pular três vezes na frente dela e gritar algo significativo? Se você não gosta de alguém ou não aceita o que 

a pessoa diz em sua vida particular ou profissional, você simplesmente se afasta dela. É incrível este tipo de pergunta… 

Rabino Avraham 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/02/2012 as 13:28 | Em resposta a Regina. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Regina, 

———————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

Em geral, locais de pura vaidade – quase tudo que é ligado ao mundo secular – não são ambientes apropriado para uma pessoa que teme a D-us. A impureza destes lugares e os “valores” superficiais 

e patéticos somente inflam a baixeza da pessoa que os frequentam, estimulando desejos materialistas e percepções distorcidas da realidade. Esta degradação espiritual, marca primordial dos 

comportamento e apreço das nações e seus amores a tudo que é material e físico podem vir a “adensar” o grau de impureza presente em certos lugares, tudo de acordo com a própria degeneração 

espiritual presente. Eu explico amplamente no livro citado sobre o gravíssimo e perigo entrono espiritual de bares/boates/shows de rock etc. Em uma praça pública aonde famílias se reúnem 

(aparentemente) as condições espirituais são “melhores”, por assim dizer, desde que transgressões da lei de D-us não tenham sido cometidas nestes locais (pois isso mancharia literalmente o local 

com as transgressões). Um local de vaidade plena, como salões de beleza etc. não são os melhores locais, mas não são os piores. Certamente o lixo das unhas e cabelos lá só espelham o interior de 

muitos de seus frequentadores que são incapazes de reconhecer valor em qualquer cosia a mais de poucos centímetros de suas faces. Portanto, se lá for necessário a frequencia, tudo bem, mas ao 

menos tenha o discernimento de evitar outro problema grave e absurdamente comum que são as conversas fúteis. E saiba que este conselho das falas fúteis vale para todos os momentos da vida de 

uma pessoa que busca andar nos caminhos de Hashem. 

Rabino Avraham 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.86.75 

Enviado em 06/02/2012 as 13:43 | Em resposta a briskodesh. 

Pela Graca de D´us 

muito obrigada pela aula Rabino Avraham 

Atenciosamente 

Regina 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/02/2012 as 15:52 | Em resposta a Regina. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Regina, 

———————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

O assunto de cabelo para mulheres é de extrema importância espiritual para mulheres judias. Toda mulher judia observante da Torá atua com recato e cobre a cabeça com certas variações de acordo 

com seu grau e rigor de observação das halachót (“leis”) e costumes. Muitas desconhecem os segredos da Torá sobre este assunto, mas mesmo assunto cumprem com esta halachá que muito beneficia 

a comunidade. As questões espirituais relativas às mulheres judias e o recato obviamente não serão explicadas aqui, mas é importante frisar que este mesmo assunto é aplicável a todas as Batêi Nôach 

(“Mulheres seguidoras das 7 Leis de Nóe”) por razões de recato. Isto é um “divisor de águas” importante no comportamento modesto das mulheres virtuosas, pois nossos mestres ensinam que aonde 

não existe recato e modéstia não paira a Shechinah (“A Presença Divina”, que tudo vitaliza no universo). Note que existem muitas outras considerações sobre este assunto, mas só aplicáveis às 

mulheres judias de fato. Mas ainda sim, toda prática de modéstia é louvável e muito da ruína do nosso mundo em toda a sua história se deve a falta de recato, e hoje, vivemos o estado mais negro e 

abominável disso. Que D-us tenha misericórdia de seus retos, amém. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Márcio Roberto Kuasne 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.82.15 

Enviado em 06/02/2012 as 20:46 

Shalom Rabino. 

Em primeiro lugar quero agradecer HASHÉM de Israel por fornecer energia vital ao Rav em desenvolver este maravilhoso trabalho de resgate de seu povo B’nei Israel bem como os Noéticos, As 

descobertas são infinitas e vem gerando grandes reflexões e temor em nossas vidas. 

Também gostaria de agradecer cada aluno aqui presente, seus comentários e perguntas tem sido de grande relevância, Principalmente quando o Rav os comenta de forma esclarecedora, assim 

aprendemos um pouco a cada dia tentando com muito esforço deixar de praticar a terrível idolatria. Que é apenas um dos sete mandamentos Noéticos. 

Que possamos crescer a cada dia e nos tornamos luz na escuridão. 

Shalom. Tudo de bom. 

Márcio. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

177.0.126.190 

Enviado em 06/02/2012 as 21:11 

Shalom Rabino Avraham, tenho que transformar o que à de mau em bem, crer na Unicidade de D-us, e me afastar de tudo que possa me desviar do caminho que é reto, principalmente o ego, observar 

e ficar atento as mudanças, esquecer um pouco de si mesmo, e buscar conhecimento não para interesse proprio, mais para poder assim ser um recipiente Divino, e para se aproximar desta realidade só 

com orientação e ajuda de nosso mestre. Que a sua Luz ilumine meus pensamentos. 

grato 

Alessandro Ferreira 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

177.0.126.190 

Enviado em 07/02/2012 as 0:31 

Rav Avraham, conforme as sete leis Noéticas, que são um codigo de conduta para toda a humanidade, e os dez mandamentos que foi ortogada ao povo escolhido por Hashem, e todas as duas leis o 

seu primeiro mandamento é crer na Unicidade de D-us, então uma pessoa reta, honesta, justa mais idolatra, e uma pessoa reta , honesta e justa mais sendo ateu, elas estão da mesma forma 

fomentando o mal no universo? 

grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 07/02/2012 as 0:57 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Alessandro, 

———————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

Uma observação muito importante e coerente. Ainda que eu não possa responder a esta pergunta, pois os juízos são d’Ele somente, eu escrevi no livro “Cuidado! Sua alma pode estar em perigo”, pg. 

167, rodapé 165, o seguinte: “Baseado no Talmud (Menachót 110a) vemos que, mesmo entre os Gentios que se enganam intelectualmente com suas crenças idólatras que os obrigam a adorar formas 

para o Divino (o que tanto limita o seu crescimento espiritual), existem pessoas de grandiosa retidão que ‘chamam Ele, o D-us dos deuses. E mesmo um que tem um ídolo sabe que Ele é o D-us que 

está sobre todos os outros’ (Malaquias 1:11). Na era Messiânica, estes que buscaram a verdade em seus ‘corações’, clamando Seu Nome, mas que se perderam intelectualmente, perceberão a 

revelação de D-us e abandonarão todas as formas imaturas de espiritualidade, amém.” 

Eu creio que a resposta para sua observação seja sim, pois é essencialmente impossível para os dois grupos mencionados de evitarem o “vitalizar do mal” devido às suas ações que ignoram 

consequências espirituais estabelecidas por Hashem em Sua Torá para este universo. Afinal, as suas práticas e ideologias contradizem a própria base da lei de D-us. Agora, a bem da verdade a 

halachá (“lei Divina”) permite aos gentios (e não aos Noéticos) de adorarem intermediários desde que eles acreditem que Hashem é o Criador do Céu e da Terra. Isto significa que pessoas em graus 

mais baixos de iluminação sobre D-us têm proporcionalmente (e aparentemente) uma maior leniência dos Céus. Contudo, mesmo esta “leniência” implica no mal e assim, no rebaixamento do mundo, 

pois inúmeros profetas avisam com contundência que no final dos tempos estas idolatrias custarão muitíssimo aos seus devotos enganados, ainda que “tenham um coração reto”, como explica o 

profeta Malaquias no trecho citado de meu livro. 

Creio que o assunto principal é a diferença entre o “necessário e o suficiente”. Crer em D-us e entender quão infantil e pervertido é toda forma de idolatria implica no grau de “suficiente” (o qual 

engloba o de “necessário”). Agora, crer em D-us, mas ser um idólatra (ou o exemplo do ateu) como tantas pessoas são mesmo que seus corações sejam retos (e eu duvido muito sobre isso), implica 

na condição de necessário como sendo completada, entretanto não na condição de suficiente. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

P.S. Aproveito o ensejo desta ótima pergunta para afirmar que eu gostaria muito que as pessoas não só escrevessem, “Obrigado Rabino Avraham etc.”, mas pensassem realmente em buscar continuar 

a discutir/perguntar (quando possível e cabível) cada um dos assuntos aqui abordados e respondidos por mim. Praticamente, todas as respostas dadas aqui terminam literalmente com esta única 

reposta. A falta de aprofundamento de vocês é muito problemática. Ninguém segue além de um primeiro nível e mesmo este primeiro nível, só poucos aqui se quer tem interesse e coragem de 

perguntar. Isto é algo extremamente arraigada no cultura superficial brasileira. É vital lutar contra esta superficialidade, pois espiritualmente ela é o contato direto com as forças do mal, as klipót (em 

Hebraico, “cascas”, ou seja, como algo que existe na superfície da realidade). 

Edson Rogério Machado 

Bertoldo 

gadbenyacoov@gmail.com 

177.8.22.141 

Enviado em 07/02/2012 as 9:19 | Em resposta a briskodesh. 

Shalom 

Obrigado por me aceitar em sua comunidade. 

Gostaria que o Sr. me ensinasse como devo me comportar em meu trabalho com meus superiores e com pessoas de minha equipe, pois eu tenho duvidadas em cumprimentá-los, se devo em e-mails 

escrever shalom entes de começar um assunto e mesmo no dia a dia com as pessoas que eu comando e convivo. 

Obrigado 

Edson Rogério Bertoldo 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 07/02/2012 as 9:38 | Em resposta a Edson Rogério Machado Bertoldo. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Edson, 

A primeira cosia é dizer “Shalom Rabino Avraham” e não somente Shalom (ou outro cumprimento assim). Após isso, tudo fica mais fácil. 

Agora, o cumprimento Shalom é estritamente judaico, portanto não-judeus inclusive Noéticos não necessitam usá-lo. Entretanto, Noéticosverdadeiros entre si, podem e devem sim dizer Shalom uns 

aos outros, pois Shalom é um dos Nome de D-us. Veja, é proibido falar o Nome de D-us em vão, mas assume-se que um Ben ou Bar Nôach reconhece a unicidade e regência absoluta de Hashem, 

portanto é cabível usar este Nome Santo nas saudações com outros indivíduos que também reconhecem e aceitam Hashem como todos deveriam. 

A proibição de falar o Nome de D-us em vão aplicável ao Nome Shalom também significa que não é permitidos estender esta saudação aos shêdim (“demônios”), que são entidades espirituais 
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impuras. E como é desconhecido (ainda que enorme) o número de pessoas que andam nesta terra possuídas por shêdim (ainda que tenham a aparência de “seres humanos”), vemos aqui mais uma 

razão geral para não usar este Nome Santo, salvo com pessoas retas e dignas e que verdadeiramente amem e temam Hashem, como (deveria) ser todo o Povo de Israel… 

Para maiores explicações sobre o assunto assustador que eu acabo de trazer, recomendo meu livro “Cuidado! Sua alma pode estar em perigo”. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

qsppatimar@hotmail.com 

189.27.89.123 

Enviado em 07/02/2012 as 14:44 

Shalom, Rabino Avraham. Lendo, e meditando na sua Obra Santa, sobre a questão de Hashém permitir tudo que acontece em nossas vidas, seja morte, acidentes, assaltos, doenças, a folha da árvore 

que cai, crescimento das plantas,etc. -Então, por exemplo: Se o ser Humano cometer suicídio? Se um jovem, andar em alta velocídade em uma via, que o permite andar somente a 80 Km por Hora, e 

o mesmo venha a falecer em um acidente de auto, andando por exemplo a 190 km por Hora? Essas duas pessoas, elas morreram porque quebraram a lei? Ou, porque D’us permitiu que elas 

morressem? Tudo de bom Shalom. 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.7.136 

Enviado em 07/02/2012 as 16:23 

Boa tarde SR Rabino Avraham, é bom poder estudar as perguntas do caros colegas e esplicações de Sabedoria que Hashem lhe proporciona, que lhe conceda cada vez mais… 

Tenho uma duvida, no dia a dia no ambiente de trabalho onde o orgulho a falsidade opera muitas da vezes de forma escancaradas como um Bnei Noach deve agir com um lider (chefe), QUE faz o 

mal uso da linguá que não tem uma postura reta… 

Que Hashem o unico e Santo ilumine cada vez mais o SR obrigado… 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 07/02/2012 as 18:06 

Rabino Avraham, 

Não consigo mais ficar quieta onde estou, o Sr. me inspira a falar de Torá num lugar tão mundano. Espero estar sendo útil à todos, e que os seus ensinamentos cresçam e alcancem lugares tão 

longíquos, como raízes, cada vez mais profundas. 

Meu coração transborda de alegria, e esta é mais uma declaração de admiração, entre aluno e professor. 

Tatiane Neves. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 07/02/2012 as 18:34 | Em resposta a Jefferson. 

Pela Graça ade D-us: 

Caro Jefferson, 

———————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

Este é um velho problema na humanidade. Os livros antigos revelam que Nôach (“Noé”) levou 120 anos para construir a arca, pois era necessário dar a oportunidade para que a sua geração tão 

corrupta fizesse teshuvá e cessasse seus comportamentos abomináveis (como os de hoje, só que hoje é ainda pior e mais alastrado). Durante estes anos finais do mundo que precederam o Mabúl 

(“Dilúvio”), os relatos profundos dos mestres da Torá contam que muitos indivíduos se aproximavam de Nôach para perguntar o que ele estava fazendo. Ele então explicava sobre a ordem de 

Hashem de construir uma Têva (“Arca”) etc., e contava que era fundamental que todos fizessem teshuvá. Entretanto, aqueles que se aproximavam de Nôach e ouviam estas suas palavras vitais, 

insultavam-o de todas as formas e desdenhavam tudo o que ele dizia! 

É impossível imaginar que podemos salvar o mundo. Este papel é designado para o verdadeiro Salvador que virá em breve e não os shêdim (“demônios”) que se auto-proclamaram assim no passado, 

alguns até “muito conhecidos”. Portanto, você deve se afastar o máximo possível destas pessoas contaminadas pela forte impureza da profanação e blasfêmia, de todo e qualquer comportamento 

corrupto. E se por questões profissionais for obrigado a ouvir este e outros indivíduos, imagine em sua mente que nada do que eles dizem é verdade e que suas falas abomináveis são como barulhos 

incompreensíveis das bestas do campo, ou como meros latidos sem sentido. 

Pelo outro lado, é sim possível receber bem os que buscam ajuda para se elevar e salvar da imundice do mundo e suas fantasias vaidosas. É preciso estar sempre atento e com a mente pronta (ou seja, 

com conhecimento de Torá na “ponta da língua”) para este “recebimento” especial. Quando isso ocorre, existe então uma real oportunidade de ajudar uma alma. Este é o meu moto aqui e sempre, 

pois como ensina o Talmud: “Aquele que salva uma alma é como se salvasse todo o mundo”. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

177.0.126.190 

Enviado em 07/02/2012 as 19:21 

Shalom Rabino Avraham. No momento da saida do povo santo do Egito, Hashem fez maravilhas,e fez tremer de horror e destruiu o Faraó e seu exercito, e o povo escolhido por Ele sequiu sua 

jornada em busca da terra Santa, foi um periodo longo e que era preciso, pois Hashem tirou o Seu povo do Egito, agora era momento do povo escolhido tirar o Egito de suas vidas,pois eles não 

sairam do Egito para o paraiso houve batalhas, medo, duvidas, tiveram que afastar os fanstamas que assombravam suas vidas a ponto de desejarem viverem novamente sobre a escravidão, mais com 

força e a dedicação de Moisés e amor e o cuidado de Hashem e a outorga da Torá, tanto a escrita como a oral o povo escolhido chegou ao seu destino, nós o Noéticos ja saimos do nosso Egito, 

precisamos é tirar de nossas vidas a cultura e os habitos de uma vida passada, não Hesitar, ir em frente, progredir, ouvir e atender os ensinamentos de nosso mestre, e se unir ao povo Judeu como 

parceiros e irmãos, saboreando o nosso Maná espiritual que é a Torá e as palavras de nosso mestre para assim juntos apressarmos a vinda do Único e verdadeiro Mashiach, que seja em breve se D-us 

quiser. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

Pedro Ribas 

picefas@gmail.com 

187.124.153.73 

Enviado em 07/02/2012 as 19:26 

Rabino, Avraham, peço a D’us, O Bendito Seja, que lhe traga sempre saúde e forças para continuar em sua caminha de auxílio a todos nós que buscamos uma vita reta e de acordo com as Mitisvót de 

HaShem! 

Agradeço também ao Criador por ter a oportunidade de beber de uma fonte límpida e pura que são os ensinamentos do sr. 

Shalom! 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.7.136 

Enviado em 07/02/2012 as 19:54 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado pelo Sabio conselho pois é de uma grande importancia e Luz para sermos guiados Que Hashem lhe abençoe… 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 07/02/2012 as 20:44 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Apesar de meus esforços, ainda sim preciso constantemente me repetir. Antes de perguntar algo, questione e verifique se a aula sobre o assunto em questão não está 

no http://www.cabalashop.com.br. Faça o devido esforço de pesquisar o assunto de seu interesse. 

“A PROVIDÊNCIA DIVINA” 

http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=228 

Rabino Avraham 

Regina Pires Dos Santos 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.22.178 

Enviado em 07/02/2012 as 22:41 

Pela Graça de D’us 

Shalom Rabino Avraham , 

Se for pertinente /opurtuno sera que senhor poderia explicar o significado dos quatros quadros que se encontram no final da pagina e a mão impressa na contra capa do seu livro ?Nao tive sucesso na 

minha pesquisa … 

Atenciosamente 

Regina 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

177.0.126.190 

Enviado em 07/02/2012 as 23:01 

Shalom Rav Avraham, e meus colegas, tenho tido atitudes não muito educadas em meus comentários, principalmente em relação ao nosso mestre, não sei se perceberam mais eu nunca agradeço as 

suas sábias respostas, minhas sinceras desculpas, garanto a vocês e ao nosso mestre que serei atento e educado, conto com a compreensão de todos. principalmente do Sr. rabino Avraham. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.30.109.139 

Enviado em 08/02/2012 as 0:05 

Caro Rabino Avraham 

Boa noite 

Tratando do assunto de Shmirat HaLashon. Com certeza este assunto é muito amplo, e muito sútil e complicado, visto que falar é algo que fazemos talvez até mais do que pensar. Então, segue um 

caso abaixo, se possível: 

No caso em que um amigo próximo esteja contratando um serviço de um profissional, e este mesmo profissional no passado mostrou grandes deficiências em seu trabalho. Avisar o amigo próximo 

sobre as deficiências do profissional que está contratando constitui Lashon HaRá? 

Eliezer 

http://ppatimar@hotmai.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=21
mailto:qsppatimar@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.27.89.123&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-839
mailto:jw.cestari@uol.com.br
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.54.7.136&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-840
mailto:tatianejneves@gmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.31.145.200&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-841
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=20
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.54.177&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-842
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-840
mailto:alessandrolemondeft@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=177.0.126.190&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-844
mailto:picefas@gmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=187.124.153.73&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-845
mailto:jw.cestari@uol.com.br
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.54.7.136&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-846
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-842
http://briskodesh.wordpress.com/
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?paged=20
mailto:achacham@aol.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=201.83.54.177&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-847
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-839
http://www.cabalashop.com.br/
http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=228
mailto:regina.volley@googlemail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=195.71.22.178&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-848
mailto:alessandrolemondeft@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=177.0.126.190&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-849
mailto:filemonrosa@hotmail.com
http://portaisdacabala.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=189.30.109.139&mode=detail
http://portaisdacabala.wordpress.com/2011/07/28/ola-mundo/#comment-850


briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 08/02/2012 as 0:19 | Em resposta a Regina Pires Dos Santos. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Regina, 

Em resumo, estes quadros judaicos são representações artísitcas do verso Shiviti Hashem Le’Negdi tamid, “Consciente estou sempre da presença de Hashem” (Salmo 16:8). Estas representações são 

conhecidas simplesmente como Shivitis e representam uma expressão de Hishtavút, hebraico para equanimidade. Esta “serenidade” meditativa constante é o estado ideal e meio para o devekút 

(“conexão/união/ligação”) com D-us. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 08/02/2012 as 0:46 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Eliezar, 

———————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

A “Arca de Nóe” tinha as dimensõs de 300 cúbitos de comprimento, 50 de profundidade e 30 de largura. Em Hebraico, a guemátria (“o valor numérico”) da letra SHIN é 300; NUN tem valor 

numérico 50 e o LÁMED tem guemátria 30. O SHIN, LÁMED e NUN que se referem a arca de Noé soletram a raíz da palavra em Hebraico LASHÓN (“língua”). Disso aprendemos que os Bnei 

Nôach deveriam aprender as leis da “fala apropriada” chamadas em Hebraico de Shmirat Halashon, significandp literalmente “guardando a língua”. Estas leis incluem proibições contra difamação, 

calúnia, maledicência (Lashón Hará, ou “língua do mal”) e fofocar etc. Note que a palavra em Hebraico para arca é TÁIVAH, que significa se traduz como “palavra”. Portanto, é muito importante 

para os Bnêi Nôach aprenderems as leis sobre as “palavras”. 

Agora, as leis de Shmirat HaLashon são bastante complexas e rigorosos para os judeus. É extremamente fácil transgredir estas leis, e é necessário grande força moral, caráter e conhecimento para 

cumpri-las. Ainda que pertinentes em geral para os Noéticos, eles não têm o mesmo jugo perante a Hashem inclusive destas leis, certamente com rigor abrandado. Esta leniência, por assim dizer, não 

desobriga por completo um ben ou bat Nôach, e certamente assim como todos os assuntos Noéticos, constitui sempre um novo corpo – orgânica e crescente – a ser melhor estudado e conhecido pelos 

rabinos estudiosos do assunto a fim de melhor orientar a comunidade Noética. Dito isso, eu posso apenas colocar aqui a minha visão do problema, baseando-o em minha experiência de vida judaica 

zelosa. Eu gostaria de ver meus alunos judeus e Noéticos, ambos, com o máximo de rigor aplicável diante destas leis, pois eu conheço algo (e ensino no livro, “Cuidado! Sua alma pode estar em 

perigo” e em outras obras) do significado espiritual destas transgressões. Entretanto, levando em consideração a leniência Noética do simples fato de que estas leis de Shmirat HaLashon não são 

diretamente incluídas nas 7 Leis (e este assunto certamente precisa de um fórum específico e de muito estudo auxiliar para ser devidamente elucidado), eu diria que desde que o uso do profissional 

possa causar danos financeiros a um judeu ou noético, seria permitido mencionar estritamente sob o aspecto profissional a preferência por outro profissional. De fato, seria um ato louvável proteger 

um judeu e se verdadeiro (o que é raro) um ben/bat Nôach também. Agora, se o seu “amigo” não for um ben/bat Nôach (e nem judeu), mas sim um gentio “desconectado” da Torá (sem entrarmos em 

detalhes agora), eu diria que é permitido explicar que o uso de tal profissional seria indevido de modo claro e evidente. 

Sob a ótica de um mundo melhor, é sempre preferível evitar a maledicência em todas as suas formas, ainda que na prática, como explicado, possa ser impossível ou indevido. Existe uma exceção 

para estas leis complexas, que já foi aludida em minha explicação sobre o indivíduo “desconectado” da Torá. As leis de Shmirat HaLashon não se aplicam aos hereges, e pelo contrário, é permitido 

expô-los. Claramente, em um pais idólatra como este, com milhões de pessoas ignorantes de tudo e principalmente da Torá, é preciso sempre se lembrar do risco iminente de Chilul Hashem 

(“profanar o Nome de D-us”) que pode ocorrer (D-us não permita) quando alguém que se mostra (e é de fato) observante das leis de Torá conflita diretamente com a cultura e maneiras de um poco 

tão avesso à estrutura moral e tão completamente debilitado espiritualmente. Portanto, é preciso sempre que for possível assumir a postura dos sábios que ensinam: “O silêncio é uma cerca para a 

sabedoria”. Com certeza o assunto não termina aqui e nem ficou claro talvez até o suficiente, pois seria impossível para mim fazê-lo aqui neste fórum. Tenho o desejo de em tempo, tratar deste 

assunto com o rigor devido em grupos privados, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

P.S. Diretamente relacionado a este post, existe (pelo menos um) um vídeo-shiur meu sobre a “Blasfêmia” (que é uma mitsvá negativa Noética também), tratando de assuntos profundos e místicos da 

“fala retificada” etc., que eu fortemente recomendo a todos. Este shiur tem o título “A Redenção da Fala” 

(http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=138). 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.194.43 

Enviado em 08/02/2012 as 8:21 

Shalom Rabino Avraham 

Iniciei a leitura do seu livro ” Sua Alma Pode Estar em Perigo” Quão reveladores são os ensinamentos que o Sr nos traz nesta obra Maravilhosa. Tenho plena certeza ,com Ajuda DOS CÉUS , estarei 

agregando valores e aprendizado, e o principal, aplicando de forma correta a obdediência As LEIS DIVINAS, 

Estou muito feliz ,e gostaria de agradece-lo por esta oportunidade . 

Fernanda 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.28.45 

Enviado em 08/02/2012 as 8:41 

Caro Rabino Avraham 

Veja: Todos nós que estamos tendo a oportunidade de Aprender Torá/Cabalá com um Mestre Justo e Santo, devemos meditar no seguinte verso ” Aquele que pode adquirir para sí um Rabino para 

ensina-lo Cabalá…….e negligencia isso, promove a comunicação do Exilio de Israel, que D-us não permita (Cuidado sua Alma está em Perigo). 

O objetivo de nosso mestre em exortar-nos e puramente para a nossa retificação e alinhamento com D-us, devemos ter sempre em mente o mundo vindouro, pois como está escrito: “aquele que 

estuda Cabalá será escoltado pelos anjos e os justos do Gám Éden. Amém e Amém. 

Abcs 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 08/02/2012 as 9:44 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Caro Carlos, 

É mais fácil falar estas palavras do que vivê-las. É preciso ter grande cuidado com o “espaço” entre estas duas realidade, pois quando não se vive e apenas usamos o poder mental e verbal para 

enaltecer algo da realidade que nos toca, estamos vivendo uma realidade “filosófica”, assim como um balão de ar, sem substância e capacidade de transformação real. O Ego tende a se inflar com 

pensamentos elevados desprovidos de ações retas. É preciso tomar cuidado, pois “Se a pessoa não altera o seu caminho em direção ao �’aumento de sua ligação com D-us e no cumprimento de Suas 

Leis’, então nada ela de fato �’recebeu’ de seu suposto aprendizado destes assuntos tão santos e que revelam a intimidade do pensamento de D-us. Pelo contrário, todo estudo destes assuntos sem 

comprometimento de uma vida santificada de acordo, e falso e trata apenas de vaidade e arrogância, o que contraria intrinsecamente toda a santa Torá. Portanto, é fundamental entender que Cabalá 

significa �’receber’. Assim, é importante receber na acepção mais íntima da palavra, significando �’transformar’, e deste modo, evoluir” (“Cuidado! Sua alma pode estar em perigo”, pág. 23). 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.194.43 

Enviado em 08/02/2012 as 13:02 

Shalom Rabino Avraham 

Com A GRAÇA DE D-US , se o Sr me permite , gostaria ainda de tirar algumas dúvidas quanto aos cabelos . 

Eu estudei no site recomendado e entendi a questão da Tsiniut , e qual a sua função e os danos que e a falta desta observância pode causar . 

Eu gostaria de começar a fazer uso de cobrir os cabelos , mas gostaria de saber se devo faze-lo também no ambiente familiar ou somente quando saio de casa. 

Sei que as mulheres Judias observantes das Leis da Torah o fazem o tempo todo. Gostaria de mais detalhes se possível . 

O que seria mais apropriado para cobrir os cabelos , uma peruca , lenço etc… 

Muito Obrigada pela sua atenção 

Tudo de bom 

Fernanda 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 08/02/2012 as 13:17 

Querido e Amado mestre 

Boa tarde ! 

Ao meditar em sua obra (“Cuidado! Sua alma pode estar em perigo”, pág.167 ).o sr. nos revela sobre as violação das mitsvót e é sitado em especial o caso de falso juramento e a profanação do Nome 

Divino,que nos traz grandes consequências de Guilgulim , que neste caso como é sitado em sua obra que ( ” Os Sábios da Mishna ensinaram : que os animais selvagens que vêm ao mundo pela 

prestação de falso juramento e pela profanação do Nome Divino”) e também nos e relatado que os animais selvagens são os proprios shedim e ruchót . 

Neste caso me veio uma pergunta a cabeça , se e permitido ter estes animais em casa , costume muito comum em vários lugares em nossa sociedade tão desprovida das verdades espirituais ? 

Querido e Amado mestre Avraham , 

Muito Obrigado Tudo de Bom e doce 

Cassiano Pereira 

Maria Aparecida Oliveira 

cida_dodi@hotmail.com 

189.17.2.181 

Enviado em 08/02/2012 as 14:31 

Caro Rabino Avhaham, 

Se o sr. me permite, mas uma vez venho tentar expressar meu sentimento e pedir se possível a sua orientação/correção. 

Certa vez li uma frase que dizia o seguinte: Palavras são só palavras, gestos e atos fazem toda a diferença. “Peguei-a” para mim em relação ao que venho estudando/lendo, que a minha necessidade 

maior é a mudança de meu atos, mais do que falo ou desejo fazer. Estou lendo o livro A Bondade Para Avraham …, ainda não me sinto preparada para ler o livro Cuidado Sua Alma Pode Esta Em 

Perigo, penso que quanto maior o conhecimento maior a responsabilidade (apesar de ter lido que o não conhecer de certos assuntos não nos isenta da responsabilidades dos mesmos) não que eu não 

queria ler pelo contrario que lê-lo em breve, só estou me preparando para isso, tentando mudar “coisas” que eu já aprendi e ainda estou lendo o livro citado acima. Sr. Rabino, desculpa por tomar o 

seu tempo com meus sentimentos, mas preciso 

me expressar para poder receber ajuda e orientação. 

Li alguns comentários acima sobre se forte e corajoso, não sei se é fraqueza minha me sentir assim, por que muito antes eu tinha necessidade de aprender, aprender, agora não tenho tanta curiosidade, 

Acho que estou tentando caminhar. 

Agradecida pela sua bondade. 

Tudo de bom 
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Maria Aparecida 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 08/02/2012 as 14:38 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Cassiano, 

Uma pergunta muito interessante e complexa, pois para entender a resposta demanda verdadeira fé em Hashém e Suas leis para todos os mundos físico e espirituais. E mesmo assim, eu não posso 

revelar em público inúmeros aspectos relativos a esta resposta. O que posso dizer é que certamente é muito negativo ter qualquer animal (principalmente não cashér) dentro de casa, por mais 

“agradáveis e belos” que eles possam se parecer. Olhar só para o exterior é “marca registrada” das nações do mundo que vivem vidas absolutamente superficiais e sem qualquer sentido elevado. Os 

animais não cashér – como cães, gatos, burros, porcos, répteis, insetos, etc. – são particularmente impuros e considerados uma klipah pesada que como toda klipah, bloqueia a luz de D-us. Para um 

judeu é extremamente negativo possuir um destes animais em casa, salvo em raríssimas exceções que não vou tratar aqui. A casa da pessoa precisa ser um local santo e puro para que seja um 

“recipiente” adequado para as bênçãos de Hashém. As nações infelizmente desconhecem este conceito por completo (assim como tantos outros preciosos), pois assim como está escrito: “Teu 

acampamento será santo, para que Ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti” (Deuteronômio 23:15).  

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 08/02/2012 as 14:46 | Em resposta a Maria Aparecida Oliveira. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Maria, 

Muito obrigado por me escrever. 

Desejo que saiba que todas as suas considerações e sentimentos são por mim validados e os vejo como coerentes e sinceros. Sua hesitação que se confunde com aspectos de um flerte curioso são 

produto do seu estado espiritual, da ausência de “chão” conceitual e espiritual para se firmar, do isolamento e das dúvidas devido às enormes interferências espirituais que provêm do seu entrono 

pagão e idólatra, como da absoluta maioria neste pais e no mundo em geral. Entretanto, o fato da sra. estar me escrevendo e buscando algo retificado e santo é por si só um grande milagre que revela 

a essência da sua alma que clama por uma real aproximação com Hashém. Isto é não só louvável, correto e belo como devido e obrigatório para todos os seres humanos do mundo. Fique certa que 

quando a sra. estiver mais preparada, com certeza a sua participação e envolvimento só aumentarão. Afinal, como está escrito, “Para tudo existe uma época determinada, e para cada acontecimento há 

um tempo apropriado sob os céus” (Eclesiastes 3:1). 

Tudo de bom e continue assim, “caminhando para o alto”, se D-us quiser. 

Rabino Avraham 

reginapires 

gravatar.com/reginapires x 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.19.202 

Enviado em 08/02/2012 as 19:06 | Em resposta a Regina Pires Dos Santos. 

Pela Graca de D´us 

Muito obrigada pela resposta, estimado Rabino Avraham. 

Seria adequado/permitido ter um desses quadros na nossa area de estudo? 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

Edson Rogério Machado 

Bertoldo 

gadbenyacoov@gmail.com 

177.8.22.138 

Enviado em 09/02/2012 as 9:32 

Shalom Rabino Avraham, aproveitando a colocação anterior da colega Regina, gostaria se perguntar. Quanto a os homens observantes das 7 leis de Nôa, deveremos usar algum tipo de cobertura 

como um kipá. 

Obrigado. 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 09/02/2012 as 12:07 

“Chegou Tu biShvat, a festa para as árvores…” 

Rabino Avraham, o Sr. já é GRANDE, com uma fonte de águas doce, Desejo que as sementes do Sr. plantadas em nossos corações, tornem-se agora, mudas fortes à sua volta, e que cresçam, e que 

sigam os passos do Sr., tornando-se num futuro vindouro semelhantes ao Sr. e ao Mestre de todas as obras. 

Amém. 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 09/02/2012 as 13:10 

Bom dia Rabino Avraham, 

Gostaria de confessar ao Sr. que estamos providenciando (eu e meu cônjuge) para o mês de abril a formalização de nossa união conjugal. 

Agradeço os ensinamentos do Sr., que nos orintou, através das Maravilhas de suas Obras.Gostaria muito de poder pedir ao Sr. uma Benção para o nosso casamento (apesar de que o presente “Dvrêi 

Yoel”: http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=202, o Sr. me concedeu antecipadamente, principalmente a respeito da data). 

Seria possível o Sr. me orientar sobre as testemunhas, o que fazer? 

Obrigado. 

Tatiane Neves. 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

qsppatimar@hotmail.com 

177.17.145.182 

Enviado em 09/02/2012 as 13:52 

Shalom, Rabino Avraham. Lendo o livro de Bereshit, D’us diz : Pois tu és pó e ao pó hás de retornar. Minha dúvida é: Todos nós teremos que morrer para cumprir esta mztiváh?Shalom, e muito 

obrigado. 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.97.151 

Enviado em 09/02/2012 as 14:40 

Querido e Amado Mestre Avraham, 

Através dos tempos, o homem tem procurado respostas para as perguntas,fundamentais da vida: Quem sou eu? Qual é o propósito de minha permanência aqui? Por que o mundo foi criado? Há vida 

após a morte? 

Aprendemos na sua Maravilhosa Obra(Cuidado! Sua Alma Pode Estar em Perigo); que a rota de desagregação que separa o homem de D-us e assim estabelece a pior espécie de caos, ou seja o caos 

ético e moral, inicia-se logo no inicio dos anos formativos do homem, que através de sua educação malformada, deixa-se escapar a fundamental necessidade de firmar sua crença sólida e inabalável 

em D-us tão logo quanto possível em sua juventude, entretanto sua mente precisa ser focada e integrada em D-us, pois ao contrário, o individuo nunca poderá chegar a verdade Divina (pagina 17). 

Afinal de contas cada um de nós (gentios) se esforça ao máximo para encontrar as respostas, à sua própria maneira e através das fontes de informação à disposição. Cada um de nós cria sua 

perspectiva única da vida,dependendo do que descobre e da confiança 

que deposita em sua fonte de informação. O Mundo como e sabido estuda a Torá pensando que e sua, o que não e verdade, estudam com outros objetivos, como comentado pelo senhor, fazem isso 

para atingir ganhos materiais em troca de oferecer aos incautos desesperados um caminho “mais facil “. 

Resta-nos saber se essas fontes são verdadeiras e estão alinhadas com a D-us através da sua Santa Torá. Então o homem busca essas fontes através do que chamamos hoje de “Espiritualismo Secular” 

através de suas varias representações entre elas as religiões, a filosofia, a astrologia, etc, etc. 

Na sua segunda palestra do seu livro o senhor falou sobre “aberturas espirituais, que facilitam as forças negativas de a agirem sobre determinada pessoa. E tudo que existe precisa de vitalidade para 

viver, e que esse lado negativo que também e vitalizado por D-us. Pergunto Mestre ” Se D-us e Bom, quem criou o Mal? 

Abcs 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 09/02/2012 as 14:48 

Querido Rabino Avraham 

Boa tarde ! 

Eu havia aprendido que uma mulher não pode passar no meio de 2 homens , se for verdade esta halacha também se aplica em nosso caso como Noéticos? 

Se me for pertinente amado mestre , pois isso ocorre sempre em nosso dia a dia ! 

e sabendo da verdade poderei me precaver , para assim poder ir me tornando um recipiente mais limpo . 

Desde já muito obrigado 

Tudo de Bom 

Cassiano Pereira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 09/02/2012 as 15:28 | Em resposta a Fernanda. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Fernanda, 

———————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

Sua pergunta é de grande valia. 

A respeito do assunto de tsinyút (“recato/modéstia”) para os não-judeus e em particular na questão das vestimentas, existe um valor implícito dentro da proibição Noética de Arayót (“relações 

ilícitas”) aonde é esperado que o não-judeu que crê em D-us e em Sua Torá devesse tomar os devidos cuidados e passos para ajudar a cultivar uma sociedade que valorizasse o auto-controle. Mais 

ainda, que a sua ambiação espirutal apontasse para alto assim como ensinou o profeta: “Ande humildemente com Hashem” (Miquéias 6:8). E este esforço de auto-controle que sabidamente contraria 

a óbvia direção completamente degenerada da sociedade atual é verdadeiramente o caminho de D-us. O fato da sociedade estar se auto-destruindo rapidamente e em todas as áreas não ocorre por 
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falta de oportundiade de estudo, transformção de valores e elevação, mas pelo espírito de arrogância agressiva, cinismo e densa apatia que impera com vigor neste mundo tão hostíl a D-us. 

Dito isso, esperar-se-ia que ‘todos’ os gentios (e um dia será assim, como trazem os profetas) aderissem fortemente ao auto-controle (e deste modo, a tsinyút), pois uma vez que eles (quase) todos 

somente se ocupam com os assuntos mundanos, na busca fanática de distrações várias que atendem às suas carências profundas de obter prazeres variados e assim, do seu tempo, pensamentos, falas e 

ações que é estritamente gasto com coisas sem sentido maior, a falta de uma consicência mínima de auto-controle traz grandes prejuízos para eles mesmos e o mundo como un todo. Veja como 

exemplo, a situação patética que se encontra os (cada vez) mais jovens nas escolas, tanto por sua completa ignorância sobre valores maiores da vida como na promiscuidade sexual, drogras etc. E 

tudo isso é produto direto de pais ignorantes e tolos, “fundamentalistas seculares”, sem norteamento moral algum. Em síntese: pela falta da “bússula” moral/espiritual da Torá de Hashém e de uma 

vida sem limites, sem auto-controle – aonde o importante é só fazer o que se tem vontade e capacidade. 

De modo ainda mais específico, uma senhora observante das Shéva Mitsvót Shel Bnêi Nôach (“As 7 Leis dos Fihlos de Noé”) e que é casada deveria sim cobrir seus cabelos tal como as mulheres 

judias observantes/ortodoxas fazem (e o modo exato poderá ser discutido em outra oportunidade) de acordo com as palavras, “Ocultar significados faz parte da glória de D-us” (Provérbios 25:2). 

Entretanto, se ela se divorciar ou enviuvar (que D-us não permita) então existem opiniões que ao contrário das mulheres judais nestes casos, as Batêi Nôach (“Filhas de Noé”) deveriam deixar de 

cobrir o cabelo e mostrá-los novamente. E esta “mostra” é um dos sinais que uma bat Nôach efetiva o divórcio. 

Em resumo, uma vez que sai’ar be’ishô ervah, “o cabelo é parte do corpo da mulher que desperta desejo”, mulheres Noéticas casadas devem cobrir os seus cabelos. O assunto de cobrir o cabelo 

abrange tanto o cobrir em casa quanto em público na rua. De fato, cobrir o cabelo na rua é de’Oráysa (“lei direta da Torá”, assim como explica o Talmud, Kesubos 72a. Existem halachót/leis 

adicionais de’Rabanán/”dos Rabinos”, mas a essência é diretamente encontrada na Torá). 

Por fim, no nível de Sód (“a parte mística da Torá”), existem razões muito profundas da importância da mulher casada cobrir seu cabelo, mas não discutiria isso em fórum público. Um texto 

fundamental para o entendimento místico do recato se encontra no meu livro, “Cuidado! Sua alma pode estar em perigo”, pág. 175. Contudo, algo que sim é sabido da Cabalá e deve ser revelado é 

que “A mulher que expõe o seu cabelo traz pobreza material para a sua casa” (Zohar, parashá Nassô). 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 09/02/2012 as 15:37 | Em resposta a reginapires. 

Cara Dna. Regina, 

Seria extremamente apropriado se o Shiviti for cashér. Várias lojas vendem variações maravilhosas destes quadros para meditação que foram desenhados e inscritos com sabedoria mística de grandes 

mestres extraordinários do passado. Este tipo de material só pode ser comprado em um local cashér de fato. Antes de comprar, consulte o seu rabino. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.194.43 

Enviado em 09/02/2012 as 16:05 

Shalom Rabino Avraham 

Grata por sua atenção, em responder minha pergunta.. 

Tudo de bom 

Fernanda 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 09/02/2012 as 16:27 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Pela Graça de D-us: 

Cassiano, 

Você está errado, pois de fato é ao contrário. Esta takaná (“decreto rabínico”) é somente para judeus. Um judeu não deveria passar/sentar entre duas mulheres judias, salvo se for com espaço de 4 

amót (medida Tamúdica que se aproxima de 2 metros). As razões são por ambos recato e aspectos místicos que não revelarei em público. Entretanto, um ben Nôach deveria certamente seguir este 

caminho reto e evitar contato de modo casual com qualquer mulher ou mulheres, não tocar nelas de forma alguma (principalmente nesta cultura baixa e obcecada por sensualidade aonde é esperado 

que se dê “beijnhos” etc.), andar com humildade e não olhar para quaisquer mulheres, salvo a sua própria. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 09/02/2012 as 16:33 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Marcio, 

Não compreendo nem a relevância da sua pergunta e nem a pergunta de fato. Que mitsva você “acha” que está se referindo? E você conhece alguém que nunca morreu? 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 09/02/2012 as 16:38 | Em resposta a Tatiane Neves. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Tatiane, 

Mazál Tóv! Uma notícia extraordinária e que muito me traz alegrias. 

A formalização civíl é feita perante um juíz de paz e testemunhas. Seria preferível que as testemunhas não sejam idólatras. 

Que esta união matromonial traga à sua casa e vida frutos doces de paz, saúde e sustento. E que ela cresça e se fortifique somente nos caminhos da Torá, amém. 

 

Rabino Avraham 

P.S. Apenas para ter ceeteza, não é permitido a presença ou assinatura de qualquer “religioso” do grande cardápio pagão de nossas fronteiras. 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 09/02/2012 as 17:51 | Em resposta a briskodesh. 

Pela Graça de D’s: 

Agradeço imensamente todo o bem que o Sr. deseja para nos e nos proporciona, o Sr. é o grande causador desta União. 

Obs.: Certamente não terá a presença de nenhum “qualquer religioso”, por isto está tão difícil saber o que fazer a respeito das testemunhas. Será que terei de viajar para perto de um Bnei/Bat Noach? 

Por favor, todos aqui, me ajudem (opinem), é um dos momentos mais importantes de toda uma vida. 

Tatiane Neves. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 09/02/2012 as 17:55 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Carlos, 

———————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

Vários assuntos misturados neste post seu, ora apontando para cá e ora para lá, mas sem direcionamento. Hashém cria absolutamente tudo, e se você leu de fato minha obra isso ficaria bem claro. É 

básico que o Mal tem função fundamental no Plano Divino. Ele criou o Mal (ver Isaías 45:7 entre outros) exatamente para garantir o absoluto livre arbítrio. Deste modo o homem pode optar por seu 

caminho sem influência em sua decisão, o que destruiria a essência do livre arbítrio e a possibilidade do que os princípios básico da fé judaica chamada de recompensa e punição. 

Muitas das perguntas que vêm aqui (de todos) são frutos da total falta de “estofo espiritual” e conhecimento sobre o básica de uma vida retificada pela Torá. Isto é particularmente verdadeiro em 

relação aos gentios brasileiros que buscam o caminho Noético da Torá. Se estudassem mais e com consistência, atendendo aos meus contantes pedidos e exortações pelo estudo de obras que eu sigo 

citando aqui (e até postando links), talvez crescessem um pouco. Falta base em absolutamente tudo. Mesmo as Escrituras no nível literal são essencialmente desconhecidas. Isto é problemático, pois 

as perguntas acabam facilmente “cruzando” informações e trazendo deduções absolutamente infundadas e frequentemente infantis. Entretanto, reconheço que existe mérito real em pergunta-las como 

todos aqui tem feito, pois as pessoas que participam deste site não cresceram ou estão vivendo (ainda) vidas integradas com a espiritualidade da Torá de modo pleno e constante, sejam judeus ou não-

judeus. E seria esperar muito que questões mesmo sobre as coisas básicas (e as vezes são até assuntos anteriores a isso) não ocorressem. Entretanto, é vital crescer e melhorar cada vez mais o foco, 

conhecimento e ligação com D-us. É vital sair da “estaca zero” e mover-se para o alto, por assim dizer. Ainda sim, fico surpreso quando vejo certas “lógicas” das pessoas que me escrevem que de 

fato derivam de “nenhum lugar”, salvo de suas imaginações férteis, mas não retificadas. E eu fico mais ainda surpreso quando vejo esforço dignos assim como o seu e de tantos outros, para realmente 

tentar crescer, se ligar e entender os caminhos de Hashém para o homem e mundo dentro do possível. É admirável e muito me toca e honra. 

De qualquer maneira, procure sempre mais foco no enredo de seus posts e de sua compreensão em geral. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 09/02/2012 as 18:36 | Em resposta a Edson Rogério Machado Bertoldo. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Edson, 

———————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

Um dos problemas mais comuns para os Noéticos que eu vejo aqui no Brasil, é que muitos se recusam a aprender com um rabino e “acham” que podem entender estes assuntos sozinho. Além disso 

ser contra a lei da Torá, é pura arrogância. Muitos destes “Noéticos” que até já passaram por aqui, eu busquei aconselhar, mas eles se foram (previsivelmente). Alguns, eu soube de suas existências já 

há anos, no entanto “preferem” se manter afastados da verdade (alguns já postaram aqui, mas não têm caráter e consistência e somem depois). E estes indivíduos são igualmente culpados de fortificar 

o lado do mal quanto os inúmeros charlatões que ensinam “Cabala” por ai e por aqui, “Judeus Messiânicos” (uma abominação), os “Bnêi Anussím”, e outros grupos travestidos mentirosos e insanos 

malfeitores espirituais como “Breslóvers” no Rio de Janeiro e os vários hereges e reformistas da Torá, etc. etc. etc. 

Dito isso, quando eu recebo perguntas como a sua, que aparentemente são de ordem “menor” diante dos questionamento filosóficos de tantos (especialmente dos referidos arrogantes que amam se 

expressar com longos posts que dizem absolutamente nada), eu fico realmente feliz e confiante que existem jóias raras e preciosas neste país, e que meu trabalho – no que tange o ensinar aos não-

judeus sobre Hashém e Sua Torá – tem sim significado real. Portanto, esta introdução toda foi necessária, pois desejo colocar no contexto correto a grandeza de seu interesse, e que ele se materialize 

em ações sancionadas pela Torá, amém. 

Não existe um termo em português com sufixo “ismo” para o movimento Noético. Talvez dizer “Noetismo” (como é usado em Espanhol) seja “razoável” ou Noahíde (do Inglês). Mas enfim, o 

movimento Noético nunca foi, não é e nem nunca será uma religião no sentido que compreende-se o termo. De fato, não existe uma “Teologia Noética”, que D-us não permita, fora da própria Torá 
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que trouxe as 7 Leis de Noé. Ser um ben Nâoch implica na aceitação e reconhecimento inquestionável da absoluta regência e unicidade de Hashém em todos os universos e além: Ele é o Criador de 

tudo, do Céu e da Terra. Daí seguem as outras mitsvót (“mandamentos”) – judaicos e noéticos. No caso Noético, existem práticas retas que não são ordenamentos Divino por excelência, mas 

condutas coerentes com um caminho harmonioso com D-us e o mundo. Dentro destas práticas – e derivad de halachót (“leis”) para os judeus observantes da Torá – temos o cobrir da cabeça. Um 

judeu é proibido de nadar 4 amót (mediada Talmúdica de aproximadamente 2 metros) com a cabeça descoberta. A kipá – símbolo exclusivamente judaico, a despeito de conhecidas imitações em 

outras religiões populares – simboliza tanto a diferenciação que um judeu deve fazer no seu trajar e comportar (como é explicado na Torá, pois um povo santo não pode se assemelhar aos povos 

pagãos), como misticamente implica na Shechiná (“Presença Divina”) pairando sobre a cabeça do judeu humilde e que teme a D-us. 

De mesma maneira, devido a primeira mitsvá do reconhecimento de Hashém, um Noético não pode caminhar nesta terra com a cabeça descoberta, e as razões são as mesmas que para um judeu de 

fato. Entretanto, um ben Nôach não deve usar roupagens e aparatos de um judeu, pois ele é proibido (por pena de morte) de criar uma religião. Ele não pode imitar um judeu, pois ele não é um judeu. 

Ele precisa honrar as mitsvót do seu “jeito”, mas sem “criar uma religião”. E por isso que é tão importante (como dizia) a consulta de um rabino que entenda deste assuntos “novo” para os judeus 

modernos (pois até este último meio século, os judeus foram tão perseguidos e massacrados, que não era “razoável” se preocupar em transmitir valores Noéticos – e que dirá buscar influenciar neste 

nível – não-judeus anti-semitas das várias cultuas que os judeus em sua diáspora pertenceram). Sem um rabino supostos Noéticos tendem a improvisar e achar arrogantemente o que bem querem, e 

sempre sem exceções cometem trasngressões graves e que resultam em prejuízo a eles mesmos e o mundo. E neste caso específico, um bne Nôach deve sim cobrir a cabeça – desde o acordar ao se 

deitar – de algum modo que o faça bem e feliz neste cumprimento. Talvez vocÊ prefira um boné, uma boina, ou alguma variação própria da sua cultura (o que é importante honrar também) mas que 

ao mesmo tempo permita o cumprimento deste modo digno de agir e santificado, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.109.5 

Enviado em 09/02/2012 as 18:43 

Caro Rabino Avraham 

Nós Bnei Nôach, podemos estudar o PaRDeS, os quatro níveis interpretativos da Torá? 

abcs 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.109.5 

Enviado em 09/02/2012 as 19:13 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham, 

Mais uma vez agradeço pela sua resposta, e vou focalizar mais as perguntas. 

abcs 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 09/02/2012 as 20:24 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham, 

Muito obrigado pela resposta. Eu a entendi perfeitamente. 

Tudo de bom, 

Cassiano 

reginapires 

gravatar.com/reginapires x 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.81.186 

Enviado em 09/02/2012 as 20:40 | Em resposta a Tatiane Neves. 

Boa Noite Dna.Tatiane, 

Que noticia linda ! 

Felicidades e Tudo de Bom <3 

Por favor de mais detalhes…onde a senhora mora? 

Carinhosamente 

Regina 

reginapires 

gravatar.com/reginapires x 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.81.186 

Enviado em 09/02/2012 as 21:42 

Shalom Rabino Avraham, 

O senhor nos recomendou ,que deveriamos manter uma sequencia nos temas /perguntas. 

Sendo assim ,ainda sobre o vital assunto, recato. 

Como devemos proceder em relacao aos profissionais da area de saude? 

Normalmente estes tem que nos tocar…. 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.52.119.243 

Enviado em 09/02/2012 as 21:46 

Shalom Rabino Avraham, o Shabat é o maior pesente de D-us ao homem? pois lendo vi que D-us coroa o Shabat com setenta coroas, que a santidade do do dia Shabat é igual a primeiro Shabat, que 

legiões de anjos descem para celebrar o Shabat, e que a Shechiná e hospede no Shabat, a minha pergunta é, como nós Noéticos não podemos celebrar o Shabat como o povo santo, o que poderiamos 

fazer para tornar este dia especial para nós, o que poderiamos fazer para Hashem cobrir nosso lar com bençãos e com Luz, eu sei que não temos o direiro de celebrar o shabat como os judeus, o que 

fazer para tambem agradar Hashem neste dia. desde ja agradeço. tudo de bom para o Sr. 

grato 

Alessandro 

Edson Rogério Machado 

Bertoldo 

gadbenyacoov@gmail.com 

177.8.22.138 

Enviado em 10/02/2012 as 9:48 

P”GD 

Shalom Rabino Avraham, esperei ansioso sua resposta e confesso que fiquei surpreso quando a li, pois sou um pobre homem, simples e sem formação acadêmica. 

Mas reconheço sim que existem (jóias raras e preciosas) neste mundo tão destorcido e sem seus ensinamentos e dedicação/paciência não teríamos condições de discernir para o caminho reto e assim 

como um filho tende a espelhar seu pai, nos deveremos espelhar nosso mestre. 

Preciso lhe confessar algo que me é muito importante, pois uso Kipá todos os dias sempre embaixo de um boné ou normalmente quando em casa, mas à algum tempo ganhei de minha querida esposa 

talit katam e talit Gadol, os quais já utilizei algumas vezes mas já algum tempo estou tendo receio em usá-los e estar transgredindo (D-us nos livre) em imitar o Beni Israel, pois não possuo a aliança 

sagrada, mas guardo com muito zelo os preceitos dos tsit-tsit conforme obra do brilhante (de abençoada memória) Rabino Aryeh Kaplan, que devo indicar aos colegas a obra (tsit-tsit um fio de luz) 

para que possam entender melhor seus preceitos e poder cumprir mais uma Mitzvá de Hashem (bendito seja) Amem 

Muitíssimo Obrigado 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 10/02/2012 as 9:58 | Em resposta a Edson Rogério Machado Bertoldo. 

Caro Edson, 

Seu comentário, “mas guardo com muito zelo os preceitos dos tsit-tsit conforme obra” é completamente incoerente com minha resposta que afirma: “um ben Nôach não deve usar roupagens e 

aparatos de um judeu, pois ele é proibido (por pena de morte) de criar uma religião. Ele não pode imitar um judeu, pois ele não é um judeu”. Qual parte exatamente desta minha afirmação você não 

conseguiu compreender? 

Evidentemente, bastando ler a minha resposta, você (e todos os Noéticos que estiverem transgredindo desta maneira) deve parar imediatamente de usar kipá, tsitsit etc. 

Outro sério e profundo engano seu é de achar que só alguém que não fosse “simples” e que tivesse “formação” acadêmica seria uma joia preciosa. O mundo está repleto de pessoas más, arrogantes, 

idólatras, imorais, pervertidas e perigosas sem simplicidade alguma e com ótimas “formações acadêmicas”. Pense.  

Por fim, esta sua abreviação P”GD não é apropriada e ninguém entenderá seu significado. Não use-a mais. 

Rabino Avraham 

Pedro Ribas 

picefas@gmail.com 

187.124.142.171 

Enviado em 10/02/2012 as 11:05 

Shalom, Rabino Avraham! 

Tenho dúvida no seguinte tema: em um áudio que o sr. aborda o tema sobre as obrigações de um Ben Nôach, foi mencionado que aqueles que se submetem às sete Leis de Nôach, são proibidos de 

comerem carne de animal ainda vivo, ou carne com sangue. Pois bem, isso implicaria no fato de que um Ben Nõach também deveria ingerir somente carne que fosse abatida de forma casher. E 

quando a carne for de um animal “tref” (impuro), há a possibilidade de um Ben Nôach ingerir a carne deste animal abatida de forma ritualmente casher? 

Desde já, muito grato! 

Abraços! 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 10/02/2012 as 11:15 | Em resposta a Pedro Ribas. 

Obrigado por me escrever. 

Assim como eu digo a todos aqui, é preciso se esforçar e pesquisar na loja (http://www.cabalashop.com.br/), pois possivelmente o assunto já foi tratado em aula. Este seu em particular não só existe 

na loja como já foi tratado inúmeras vezes neste fórum. Faça o esforço de pesquisa em ambos lugares. 

Rabino Avraham 
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Edson Rogério Machado 

Bertoldo 

gadbenyacoov@gmail.com 

177.8.22.138 

Enviado em 10/02/2012 as 11:18 | Em resposta a briskodesh. 

Shalom Rabino Avraham, realmente não compreendi sua mensagem, e lhe peso perdão pela minha ignorância e falta de atendimento. 

Estas minha atitudes não se repetirão. 

Obrigado. 

Edson Rogério Bertoldo 

Pedro Ribas 

picefas@gmail.com 

187.124.142.171 

Enviado em 10/02/2012 as 11:22 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado pela resposta, Rabino Avraham! 

Pesquisarei como o sr. me aconselhou! 

Abraços! 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 10/02/2012 as 17:29 

Pela Graça de D-us: 

Aproveitando os recentes tópicos sobre cobertura da cabeça para homens e mulheres, e de modo específico, coberturas para homens Noéticos, pela Providência Divina uma brilhante solução de 

cobertura se revelou sem possivelmente imitar a dos judeus observantes. Isto veio graças a inspiração e dedicação da Bat Nôach Dna. Regina Pires (favor contatá-la para maiores detalhes). 

Eis a imagem que me foi enviada para avaliação e eu de fato gostei e aprovei. Recomendo todo homem Noético sério e honesto que é afinal proibido de caminhar mais do que 2 metros sem cobertura 

na cabeça, que adquira este peça (menos na cor preta) para se cobrir e assim honrar a Shechiná (“Presença Divina”) de modo correto e digno, e que seja assim amém.  

 
Rabino Avraham 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.194.43 

Enviado em 11/02/2012 as 22:25 

Shalom Rabino Avraham 

Gostaria de saber se é permitido um Bnei (bat) Noach , trocar o nome para influênciar o seu mazal . 

Grata por sua atenção 

Fernanda 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.65.167.97 

Enviado em 12/02/2012 as 3:01 

Caros Amigos, 

Gostaria por meio deste breve comentário, alertar a todos sobre o novo vídeo no site principal referente a Parashat- Shemot.Sinceramente não é simples, deixar algum comentário sobre este Shiur em 

especial devido tamanha complexidade, aqueles que já assistiram ou ainda 

assistirão, poderão constatar o que digo aqui. 

Mas com ‘boa intenção’, me esforçarei mesmo que brevemente, para tentar atravéz deste comentário, despertar o interesse daqueles que por ventura ainda não assistiram o Shiur. 

Em nossa ”perturbada” realidade interior, muitas vezes não nos damos conta que podemos não estar enxergando esta realidade da maneira apropriada.Tentando ser mais simples, achamos que o 

vermelho é vermelho, mas na realidade a coisa não é bem assim, o que para você pode parecer vermelho, as vezes para outro pode ser, não sei marrom 

Estou tentando dizer, que precisamos nos focar e tentar observar nossa realidade individual e maneira que esta mesma se propaga para fora, de um modo mais apurado,tentar observar esta realidade 

por outros ângulos.Estas se refletem em nossos atos, no que fazemos, como agimos, enfim. Nossa realidade interior é extremamente complexa e delicada.Por outro lado a exterior obviamente em uma 

proporção infinitamente superior, nem se fala, por isto precisamos aprender a como nos portar perante estas e as realidades que se apresentam a nós o tempo todo e de diversas maneiras, assim 

podendo e sabendo como interagir com esta MATRIX que nos envolve e tranforma tudo o tempo todo em nossa volta. 

Enfim, o Shiur é extremamente complexo e o Rav Avraham consegue sempre lidar de modo iluminado com com esta complexidade maravilhosa, trazendo ao mundo temas fantásticos de maneira 

direta e precisa. De forma brilhante, interliga Torá e Física, sob uma ótica hiper detalhada em ambos os lados, com extrema propriedade e didática. 

Assistam quantas vezes julgarem conveniente, comentem algo, e participem. Desejo sinceramente que a realidade particular de cada um e um, possa se tornar mais nítida, ao término deste Shiur. 

Atenciosamente 

Mordechay 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.72.220.37 

Enviado em 12/02/2012 as 9:49 

Shalom Rav Avraham, tudo bom? gostaria de saber se possivel como os Noéticos deve proceder em relação a doação de sangue e orgãos, talvez o Sr. já tenha falado deste assunto mais eu não 

encontrei. desde ja agradeço. 

Grato 

Alessandro 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.58.238 

Enviado em 12/02/2012 as 10:38 | Em resposta a Marc. 

Shalom, Mordechay, 

Seu comentário e muito relevante a todos nós. Entretanto os sentidos humanos não são capazes de perceber a substancia real das coisas, mas apenas suas consequências. Somente o intelecto perfeito, 

um intelecto ativo, entidade não corpórea, semelhante a um Anjo,é capaz de perceber e conhecer a essência das causas sem o recurso de intermediários. Nossa mente/intelecto, que originalmente se 

encontra em estado potencial para entender os fatos e fenômenos á nossa volta, é incapaz de perceber a essência dos objetos senão por meio das faculdades especiais com os quais o Criador, Bendito 

Seja Ele, nos dotou: os Sentidos. 

D-us dotou nossos sentidos com a capacidade de perceber eventos físicos.Este e um atributo de todos nós seres humanos com nossas limitações. 

Nosso Caro Rabino Avraham, nos expôs isso claramente através das imagens entre seus varios niveis de percepção da visão humana, apesar de o foco ser exclusivamente um Unico. Veja bem não há 

diferença entre a visão dos meus olhos e dos teus; ambos percebemos que este corpo achatado, redondo, quente e iluminoso, é o sol. Ainda que o intelecto negue essa percepção (e o olho transmita 
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uma informação incorreta ao cérebro), isto não afeta negativamente a mente humana. Pelo contrário, será beneficio, a medida que os sentidos permitam que obtenhamos provas veridicas a respeito do 

objeto cuja essência e substancia estejamos investigando. Nossos sentidos apresentam falsas imagens para analise do intelecto, mas o mesmo é ciente deste fato e aprende a analisar estas imagens de 

acordo com sua sabedoria.( O Cuzari, Eehudá Halevi). 

Obrigado, e tudo de bom. 

Marc 

mohrdechay@gmail.com 

201.65.167.97 

Enviado em 12/02/2012 as 12:37 

Prezado Sr Carlos Alberto Martins, 

Agradeço ao seu detalhado e personificado comentário. Acrecentou a mim e tenho certeza que acrecentará a todos que aqui estão; Não só isto mas como despertará ainda mais a curiosidade das 

pessoas ou seja, divulgando cada vez mais o Shiur, o OBJETIVO principal desta página. 

Agora, meu intuito é somente despertar o interesse das pessoas, meu comentário foi totalmente ”emocional”, por tanto não me atrevi a analisar ”tecnicamente” o Shiur pois, não estou a altura, não 

possuo ”cacife” para isto. Uma vez que o intuito aqui é a promoção do Shiur em si. Mas por certo o seu ”técnico” comentário, colorirá ainda mais este Shiur. 

Continuaremos comentando e promovendo o Shiur, mas de forma alguma entrar em discussão aqui, por isto não responderei ”tecnicamente” suas observações, pois não haverá fim e haverá um 

pequeno ”ar” de conflito o que não seria positivo, portanto desviando o sentido na minha particular opinião do site. 

Deixemos os comentários técnicos para o Rav Avraham. Por favor não me interprete mal, apenas estou exercendo o meu livre direito, e o meu mais puro sentimento quanto ao seu comentário. Por 

certo será melhor para mim, e também para o Sr e a todos que aqui estão. 

Desejo sim que o Sr tenha me entendido e continuaremos em contato um com o outro aqui no Site, juntamente com os demais. 

Kol Tov 

Mordechay. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 12/02/2012 as 13:09 | Em resposta a Marc. 

Amém Mordechai. 

Carlos atente bem e completamente ao que foi escrito aqui para você. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 12/02/2012 as 17:30 | Em resposta a reginapires. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Regina, 

———————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

Sua pergunta sobre o toque profissional e as questões de recato é de grande importância. Na lei da Torá este assunto se chama Neguiah. Ser Shomêr Neguiah significa uma pessoa que cuida para não 

ser tocada pelo sexo oposto, salvo pelas relações permitidas, como com filhos e entre marido e mulher. Isto obviamente implica que os costumes seculares tão difundidos de abraços, beijos e toques 

entre os sexos opostos é essencialmente proibido e um sério problema de recato. E toda transgressão de recato – sem exceção – distancia a Shechiná (“Presença Divina”) da pessoa. 

As halachót (“leis”) de neguiah são essencialmente iguais para judeus e não-judeus, como alguns rigores maiores para os judeus, os quais não trataremos aqui, pois incluem as leis de Yichúd que 

tratam as proibições de seclusão entre os sexos. Agora, na essência as leis neguiah tratam a proibição de toques b’deréch chibah (“de modo íntimo”), ou seja, das proibições sexuais de grau 

secundário como kirvah e chibuk v’nishuk (“abraços e beijos”, ref. Minchat Chinuch, Sefer haChinuch, mitsva 188). Este é o modo de quem não teme a D-us e mancha sua alma impiedosamente. 

A halachá é clara (Rama, EH 21:6) que em uma situação onde um não-judeu está cumprindo seu trabalho médico profissional, um judeu (ou não-judeu) poderá ser tocado por este profissional de 

sexo oposto, o que seria completamente proibido em outra situação que não a médica. Este “toque” aqui é assim considerado “assexual”, e daí a leniência. Os judeus têm rigores adicionais na questão 

de Yichúd, em geral mesmo diante de questões médicas (salvo as emergenciais), um assunto complexo para outra oportunidade, se D-us quiser. 

Eu acredito que exista validade de aplicar as leniências da lei explicada aqui até mesmo para algo como a “terapia física” de rotina (e até no caso de barbeiros e cabeleireiros etc.), aonde é muito 

comum nas clínicas apropriadas que profissionais de sexo oposto precisem tocar nos pacientes de modo permitido, mesmo não sendo uma questão emergencial, que D-us não permita. O mesmo vale 

obviamente para consultórios médicos privados etc., sendo totalmente permitido o toque clínico para exames de todas as espécies. Entretanto, se for dada a opção sem causar prejuízo algum, então é 

preferível médicos e enfermeiras do mesmo sexo que o do paciente. Isto é bom senso. 

Aproveitando o assunto, é preciso entender algumas extensões destas leis importantes. Tocar uma criança – mesmo de modo amoroso – como segurar sua mão ou beijar a bochecha não é obviamente 

jamais considerados algo feito de modo “íntimo”, desde que esta ação seja apropriada para a idade da criança. Por exemplo, é perfeitamente aceitável para um tio segurar a mão de sua sobrinha de 

seis anos, mas não a mão de sua sobrinha de dezesseis (neste caso, ele transgredirá a lei de D-us e a lei do país). Um menino que é um madrích (“conselheiro”) na colônia de férias para crianças 

pequenas poderia sem problemas segurar a mão de uma menina de quatro anos, mas não necessariamente a de uma menina de sete anos. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.58.238 

Enviado em 12/02/2012 as 19:59 | Em resposta a briskodesh. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Rabino Avraham, 

CORAGEM E HUMILDADE SÃO PILARES DA RETIDÃO. 

Agradeço, mais uma vez por tudo de bom. 

AMÉM E AMÉM 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 12/02/2012 as 20:34 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Não só agradeça a minha frase: seja! 

Rabino Avraham 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 13/02/2012 as 7:31 

Caro Rabino Avraham, 

Ao ler uma de suas respostas acima, quanto a ter animais não casher em casa, fiquei preocupado, pois os possuo e nutro por eles muito carinho. 

Moro em casa e estes animais (gatos) foram abandonados lá. 

Nunca soube de tal probição, a qual o senhor revelou acima, o que mostra o quanto sou ignorante ainda. 

Li um livro sobre a história de Rashi e suas filhas, e soube que ele também possuía gatos. Como o senhor disse que há algumas exceções para os judeus (com certeza Rashi observou estas exceções, 

pois era um Tzadic), haveria também tais exceções para os Benei Noach? Como ficaria a situação daquele Ben Noach que possui tais animais há tempos, como é o meu caso, sendo que aprendemos 

no penúltimo shiur, que nos é proibido maltratar animais, como abandoná-los ou doá-los a um abrigo, onde não terão o mesmo carinho? 

Agradeço muito, desde logo, a resposta do senhor. 

Um abraço. 

José. 

Adenilton Oliveira 

adenilton-de@bol.com.br 

189.104.161.240 

Enviado em 13/02/2012 as 8:48 

Bom dia Rabino Avraham, 

Após aprender nas aulas do Rabino Avraham, inúmeras admoestações nos são transmitidas taxativamente sobre vários assuntos, estou consciente de que é necessário se livrar urgentemente, de livros, 

revistas e bíblias pagãs, em fim, de toda e qualquer forma de literatura inútil, profana, idólatra, desse lixo espiritual com o qual somos bombardeados diariamente, e de toda sorte de objetos dessa 

natureza. 

Mas há algo nessa “literatura” sobre o qual estou muitíssimo preocupado, por isso peço humildemente e agradeço desde já, ao Rabino Avraham que por gentileza me oriente também nesse assunto 

específico como devo preceder claro se o Sr. julgar necessário, como o Sr. sempre tem esclarecido inúmeros assuntos com grande zelo e carinho para com todos nós aqui. 

Meu receio é referente aos Nomes Santos e Puros de D-us que não podem ser apagados ou removidos, como por exemplo, o Tetragrama que está impresso nessas “literaturas pagãs”? 

Conforme se encontra escrito acerca da idolatria: “Apagareis seus nomes… assim não fareis a Ad’ vosso D-us!” – Deuteronômio 12:3,4. 

Att: Adenilton 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 13/02/2012 as 11:14 | Em resposta a Adenilton Oliveira. 

Pela Graça de D-us: 

Adenilton, 

Sua pergunta é pertinente e vou respondê-la, apesar de sua citação do verso no final ser arrogante, pois certamente você não precisava fazer isso para que eu então “finalmente” pudesse saber da onde 

provém a proibição sobre os Nomes Santos… sem comentários. 

Qualquer material que tiver letras em Hebraico (que infelizmente caiu nas mãos de todos que não tem noção do que estavam adquirindo) referentes aos versos da Torá (portanto, aos Nomes de D-us) 

ou se tiverem estes Nomes impressos isoladamente em material adquirido (pela mesma arrogância e orgulho de sempre), todos estes casos a pessoa deve se possível e literalmente enterrar as folha ou 

livros (na terra). É desta maneira que se mostra respeito a isso e não jogando em lixo comum. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

Enviado em 13/02/2012 as 11:43 | Em resposta a José. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Sr. José, 

A falta de compreensível discernimento quando não-judeus adentram assuntos judaicos é sempre algo que me deixa pasmo e ao mesmo tempo me elicia a guiá-los, com a ajuda do Céu. Isto é verdade 
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briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

pricipalmente quando estes indivíduos buscam verdaderiamente seguir o caminho Noético, o seu caso. 

Vários problemas em sua carta, que certamente se lida por incautos, parecia completamente razoável. Então, vamos “abri-la” e quem sabe o sr. crescerá e terá cada vez mais deste discernimento tão 

vital. 

“Li um livro sobre a história de Rashi e suas filhas, e soube que ele também possuía gatos.” 

Primeiro, sua fonte é duvidosa em termos de ser casher e ainda mais sendo traduzida. Portanto, não tem valor real pré-estabelecido e nem afirma nada, salvo um relato que pode ser inclusive 

homilético (midráshica), o que é muito comum no judaismo. 

“Como o senhor disse que há algumas exceções para os judeus” 

Por razões que não vou explicar aqui, as exceções são estritamente devido à realização de uma mitsva. 

“(com certeza Rashi observou estas exceções, pois era um Tzadic),” 

O sr. havia mencionado a filha de Rashi e agora modulou para o pai dela. Mas sim, de fato ele era um tsadik e ela tinha um grau de muito eelvado também. E como o sr. ainda não é um tsadik, 

certamente as regras são outras. Veja, não exsite uma lei que afirme que a pessoa não deve ter animais impuros em sua casa. Não é halachá, mas sim, algo de ordem puramente espiritual. Animais em 

geral e todos os impuros pela Torá, são klipot e bloqueiam a luz de D-us. Ter isso em casa é algo negativo. Existem outras razões deste nível que eu não desejo revealr em público. 

“haveria também tais exceções para os Benei Noach?” 

Quando o sr. se tornar um tsadik, falarmeos disso se D-us quiser. 

“Como ficaria a situação daquele Ben Noach que possui tais animais há tempos, como é o meu caso, sendo que aprendemos no penúltimo shiur, que nos é proibido maltratar animais, como 

abandoná-los ou doá-los a um abrigo, onde não terão o mesmo carinho?” 

Esta é uma questão subjetiva. Mais importante é limapr sua casa de impurezas. Certamente, doar tais animais para amigos carinhosos seria uma possibilidade. O fato do sr. ter apreço a estes animais 

não signficia que é o certo, mas sim que o sr. nunca soube ou sentiu o que era o certo. Eu sim compreendo os seus sentimentos, mas eles são incongruentes com se caminho. Veja, eu pessoalmente 

aprecio os cães, entretanto não os teria em minha casa. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

201.35.222.146 

Enviado em 13/02/2012 as 12:58 

Caro Rabino Avraham 

Boa Tarde 

Gostaria de agradecer ao sr. por responder prontamente as perguntas que temos feito neste espaço. Todas elas tem atingido nosso orgulho, onde mais é doido, mas onde mais precisamos de cura, 

como o sr. nos ensina. 

Se possível, gostaria de colocar um tópico/assunto muito comum no dia-a-dia de todos nós, e também muito maltratado por não sabermos como agir nestas situações. 

Sobre ”Propriedade alheia” 

Se caminhando em um local público, encontra-se algo perdido por alguém, mas este objeto, não tem um sinal para ser anunciado, como exemplo: dinheiro. Nesse caso, o objeto passa ser propriedade 

de quem o encontrou, e ele pode tirar proveito do objeto imediatamente? 

Obrigado por tudo 

Eliezar 

robesposel 

inoveye.wordpress.com x 

hobesniemeyer@gmail.com 

187.14.238.58 

Enviado em 13/02/2012 as 14:15 | Em resposta a briskodesh. 

Shalom, Rabino Avraham! 

Li a resposta do senhor com atenção fico muito agradecido por poder participar do seu site e receber do senhor instruções para minha retificação. 

Muito obrigado. 

Robson Niemeyer Esposel de Mello 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

200.142.54.4 

Enviado em 13/02/2012 as 14:19 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham. 

Mais uma vez, agradeço a sua paciência, pois há muito o que aprender. 

Tenho pretensões sim de ser um tzadik, um dia, muito embora, como o senhor mesmo disse, ainda não sou. 

Espero um dia alcançar este nível para que o senhor possa me revelar alguns ‘segredos’ e crescer em aprendizado para cumprir a Torá no que me é permitido. 

Um abraço. 

José 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 13/02/2012 as 14:52 | Em resposta a José. 

Bem, ao menos nós dois temos as mesmas pretensões. 

Rabino Avraham 

Tatiane 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 13/02/2012 as 16:47 

Boa tarde a todos, 

Alguém leu a Parashá de Yitrô, do livro “A Bondade para Avraham”? Acredito que todos aproveitaram a oportunidade do site onde esta obra está praticamente sendo doada aos alunos. 

=> http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=3” 

Tatiane Neves. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 13/02/2012 as 17:03 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Caro Eliezar, 

Este assunto é amplo é relativo a mitsva negativa de não roubar. Tenho em meus “planos”, e que D-us me ajude e permita, de em tempo, tratar este assunto em detalhes com este grupo especial, 

amém. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 13/02/2012 as 17:35 | Em resposta a Fernanda. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Fernanda, 

———————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

Este é uma pergunta muito especial e complexa. Eu gostaria de sugerir a todos dois estudos especiais antes de poder respondê-la: 

1. “A verdade sobre astrologia” (http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=154) 

2. O estudo (incluindo as notas no final do livro) do livro Darósh Darásh, capítulo 4 (Raza d’Mehemnuta), pergunta 4, pg. 153. 

3. Também seria muito proveitoso este título: “A Balança Cósmica” (http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=107) 

A Torá não traz o assunto que a sra. pergunta sobre os Noéticos. Aliás, e obviamente, nem todos os assutnos da Torá são tratados na ótica Noética, pois este não é o foco principal da Torá. Gostaria 

que isso ficasse claro de uma vez por todas. O foco da Torá é para o Povo de Israel, ainda que a participação Noética seja muito importante e abençoado. É por isso que muitas perguntas aqui não são 

pertinentes, pois elas são “escupidas” do pensamentos da Torá para os judeus com a intenção de “ver se elas se aplicam aos Bnêi Nôach” também. Isto não é errado, mas é preciso entender que a 

“dimensão Noética” – como eu já expliquei aqui neste fórum, por motivos históricos etc. – é relativamente nova em termos do conhecimento profundo. Eu me considero de certo modo um 

“bandeirante” nesta dimensão, e tento ao máximo iluminar as pessoas interessadas de fato em crescer. Mas, existem questões profundas que eu não tive tempo, literalmente, para estudar e meditar e 

chegar a conclusões que possa passar para estas pessoas que buscam a Torá ainda que não sejam judeus. Por isso as perguntas aqui neste site são tão importantes, pois “me movem e comovem” na 

direção de poder voltar com respostas que vocês buscam, se D-us quiser. 

Dito isso, eu acredito no que foi citado no meu livro “Cuidado! Sua alma pode estar em perigo”, pg. 23: “Seja homem ou mulher, Judeu ou Gentio… todos podem receber ruach hakódesh 

[‘inspiração divina’], tudo de acordo com as ações do indivíduo”. Ou seja, ainda que a promessa de ligação com Hashem direta foi feita só para os Judeus que afinal, receberam a Torá, portanto 

podendo escapar das influências astrológicas (mazalót), Noéticos verdadeiros podem ter “uma porção” deste benefício de Hashem, “tudo de acordo com as ações do indivíduo”. Deste modo, se 

removendo das influências desprovidas de misericordia das mazalót para se “posicionarem”, por assim dizer, “mais perto um pouco ao menos da Presença de D-us” (as aspas aqui implicam meu 

desjeo e bênçãos). Agora, dizer que o nome de um não-judeu que afinal não provém da Torá (em nome e alma) pode ser alterado por outro nome e assim receber esta misericordia como explicado é 

um salto que eu não sei se é razoável. O que eu acredito que seja “melhor” (e que D-us me permita dizer isso) é que um ben ou bat Nôach aceite receber o nome de um Noético (ou até um convetido 

justo) do passado para que este nome possa servir como uma lente, focando as bênação de misericordia sobre a pessoa, isto se ela for de estremo zelo em seu caminho Noético. Eu não colocaria 

minhas esperanças tanto na mudança de nome, mas sim na mudança de atitudes, comportamento e mentalidade para que o caráter possa ser lapidado e seja possível remover anos de estranhezas, 

erros emocionais e mentais profundos e manchas na alma se D-us quiser, amém. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

Enviado em 13/02/2012 as 18:17 

Shalom Rabino Avraham, o Sr. disse que não tem como consequir conhecer a D-us, sem antes conhecer sua propria alma, pois conhecendo sua alma vc vai de encontro ao Criador, como conhecer 

nossa alma, como buscar dentro de nós a certeza da Únicidade de D-us? como purificar esta alma para que Dinvindade habite nela.Desde já agradeço a sua atenção. 

Grato 
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alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.108.36 

Alessandro 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.194.43 

Enviado em 13/02/2012 as 18:21 

Shalom Rabino Avraham 

Gostaria de agradecer por sua bondade e atenção em responder as minhas perguntas. 

Fernanda 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 13/02/2012 as 18:27 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Alessandro, 

A resposta já (a esta altura) deveria ser muito obvia: através da Torá. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.108.36 

Enviado em 13/02/2012 as 18:51 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado Rav pela resposta, sim é obvia, ao estudar a Torá e sentir a Torá, nos leva a uma crise de identidade pois sendo ela para o povo Santo, ela nos faz sentir parte de toda a jornada, nos 

aproxima de seus Homens santos e justos, nos faz sofrer, odiar quem os maltrata, ela nos eleva a um estado de total temor e amor pelo Criador, de amor a Israel e ao teu povo, e por isso talvez em 

alguns momentos por não termos tanta responsabiidade e obrigação, nos sentimos pequenos diante da grandiosidade, e ai tentamos imitar o povo santo, para assim nos sentirmos parte do processo, E 

ao imitar nos perdemos. Me descupe pela pergunta estava bem clara a resposta. 

Grato 

Alessandro 

Thiago 

thiagopelinson@bol.com.br 

201.80.18.250 

Enviado em 13/02/2012 as 19:01 

Rabino Avraham, se eu colocar as musicas que o senhor compõe pra tocar aqui na minha casa, isso melhora o ambiente espiritualmente? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 13/02/2012 as 19:02 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Alessandro, 

——————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

A questão que você traz com a expressão “E ao imitar que nos perdemos” precisa ser adentrada. Ela é demais importante, e precisará sempre ser reiterada. 

As 70 Nações do mundo devem servir a D-us de seu modo único e especial desde que elas se divorciam por completo da idolatria e assim, reconhecem Hashem como o Criador de tudo e Sua Torá 

(que aifnal incluia as 7 Leis) como a Sabedoria Divina. Agora, uma nação que procede em servir Hashem deste modo aqui enunciado poderia – se não, deveria – seguir e aderir fortemente então aos 

seus próprios costumes culturais (agora, “enquadrados” na moldura das 7 Leis de Noé) do que adotar (leia, “buscando imitar”, que é o comum entre os Noéticos mal informados) os costumes 

judaicos. Asism, vemos que o Judaísmo não faz proselitismo, pois os não-judeus (Noéticos) têm seu propósito particular para ser realizado, e o proselitismo interfere com isso. 

Este assunto não termina aqui, mas sim, se inicia. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 13/02/2012 as 19:06 | Em resposta a Thiago. 

Se D-us quiser Thiago! 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.108.36 

Enviado em 13/02/2012 as 19:17 

Obrigado Rav, não vou me esquecer, e buscarei nas suas aulas, nos seus livros a forma correta de agradar e servir a D-us como um Noético. 

Grato 

Alessandro 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.19.33 

Enviado em 14/02/2012 as 0:10 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rav Avraham, 

Ainda a respeito da música retificada, na obra “Cabalá da música” o sr. nos ensina que ouvir um músico virtuoso é algo apropriado; em relação a isso, é pertinente aos Bnei Nôach ouvirem todo e 

qualquer Nigunim? Pergunto isso devido ao fato de que há certos Nigunim que tratam a respeito das mitsvot exclusivas aos judeus, como por exemplo , melodias chassídicas que estão diretamente 

relacionadas à observância do Shabat, entre outros mais. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 14/02/2012 as 0:12 | Em resposta a Luciano. 

Sem problemas. 

Rabino Avraham 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.19.33 

Enviado em 14/02/2012 as 0:31 

Caro Rav Avraham. 

A respeito da proibição do estudo de livros profanos, que o sr. nos ensina na obra “Cabalá da música” (numa das notas desta obra), ela (tal proibição) também é válida de [forma radical] para os Bnei 

Nôach? 

Atualmente, podemos ver o quanto a maioria das pessoas que auto-intitulam estudiosas e “cabeças”. busca leituras que nada tem a ver com as palavras de Torá. Assim como a fala não retificada,que 

se camufla também na música, o estudo aprofundado de filosofias profanas – que busca meios de inflar o ego de intelectuais desconectados com assuntos elevados de Torá, se tornam parte integrante 

desse time do mal. 

Pergunto isso porque sou formado na área de ciências humanas, e convivi lado a lado, com ideias totalmente estranhas a D’us e as vezes me pergunto o que fazer: haveria meios de atuar em minha 

área, sem, no entanto, ser contaminado com isso? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 14/02/2012 as 0:42 | Em resposta a Luciano. 

Luciano, 

Uma consideração importante. 

——————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

Veja, você mesmo respondeu sua pergunta. Mas fora material idólatra revelado (de outras religiões) depois disso, a pior coisa são as “filosofias”, chamadas em Torá de um “fogo estranho”. O 

problema é que a leitura destes materiais “mancham” a mente, portanto a parte mais elevada da alma. Isto é gravíssimo. Contudo, se o material é usado para o seu trabalho, ele é permitido. 

Obviamente o ideal é se manter sempre objetivo e a parte do material profano, de modo a jamais crer nele. Isto é fundamental. Esta “distância” intelecto-emocional gera uma barreira psíquica que 

diminui com certeza o dano destas influências na mente/alma. E no caso do trabalho – e assim, para a sobrevivência da pessoa – o material tem função em sua vida desde que a pessoa tenha a 

intenção, que este estudo necessário é feito para que ela ganhe forças de seu sustento para então se dedicar melhor no seu trabalho a D-us. Assim vemos que as intenções (kavanót) honestas da 

pessoas, a maneira que seu coração sente sobre suas ações (e que Hashém as conhece) tem um impacto espiritual verdadeiro em todos os sentidos: positivo e negativo. De fato, tudo na vida de uma 

pessoa que deseja se ligar a D-us precisa ser feito primeiro – e antes de mais nada – com a intenção no coração de que o quê está por ser realizado – qualquer obra – cumprirá a vontade de D-us. É 

por isso que é comum antes de fazer alguma coisa falar o último verso do Salmo 90 (“Que o prazer de Hashém nosso D-us, esteja sobre nós; estabelece para nós o trabalho de nossas mãos; consolida 

o trabalho de nossas mãos”). Também é possível e bom dizer antes de uma ato a ser realizado, ou obra etc. o seguinte: “Que a palavra de minha boca e a meditação de meu coração sejam aceitáveis 

perante Ti, Hashém, minha Força e meu Redentor”. 

Rabino Avraham 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

Enviado em 14/02/2012 as 0:50 | Em resposta a briskodesh. 

Querido Rav Avraham. 

Muito grato pela resposta. Baruch HaShem por termos um Mestre como o sr. que nos orienta com zelo e carinho. 

Rav Avraham, já tive contatos estreitos com leituras desses autores ateus/anti-D’us, e, nos dias atuais, simplesmente, não consigo mais ler tais escritos. Assim como cds/lps/dvds de música profana, 

que o sr. aconselhou a vendermos os mesmos e realizar com o dinheiro da venda, fazer tsedaká para entidades casher, ao invés de destruí-los, isso seria válido também para tal material? 
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189.29.19.33 Tudo de bom. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 14/02/2012 as 0:56 | Em resposta a Luciano. 

Luciano, 

Um dos termômetros da elevação espiritual é a rejeição literal de tudo que contraria a D-us. 

E sempre dar tsedacá é a melhor maneira de agir. 

Rabino Avraham 

P.S. Releia a minha resposta anterior, pois eu adicionei material a ela. 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.22.139 

Enviado em 14/02/2012 as 9:15 

Pela Graça de D’us: 

Bom dia Estimado Rabino Avraham , 

As dificuldades em entendimento e aceitação de fatos corriqueiros da vida diária ,e nossa interação com o nosso entorno seria um “reflexo” ou resultado de transgressões (que D’us não permita) de 

alguma(s) das Sete Leis de Noach ? 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.22.139 

Enviado em 14/02/2012 as 9:29 | Em resposta a briskodesh. 

Pela Graça de D’us 

Estimado Rabino Avraham , 

Muito obrigada por mais esta jóia preciosa . 

Orientação extremamente bem vinda e necessário . 

Atenciosamente 

Regina 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 14/02/2012 as 10:25 | Em resposta a Regina. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Regina, 

——————— TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA —————— 

Tudo que o homem faz é produto e reflexo de seu livre arbítrio e dos desígnios de D-us, Sua Providência. Uma pessoa sem D-us em sua vida – ainda que o mundo secular não acredite nisso –

 não possui livre arbítrio de fato, mas apenas um “grau” inferior dele, assim como a Providência é diminuída sobre esta pessoa que nega a D-us. Agora, ao contrário, quanto mais elevada a pessoa (ou 

seja, coerente com Suas leis), mais ela tem real livre arbítrio e a Providência a ilumina com maior força também. Certamente o paradoxo do livre arbítrio e a Providência Divina é intenso e profundo 

e será resolvido somente na vinda do verdadeiro Mashiach. Por hora, é preciso aceitar com humildade estas condições do plano Divino para a humanidade. 

Agora, a “transição” entre a vida sem livre arbítrio verdadeiro – como a de um animal-humano agindo por instinto e influências das constelações/mazalót – e a vida de livre arbítrio e forte Supervisão 

Divina é a grande “novidade” e presente de benevolência infinita de Hashém por Seu povo. Este foi o resultado da aceitação do jugo Divino da Torá e mitsvót. A relação direta de Israel com Hashém 

é que permite com que as bênçãos de Hashém e Sua Providência benevolente atuem de modo intenso e constante sobre o Povo de Israel se e somente se ele agir de modo retificado, cumprindo a Torá 

e as mitsvót. Caso contrário, perde-se, que D-us não permita, esta influência benéfica direta. Daí, a importância vital dos judeus serem sempre retos e o assim, observantes da Torá e mistvót. 

Voltando a questão da transição entre os estados de livre arbítrio, é preciso entender que as forças do mal presentes em toda a realidade do mundo físico, as klipót (“cascas espirituais”), precisam do 

sustento espiritual oferecido a elas pelo homem através de todos os seus erros de comportamento. Isto é lei vigente no universo. Elas não têm vida própria sem o sustento e vitalidade espiritual trazida 

pela transgressão. Os erros dos homens, ou seja, a sua “separação” de D-us significam vitalidade para as klipót, sempre e sem nenhuma exceção. Isto é verdade para judeus e não-judeus. 

Portanto, quando uma pessoa busca elevar sua mente e espirito de modo a reconhecer as tolices e vaidades deste mundo, quando ela deseja com ardor de seu coração servir a D-us através de Seus 

ordenamentos Divinos, ela “desperta reações espirituais” através destes novos comportamentos retos. Por um lado está escrito: Hába Litahêr mesáyin oto, “Aquele que quer se purificar é ajudado 

pelo Alto” (Talmud, Yoma 38b). Ela então prossegue em sua nova jornada de ascensão, passo a passo e com vários obstáculos necessários para testar a sua “resolução espiritual” e atuar no seu 

potencial de alma para crescer de fato. 

Pelo outro lado, na medida em que a pessoa inicia esta sua elevação tão singular, o “lado do mal” também é despertado e reage. Isto é devido ao fato de que cada comportamento que se retifica na 

pessoa, cada “escolha” que ela faz que agora a aproxima de D-us alinhando-a as Suas leis para este universo, distanciam a porção de vitalidade que antes era “roubada” dela pelas klipót através de 

cada uma de suas transgressões e comportamentos inapropriados perante à Lei de D-us. E as forças do mal precisam muito desta vitalidade para viver e assim, “reagem” de modo a buscar fazer o 

homem cair novamente (que D-us não permita) e se possível, ainda mais baixo para garantirem este seu sustento. É uma simples questão de sobrevivência para estas forças nefastas. 

E assim, toda vez que a pessoa inicia este processo de elevação ela se sente frustrada, ansiosa, temerosa sem entendimento e confusa em geral. E isto é produto da influência das klipót em sua mente 

e coração para que ela abandone o seu caminho de elevação e possa voltar a nutrir com vigor as forças que a escravizavam antes. É por isso que D-us afirmou para o Seu povo querido: “Eu sou o 

Eterno, teu D-us, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos” (Êxodo 20:2). Ainda que um não-judeu não tenha sido retirado do Egito e sido incluído no Povo de Israel, o conceito aqui é 

válido para toda a humanidade, pois implica que para servir a D-us é necessário romper com qualquer forma de escravidão. De fato, a palavra Egito (em Hebraico) significa “restrição”, ou seja, o 

cativeiro da escravidão. Assim, para servirmos a D-us é preciso lutar contra toda forma de tirania, incluindo obviamente a tirania das forças do mal que urgem a atenção e vitalidade espiritual do 

indivíduo para seu sustento. Quando a pessoa vitaliza as forças do mal, ela transgride o verso seguinte: “Não terás outros deuses diante de Mim” (Êxodo 20:3). 

Por isso que uma verdadeira guerra ocorre para perturbar a pessoa com “problemas” de todas as espécies quando ela se eleva no caminho de D-us e Sua Torá. Isto é comum, normal e sempre foi 

assim. Entretanto é bom sempre lembrar que em primeiro lugar, tempos difícies, testes e dificuldades são D-us Ele mesmo que autoriza ou não tudo o que ocorre no universo e para cada uma de Suas 

criatura. Todas as dificuldades são D-us Ele mesmo. Segundo, que as dificuldades servem como um “lembrete” de um dos valores bíblicos fundamentais mais importantes: do direito à liberdade e de 

fato de nossa obrigação de guardá-la e lutar por ela se necessário. 

Quando nós sobrepujamos as adversidades que as klipót fomentam e deixam mais “amargas” (ou seja, severas) e que tanto nos incomodam, e este sobrepujar ocorre através de nossa luta e resolução 

de permanência no caminho de retidão devido a nossa fé em D-us, nosso caráter então se define e assim, a nossa integridade e por fim liberdade. 

Por fim, gostaria de recomendar o estudo com afinco e calma do texto no meu livro “Cuidado! Sua alma pode estar em pergio”, pág. 205. E baseado neste mesmo texto, gravei em MP3 há tempos um 

shiur gratuito: http://soundcloud.com/briskodesh/entrada-santa 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.22.139 

Enviado em 14/02/2012 as 11:39 | Em resposta a briskodesh. 

Pela Graça de D’us: 

Estimado Rabino Avraham, 

Muito obrigada o senhor trouxe literalmente Luz ao meu dia , e aqueceu de forma muito dedicada (como sempre) o meu coração. 

Espero sinceramente que cada aluno e aluna que ler a aula também sintam o mesmo, se D’us quiser. 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

qsppatimar@hotmail.com 

189.59.112.55 

Enviado em 14/02/2012 as 15:47 

Shalom, e muito boa tarde Rabino Avraham.Pela Graça de Hashém, gostaria de fazer uma pergunta: A mulher, tanto Judia como Noética pode usar a calça como vestuário. Tudo de bom. Que o 

ETERNO te abençõe e te guarde amem. Obrigado. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 14/02/2012 as 15:52 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Pela Graça de D-us: 

Olá Marcio, 

No seu caso, não vejo porque perguntar sobre a mulher judia. Entretanto, a mulher judia é proibida de usar calças ou qualquer vestimenta masculina e vice-versa para o homem judeu. Não existe 

proibição assim para os Noéticos, entretanto, a fim de fomentar um espírito de santidade aonde quer que um ben ou bat Nôach andem nesta terra, eles devem sim obedecer este ordenamento igual aos 

judeus. Certamente, os Noéticos que assim se vestirem serão merecedores de bênçãos por isso, amém. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

qsppatimar@hotmail.com 

189.27.86.74 

Enviado em 14/02/2012 as 16:56 

Obrigado, Rabino Avraham: Quero fazer o máximo em melhorar as minhas perguntas(No seu caso, não vejo porque perguntar sobre a mulher judia.) Desculpe, e grato pela resposta\ aula. Tudo de 

bom, até mais. 
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Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 14/02/2012 as 17:35 

Caro Sr. Marcio Roberto Kuasne, 

Gostaria de acrescentar minha opinião a respeito das vestimentas das mulheres. Antes de conhecer as obras do Rabino Avraham, possuia uma coleção de “Calças”, vendi todas e fiz tsedaká 

no http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=36. Hoje vejo que de shin/dalet, ela (a tsedaká feita através da venda desses tipos de roupas modernas) se 

transformaram em anjos de luz em volta da minha casa, no trabalho (o meu e o do meu marido). E se for interessante gostaria de postar uma foto da minha família (se o Rabino Avraham, assim 

aprovar e permitir), já que todos tem muito interesse em como se vestir. Talvez muitos tenham vergonha de mudar seus costumes e hábitos, posso tentar servir de exemplo, como alguém que tenta 

fazer a vontade de D’s com coragem, modéstia e recato, ganhando mais humildade, entendimento e sustento mais fácil através destes simples atos. Os atos (principalmente estes comportamentais 

diante de outras pessoas) funcionam sim para nos reconfigurar/redirecionar a receber o que Hashem nos envia diariamente: “Bençãos”. 

Tatiane Neves. 

Obs.: não são só as calças, mas muitos outros detalhes femininos que as “grandes marcas” usam na mídia para iludir e roubar/corromper o cérebro/mente das mulheres, deviando seus fluxos de 

vitalidade/bençãos e até o próprio sustento FAMILIAR, para o outro lado, que D’us tenha piedade e nos livre de tudo isto. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.108.36 

Enviado em 14/02/2012 as 20:17 

Shalom Rabino Avraham, como o Sr. disse nossa conversa continuaria tenho mais uma dúvida. A Torá foi dada aos judeus, com suas leis e estatutos bem claros e definidos. Para os Noéticos D-us 

determinou sete leis, que é um codigo de conduta, pois se toda a humanidade do mundo sequisse estas leis o nosso mundo seria bem diferente e melhor. Guando Hashem outorgou a Torah aos judeus, 

foi revelado os misterios do mundo através da Torá, pois guando um judeu estuda a Torá é decifrado por ele os misterios e codigos que são imperceptivel por outra pessoa, pois o estudo e obdiencia 

as leis os nutre com uma alma espiritual. Nós os Noéticos temos como estudar a Torá e consequir desvendar seus codigos e misterios, e sentir esta nova alma? pois percebi as leis Noéticas são 

perfeitas mais não nos remove ao estado espiritual. Rav o meu entendimento talvez esteja distorcidos e cheios de influencias idolatras, mais graças à Hashem, temos o privilégio e a honra de contar 

com a sua orientação, Penso eu, o caminho para entendimento da Torá é só um… Pois não é justo um povo cumprir 613 mitsvot, e um 7 leis e terem os mesmo entendimentos de assuntos tão 

profundos, pois a obdiencia as leis faz do povo judeu a luz para o mundo, a dedicação dos judeus a Hashem é extraordinario, seja pelos esperados e reverenciado Shabat, de suas festas, suas orações 

onde todo o povo reza no mesmos horario, onde o destino de um é preocupação de todos, talvez temos repensar nossas vidas e buscarmos algo à mais, com ajuda nosso mestre. 

grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 14/02/2012 as 20:28 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

Seu erro está nesta parte de seu raciocínio, tanto na sua tese como na sua conclusão influenciada por uma tese inexistente. 

“pois o estudo e obediência as leis os nutre com uma alma espiritual. Nós os Noéticos temos como estudar a Torá e consequir desvendar seus codigos e misterios, e sentir esta nova alma?” 

O estudo e obediência não nutrem uma “nova” alma para um judeu. Ele já nasce com uma alma a mais, que é sim nutrida pelo estudo e obediência. Portanto, sua pergunta é improcedente, pois não é 

o caso de um não-judeu que não a tem, independente de seus esforços. Entretanto, ele pode limpar e crescer de seu estado caído para um mais elevado, exatamente através de seus comportamentos 

retificados. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.108.36 

Enviado em 14/02/2012 as 20:40 | Em resposta a briskodesh. 

Rav Avraham muito obrigado pela resposta, tive uma visão errada, e uma conclusão equivocada, à respeito da nova alma foi um erro em minha explicação, pois o Sr. ja havia falado para mim a esse 

respeito, não que faça diferença pois esta retificação não mudará a falta de coerencia e entendimento no meu comentario. 

grato 

Alessandro 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.108.36 

Enviado em 14/02/2012 as 22:00 

Shalom Rav Avraham, uma duvida, quando uma criança especial nasce, tenho notado que assusta seus pais no primeiro instante, mais logo que a ficha cai, eles sentem que tão grandiosa é a tarefa de 

fazer desta situação uma alegria e uma dadiva, a um motivo especial e espiritual para esses eventos, sei que nada acontece por acaso, tudo é por determinação de D-us, 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 14/02/2012 as 22:45 

Pela Graça de D-us: 

É muito importante que ao despertar, na entrada de sua consciência, toda pessoa considere diante da Presença que ela se deita. Ela deve ser consciente do Supremo Rei dos reis, o Um Sagrado, 

abençoado seja Ele, e dizer: “Todo o mundo é preenchida pela Sua glória” (Isaías 6:3). 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 14/02/2012 as 22:54 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Dna. Regina encontrou: 

Pela Graça de D-us: 

Um pessoa deficiente em algum aspecto físico-mental é muito especial, pois somente ela exatamente nas suas condições particulares tão únicas pode realizar o trabalho espiritual para D-us neste 

mundo designado somente a ela e absolutamente necessário. No plano Divino, certamente pessoas assim são muito queridas, pois como são exceções, elas têm função espiritual igualmente 

excepcionais. Elas ajudam também aos outros a crescerem em sua sensibilidade aos outros seres humanos, o que faz parte do processo de retificação do mundo. Elas são agentes amados que ajudam a 

apressar a vinda do verdadeiro Mashiach, em breve. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.108.36 

Enviado em 14/02/2012 as 22:59 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado Rav e sra. Regina, 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 14/02/2012 as 23:01 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Trabalho em equipe! O melhor tipo. 

Rabino Avraham 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

201.35.224.39 

Enviado em 14/02/2012 as 23:03 

Caros Amigos 

Boa noite 

No livro ”A Bondade para Avraham” na porção Mishpatim, nosso querido e amado mestre traz sobre o assunto de Inter-conexão e Unicidade de Hashem. Essa porção, em minha interpretação, traz 

algo que muitos de nós, Noéticos, afirmamos que cumprimos, mas essa ”certeza” que temos, talvez seja nada mais que uma grande auto-ilusão, que nos afasta ainda mais de chegar a cumprir este 

preceito fundamental, e que talvez seja um dos mais difíceis de ser alcançado por nós não-judeus. Me refiro, a Unicidade de Hashem. 

Não é incomum nós taxarmos outras pessoas de idólatras, não que ele não sejam, pois são de fato, mas será que nós, que anunciamos que ‘Hashem Echad”, com nossas ações e crenças, não 

contrariamos tudo isso? Será que para nós, não-judeus provindos do mais toxico lixo, é tão fácil assim reconhecer que Hashem Echad? 

Pessoalmente, creio que a primeira postura reta que temos que adotar, para que possamos realmente crescer, e sair de nossa auto-ilusão, é reconhecer de todo o coração o quão infinita é a Torá. Creio 

que nenhum de nós talvez tenha essa consciência. A tudo, sem exceção, nós subestimamos. Será que temos um pouco de consciência do que é Torá? Será que temos consciência do que é não ser 

idólatra? Será que temos consciência do que é cumprir um mandamento Divino, um que seja? 

Não creio que assim seja. Tratamos Torá como tratávamos as coisas idólatras que seguíamos, colocamos tudo no bolso e saímos por aí com o peito estufado. Mas infelizmente isso não serve. Se 

continuarmos com esse tipo de postura que subestima a Torá, Seus Mandamentos, temo que fiquemos aqui por anos, sem crescer de verdade, e ainda achando que somos ”grandes”. 

Temos sim, que trabalhar de verdade em nós mesmos, nos esforçarmos ao máximo, para quebrar em nós esse traço tão negativo e característico nosso, que é subestimar tudo. Compreendo o quanto é 

difícil, somos baixos por natureza, superficiais, mas temos capacidade de mudar isso. Temos capacidade de dar o verdadeiro valor que tem que ser dado a Torá de Hashem. Nós temos essa missão, é 

nossa primeira mitsvah: ”reconhecer a Unicidade de D-us”. 

- 

Então, devemos usar as ferramentas que nosso mestre sempre nos ensina, para conseguirmos construir um reconhecimento completo, de verdade, que Hashem Echad. E quais são as ferramentas que 

nosso mestre nos ensina: 

- Estudo de verdade. 

- Dedicação 

- Disciplina 

- Esforço, muito esforço 

- e Tefilá 

Que Hashem nos dê força e que tenhamos sucesso. Amém 

Eliezar 
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___________________________________________________________Eu recomendo, baseado neste assunto, e como citei no começo do post, a leitura dessa semana do livro ”A Bondade para 

Avraham”. Se D-us quiser, nosso estudo desse livro nos trará mais temor e consciência de Hashem. Amém 

Paulo Braz 

shaunoach@hotmail.com 

177.9.242.218 

Enviado em 15/02/2012 as 10:43 

Segue agora um trecho do santo Zohar sobre a parashá Tazria: “A Tora proclama, ‘Guarda a tua língua do mal’ etc., porque se os lábios e língua de um homem falam palavras de iniquidade, essas 

palavras se amontanham até grandes alturas e todos proclamam ‘afastem-se das palavras iníquas de tal pessoa, deixe o caminho livre para a serpente poderosa’… E assim como o homem é punido 

por falar palavras de iniquidade, assim também ele é punido por não falar palavras [de santidade] quando ele tem a oportunidade, pois ele fere o ‘espírito da fala’ o qual estava preparado para falar 

tanto em cima como em baixo de maneira santificada. Isso é ainda mais verdadeiro quando as pessoas andam tortuosamente e ele, que é capaz de falar e admoestá-las, não o faz. Assim como disse 

David haMelech [o Rei David\, ‘Com o silêncio fiquei mudo; calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou’, aludindo a sua lepra”. 

Os nossos sábios, de abençoada memória, ensinaram que, “uma pessoa nunca deveria emitir uma expressão grosseira de sua boca” . De fato, esta exortação dos sábios é fundamentada no nível 

místico da Tora. É muito importante a pessoa evitar falar palavras Grosseiras ,palavrões e outras coisas dessa espécie . Ao contrario ,devemos sempre nos expressar de modo refinado . 

{ O Livro Cuidado a sua alma pode estar em perigo } Pág 121 

Nos dias em que vivemos ,o que nos mas presenciamos são pessoas falando palavras pesadas ,palavrões se maldizendo ,amaldiçoando as outras pessoas . Nessas palavras que o nosso mestre Rabino 

Avraham nos faz a entender que devemos tomar muito cuidado com as palavras que iremos pronunciar poderá nos condenar no tribunal divino . 

Gostaria muito que o Sr, Rabino falasse mas algumas explicações deste texto Obrigado !! 

Obs : este livro é a Bússola para quem quer ter um caminho de Retidão 

Paulo Braz 

Alexandre Las Casas de 

Oliveira 

alexandrelc27@yahoo.com.br 

189.19.186.114 

Enviado em 15/02/2012 as 13:25 

Prezado Rabino Avraham 

Em um casamento onde o marido procura seguir as “Sete Leis”, mas sua esposa não compartilha da mesma intenção que ele (segue um via considerada idólatra, qual seja, a via da Yoga), essa união 

poderia trazer alguma forma de transgressão ou mesmo comprometer os esforços do companheiro que tenta se aproximar, validamente, de Deus? 

Agradeço sempre pela atenção, 

Alexandre. 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

qsppatimar@hotmail.com 

187.113.53.206 

Enviado em 15/02/2012 as 14:30 

Sra, Tatiane Neves, obrigado por postar este comentário tão vital para cada um de nós, que pela Graça de D’us estamos na luta para fazer retificaçao neste mundo tenebroso, é muita gentileza da sua 

parte.Felicidades, e tudo de bom. 

Maria Aparecida Oliveira 

cida_dodi@hotmail.com 

189.17.2.181 

Enviado em 15/02/2012 as 16:22 

Caro Rabino Avhaham, 

Estou acompanhando todos os comentários/repostas feitos no site. Espero dentro em breve ser mais participativa como o sr. mesmo nos pede. Continuo lendo/estudando o livro: A Bondade Para 

Avhaham, isso tem me ajudado muito no caminho para o alto, com a ajuda do sr. tenho entendido melhor o por que de mim sentir assim como eu disse antes. 

Na parashá Vayetsê (no livro citado acima) li sobre o que o sr. falou acima no comentário: Todas as dificuldades são D-us Ele mesmo. 

Como o sr. mesmo escreveu no comentário do livro: O obstáculo, por assim dizer, é a própria oportunidade de um teste para assim possibilitar o crescimento espiritual da pessoa, se D’us quiser. 

Com coragem e disciplina possamos sobrepujar este obstáculo e seguir uma nova jornada para frente, na direção da redenção final com Hashem. 

Agradeço ao sr. por me ajudar. É exatamente como o sr. disse que me sentia (ausência de “chão” conceitual e espiritual para se firmar) confusão total, isso já esta mudando. 

Tudo de bom 

Maria Aparecida 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 15/02/2012 as 20:14 | Em resposta a Alexandre Las Casas de Oliveira. 

O que você acha? Pense… 

Rabino Avraham 

P.S. Favor não escrever D-us como escreveu. Já deveria ter atentado a isso. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 15/02/2012 as 20:16 | Em resposta a Paulo Braz. 

Caro Sr. Paulo, 

Minha obra fala por mim. Várias delas tratam deste assunto, seja por escrito, áudio e vídeo. Sem uma pergunta específica, não posso falar mais nada. Sugiro para todos o estudo de minha obra e a 

aderência a estes princípios citados pelo Sr. Paulo bem como a todos outros, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Paulo Braz 

shaunoach@hotmail.com 

189.78.94.113 

Enviado em 15/02/2012 as 21:40 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado por tudo Mestre !!! 

Alzira 

alziralopescodeco@gmail.com 

186.221.64.172 

Enviado em 15/02/2012 as 22:00 

Caro Rabino, 

em relação aos comentarios da sua aula, é muito complicado seguir o caminho noetico sozinho, tudo bem que a casa de cada um de nos deve ser o ponto de partida, mas não se vive sozinho, não se 

criam costumes, tradições sem a existencia de um grupo, ainda que ínfimo. 

Os noeticos só poderiam desenvolver as 7 leis, de maneira mais eficaz, se pudessem se unir, ainda que em pequenos grupos. 

O povo judeu é um dos povos mais antigos e sobrevive, por exemplo, aos 7 povos de Canaa. Isso porque mantiveram e mantém seus cotumes, valores, tradições, com apoio tanto em familia como em 

comunidade. 

Quanto à criação de estruturas governamentais que determinassem a aplicação das 7 leis, tornando-as aplicaveis na vida dos noeticos, essa proposta formal, teria que iniciar no Poder Legislativo, a 

meu ver. E quem se interessa pelos noéticos a esse ponto, já que o que prevalece é uma cultura com base em preceitos dos xistãos que até hoje continuam predominando? É inadmissivel existirem 

feriados em homenagem a santos. Só seriam admissiveis os feriados civicos, tais como, Proclamação da Republica, Dia da Independencia, etc.. 

O que fazer pelos noéticos? O que fazer para que, além de seus lares, possam praticar as 7 leis e seus desdobramentos em grupos? 

Att. 

Alzira 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 16/02/2012 as 12:42 

Caro Rabino Avraham , 

Boa tarde ! 

No shiur ” Convertidos a visão da Cabalá”. O sr. nos revela sobre , que se um Guer tiver intenções verdadeiras e for zeloso e transformar seu midot ele recebe um ruach de um tsadik , para o ajudar 

em seu caminho de elevação espiritual . 

Este seria o primeiro passo para nossa acensão espiritual , e com a ajuda deste ruach de um ” tsadik ” , poderíamos alcançar o nível de Neshamá ?, digo se esta acensão espiritual não for 

interrompinda ! 

Desde já Muito obrigado, 

por tudo que o senhor tem feito ! 

Tudo de Bom . 

Cassiano 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.55.49 

Enviado em 16/02/2012 as 12:50 

Shalom estimado Rabino Avraham , 

Ontem o senhor tocou no assunto da festa pagã que se aproxima. 

Poderia o senhor nos dar uma ” pequena” orientação como devemos agir nestes dias? 

Atenciosamente 

Regina 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

Enviado em 16/02/2012 as 13:33 | Em resposta a Regina. 

Cara Dna. Regina, 

Não é aplicável ao seu caso devido a sua distância, mas também não deve dar importância pela Internet ou T.v> ou jornais e muito menos conversas se surgirem com “amigos”… 

Rabino Avraham 
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achacham@aol.com 

201.83.54.177 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 16/02/2012 as 13:35 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Depois que você virar um Guêr, conversamos se D-us quiser. 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

ppatimar@hotmai.com x 

qsppatimar@hotmail.com 

189.27.87.56 

Enviado em 16/02/2012 as 15:07 

Shalom, Rabino Avraham. Espero que estejas bem na Graça de D’us. Ontem tivemos mais uma importante aula para nossas retificaçoes. Embora cada uma destas aulas, me surprenda cada vez mais, 

para não dizer que é um verdadeiro espanto para mim. Mas na aula de ontem o Sr- comentou sobre a questão de nós comesarmos a nos preocupar com os ensinamentos de nossos filhos, embora eu 

não os tenha ainda.Pois os locais a onde eles deveriam estudar esta tomado literalmente pela podridão da Idolatría. Bem, em relaçao a esta Idolatría nefasta que assola a humanidade, e esta( presente) 

em cada metro quadrado do planeta, que D’us nos livre, parece que nós estamos sendo convidados a( deixar) o meio em que nós vivemos ( sociedade) assim como foi convidado o grande patriarca 

Avraham para se retirar da sua terra, e da sua parentela? É Rabino Avraham,a coisa é muito séria. Tudo de bom, shalom Atenciosamente, Márcio. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 16/02/2012 as 15:11 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Caro Marcio, 

Você está correto e abre um assunto fundamental que eu não vou tratar aqui e agora, mas que em breve precisamos abordar mais, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.109.153 

Enviado em 16/02/2012 as 19:18 

Caro Rabino Avraham, 

O seminário “FILHOS E A EDUCAÇÃO NOÉTICA”; foi de suma importância para nós pais, haja vista, todas as observações inerentes ao tema. O estado a cada dia, fica mais ao lado da influência 

nefasta que assola a nossa sociedade, com a aprovação de leis que contribuem para desagregação da mesma. Fortificar a educação de nossos filhos em nosso lar e um chave para o sucesso espiritual, 

baseado exclusivamente nos princípios estabelecidos por D-us em sua Santa Torá. 

Como bem exortou o profeta: A falta de conhecimento de D-us,o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios (Oseias 4:2); que D-us não 

permita. 

Agradeço, mais uma vez, pela sua santa paciência,pela nossa falta de entendimento básico nas questões espirituais. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.86.185.233 

Enviado em 17/02/2012 as 13:53 

Shalom Rabino Avraham, percebi a preocupação do Sr. com o futuro de nossas crianças. Criadas em um País onde tudo é permitido, onde a moral e a decência são valores absoletos, onde a violencia 

predomina até dentro dos lares, e a falta de interesse em D-us é uma realidade quase que de todos, os que procuram, buscam erradamente em ceitas que prometem curas, riquezas, onde seus lideres 

enriquecem visivelmente, com o desespero e a falta de entendimento de seus membros e assim fomentam o Mal, e se tudo isto não bastasse temos ainda a TV aberta, com programas maliciosos, 

erotismo escancarado. Rav precisamos muito do Sr. e eu dentro do que posso vou tentar dar minha contribuição para mudarmos este quadro, sair do mundo da ilusão e teoria como o Sr. me alertou e 

ir para luta, sou uma formiguinha, mais sei que exitem varias formiguinhas e juntos vamos conseguir, e assim apressar a vinda do Unico e verdadeiro Mashiach se D-us quiser. 

Grato Mestre 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 17/02/2012 as 14:03 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

Obrigado por estas palavras tão significativas. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.86.185.233 

Enviado em 17/02/2012 as 17:14 | Em resposta a briskodesh. 

Rav Avraham, eu é que agradeço ao Sr. pela oportunidade de estar aqui. 

Shabat Shalom 

Alessandro 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.54.177 

Enviado em 20/02/2012 as 11:54 

Caro Rabino Avraham, 

Existe um silêncio de todos aqui neste Chat e nos comentarios, que D-us proteja e ilumine a todos……. 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

187.7.11.96 

Enviado em 20/02/2012 as 22:01 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Caro Sr. Carlos 

Boa noite 

Infelizmente, nos últimos dias caímos todos profundamente. Triste nos ver nessa situação, muito triste. Ver o quanto ainda nosso orgulho e arrogância impera no nosso ser. 

Eu imagino que os alunos devam ter acessado o site, mas todos nós, por um motivo ou outro, que não faz diferença, sucumbimos a nossa má-inclinação, e ficamos em silêncio. 

Talvez algum de nós deva estar triste, ou com medo do longo caminho a percorrer. Outros de nós, com racionalizações muito boas para esse desligamento. Mas o que importa, é que nós, alunos que 

tivemos o zechut (”mérito”) de aprender com o Rav Avraham, nos mostramos ingratos e fracos, sem foco e sem chão. 

Mas com tudo, essa nossa queda talvez nos traz a oportunidade de trabalhar em nós mesmos, no que estamos fazendo aqui. Quais as nossas prioridades e quais nossos objetivos nesse caminho. Nosso 

amado e querido Mestre, nos ensina muito sobre isso no livro ”Cuidado!Sua alma pode estar em perigo”, em especial no texto ”Refuah Shlemah Min HaShamayim”. 

Geralmente uma construção cai devido a problemas na fundação, e nós caímos sempre, e nos desligamos sempre, talvez porque tenhamos graves problemas com nossas fundações. 

Então eis a hora de nós com muita humildade, olharmos dentro de nós, reconhecermos nossa situação, rezar para Hashem, e construirmos uma fundação firme em nós, de quem nós somos, aonde 

queremos chegar, quais nossas metas, nossas prioridades. 

Que façamos os esforços necessários, e que Hashem nos ajude, pois sem Ele, não temos chance. 

Eliezar 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.195.13 

Enviado em 20/02/2012 as 22:28 

Shalom Rabino Avraham 

Lendo em sua obra sobre o uso de maquiagem , gostaria de saber se é permitido para Bnei (BAT) Noach vender estes produtos ,assim como outros para beleza ? 

Grata por sua atenção 

Fernanda 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 20/02/2012 as 23:36 | Em resposta a Fernanda. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Fernanda, 

Por motivos de parnassá (“sustento”), desde que uma atividade de trabalho seja legal e não aumente a idolatria no mundo (como exemplo, um judeu ou noético da área de construção ou reformas não 

deve participar da construção de um templo idólatra etc.), a maioria das atividades comerciais “normais” são permitidas para judeus e noéticos. Contudo, os judeus têm inúmeras proibições no que 

tange o ganhar de benefícios (em vendas ou de outra forma) sobre certas produtos. Por exemplo, os judeus são proibidos de vender comida não cashér. Portanto, um judeu não pode ser dono de um 

restaurante ou mercado que venda comidas proibidas para seu próprio consumo, como carnes não cashér, etc. e bebidas (tal como o vinho não cashér). Não conheço proibição para os Noéticos salvo 

se a atividade for ligada ao comércio de artigos de idólatra ou se ilegais de acordo com as leis do país. 

Rabino Avraham 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.195.13 

Enviado em 20/02/2012 as 23:44 

Obrigada Prezado Rabino ,por esclarecer mais esta questão . 

Fernanda 
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Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.88.242 

Enviado em 20/02/2012 as 23:46 

Boa noite caros amigos 

Este silencio talvez tenha um outro signicado. 

Talvez tenha sido uma pausa para reflexão. 

Para podermos perceber que os ensinamentos do nosso estimado Rabino Avraham tem vida e como tal precisa da nossa participação e colaboração aqui no sentido amplo da palavra para continuar a 

crescer ,florescer e se D’us quiser ,dar frutos doces.Amem 

Muito obrigada a todos que aqui escrevem. 

Muito obrigada ao nosso estimado Rabino Avraham 

E muito obrigada D’us por tão grande misericórdia . 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

Célia Braz 

savanah38@hotmail.com 

177.9.240.134 

Enviado em 21/02/2012 as 11:20 

Shalom Rabino Avraham, segundo o Sr. nos ensinou é proibido fazer comentários de Torá em uma época tão profana com esta, relacionada a um deus pagão, como o o Sr. falou na última aula, então 

não é uma epoca, de nos recolhermos em nooso lar e nos retrair para não nos profanar e profanar a Torá.? Célia Braz 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 21/02/2012 as 11:42 | Em resposta a Célia Braz. 

Cara Dna. Célia, 

Eu não disse nada assim! Esta foi a sua interpretação de algo que eu falei. 

Rabino Avraham 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 21/02/2012 as 13:11 

Boa tarde a todos, 

Pelo que aprendi na obra “Or Hozer” => http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=195 , este grande silêncio pode representar uma refração diante da 

ansiedade, verdadeiramente uma grande evolução na mente de todos. Acredito (e espero estar correta em minhas palavras) que todos estão sabiamente guerreando contra o espírito de tolice que tenta 

reinar em nossas mentes, principalmente em datas como estas. O mestre já nos advertiu em aulas, e inclusive no seminário “Aprendendo a aprender”, o que realmente significa o silêncio. Que em 

breve possamos todos proporcionar mais “náhas”, ao nosso Mestre. 

Tatiane Neves. 

Célia Braz 

savanah38@hotmail.com 

177.102.185.77 

Enviado em 21/02/2012 as 13:39 

O santo Baal Shem Tov, contou uma vez que um certo nobre teve a oportunidade de cumprir uma mitsvot . a fim de garantir a libertação de um judeu preso. Enquanto esperava na ante-sala , , ele 

notou um grande ídolo no canto da sala. Quando ele deixou o escritório, ele estava muito feliz. “A halachá é, ( Baal Shem Tov ) explicou aos seus discípulos: que o ídolo é considerado impuro e, 

portanto, não se pode falar ou mesmo pensar sobre Divrei Torah diante de um ídolo. Durante o período de espera inteira eu tentei manter minha mente livre de Divrei Torah . Nossos sábios nos dizem 

que quem nega avodah zaráh é considerada como tendo cumprido todas as mitsvot da Torá. No pouco tempo que passei na sala de espera, ao negar a avodah zarah com os meus esforços para não 

pensar pensamentos Torá, eu ganhei o mérito de cumprir todas as mitzvot ! “O Baal Shem Tov estava ensinando a seus discípulos que quando um judeu está em uma situação que não é condutora 

para o crescimento espiritual, ele ainda pode alcançar a grandeza, simplesmente por ficar longe das influências negativas ao seu redor. 

Shalom Rabino, sem desrespeitar o Sr. estas palavras foram dirigidas aos judeus será que não serve também aos bnei noach ? Célia 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 21/02/2012 as 13:43 | Em resposta a Célia Braz. 

Não, pois aqui não se trata de palavra de Torá sendo faladas diante de um ídolo e nem eu falei nada disse como a sra. afirmou erradamente. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 21/02/2012 as 13:54 | Em resposta a Tatiane Neves. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Tatiane, 

“Que todos estão sabiamente guerreando contra o espírito de tolice” 

Esta frase parece um paradoxo: “lutar com sabedoria contra a tolice”. De fato, ela é muito profunda e possível. Entretanto, eu não sei se o seu pinto de vista é repartido por todos aqui. Ainda que o 

silêncio tenha suas vantagens espirituais, muitas vezes ele representa a apatia e indiferença também. Tudo está na intenção. No caso dos Noéticos o assunto é mais dramático ainda, pois como não 

tem certeza de quase nada e seus entendimentos são como colchas de retalhos, é fácil se afastar e se achar próximo ou se aproximar e estar de fato, afastado. A auto-ilusão impera com vigor e a única 

maneira de lutar contra ela é seguir o caminho zeloso que eu ensino, pois o inimigo interior é igualmente zeloso e deseja unicamente que vocês se percam e façam somente o que é natural para vocês 

na origem: se desviar de D-us. Entretanto, é precisos entender o valor inestimável de cada ponto nesta colcha de retalhos que a deixa mais forte. E certamentese permitir com humildade a aprender 

como lutar contra a tolice a deixará preparada para novas batalhas que virão. Como está escrito: “A recompensa da humildade é o temor a D-us” (Provérbios 22:4) e uma pessoa que teme a D-us se 

torna sábia, assim como está escrito: “O temor a D-us é o início da sabedoria” (Salmo 111:12). 

Rabino Avraham 

Célia Braz 

savanah38@hotmail.com 

177.102.185.77 

Enviado em 21/02/2012 as 14:01 | Em resposta a briskodesh. 

Obridado Rabino !!! por o Sr ter paciência conosco. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

186.213.235.162 

Enviado em 21/02/2012 as 16:51 

Shalom Rabino Avraham, nestes dias, onde confesso estive ausente, não por opção mais por motivos que posso dizer tecnicos, senti como se algo faltassse em meu dia, desejo a todos que tudo esteja 

bem, e que nosso mestre esteja sempre disposto a nos ajudar.Nesses dias onde verdade da idolatria e o erotismos esta em evidencia, não quero ser santo, mais senti um vazio como homem, por 

perceber para onde estamos caminhando? não estou falando destas poucas pessoas que aqui estão buscando retificação, estou falando do nosso mundo, que triste ver tanta luxuria, tanta violencia, 

tanta vidas perdidas e vazias.Falei com uma colega do site semana passada e falei sobre conversão, ela me disse que temos nossa missão como Noéticos, voce esta correta Regina, é como disse em 

várias aulas nosso mestre tudo é determinado por Hashem, temos que entender nossa obrigação e importancia neste processo. Rav precisamos muito do Sr. releve nossas falhas, eu tenho motivos para 

dizer isto, pois cometo muita falhas como todos ja perceberam, mais confio muito em nosso mestre sei que um dia estaremos em um estagio melhor, vamos buscar entendimento e espiritualidade e 

assim agradar a Hashem, e ao nosso mestre, pois baseado no meu entendimento ele é um Justo do Senhor. 

tudo de bom a todos que aqui estão e ao nosso Mestre Rav Avraham 

Graro 

Alessandro 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 22/02/2012 as 11:10 

Caro Rabino Avraham , 

Bom dia ! 

Devido a dificuldade que eu estou tendo em comprar carne Kasher ,um Benei Noach , pode se tornar vegetariano , ou seria proibido ? 

Muito obrigado , 

Tudo de Bom ! 

Cassiano 

ppatimar@hotmail.com 

MÁRCIOROBERTOKUASNE x 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.90.29 

Enviado em 22/02/2012 as 18:30 

Shalom, Rabino Avraham. Espero estar muito bem na graça de D’us.Se me permite gostaria de fazer uma pergunta, baseado em uma de suas obras B’H, em um pequeno texto que diz o seguinte. Na 

era messiânica, estes que buscaram a verdade em seus ‘corações, chamando Seu Nome,mas que se perderam intectualmente, perceberão a revelaçao de D’us e abandonarão todas as formas imaturas 

de ispiritualidade, amém. A pergunta seria: Estas pessoas descritas aqui nesta frase, seríamos nós,que estamos agora tentanto fazer retificaçao? Tudo de bom, um grande, e caloroso abraço, se for 

conveniênte responder agradeço, se não fico grato do mesmo jeito. Atenciosamente, Márcio Kuasne. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

Enviado em 23/02/2012 as 9:12 

Shalom Rabino Avraham, espero que tudo esteja bem, Rav gostaria de saber gosto muito de esporte, pratica-los e assistir, principalmente automobilismo, à algo de errado neste habito? 

grato 

Alessandro 
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189.74.36.103 

Carlos Alberto Martins 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.109.88 

Enviado em 23/02/2012 as 16:18 

Caro Rabino Avraham, 

Aproveitando a oportunidade os “Bnei Nôach, podem recitar o Shema Israel? 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 23/02/2012 as 19:34 

Caro Rabino Avraham , 

Boa tarde ! 

Se me for pertinente , gostaria de perguntar ao sr. amado mestre ,sobre 

o ingerir bebida não sendo Casher , no caso vinho , isto implicaria em uma abertura para queda espiritual ? 

Muito obrigado , 

Tudo de Bom ! 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 23/02/2012 as 20:22 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Cassiano, 

Não no seu caso, em geral não existe problema algum. Como já expliquei muitas vezes, não-judeus não são sujeitos às leis de cashér de forma alguma. Este é um problema exclusivo judaico. 

Entretanto é preciso dizer que os Noéticos devem cuidar para não se ligarem acidentalmente à idolatria. Se uma pessoa beber um vinho que foi usado em uma libação de um ídolo (ou comida ofertada 

para o mesmo), mesmo sendo um Noético, este indivíduo estaria sim cometendo um ato desalinhado com a mmitsvá negativa da idolatria. A probabilidade disso ocorrer em tempos modernos 

“pareceria” remota, mas é preciso se lembrar que a sítra ácha (o “outro lado”) opera hoje em dia como sempre o fez, mas agora de modo extremamente disfarçado e sofisticado. Portanto, a mesma 

situação de oferenda a um ídolo (que é um shed) seria configurada quando um Noético por exemplo, fosse participar de um churrasco que foi “programado” (leia, teve a intenção) por seu anfitrião ou 

anfitriões em honra, glória e homenagem e a um dos inúmeros shêdim que eles idolatram neste país (dito laico, mas que inclusive institucionaliza “feriados” a estes shêdim). 

Rabino Avraham 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.53.41 

Enviado em 23/02/2012 as 21:58 

Boa Noite Caros Colegas , 

Gostaria de compartilhar com todos ,que estejam passado pelas mesmas dificuldades em que no momento me encontro.Como lidar com ansiedade e adversidades. 

O áudio aula do estimado Rabino Avraham , ” Or Hozer – A Luz Refletida ” aula 2 .Uma aula preciosa e especial  

http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=87 

Muito obrigada tudo de bom 

Atenciosamente 

Regina 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.53.41 

Enviado em 23/02/2012 as 22:28 

Shalom Estimado Rabino Avraham , 

Na nossa cultura é muito comum freqüentar praias e piscinas. 

O senhor poderia esclarecer como devemos nos portar? 

Atenciosamente e 

Tudo de Bom 

Regina 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.53.41 

Enviado em 23/02/2012 as 22:31 

Shalom estimado Rabino Avraham 

Muito obrigada pelo seu cuidado tão especial por todos nos. 

Atenciosamente e muito grata 

Regina 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 24/02/2012 as 14:09 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham , 

Gostaria de agradecer mais uma vez pela resposta ! 

Ps. Shabat shalom … 

Muito obrigado ! 

Cassiano 

Adenilton Oliveira 

adenilton-de@bol.com.br 

201.8.143.176 

Enviado em 24/02/2012 as 15:05 

Caro Rabino Avraham, 

      ו 

Se o Sr. me permite e for relevante aos Noéticos, gostaria de fazer algumas perguntas referente aos seguintes assuntos: 

1. É permitido aos Noéticos, recitar o Modê Ani? 

2. Os Noéticos ao recitar o Shemá, devem fechar os olhos, cobrindo-os com a mão direita? 

3. E também, logo após recitar o Shemá dizermos baixinho o Baruch Shem? 

4. E antes de fazer qualquer coisa que demande proteção divina, recitarmos o Tehilim 121? 

5. É apropriado aos Noéticos recitar antes de viajar Tefilat Haderech, ou o Tehilim 91? 

6. É permitido aos Noéticos o uso de Kameyot e Segulot? 

7. Há alguma relevância em os pais Noéticos abençoarem as crianças, todos os dias antes que elas durmam, para que possam aprender o temor ao Eterno, e que todas as bênçãos vêm do Eterno? O Sr. 

têm alguma sugestão de como seria esta bênção? 

        

 תוד     

     ת      

Att: Adenilton 

Marcio Roberto Kuasne 

ppatimar@hotmail.com 

177.97.34.104 

Enviado em 25/02/2012 as 15:15 

Shalom Rabino Avraham. Ouvindo e meditando mais uma vez sobre a vídeo aula(VAYISHLACH), me veio uma pergunta na mente.Segundo a visão judaica teria o homem ido a lua? Pois a parashá 

VAYISHLACH e muito forte e reveladora B’H. Obrigado e tudo de bom. 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 25/02/2012 as 19:25 

Boa noite a todos, 

Escrevo aqui para que todos acessem: http://www.rupturasanta.com/2011/05/bnei-noach-um-rabino-por-favor.html?showComment=1330203164226#c2684857264893525271 => e vejam o quanto 

nosso mestre é generoso para conosco, pois não somos só nós os interessados no caminho noético, mas existem pessoas quem nem se quer teve ainda a oportunidade que temos agora com um Mestre 

em Torá. Vejam o recado que lá deixei, e escrevam também, quem sabe seja o princípio de uma nova sociedade neste país. 

Tatiane Neves. 

Tatiane Neves. 

tatianejneves@gmail.com 

201.31.145.200 

Enviado em 25/02/2012 as 19:52 

Boa noite a todos, 

Verifiquem o site => http://www.rupturasanta.com/2011/05/bnei-noach-um-rabino-por-favor.html?showComment=1330203164226#c2684857264893525271 => e leiam o que lá deixei, acredito ser 

importante escreverem também. 

Tatiane Neves. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.74.21 

Enviado em 25/02/2012 as 22:18 

Shalom Rabino Avraham, se o Sr. achar pertinente peço que me oriente sobre este assunto, para atingir um grau de entendimento acima de minha alma animalesca, necessito de tentar compreender o 

que me cerca, não com a razão mais com o coração, venho buscando compreender baseado na minha maneira de pensar, e vi que me afasto do meu objetivo, cometo erros absurdos de interpretação e 

me sinto perdido, percebi que não alcançarei uma aproximação real de Hashem se não achar o caminho certo, pedirei a D-us que ilumine minha mente, buscarei ter fé com intensidade e temor, rezarei 

a Hashem para que tire de meus olhos esta venda que me impede de perceber e agir para assim sentir a presença Divina se D-us assim permitir. E sequirei suas orientações Rav sem questionar. Rav 

só através da Misericordia de D-us e orientação de um Mestre como o Sr. atingirei um nivel mais elevado de entendimento. Obrigado Rav pela compreenção das limitações e paciencia com as falhas. 
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Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 25/02/2012 as 22:43 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

Este seu clamor é o caminho correto. Entretanto, você precisa entender que seu estado e origem espiritual e décadas de tolices implicam em o tempo de uma vida para se alcançar aquilo que Hashém 

deseja de você. Seja sempre paciente, calmo e zeloso, humilde e tema e ame a D-us e tudo melhorará se D-us quiser. O trabalho é árduo, mas o Patrão é o Justo sempre e que absolutamente tudo vê. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 25/02/2012 as 22:45 | Em resposta a Marcio Roberto Kuasne. 

Pelo que me consta ele já foi várias vezes! 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 25/02/2012 as 22:46 | Em resposta a Adenilton Oliveira. 

Adenilton, 

Quando o seu flerte casual com esta comunidade e caminho se tornar um casamento verdadeiro, terei grande prazerem responder as suas perguntas. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.74.21 

Enviado em 25/02/2012 as 22:49 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado Rabino Avraham, terei paciencia e calma, e tentarei ter ações corretas, o Sr sempre nos preparando para algo maior, 

grato 

Alessandro 

Pedro Ribas 

picefas@gmail.com 

187.77.160.79 

Enviado em 26/02/2012 as 8:28 

Bom dia a todos! 

Pois bem, só queria deixar uma notificação e pedir a todos os amigo dessa comunidade que estejam sempre rezando pela a saúde do Rabino! 

Podemos ter como prática, toda vez que estudarmos uma obra do nosso mestre, impetrar a Hashem que o abençoe e o cerque com Sua proteção. 

Assim todos nós somos abençoados, pois o bem estar do Rav reflete diretamente na oportunidade de crescermos espiritualmente! 

Pensem nisso, por favo! 

Tudo de bom! 

Pedro Ribas 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.195.13 

Enviado em 26/02/2012 as 10:40 

Shalom 

Rabino Avraham , qual a sua opinião sobre a autenticidade dos sonhos em nossas vidas , seria prudente buscar interpretações ,existem fontes confiáveis ? 

Fernanda 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 26/02/2012 as 11:16 

Caro Rabino Avraham, 

Bom dia ! 

Haviam me ensinado querido mestre, que devemos cortar as unhas intercalando de uma mão para outra . Seria correto este procedimento ? 

Obrigado, Tudo de Bom ! 

Cassiano . 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.16.243 

Enviado em 26/02/2012 as 17:25 

B’H 

Caro Rav Avraham, 

Estou ouvindo os ensinamentos vindos do senhor no shiur: “Filhos e educação noética” , e muito tenho refletido sobre os assuntos ali trazidos. Baruch HaShem por termos o senhor como um Mestre 

para nos orientar. O senhor nos trouxe o assunto de que é atualmente inviável a formação de uma comunidade noética em níveis de Brasil, e colocou como algo elevado em termos de ações , os Bnei 

Nôach influenciarem a política dos governos. Agora, uma questão: levando em conta que, uma ação como essa demandaria um trabalho conjunto e se encontraria tal postura num estágio bem 

elevado, não estaria na hora dos noéticos, terem uma maior interatividade entre si? Pergunto isso, porque vejo muito pouco contato mútuo e aproximação verdadeira entre os Bnei Nôach, o que tem 

também indica certo grau de imaturidade de nossa parte enquanto não judeus observantes da Torá. É verdade que nos encontramos – em muitas casos em diversas e longínquas localidades, mas a 

tecnologia da Internet, que deve ser usada no Avodat HaShem por parte de cada um, não poderia funcionar como algo para sanar parte desse problema? 

Desejo ao senhor tudo de bom. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.52.126.11 

Enviado em 26/02/2012 as 18:02 

Shalom Rabino Avraham, como lidar com evangelizadores de carterinha que batem em nossas portas, temos que omitir nossa posição, acho eu que seria ter duvidas do que acreditamos, sempre que 

me pergutam e me cobram posição a respeito de não participar de certas orações e reuniões que celebram, o que para mim é personificação do mal, deixo claro minha posição sem ofende-los, pois 

acho eu se eles que acreditam em um deus inferior o defendem com unhas e garras, vendem seus produtos anunciam em suas radios e tvs em alta voz a sua crença, seria uma fraqueza me omitir ou 

não? se não for ofensivo minha pergunta peço seu esclarecimento, se for entendo, me oriente com agir dentro da sua sua sabedoria e entendimento. 

grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/02/2012 as 18:06 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

Sim, você deve deixar “bem claro” sua posição. Mais do que tudo, não os receba jamais, evite-os e a tudo e todos que representam as tolices e perversidades do mal na terra. Isso, obviamente incluí 

todos que são anti-Tora, imorais e corrompidos. Em resumo: se afaste do mal e nunca perca seu tempo em discutir com pessoas irracionais, severamente retardadas, doentes e completamente 

contaminadas. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/02/2012 as 18:09 | Em resposta a Luciano. 

Luciano, 

“não estaria na hora dos noéticos, terem uma maior interatividade entre si? ” 

Não entendi sua pergunta. Ela está naquele grau que as vezes eu bato forte aqui, do óbvio, como perguntas do tipo: “A Torá permite que sejamos felizes?”. “É permitido respirar?”. “Existe algum 

problema se trabalharmos para sobreviver?”. Para mim, perguntar, “não estaria na hora dos noéticos, terem uma maior interatividade entre si?” está na mesma categoria… 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.52.126.11 

Enviado em 26/02/2012 as 18:14 | Em resposta a briskodesh. 

Rav Avraham obrigado, e serei atento ao seu ensinamento, não terei receio de mostrar minha posição. Serei firme e confiante, minha humildade será em relação ao meu aprendizado e não em minhas 

posições. 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/02/2012 as 18:31 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Exato. Mas sempre com educação, pois é preciso evitar Chilul Hashem. 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/02/2012 as 18:32 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Cassiano, 

“Haviam me ensinado” é ótimo. De fato, os judeus têm estas questões… 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Jose 

jose.marques@mpt.gov.br 

186.221.195.58 

Enviado em 26/02/2012 as 18:50 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham, e o que dizer de alguns que se dizem “judeus”, dizem ser cem por cento pro Tora, cem por cento Israel, dizem abominar os xtãos, dizem crer somente no D-us de Israel, 

afirmam ser Ele Um e nao três, como a doutrina xtã da trindade e que a crença naquele shed, muito conhecido e líder dos xtãos ser um mero detalhe, pois nao o consideram um deus, mas um rabino, 

como muitos existentes no I século da era comum? Seriam eles fruto daquela máxima de que quanto mais perto da verdade a farsa é, maior é o seu poder de engano? Como lidar com estes, que 

também dizem combater a idolatria e, o seu discurso muito se aproxima de um judeu ou de um noetico? Como firmar nosso posicionamento contra estes? Espero que minha pergunta tenha sido 

pertinente para todos aqui do site, pois vejo que estes movimentos tem crescido muito e eles também usam a retórica evangelista e proselitista, tentando atrair noeticos para si. 

Um grande abraço. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/02/2012 as 18:57 | Em resposta a Jose. 

“Como lidar com estes, que também dizem combater a idolatria ” 

Por favor Sr. José. Dizer combater e combater são coisas distintas. Veja, eles são absolutamente ignorados pelos judeus e de fato, sempre foram. Este hereges são a pior espécie de todas. A ignorância 

deles é não só abomináveis como é um veneno que contamina a tudo e todos que os tocam. O sr. e todos não tem a obrigação de lutar contra eles. Basta evitá-los, ignorá-los e se for necessário 

afirmar a sua posição de que eles sofrem da maior auto-ilusão de toda história da terra e que em tempo, verão sim o juízo de D-us reservados aos hereges idólatras que não tem conhecimento de nada, 

salvo de suas agendas nefastas. 

Por fim, há mais de 3.300 anos (desde a própria outorga da Torá para o Povo Judeu) só existem duas maneiras de alguém ser judeu: 

1. Nascido de ventre materno judeu de fato. 

2. Convertido pela halacha/lei ortodoxa. A validade de quaisquer outras conversões todas, sem exceção alguma é zero. 

Como estes indivíduos não fazem parte obviamente de nenhum destes dois grupos acima citados, eles são apenas uma farça terrível espalhando mentiras profanas e ligada intimamente à sitra achra 

para os tolos e fracos de mente e espírito. 

Fui claro? 

Rabino Avraham 

P.S. Não me cite, apenas aprenda bem e de uma vez por todas. 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.16.243 

Enviado em 26/02/2012 as 19:18 | Em resposta a briskodesh. 

Prezado Rav Avraham. 

Quero agradece-lo pela resposta; pois, o óbvio deveria ser algo – não a ser perguntado e sim, feito. Sobre essa maior interação entre os noéticos, isso deveria ser do interesse dos próprios noéticos. 

Agora, o que devemos fazer é dar o valor que é devido aos ensinamentos oferecidos pelo senhor. 

Tudo de bom. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/02/2012 as 19:20 | Em resposta a Luciano. 

Agora sim Luciano. Você captou muito bem a minha resposta, graças a D-us. 

Espero que outros façam como você, amém. 

Rabino Avraham 

Jose 

jose.marques@mpt.gov.br 

186.221.195.58 

Enviado em 26/02/2012 as 19:30 

Claríssimo caro Rabino. 

É que alguns anos atrás eu quase fui enganado por estes, e este risco para nós que somos bebe na fé é um perigo que ronda e temos que estar firmes em nao fraquejarmos, sempre recorrendo aos 

ensinos do senhor, sendo mais humildes e menos teimosos, pois só assim vamos crescer e firmar passos mais sólidos. 

Mais uma vez sou grato pela paciência do senhor e por mais esta lição, e que eu aprenda de uma vez por todas. 

Um abraço e tudo de bom. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/02/2012 as 19:33 | Em resposta a Jose. 

Caro Sr. José, 

É minha obrigação como servo de D-us e honra cuidar de um grupo raro como vocês. O grupo é pequeno só na terra… 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/02/2012 as 20:28 | Em resposta a Fernanda. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Fernanda, 

===================== TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA =====================  

Ao contrário das ideias “populares” (ou seja, desprovidas na sua maioria de entendimento das leis espirituais do nosso universo), os sonhos são em geral melhor deixados sem interpretação e assim 

mantidos “fechados”; sendo que a maioria deles são produto de impurezas e falsidades (mesmo que os “aparentam” serem bons). Portanto, é importante não revelar seus sonhos para ninguém que não 

conheça estes assuntos, pois uma interpretação errada pode sim causar os sonhos de se realizarem de modo contrário ao desejo íntimo daquele que sonhou. Ou seja, é “propriedade espiritual” dos 

sonhos o fato de que o uso indevido de palavras para interpretá-lo – por alguém sem conhecimento, sem temor a D-us e sem amor pela pessoa – possam alterar o resultado do sonho na realidade e daí 

o “perigo”. Os sábios da Torá ensinam que por esta razão, um sonho se precisar ser revelado (devido ao seu conteúdo especial etc.) só deve então ser revelado para alguém que nos quer bem, pois 

isso o fará interpretá-lo (esperamos) em uma “luz positiva”, favorecendo assim com que realização do sonho seja para o bem, se D-us quiser. Mas atente que se deve ignorar 99% dos sonhos, pois 

eles são falsos. Eu fortemente recomendo isso a todos. As exceções etc. são tratadas em meu shiur altamente recomendado (mas que por hora, só existe em CDs e não em 

MP3): http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=10 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.92.145 

Enviado em 26/02/2012 as 20:59 

Rav Avraham, a Arca da Aliança, está em poder dos judeus, ou foi perdida durantes as tragédias vivenciadas e sofridas pelo povo judeu? ela ainda existe? por que ela é um simbolo sagrado judaico e 

podemos dizer de toda a humanidade a presença dela na terra é uma segurança e prova do compromisso de D-us com seu povo Santo. Não que precise de prova mais ela um constatação da promessa 

e do amor de Hashem pelo seu povo 

Grato 

Alessandro Ferreira 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.195.13 

Enviado em 26/02/2012 as 21:28 

Rabino Avraham 

Sou grata por sua atenção e carinho em responder a mais esta pergunta. Obrigada por ser presente em nossas vidas. 

Fernanda. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/02/2012 as 23:32 | Em resposta a Regina. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Regina, 

==================== TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ====================== 

Sobre a questão de ir a praias e piscinas, a lei espiritual é clara: aonde não existe modéstia a Shechiná (“Presença Divina”) não paira. Obviamente, locais aonde é inexistente o temor à transgressão – 

como prais e piscinas – é proibido para judeus e certamente para os Noéticos também. Agora, é permitido ir a piscina e praia se nestes locais não houverem mistura de homens e mulheres, algo 

desconhecido fora de Israel. Entretanto, mesmo aqui é possível encontrar (ainda que difícil) uma praia deserta para que uma família, por exemplo, possa apreciar a obra de D-us. E certamente seria 

mais fácil estabelecer momentos distintos para homens e para mulheres em uma piscina privada. A cultura hedonista que idolatra o corpo e é permissiva em tudo jamais compreenderia estes 

conceitos de santidade. Mas eles são vitais para se evitar outras possíveis transgressões que provêm justamente do “olhar indevido” de corpos desnudos etc. 

Aconselho estudo fiel do meu site BRIT KÔDESH que tata deste e outros assuntos correlatos. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/02/2012 as 23:53 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Pela Graça de D-us: 

A Arca da Aliança se foi, perdida no tempo, oculta através dos séculos até quando quem a escondeu apareça novamente e a revele. Nos livros profundos da Torá é dito que quando a Arca foi 

removida secretamente de Jerusalém pelas mãos dos Leviím, que a levaram para um local distante que não pode ser mencionado. Neste lugar especial eles se encontraram um grupo de anjos 

chamados Bnêi Elokim (ver shiur: http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=139). Estes anjos tomaram posse da Arca das mãos dos Leviím e foram 

ordenados a guardá-la e protegê-la até quando chegar o momento em que Hashém ordenará que eles a devolvam para a Terra. Os tolos sem temor a D-us que buscam a Arca procurarão em vão, pois 

ela não está em lugar algum na Terra. Entretanto, o Talmud menciona (no Tratado de Yoma) um segredo pouco conhecido (pelos judeus inclusive). De fato, duas Arcas foram construídas: uma por 

Moshé e a posterior por Betzalel. A mais antiga tinha as Tábuas da Lei até que a Arca de Betzalel foi terminada. A partir deste momento, a Arca de Betzalel se tornou a Arca da Aliança (com as 

Tábuas da Lei) e a Arca de Moshé foi dedicada a se tornar a Arca da Guerra. Foi a Arca de Moshé que partiu para a guerra com o Povo de Israel (como explica o Tanach) e de fato, emitiu um tipo de 

“energia” que abateu completamente as forças inimigas diante dela. O paradeiro desta Arca santa, ninguém sabe. Talvez ela esteja enterrada nos profundos túneis secretos que o Rei Salomão 

construiu debaixo do Monte do Templo; ou talvez esteja na Etiópia (como outros afirmam); ou talvez ainda esteja em alguma caverna no meio do deserto do Néguev. Até que ela seja encontrada nós 

simplesmente não temos como saber. 

Que venha o verdadeiro Mashiach e traga de volta a Arca da Aliança com todo seu esplendor, amém. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

P.S. Este shiur fala sobre as duas Arcas da Aliança: http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_br&codigo_produto=291 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/02/2012 as 23:59 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Alessandro, 

Esta pergunta é preocupante. É um assunto básico da Torá que toda e qualquer atividade do homem “desfocada” de D-us é sempre problemática, ainda que não seja intrinsecamente proibida, pois 

implica em ligação com “outras” coisas. De fato, este assunto é um pouco mais avançado do que eu gostaria de tratar com vocês todos aqui neste fórum, ainda que minha obra certamente aborda ele 

(não com exemplos de esporte, mas com os conceitos de klipah nogá). Recomendo seu estudo deste tópico vital, principalmente no meu livro “Cuidado! Sua alma pode estar em perigo”. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/02/2012 as 0:02 | Em resposta a Carlos Alberto Martins. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Carlos, 

=================== TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ======================= 

Absolutamente, inquestionavelmente sim! Isto é básico de uma pessoa que se diz Noética. A primeira mitsvá Noética é o reconhecimento de Hashém. Todo Noético deve falar a primeira frase do 

Shemá Israel com grande força e concentração, duas vezes por dia (de manhã e antes de dormir). Algo que poderemos sim abordar com mais detalhes em futuro próximo, se D-us quiser. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/02/2012 as 8:46 

Gostaria de recomendar a todos um novo título muito importante: 

EMUNAH – Crescendo na Fé em D-us 

http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_br&codigo_produto=285 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.92.145 

Enviado em 27/02/2012 as 9:22 | Em resposta a briskodesh. 

Shalom Rabino Avraham, que seja em breve a vinda do Único e Verdadeiro Mashiach, e os misterios sejam revelados e presença Divina esteja entre nós, se D-us quiser. Muito obrigado mestre foi 

esclarecedor a resposta. 

grato 

Alessandro Ferreira 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.92.145 

Enviado em 27/02/2012 as 9:27 | Em resposta a briskodesh. 

Shalom Rav Avraham, sim farei o estudo deste tópico e tentarei evitar estes hábitos, muito obrigado 

Alessandro 

Patricia Maciel Marques 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.53.210 

Enviado em 27/02/2012 as 12:28 

Shalom Rav. 

Shalom a todos os participantes deste site. 

Meu nome é Patricia e tenho acompanhado este site algums meses, mas nunca tive coragem de participar. Admiro os que aqui o fazem com frequência e Admiro mais ainda o Rav pelo trabalho e 

paciência com todos nós. 

Quero desejar um inicio de semana muito doce e repleto de bençãos a todos, principalmente ao Rav e sua familia. 

Louvai ao Eterno, ó vós, todas as nações! Louvado seja Ele por todos os povos! Porque imensa é Sua constante bondade para conosco e para sempre durará Sua fidelidade. Louvado seja o Eterno! 

Haleluiá! Tehilim 117. 

Shalom e tudo de bom. 

Patricia Maciel Marques. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/02/2012 as 13:06 

Gostaria de recomendar a todos um novo título muito importante: 

PARASHÁ TERUMÁ 

http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_br&codigo_produto=289 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 27/02/2012 as 17:56 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham , 

Obrigado por responder minha pergunta ! 

É que eu havia lido em sua obra ( Cuidado! Sua alma pode estar em perigo ) sobre o cuidado que devemos ter com as unhas , e tem um grande significado espiritual , e mistico , dai surgiu minha 

pergunta . 

Mais uma vez obrigado , shavua tov !!! 

Tudo de Bom . 

Cassiano. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/02/2012 as 18:17 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Cassiano, 

De fato está escrito isso. Mas o detalhe da sua pergunta não está. Mas sem problemas. 

Rabino Avraham 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

217.50.26.24 

Enviado em 27/02/2012 as 19:14 | Em resposta a Patricia Maciel Marques. 

Que bom ve-la aqui Sra.. Patricia <3 

O primeiro passo sempre é o mais dificil….mas senhora já o deu. 

Muito obrigada por suas doces palavras para conosco. 

Tudo de Bom 

Atenciosamente sua colega Regina. 

Alzira 

alziralopescodeco@gmail.com 

186.221.195.17 

Enviado em 27/02/2012 as 19:46 

Rabino Avraham, boa noite, 

Gostaria de saber qual a atitude de pais noéticos, cujo filho ou filha já são adultos, mas se comportam de maneira indevida, como por exemplo, quando chegam para visitar os pais, falam 

asperamente, com palavrões intercalados ou, só querem falar de assuntos fúteis e banais? 

Os pais, como noéticos, devem proibir esse filho/filha durante um tempo de entrar em sua casa, por exemplo, se afastando e esclarecendo que os pais foram forçados a tomar essa atitude por conta da 

sua má conduta? Ou essa atitude por parte dos pais noéticos poderia ser contra a vontade de Dus e provocar a Sua ira, tendo em vista que devemos amar ao próximo como a nós mesmos e, 

principalmente, por serem filhos? 

Att. 
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Alzira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/02/2012 as 20:03 | Em resposta a Alzira. 

Cara Dna. Alzira, 

Um problema sério a sra. aborda. Peço a gentileza da sra. aguardar a resposta possível (se D-us quiser) diretamente no nosso seminário que trará destes assuntos. 

Rabino Avraham 

Alzira 

alziralopescodeco@gmail.com 

186.221.195.17 

Enviado em 27/02/2012 as 20:17 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rav, 

espero sim, com muita satisfação. Seus seminarios são maravilhosos, aguardarei sua resposta, se Ds quiser. 

Att. 

Alzira 

Patricia Maciel Marques 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.84.79 

Enviado em 27/02/2012 as 20:49 | Em resposta a Regina. 

Obrigada Regina, vc é muito especial. Que Hashém abençõe a vc e todos os que buscam a Luz Divina. Shalom. 

Patricia. 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.12.141 

Enviado em 27/02/2012 as 21:23 

Boa Noite Sr Rabino Avraham tenho uma duvida de suma importancia que talves ajude até nossos caros colegas que acreditam que Hashem é UM é o Unico. 

Como lidar com os pais que acreditam em crenças estranhas, como filho é um dever honrar os pais sendo um mandamento constate, e quando comecei a estudar a luz da Santa Torá que o senhor nos 

ensina, comecei sentir até um certo repudio por parte deles a minha pessoa por não participar de suas orações e rezas e festas que são dirigidos aos deuses inferiores (shedim).Muitos parentes sogro e 

sogra inclusive meus irmãos falam que depois que comecei a estudar me tornei antisocial mas sei no meu intimo que participando até de uma simples festa estarei fazendo mau aos olhos de Hashem . 

Sr Rabino Avraham sua ajuda e orientação é uma grande luz para nós que começamos a caminhar nesta grande evolução que é a Luz de seus ensinamentos que Hashem lhe proporciona, como lidar 

com os parentes proximos pois amos e não quero mal a eles? 

Que Hashem o Unico lhe abençoe… 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/02/2012 as 23:45 | Em resposta a Jefferson. 

Caro Jefferson, 

Que bom que você resolveu finalmente aparecer por aqui um pouquinho… 

Seu ponto é muito válido e se D-us quiser, falaremos disso no seminário. 

Rabino Avraham 

Francisco Fernando Pedrosa 

Sousa 

arcoxy101@gmail.com 

189.107.91.128 

Enviado em 28/02/2012 as 23:53 

Shalom Rav AVRAHAM,eu trabalho na área de saúde ,mais precisamente na cirurgia geral,e ao longo da convivência com doentes e doenças percebemos uma íntima relação doença/transgressão das 

leis divinas.A impressão que se tem é que estamos cercados, o mal parece presente a todo momento.Eu me pergunto “que mundo´é este?” de onde surge tanto caos?gostaria de saber qual melhor 

caminho num pais tão repleto de ciladas?Que D-US nos proteja. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 28/02/2012 as 23:56 | Em resposta a Francisco Fernando Pedrosa Sousa. 

Caro Francisco, 

Conheça de verdade a minha obra e isto ficará bem claro, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

CARLOS ALBERTO 

MARTINS 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.70.130 

Enviado em 29/02/2012 as 0:17 

Caro Rabino Avraham. 

Um homem casado legalmente e fiel a sua esposa, mas o mesmo para evitar ter filhos não usa preservativos, no entretanto joga o esperma (semêm) fora, tal ato pode alimentar forças negativas? 

Francisco Fernando Pedrosa 

Sousa 

arcoxy101@gmail.com 

189.107.91.128 

Enviado em 29/02/2012 as 0:18 

Shalom Rav AVRAHAM,obrigado pelo carinho,na verdade preciso rever o cd “Cuidado sua alma pode estar em perigo”,que li um ano atrás e alguns outros cds não menos importante pertencente á 

sua obra.Shalom e muito obrigado. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/02/2012 as 8:52 | Em resposta a CARLOS ALBERTO MARTINS. 

Carlos, 

Você já deveria saber que eu tenho um site INTEIRO só sobre este assunto. 

BRIT KÔDESH: http://briskodesh.wordpress.com/ 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.53.205 

Enviado em 29/02/2012 as 14:59 

Shalom Rabino Avraham, ouvindo sua Aula “emunah” que está disponivel na loja virtual. Fica evidente nossa falta de entendimento, pois as dúvidas os nossos anceios, é causada por nossa ausencia 

de Fé, uma Fé que vem da nossa alma, crer em D-us com o nosso coração, e não crermos como no exemplo citado pelo nosso mestre nesta aula, onde trazemos D-us para nossos paramentros de 

percepção, queremos que um deus que seja a nossa maneira, que podemos recorrer a ele quando acharmos pertinente, aceitando as suas bençaões, e perguntando sempre quando algo dar errado, por 

que eu, o sr. não está me ouvindo, não esta vendo quantas coisa boas faço, queremos que se adapte as nossas necessidades, como diz o Rav em sua aula levamos nossa crença no bolso, quando 

precisamos a usamos depois guardamos, pois queremos um deus baseado em nosso intelecto, a necessidade de amadurecimento é evidente temos que reeventar nossas vidas, abrir nossos corações e 

se apaixonar por Hashem, pela Sua Torá, um amor incondicional, uma Fé que transcende a razão, que ilumina nossa alma, que nos faz perceber que tudo mais tudo mesmo, só existe pelo desejo Dele, 

somente Dele, e se não fosse por Ele nada existiria, e ter esta Fé é uma obrigação e um mandamento. Obrigado Mestre pela esta linda e comovente aula. 

Grato 

Alessandro 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.53.205 

Enviado em 29/02/2012 as 16:55 

Shalom Rabino Avraham, vendo sua obra “Parashá Mishpatim” que esta disponivel no site cabalashop, uma dúvida quando o Sr. disse que na era ou no que antecede do nosso amado Mashiac, que 

seja em breve, que haverá destruição de grandes templos, é pelo fato destas pessoas depositarem seus corações nestes templos? E quando o Sr falou sobre movimento reformistas que alteram a Torá, 

o Sr. disse altera no interpretação ou nas escrituras, pois mesmo sendo grave os dois casos um acarreta conseguencias mais graves? E é como é dito em sua aula, sempre inventamos obstaculos para 

nos distanciarmos de Hashem, temos que perceber que isto é manobra da sítra áchra para nos afastar do nosso objetivo que e o retorno a D-us. 

“tuas mãos me formaram e plasmaram; dá-me agora discernimento para estudar Teus mandamentos. Alegrar-se -ão os que Te temem quando me virem, porque saberão que só em Tua palavra 

deposito minha esperança. Bem sei que justas são Tuas setenças e com razão me afligiste. Possa agora a Tua bondade me confortar conforme prometeste a Teu servo. Que me alcance Tua 

misericordia para preservar minha vida, pois em Tua Torá esta o meu deleite” Salmos 119; 73, a 77. Rav agradeço a oportunidade. 

grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

Enviado em 29/02/2012 as 17:03 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Sim e sim. 

Rabino Avraham 
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201.83.54.177 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.53.205 

Enviado em 29/02/2012 as 19:49 

Shalom Rabino Avraham, em suas aulas o Sr. sempre deixou claro que o nosso Ego seja talvez o nosso maior empecilho para uma ascensão espiritual como combate-lo? pois ele com certeza nos 

impede de termos sensibilidade para absolver o verdadeiro teor de todos ensinamentos. E como impedir que os assuntos diarios, nossos problemas afetem nossa concentração e dedicação para os 

nossos estudos?. Rav porque em varios momentos por mais que eu me dedique certas preocupações atormentam meus pensamentos, em sua aula “Parashá Mishpatim” e Sr. disse que a maneira da 

sítra áchra nos manobrar, preciso então afasta-la de minha vida, peço sua ajuda, pois como o Sr. disse em sua aula, uma pessoa com o conhecimento e espiritualidade conseque perceber e ver as 

artimanhas da sítra áchra, e o Sr. é uma destas poucas pessoas, por isto busco conselhos e ensinamentos do Sr. Mestre Avraham. 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/02/2012 as 20:24 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

“…como combate-lo?” 

Estude as partes permitidas para você da Torá a vida inteira, e quem sabe ficará claro para você o que fazer. 

Eu acho incrível (usando um eufemismo) que alguém faça uma pergunta assim. Só pode ser brincadeira… 

Rabino Avraham 

Jose 

jose.marques@mpt.gov.br 

201.53.153.182 

Enviado em 29/02/2012 as 21:53 

Caro Rabino Avraham, mesmo nao querendo ser repetitivo, agradeço muito por mais este shiur sobre a educação. Posso me considerar um privilegiado, pois no meu caso, o abandono da religião que 

herdei dos meus pais, nao mereceu por parte destes qualquer repúdio, pois procurei mostrar a eles, com ações no dia a dia, uma mudança real de comportamento, ao invés de atacar a antiga religião. 

A agressividade é um desserviço para o objetivo de retificação do mundo que têm os benei Noach, Irmanados com os judeus, eis que incute no agredido uma revolta que o leva a inimizade, ou seja, 

resulta em algo contra D-us. Assim, mesmo que tenhamos pais idolatras, temos que usar de bom senso e sabedoria, obedecendo os conselhos que nosso mestre nos dá. 

Um abraço. 

José. 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.12.141 

Enviado em 29/02/2012 as 22:18 

Boa noite Sr Rabino Avraham é uma Grande Benção escutar, as Santas Palavras de Pura Sabedoria que Hashem lhe proporciona, somos privilegiados de aprender com um Mestre verdadeiro que 

admoesta seus alunos por amor e preocupação.Que Hashem o unico ajude nos livrando de todas ilusões deste cativeiro que é a sociedade secular e suas armadilhas. 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

177.0.226.165 

Enviado em 29/02/2012 as 22:24 

Caro Rabino Avraham 

Em uma aula do seminário o sr. nos falou do compromisso do sr. com a verdade. Em como o sr. se dedica a mostrar as pessoas os pontos a serem tratados de forma clara, sem rodeios, e com verdade, 

trazendo a tona os aspectos mais íntimos do nosso comportamento. Isto particularmente me fascina, a forma como o sr. trabalha. O estudo que estou fazendo da parashá Bô mostra isso. O esforço que 

é feito para entrar no mais profundo das intenções, cercando a má-inclinação de todos os lados, para que o nosso crescimento seja sólido, firme, contínuo e sempre mais e mais. Também me fascina 

como o sr. pega um assunto como esse das pragas e ”disseca” ele, em níveis surpreendentes e converge tudo para a ação, para a prática. Eu tento aproveitar ao máximo a luz da lanterna que o sr. foca 

em nós, para revelar cada vez mais minhas intenções, que ainda são tão obscuras e misteriosas para mim. 

Eliezar 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.53.205 

Enviado em 29/02/2012 as 22:36 | Em resposta a briskodesh. 

Rav Avraham, minha intenção não foi fazer uma pergunta obvia, pois a receita é deixado bem claro pelo Sr. que devemos estudar a Torá e ter atitudes retas, Mais como uma pessoa que sofre de uma 

doença, não que eu não tenha uma doença na alma, buscamos um medico na esperança de tratamento especifico, pois posso precisar de doses à mais de um certo remedio e menos de outro. E como 

foi dito em sua aula pessoas como o Sr. tem uma visão superior, então a intenção era abrir um espaço no véu que cobre minha visão, para que assim eu consiga este crescimento espiritual que eu 

tanto almejo. 

grato 

Alessandro 

P.s. o Sr. não precisa usar de eufemismo pois suporto bem as 

criticas. elas vem me ajudando a crescer, talvez lentamente, mais pelo menos não estou diminuindo… 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 01/03/2012 as 9:07 

Caro Rabino Avraham, 

Nesta magnifica palestra sobre Educação , pela bondade Divina, tivemos 

a oportunidade de aprender mas sobre como o sitra achrá tem atuado descaradamente e ocultamente em nossos lares ,neste 

mundo laico e secular aonde um simples ”desenho” e uma afronta 

a D-us e suas Leis . 

Infelizmente nos dias de hoje ,nesta sociedade secular , muitos pais permite seus filhos serem educados pela televisão , jogos etc… 

oque acaba deformando a formação religiosa da criança , oque acarretara futuramente em desgosto para seus pais . 

Tenho aprendido com o sr. que devemos ter mais sensibilidade espiritual ,para detectar o mal que nos tenta convencer através de nosso amor próprio e orgulho, falta de humildade etc… 

E que nos como seus alunos devemos sempre dar bons exemplos ao nosso filhos e respeitar nossos pais .E a sociedade , eles devem ver a diferença em nossa conduta ética e moral . 

Gostaria de confessar que em minha busca por espiritualidade nunca havia visto algo tão profundo e de um nível tão elevado como agora estudando sua obra , tudo que havia aprendido era raso e sem 

profundidade , Estou muito feliz pela bondade de Hashém em nos dar esta grande oportunidade de estar estudando com o sr. Rav Avraham 

E assim podemos de fato aprender a amar e temer a D´us , com um coração devoto a suas Leis que nos alimenta com vida e saúde física e espiritual , e com emunah um dia ter uma expansão cerebral 

e deslumbrar níveis , e graus de espiritualidade elevados e sublimes se D´us quiser … 

Muito OBRIGADO !!!! 

Tudo de bom e doce … 

Cassiano. 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.22.230 

Enviado em 01/03/2012 as 10:02 

Bom Dia Estimado Rabino Avraham , 

Esta semana esta sendo “a semana da perplexidade aguda” permeada de estados de choque . 

Rabino ,são tantas as coisas que nos afasta /corrompe/engana ,que mais 

uma vez fica evidente que cada segundo que vivemos é por pura 

misericórdia Divina. 

O que o senhor abordou no seminário ,mais uma vez me deixou sem 

palavras,atônita …. 

Incrível…nós vemos ,mais nao enxergamos ,que a literatura infantil 

,os chamados clássicos (que inclusive fazem parte do currículo 

educacional ) estão totalmente corrompidos. 

Nao vou nem comentar às series,filmes e desenhos animados ….. 

Além de uma “batalha” contra nós mesmo ,temos todo o mundo que nos “cerca” . 

Viver esta tomando uma proporção que foge a minha capacidade real de 

avaliação e percepção. 

Mais uma vez muito obrigada por sua dedicação ,orientação e principalmente o cuidado que para nós ainda nao é totalmente percebido 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.195.13 

Enviado em 01/03/2012 as 10:19 

Shalom Rabino Avraham 

Quero parabeniza-lo pelo seminário de ontem ” Filhos e Educação Noética II ” Foi simplesmente Espetacular !!! 

Gostaria de deixar uma sugestão, para quem sabe um seminário futuro . ” CASAIS ” 

Tudo de bom 

Fernanda 

Patricia Maciel Marques 

ppatimar@hotmail.com 

177.17.145.174 

Enviado em 01/03/2012 as 11:51 

Bom dia Rabino. 

Como sempre os seminários são muito enriquecedores e o de ontem sobre filhos e educação noética II não foi diferente. Obrigada Rav por abrir nossos olhos, pois muitos que aqui estão hoje, 

infelizmente tiveram esta educação, digo a tv como babá, o mundo capitalista exige tanto dos seres humanos que os pais entregam seus filhos a babá tv, e esta faz um trabalho devastador e com 

consequências que são visualizadas no mundo atual. Por isso nós temos tantas dificuldades de crescer espiritualmente entre outros. Que Hashém tenha misericórdia e nós ajude a vencer nossas má 

inclinações, arrogância, falta de humildade… 
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Que D-us o abençõe grandemente por seu trabalho e se D-us quiser que todos os que aqui estão e os que ainda chegarão neste site tenham sucesso nesta caminha. Shalom e tudo de bom. 

Patrícia. 

alzira marques 

alziralopescodeco@gmail.com 

189.74.159.3 

Enviado em 01/03/2012 as 13:03 

Caro Rabino, 

agradeço seus ensinamentos no seminario de ontem, entendendo que os pais devem repreender seus filhos severamente, visando a correção ética e moral, sejam eles crianças, jovens ou adultos, a fim 

de que tal atitude reverbere no seu crescimento espiritual. 

Att. 

Alzira 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 01/03/2012 as 16:17 

Caro Rabino Avraham, 

Eu ganhei um livro da autora Ana Maria Shua . 

Titulo do livro ( O livro da Sabedoria Judaica ) 

E ele contem bastante citações de filósofos , provérbios , contos Chassidicos , Midrashim , E algumas citações do Tamude . 

Gostaria de saber se o sr. conhece esta obra , e se aprova minha leitura 

a este material ? 

Muito Obrigado ! 

Cassiano. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 01/03/2012 as 16:24 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Não é cashér. Não é para ler. 

Rabino Avraham 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 01/03/2012 as 16:30 | Em resposta a briskodesh. 

O sr. poderia me orientar sobre como devo proceder , se devo queima-lo ou enterra-lo ? 

Obrigado , 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 01/03/2012 as 16:36 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Não tem valor espiritual, não deve ter Nomes de D-us. Não se preocupe. Lixo ou para alguém. 

O mais importante é você ganhar em bom senso e discernimento de que um livro escrito por uma mulher e ainda, não observante da Torá jamais seria cashér. 

Isto é óbvio. 

Rabino Avraham 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.12.141 

Enviado em 01/03/2012 as 17:03 

Sr Rabino Avraham uma boa Tarde, aproveitando a oportunidade, estou lendo Os Oito Capítulos de Rabbi Moshe Ben Maimon (Maimônides) de abençoada memória, onde o RAMBAM cita as Sete 

Leis Universais. a minha pergunta é se Os Fundamentos da Fé Judaica segundo Maimônides é aplicavel aos Bnei Noach ou é estritamente aos Filhos de Israel? SR Rabino Avraham estou fazendo o 

certo em estudar os escritos santos sobre este Santo homem… Que Hashem lhe ilumine com Sabedoria e Saúde.  

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.48.9 

Enviado em 01/03/2012 as 21:50 

Shalom Rabino Avraham. É assustador perceber como somos cercados pela má influencia, o seminario de ontem foi algo revelador, e como temos que proteger nossas crianças, nem em nossos lares 

elas estão seguras pois um simples boneco pode representar a entrada do mal em nossas vidas, obrigado Mestre por mais esta lição de vida. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.22.230 

Enviado em 01/03/2012 as 22:02 

Shalom Estimado Rabino Avraham , 

Num momento de organização domestica ,surgiu uma duvida. 

Existe alguma restrição para peças de vestuário e acessórios em que sejam utilizados couro ou pêlos de animais? 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 01/03/2012 as 22:02 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

É preciso conhecer bem as leis aplicáveis para não se exagerar e se tornar supersticioso. Com o conhecimento das leis, é possível e devido viver com total alegria na Torá – cada um em seu nível – e 

evitando muito da impureza insana deste mundo tão hostil a D-us. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.48.9 

Enviado em 01/03/2012 as 22:11 | Em resposta a briskodesh. 

Rav muito obrigado! É como o Sr. diz , temos de ter equilibrio e conhecimento das leis para nossas analises. e uma revisão de nosso mestre. 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 01/03/2012 as 22:15 | Em resposta a Regina. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Regina, 

Salvo se são peças de roupa de qualquer material usados em idolatria direta, que D-us não permita, não existe problema algum. Agora, sob o ponto de vista da Ecologia Noética, seria “razoável” 

tentar não adquirir roupas de animais em extinção ou que são caçados por prazer e vaidades extremas, e acima de tudo, que contrariem às leis do país. O último quesito é o mais importante, pois é 

proibido transgredir leis do país, enquanto os outros quesitos mencionados são passíveis de discussão uma vez que D-us deu todos os animais para servirem ao homem. 

Rabino Avraham 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.195.13 

Enviado em 01/03/2012 as 22:20 

Shalom Rabino Avraham 

Quais os tipos de brinquedos que seriam mais recomendados para nossas crianças?,Bonecas, bichinhos de pelúcia , são permitidos ? ou apenas brinquedos educativos ? 

Obrigada 

Fernanda 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 01/03/2012 as 22:25 | Em resposta a Fernanda. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Fernando, 

De fato, muitos brinquedos como as bonecas etc. são permitidos desde que não tenham formas tridimensionais humanas ou de animais. Portanto, eu sou contra certas bonecas modernas (e bichos 

também) de “extrema” (e arrepiante) semelhança com suas “versões” vivas. Obviamente, “mágicas” são igualmente proibidas e acima de tudo é sumariamente proibido qualquer tipo de “jogo” 

espiritual. No meu livro Darósh Darásh eu também explico também como é muito negativo o uso das “cartas de baralho”. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Fernanda 

Enviado em 01/03/2012 as 22:33 

Grata Rabino por sua atenção em responder a mais esta pergunta. 

Que HASHEM o abençoe 
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fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.195.13 

Fernanda 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.22.230 

Enviado em 01/03/2012 as 22:34 | Em resposta a briskodesh. 

Muito Obrigada Estimado Rabino Avraham , 

Pela resposta e orientação . 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.31.48.9 

Enviado em 01/03/2012 as 22:48 

Shalom Rabino Avraham, estudando o seu livro “cuidado sua…” tenho uma duvida se for pertinente gostaria ter orientação do Sr. Como nossa alma é a mesma durante toda a nossa vida neste 

cenario em que vivemos e as mudanças são resultados de nossas escolhas, a minha duvida é, nosso corpo e nossa alma precisam viver em perfeita harmonia, porem nosso corpo é propicio sempre as 

falhas, o estudo da Torá e as atitudes retas fortalecem nossas almas e assim enfraquecemos o desejo do nosso corpo pela má enclinação. e poderemos neste momento onde estaremos mais puros nos 

aproximarmos de Hashem, então quanto menores forem nossos desejos humanos mais proximos estamos do ideal espiritual? 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 01/03/2012 as 22:51 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

Você “coçou a orelha esquerda com a mão direita”, mas na essência está correto. Entretanto, isto é obra (progressiva) de uma vida inteira, amém. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 02/03/2012 as 0:16 | Em resposta a Jefferson. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Jefferson, 

Assim como o próprio nome afirma, estes conceitos citados são “Os Fundamentos da Fé Judaica“. Assuntos Noéticos são relacionados a estes fundamentos, mas só em parte. Os não judeus são 

proibidos de estudar as leis judaicas, salvo aquelas que tratam do seu caminho Noético específico. E a obra do Rambam trata das leis judaicas e é em geral proibida para os não judeus, salvo aonde 

for pertinente para um não judeu. Além disso, sozinho um não judeu cometerá graves e constantes erros de entendimento devido a sua interpretação sempre literal que é desprovida das camadas de 

conhecimento da tradição judaica. 

Rabino Avraham 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.12.141 

Enviado em 02/03/2012 as 6:46 | Em resposta a briskodesh. 

Bom dia Sr Rabino Avraham, muito obrigado pela orientação, que Hashem o Unico lhe abençõe. 

Edson Rogério Bertoldo 

gadbenyacoov@gmail.com 

177.8.22.138 

Enviado em 02/03/2012 as 9:04 

Shalom a todos, é com a graça de hashém (bendito seja) e com a autorização do nosso mestre Rabino Avraham, e seus magníficos pensamentos que nos fazem refletir e entender nosso propósito 

neste mundo, que trago artigos disposto em sua obra (cabalá twistter) para que possamos todos unirmos em pensamentos e assim progredir em nosso caminho de aprendizado e fé na unicidade divina. 

(A má inclinação do homem é um elemento espiritual real que “trama e encoraja” ele à arrogância e orgulho, para depois acusá-lo no alto) 

Obrigado. 

Márcio Roberto Kuasne 

ppatimar@hotmail.com 

177.17.151.60 

Enviado em 02/03/2012 as 20:41 

Shalom, Rav Avraham. 

Eu gostaria da sua orientação em relaçao as práticas de esportes de uma forma geral. Existe por ventura algum tipo de esporte que nós Noéticos não devemos praticar? 

Tudo de bom, Que o Eterno de Abençõe e te Guarde Amém. 

Patricia Maciel Marques 

ppatimar@hotmail.com 

177.17.144.220 

Enviado em 03/03/2012 as 13:46 

Shalom Rabino. 

Shalom amigos do site. 

A Parashá Terumá trás um assunto contudente. Aqueles amigos que ainda não tiveram a oportunidade de ouvi-la faça o mais rápido possivel.Gostaria de citar o que mais me chamou atenção. 

Nao existe neutralidade espiritual. A pessoa que fica inerte pensa que esta neutra, mas na verdade não está. Pois tudo que não ascende automaticamente descende. Se não estamos conectado com 

Hashém, sofremos um desalinhamento espiritual, consequentemente nutrindo e fortalecendo as klipot. C’h. O mal precisa ser nutrido, e a ação da neutralidade do homem nutri-o. 

A luta contra sitra áchara deve ser diária, pois está tem um poder de nos seduzir e nos anestesiar que não queremos sair da zona do conforto. 

Se a ficha não caiu ainda, já passou da hora. Que Hashém tenha misericórdia de cada um nós e nos capacite diariamente nesta luta.Nos abençoe no estudo da Torá danos entendimento e comprensão. 

Obrigada Rav por ser uma luz a nos guiar, por preparar cada shiur com tanto carinho e esmero. 

Que a vinda do Mashiach seja muito em breve se D-us quiser. Amém. 

Tudo de bom. 

Patrícia. 

Hildebrto 

hildbrtto.az@gmail.com 

177.0.7.73 

Enviado em 03/03/2012 as 20:07 

Shalom 

Rabino Avraham Chachamovits Shelit”a 

Venho agradecer pelo cuidado e o zelo que o senhor tem em nos ensinar, que por muitas vezes por nossa ignorância e baixeza, cometemos erros graves ates mesmo na forma de estudar suas obras 

que tem um valor singular para cada um que realmente procura retidão. 

Muito Obrigado por nos ajudar, mostrando a verdade. 

Gut Vakh 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

186.221.70.113 

Enviado em 03/03/2012 as 21:39 

Caro Rabino Avraham, 

Podemos ler obras filosóficas ? 

Grato. 

Um grande abraço. 

José. 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.93.175 

Enviado em 03/03/2012 as 22:34 

Shalom Estimado Rabino Avraham , 

Muito obrigada pela texto/aula postado. 

Mais uma vez o senhor revela a sua sensibilidade e cuidado para com todos que estão em contato com seu trabalho e buscando seriamente a retificação . 

Palavras preciosas ,que trouxeram luz para o nosso entendimento . 

Que D’us lhe abençoe e proteja . 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.72.210.80 

Enviado em 03/03/2012 as 22:37 

Shalom Rabino Avraham, como o Sr. menciona em seu livro “cuidado…” temos que pedir a D-us que nos ajude a sermos pessoas boas, que afaste os maus pensamentos, para podermos perceber e 

sentir esta Luz que vem Hashem. Rav o mundo em que vivemos nos proporciona toda e qualquer facilidade para a perversidade e corrompe nossa alma, fazendo de nós pessoas frias e vazias. Como é 

triste ver seres humanos como zumbis, guiados pelos seus instintos primitivos.Como foi dito no seminario “filhos..” temos nossa obrigação de orienta-los de ajuda-los no caminho de Hashem, não só 

nossos filhos mais o maximo de pessoas que estiverem proximas, para que assim mesmo em minuscula escala fazermos o mundo um pouco melhor, para apressarmos a vinda do Unico e Verdadeiro 

Mashiach se D-us quiser. 

Tudo de bom Rav e que Hashem lhe dê saude e paciencia para nos ajudar e orientar nesta nossa jornada. que a sua Luz e a sua bondade ilumine nossas vidas se D-us quiser. 

grato 

Alessandro Ferreira 
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Célia Braz 

savanah38@hotmail.com 

189.69.207.62 

Enviado em 03/03/2012 as 22:43 

Shalom Rabino tudo bem, eu sei que para os judeus fazerem uma brachá sobre o alimento é preciso ter pão incluso nas refeições. Para os bnei noach é igual, também temos que incluir pão em nossas 

refeições. Célia Braz 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 03/03/2012 as 23:22 | Em resposta a Márcio Roberto Kuasne. 

Caro Márcio, 

Sim, o “esporte” de não pensar com profundidade. Os outros esportes, desde que não coloquem em risco a vida, são permitidos com algumas ressalvas. 

Eu já respondi algo sobre isso (e as tais ressalvas) nos comentários aqui. Procure por favor. 

Rabino Avraham 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.18.164 

Enviado em 04/03/2012 as 1:51 

Caro Rav Avraham. 

A respeito de um assunto que o senhor nos ensina no shiur : Bnei Nôach – fundamentos – que já foi tratado aqui, inclusive, sobre o cuidado que os noéticos devem ter com as crenças as quais os 

mesmos abandonaram, evitando atacá-las e, levando em conta a mitsvá noética sobre o cumprimento das leis do país e, sendo que a Constituição Federal assegura a liberdade de crença (Artigo 5º – 

inciso VI), tais ataques feitos por “novos noéticos”, não seria tal ato – por si só, uma desobediência dessa mitsvá? 

Tudo de bom. 

Luciano. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 9:19 | Em resposta a Luciano. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Luciano, 

Gostei do enquadramento desta questão através do mandamento de cumprir com as leis do país. Concordo plenamente, apesar de que este comportamento errado – do Noético atacas sua religião 

anterior – implica que esta pessoa obviamente não é um Noético de fato, pois um verdadeiro jamais faria isso. Infelizmente, existe uma produção crescente de falsos Noéticos que incrivelmente não 

só evitam de procurar as fontes corretos para então ao menos poderem se afirmar como “aspirantes a Noéticos”, mas perverteram muitos dos ensinamentos. Eu vejo esta “colheita” espalhada nas 

poucas páginas (sempre medíocres) de pseudo-Noéticos na Internet. Este pequeno grupo distorcido se junta com outros tantos não judeus brasileiros que gostam se se vestir como judeus, e misturar o 

que eles “acreditam” ignorantemente ser “Cabala” (sem comentários) com outras bobagens “New Age” etc., e inclusive muitas vezes se afirmando ao mesmo tempo como Noéticos. A arrogância que 

eu vejo neste pais é tão pesada, tão “viajante”, tão exaustiva que como eu afirmei no meu livro Cabalá Twitter (pág. 53): “Idolatria é a perversão da consciência sobre D-us. Será que isto significa que 

este é um país de pervertidos? Pois a idolatria aqui impera.” Raramente, algum destes infelizes já me contataram e eu os admoestei a largar este caminho sem Torá, em mestre e da mais profunda 

auto-invenção. Mas, em sua densa escuridão, eles não mudam nada. Aliás, na minha página do Youtube, algumas estes se encontram “ligados” a mim, ainda que nunca façam contato depois que eu 

tenha admoestado eles. Em meus vídeos públicos (que estão aqui e no Youtube), eu já tratei sobre estes indivíduos. Portanto, eu sei que eles assistiram. Mas o mal é uma doença que para se curar 

demanda se expor à luz e não se manter debaixo das pedras úmidas e escuras. 

Que pena que mesmo com o passar do tempo, você insiste em ter uma presença tão esporádica aqui. 

Rabino Avraham 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.18.137 

Enviado em 04/03/2012 as 9:48 | Em resposta a briskodesh. 

Querido Rav Avraham. 

Quero agradecê-lo pela resposta. 

A questão que coloquei é por conta do crescimento desses ataques que podemos ver em redes sociais, como nas comunidades do Orkut; já acompanhei [a distância, graças a D'us] tais “debates” 

infrutíferos e que não levam a nada. No shiur “Educação noética – parte 1″, o senhor nos orienta sobre algo a ser feito, que seria a influência noética nas políticas do governo; como o senhor mesmo 

afirma, isso seria algo de um estágio avançado. Agora, a maioria desses pretensos Bnei Nôach sequer tem abertura para se pensar algo assim; ao invés de trabalharem em tais diretrizes, preferem se 

portar dessa maneira . Entendi o teor desse assunto, quando o senhor o trata como um “estágio avançado”, pois, se tais ataques são realizados de forma gratuita e agressiva , como poderiam os Bnei 

Nôach obter tal influência? 

Obs: procurarei ser mais presente aqui. A propósito, me faz falta participar dos seminários ao vivo; mas, eles tem coincidido com o horário de entrada em meu trabalho. 

Tudo de bom. 

Luciano. 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.18.137 

Enviado em 04/03/2012 as 10:14 

Sobre a minha participação por aqui, o senhor está corretíssimo. Pois, quando se estuda Torá, sob as orientações de um Mestre como o senhor, é preciso haver envolvimento total, sem brincadeiras e, 

nisso tudo está incluído o estudo exaustivo de sua obra. Por Providência Divina, assuntos pertinentes aos Bnei Nôach estão presentes também nos shiurim que não tratam específicamente sobre 

assuntos noéticos, mas, em toda obra. Um conhecimento mais aprofundado da mesma e de uma busca por retificação é necessário e desejo cada vez mais interiorizar isso . A cada estudo, a cada 

revisão, a cada visita que realizo aqui, nas questões levantadas pelos que têm se ligado ao Rav Avraham, muito tenho aprendido, graças a D’us. Que sejamos gratos por todas admoestações vindas do 

nosso Mestre, porque tudo é para o nosso crescimento espiritual. 

Tudo de bom. 

Luciano. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 11:14 | Em resposta a José. 

Caro Sr. José, 

================================== TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ================================= 

Antes de mais nada, esta pergunta é fundamental e peço que o sr. não tome minha resposta pessoalmente, mas sim veja que eu quero “aproveitar” a grande oportunidade desta pergunta para a 

admoestação necessária – uma chance de limpeza e purificação – que pode ou não caber ao sr., mas de fato cabe a muitos. 

A resposta se aproxima de outra pergunta: “Pode uma pessoa ser um Ben ou Bat Nôach, mas continuar ligado à idolatria?”. O perigo desta questão (a daí sua relevância para todos) é que ela revela 

uma base fraturada de entendimento sobre o que significa se ligar a D-us. Os idólatras – a maioria das religiões do mundo – sofrem justamente de uma perversão sobre a consciência Divina. DE 

modo infantil, eles endeusam ídolos, pessoas e coisas que em suas mentes atrofiadas, têm poder de alguma coisa. É incrível que tantas pessoas no mundo sejam tão baixas e obtusas, mas é a mais 

pura realidade. O mesmo se aplica às “filosofias” das Nações. Elas também têm a sua “lógica” própria de argumento e tendências particulares da cultura e alma de cada filósofo. Entretanto, elas são 

absolutamente desprovidas de qualquer consciência legítima sobre D-us e ao contrário, na maioria dos casos, negam diretamente a D-us. Então como é possível alguém perguntar se é permitido 

estudar “filosofia mundanas” da Nações e ao mesmo tempo se ligar a D-us quando as duas cosias são essencialmente antagônicas? Como é possível um Noético acreditar que ele possa estar ligado À 

Torá e ao mesmo tempo falar de assunto de New Age? Ou achar que pode se manter ligado a esta ou aquela religião idólatra? 

O estudo destes assunto – produto da imaginação humana – tem um efeito de injetar grande tumah (“impureza”) na mente (já frágil) da maioria das pessoas. É considerado um “fogo estranho” que 

jamais pode ser trazido para o Templo Sagrado, também uma metáfora para a mente e coração da pessoa. As ideias filosóficas são responsáveis pela destruição da fé em D-us e Sua providência, além 

de impurificarem literalmente a parte mais elevada da alam, que reside na mente/pensamentos da pessoa. Seu teor trará confusão e dúvida, fomentando somente e unicamente o divórcio da pessoa 

com D-us. Na base, se trata de uma prática idólatra disfarçada de discursso racinoal e “elevado”, mas de elevado somente tem sua capacidade estrita de inflar o orgulho e arrogância de todo aquele – 

sem exceção – que se dispuser a estudar e acreeditar nestas tolices perniciosas. Um dos níveis interpretativos da Torá é obviamente filosófico, e desejar estudar outras filosofias mostra que a pessoa 

nem tomou contato ainda com o fato de que exsite todo este nível filosófico de entendimento espiritual. Um bom exemplo disso é a minha obra “A Bondade para Avraham”, que traz considerações 

filosóficos extremamente profundas e ao mesmo tempo cashér. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 11:19 | Em resposta a Célia Braz. 

Dna Céila, 

Este é um grande e importante assunto que eu tenho sim a intenção de tratar no futuro breve, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 11:25 

Caro Cassiano, 

Eu abordei este assunto de vegetarianismo em um dos meus shiurim <strong>favoritos</strong> (alías, o único da série PROJETO CONEXÕES que tive problemas técnicas e somente sobreviviu o 

áudio, mas não o vídeo). Se trata do título DNA CORROMPIDO: http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=140 

O antigo PROJETO CONEXÔES é uma obra absolutamente fundamental para quem que dar verdadeiros saltos quânticos em seu entendimento sobre as verdades espirituais da Torá. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 11:29 | Em resposta a Luciano. 

Luciano, 

Você achar que isso é correto não é novidade. O problema é agir de acordo com o seu suposto entnendiemtno, 

Pare de concordar e aja de acordo. Só isso tem valor. 

Como está na entrada do meu site: 

Fé não é o que você crê, não é algo acadêmico, mas sim as ações retas que você toma baseadas na sua confiança em D-us e em Suas leis. Sem conhecimento das leis espirituais, suas ações serão 
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sempre equivocadas. Eis o resumo de toda a Torá: “O justo vive pela sua fé” (Habacuc 2:4) 

TENHA CORAGEM PARA CONVERSAR NO CHAT OU PARTICIPAR NOS COMENTÁRIOS. 

APRENDER É TER HUMILDADE PARA SE TRANSFORMAR. 

- CORAGEM E HUMILDADE SÃO PILARES DA RETIDÃO - 

Retificação significa preparar um local para a luz de D-us brilhar sem impedimentos. No mundo físico isto somente pode ser alcançado através da realização de ações corretas. É a ação correta – em 

outras palavras, fazer o que é certo – que cria o ambiente apropriado para que a Divindade se manifeste na sociedade humana. É por esta razão que D’us deu à humanidade – através de Adam e 

Nôach – as sete leis universais, e para os filhos de Israel – que são “uma nação de sacerdotes” e “uma luz para as nações” – D’us deu os 613 mandamentos da Sua santa Torá. 

ESTE SITE CELEBRA, INSPIRA E REUNE TODOS OS QUE BUSCAM RETIDÃO DE ACORDO COM AS LEIS DE D-US 

Rabino Avrhaam 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 11:37 

Pela Graça de D-us: 

Cara Patrícia, 

Sobre sua excelente pergunta de acordo com minha obra: “Na era messiânica, estes que buscaram a verdade em seus ‘corações, chamando Seu Nome,mas que se perderam intelectualmente, 

perceberão a revelação de D’us e abandonarão todas as formas imaturas de ispiritualidade, amém. A pergunta seria: Estas pessoas descritas aqui nesta frase, seríamos nós,que estamos agora tentando 

fazer retificação?”. 

Eu acredito completamente que sim. Este assunto é tratado na Torá (ex: no Talmud e na Cabalá) e pelos profetas. Um dos meus profetas “favoritos” – Miquéias (ou Micah em Hebraico) trata 

diretamente deste assunto que ele chama, “A comunidade Remanescente”. Eu já trouxe em minha obra, como você mesma cita do Darósh Daráhs e certamente deve aparecer em outras, como no livro 

“Cuidado! Sua alma pode estar em perigo”. Existe uma shiur grande (um dos meus favoritos também) que também é ligado a este 

assunto:http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=179 

Eu espero sinceramente poder no futuro breve, tratar mais deste preciso assunto, se D-us quiser, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 11:52 

Caro Alessandro, 

Eu vou dar a resposta que “sim” para a doação de sangue dos Noéticos. Entretanto, como absolutamente tudo na Torá – e eu entendo que os não judeus tem grande dificuldades com isso – os 

assuntos tratados têm infindáveis repercussões, aspectos haláchicos (“relativos às leis da Torá”) e impactos profundos com diversas considerações. Mas, como aqui obviamente não é um fórum para 

este grau de discussão, a resposta essencial é que sim. Os Noéticos “em geral” são permitidos (como os judeus) de doar sangue. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 12:07 

Pela Graça de D-us: 

  

Caro Alessandro, 

========================== TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ===================== 

“…eu sei que não temos o direiro de celebrar o Shabat como os judeus, o que fazer para tambem agradar Hashem neste dia” 

Apesar de que feita de modo um tanto “denso”, a sua pergunta é importante. O Shabat é proibido para qualquer pessoa que não seja um judeu de fato. Como só existem duas maneiras de alguém ser 

judeu (1) nascido de ventre materno judaico (2) convertido pela halachá ortodoxa, temos que o Shabat é restrito aos judeus. A proibição para todos os gentios é muito forte, pois incorre me risco de 

vida para quem ousa a praticar o Shabat. Obviamente, os não judeus não tem o entendimento das complexas leis para cumprir o Shabat de fato, mas mesmo em seus níveis e erros, eles 

são proibidos de assim fazer. Saiba que este risco de vida é citado literalmente nas leis de D-us. 

Ainda que eu tenho a intenção de tratar deste assunto em breve, se D-us quiser, pois existe sim algo a ser feito pelos Noéticos, eu souforçado por todos vocês a atrasar e aguardar com paciência o real 

amadurecimento das pessoas que aqui frequentam. Isto é devido ao fato de que, por hora ainda é evidente a (1) falta de base e entendimento seguro dos principis Noéticos, de modo que não hajam 

dúvidas (2) a displina no se ater estritamente nas questões Noéticos e não buscar “penetrar” nas judaicas, o que ainda ocorre muito. 

Certamente quando eu sentir este desejado amadurecimento, esta e muitas outras questões e considerações poderão ser entendidas. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 12:16 

Pela Graça de D-us: 

Caro Carlos, 

====================== TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ======================== 

O estudo dos Noéticos na Torá é restrito às suas leis em todos os seus inúmeros detalhes e considerações, à leitura literal do Chumásh (os 5 Livros da Torá) e das Escrituras, ou seja, sem estudar os 

comentários dos mestres da Torá (ou seja, sem aprofundamento na Torá escrita,o que seria uma transgressão para os Noéticos). Além disso, são permitidos os estudos de Mussár (“moral e ética”) e 

de ordem mística se e somente se guiados por um mestre autêntico e desde que sirvam para aumentar o temor a D-us. 

Este é o resumo do que é permitido para os Noéticos estudarem na Torá. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Luciano 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.18.137 

Enviado em 04/03/2012 as 12:24 | Em resposta a briskodesh. 

“Pare de concordar e aja de acordo. Só isso tem valor”. 

Caro Rav Avraham. 

Interiorizar os ensinamentos de Torá trazidos pelo senhor, é transformar tais ensinamentos em ações no dia a dia. Uma 

verdadeira concordância com os ensinamentos, está no ato 

de não apenas ouvir o Mestre, mas sim, emular seu exemplo, 

sua dedicação , com disciplina/foco e humildade. Como o senhor nos ensina, “ser noético da boca pra fora é algo fácil”. 

Obrigado pela dedicação a todos nós. 

Luciano. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

200.140.111.232 

Enviado em 04/03/2012 as 13:06 | Em resposta a briskodesh. 

Shalom Rabino Avraham, que seja em breve esse nosso amadurecimento se D-us quiser, para que assim o Sr. possa nos orientar em assuntos que o Sr. julga ser primordial para o nosso crescimento. 

grato 

Alessandro 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

187.89.248.87 

Enviado em 04/03/2012 as 13:37 | Em resposta a briskodesh. 

Grato, caro Rabino Avraham. 

Realmente, as divagações filosóficas, podem gerar dúvidas na nossa fé no Criador, porquanto fazem uma leitura de D’us completamente fora do que o senhor tem nos ensinado. 

A minha pergunta acerca de tão importante assunto, se deu, pois lembrei-me de há uma ano atrás, mais ou menos, lendo a obra: A Filosofia do Judáismo de Julius Guttmann, editora Perspectiva, 

quando tal autor diz que a obra de Maimônides possuía uma grande influência do Aristotelismo, bem como as de Salomão ibn Gabirol e Bahia ibn Pakuda, do neoplatonismo. 

Achando que tal informação pudesse ser de alguma forma não casher, fiz uma pesquisa na obra “uma história do povo judeu”, Hans Borger, editora sefer, havendo confirmação de tal informação, 

aduzindo que era uma época do racionalismo, em que havia uma simbiose com a cultura árabe, onde esta trazia pensamentos filosóficos dos filósofos gregos acima referidos, pois a Espanha de 

Maimonides estava sendo dominada pelo Islã. 

Confesso que estas informações me surpreenderam, pois dentro da minha inocencia e ignorancia não supunha que um grande mestre do judaísmo que deflagrou os treze princípios do judaísmo ou até 

mesmo o judaísmo em si, tivesse, em algum momento de sua história, ratificado alguns pensamentos filosóficos destes pensadores gregos. 

Sei também que Maimonides mereceu sérias críticas de seus contemporaneos, pelo racionalismo de sua obra. 

Desculpe, caro Rabino, mas para quem está saindo da idolatria, onde o judaísmo sempre foi um referencial de total e absoluta hermeticidade quanto a pensamentos não judaicos vindos de fora, tais 

informações me causaram desconforto. 

Mas, o senhor tem total razão, pois devemos sim nos afastar destas obras filosóficas que mais causam dúvidas do que as resolvem. 

Muito grato. Um grande abraço. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 14:48 | Em resposta a José. 

“pois dentro da minha inocencia e ignorancia “ 

Sinceramente me dói e incomoda dizer isso, mas ela continua e continuará pela falta de discernimento comum no seu caso e de todos aqui. 

Por exemplo, a sua “pesquisa” foi completamente errada. O sr. comete um erro muito comum e inocente, mas ao mesmo tempo extremamente perigoso: acha que se alguém escreveu um livro e se o 

autor tem um nome “judeu”, então a informação é “boa e correta”. Veja, “Julius Guttmann”, “Hans Borge” etc. não são autores cashér. Portanto, as suas revelações e opniões sobre o Maimônides ou 

qualquer assunto da Torá e Seus sábios não tem qualquer validade na Torá. O sr. (e os outros) precisa parar com esta “ingenuidade” exaustiva e por fim ascender a um novo estágio de entendimento 

que já tarda, amém. Verdadeiramente, já está na hora do sr. entender isso de uma vez por todas. 

“Mas, o senhor tem total razão, pois devemos sim nos afastar destas obras filosóficas que mais causam dúvidas do que as resolvem.” 

Não sou só eu. O Judaísmo legítimo em todas as suas vertentes observantes da Torá pensa assim. 

Rabino Avraham 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 15:11 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Enquanto isso, você todos têm muito, mas muito a aprender. Aproveite bem esta chance. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 15:14 | Em resposta a Luciano. 

Luciano, 

Eu já ouvi isso de muitos, que inclusive gostam de aparecer aqui de vez em quando. 

Veremos na passagem do tempo e prática a realização disso ou não, que aliás me parece mais do que óbvio e antigo. 

Rabino Avraham 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

187.89.78.158 

Enviado em 04/03/2012 as 15:35 

Caro Rabino Avraham, 

o senhor sempre claro e direto, mais uma vez afastou o meu desconforto acerca de algo que me incomodava, mas, como relatado antes, estas minhas leituras datam de mais de ano, o que confirma a 

minha certeza em abandoná-las. 

muito obrigado. 

um abraço. 

Jose´. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

200.140.111.232 

Enviado em 04/03/2012 as 16:10 

Shalom Mestre Avraham, tendo participado deste site durante estes meses, vivenciei emoções distintas, ora me sentia como se estivesse aprendendo algo, e ao mesmo tempo me sentindo um total e 

absoluto ignorante, mais o Sr. sempre se mostrou firme e coerente, e sempre com palavras as vezes duras, as vezes carinhosas, mais sempre com o cuidado de nos alertarmos sobre o que à de 

acontecer, Rav vejo o Sr. como um pai com muitos filhos, cada um com a sua personalidade e caracteristica, e o Sr. tendo que ensinar a mesma disciplina a todos de forma individual, pois a sua 

preocupação é com todos sem distinção, obrigado pela oportunidade de estar aqui, sei que eu baseado nos comentarios no site, sou um dos que causam mais dor de cabeça, pois eu viajo muitos em 

meus comentarios, mais tenho me esforçado em me manter com os pés no chão e tenho estudado muito, à respeito da aula ” yasharut” foi algo que impressionou na leitura da sua obra “cuidado 

sua…”. Mestre acho que posso dizer por todos que aqui estão, se me permitem, temos pelo o Sr. um grande apreço, e amor, mesmo com a distancia nos sentimos muito proximo ao Sr. Tudo de bom, 

e posso dizer o Sr. é um justo da nossa era e como o nome do Sr ja deixa bem claro o pai de todos, o Sr. honra o nome do Nosso patriarca. 

Grato. 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 16:14 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

Este foi o post mais lindo que eu já recebi. Muito obrigado pelas dores de cabeça! 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

200.140.111.232 

Enviado em 04/03/2012 as 16:33 | Em resposta a briskodesh. 

Mestre obrigado fiquei feliz, mais é um sentimento de todos que aqui estão o Sr. pode ter certeza! 

grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 16:37 

Pela Graça de D-us: 

Caros alunos e alunas, 

A fim de facilitar suas pesquisas no importante material acumulado na seção de comentários, novamente fiz um documento em formato PDF com todas as perguntas e respostas do mês de Janeiro de 

2012. Assim, como o document anterior – “Comentários: Ano 2011″, a vantagem do PDF é evidente, pois a pesquisa dentro documento é sempre uma poderosa ferramente para revisar e aprender o 

material. Eu recomendo fortemente que você tenham estes textos em PDF e os que virão, se D-us quiser. Estes documentos se encontram através de links diretos na coluna direita da página principal 

do site, no final da seção AVISOS. 

Rabino Avraham 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 04/03/2012 as 17:37 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham , 

Boa tarde , em meu caso como Noéticos também devemos cobrir os olhos quando recitamos o Sh´ma israel , eu formo com a mão a letra hebraica Shim , o senhor poderia me orientar se seria correto 

? 

Muito obrigado, 

Cassiano. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/03/2012 as 19:05 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Cassiano, 

=========================== TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ========================= 

É importante saber perguntar do modo certo. A correto é primeiro pergunta (apra confirmar) se um Ben e Bat Nâoch devem/podem fazer o Shemá Israel. Segundo, qual parte do Shemá Israel deve 

ser feita por eles, e terceiro se existem aspectos na maneira de realizar este pronunciamento que são adequados ou importantes de se conhecer. É importante que todos aqui pensem com mais rigor e 

cuidado, pois a estrutura disciplinada de seu aprendizado gradual é como o degrau de uma escada – firme e íntegro – que permite sua escalada apropriada. É vital parar de assumir e perguntar do 

modo mais correto possível, sem preguiça ou desleixo de forma alguma. Vocês precisam realmente crescer e sair deste estado caído de pensar e questionar. 

Tendo dito isso, agora posso responder a sua questão. O Shemá Israel é a afirmação do coração – o pronunciamento máximo Judaico – sobre a unicidade absoluta de Hashém. Todos os Bnêi Nôach 

devem fazer – igual aos judeus – e proclamar esta unicidade duas vezes por dia, de manhã e antes de dormir. Os Bnêi Nôach só devem fazer as duas primeiras partes do Shemá Israel, as outras não 

são aplicáveis para eles. A primeira parte deve ser feita em voz alta e resoluta com total concentração na unidade absoluta de D-us e seu preenchimento absoluto de toda realidade e além. A segunda 

parte deve ser em voz baixa, como um sussurro. Ao fazer o Shemá Israel, deve-se cobrir os olhos (tanto durante a primeira como na segunda parte). É permitido fazer o símbolo da letra Shin (que 

parece com a letra “W”) com os dedos indicador, médio e anelar. Existem inúmeros outros detalhes, que deixaremos para outra oportunidade se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

200.140.111.232 

Enviado em 05/03/2012 as 0:15 

Rav Avraham, gostaria de lhe fazer uma pergunta e se for apropriada, agradeço pela resposta, se uma pessoa esta fazendo um grande negocio, por ser Noético não à obrigação dizimo, mais ele pode 

dizer se este negocio der certo, usarei um percentual para uma obra casher, para ser claro, fazendo um compromisso de doação se for bem sucedido em seu negocio, é errado agir desta forma? 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/03/2012 as 0:28 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

Sim, pode. Todo o dízimo oferecido para uma entidade cashér de fato “eleva espiritualmente” o dinheiro todo (os 100%, 90% e os 10%), se obviamente o negócio é lícito. Isto é uma fonte de bênçãos 

para a pessoa, lembrando que tsedacá significa “justiça”. Fazer justiça retifica a pessoa e o mundo, amém. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

200.140.111.232 

Enviado em 05/03/2012 as 0:35 | Em resposta a briskodesh. 

Rav Avraham obrigado, tudo de bom. 

Alessandro 
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Edson Rogério Bertoldo 

gadbenyacoov@gmail.com 

177.8.22.138 

Enviado em 05/03/2012 as 8:40 

Shalom a todos, com a graça de D-us estou postando pensamentos do mestre Rabino Avraham, disposto em sua obra (cabalá twistter). 

(você já pensou em D-us hoje?) 

(A realidade materialista é uma “casca” que oculta o fruto das verdades. Você nem percebe que vive na casca… e por isso despreza o fruto! ) 

Obrigado 

Edson Rogério Bertoldo 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.12.141 

Enviado em 05/03/2012 as 9:30 

Bom dia Sr Rabino Avraham, tenho uma duvida a respeito ao se Barbear é correto os Bnei Noach passarem a navalha em suas faces ou o correto é utiizarem aparelho elétrico de barbear. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/03/2012 as 9:46 | Em resposta a Jefferson. 

Este assunto não diz respeito aos não judeus. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

P.S. Continue aguardando sua resposta aos meus e-mails. Favor responder. 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 05/03/2012 as 10:30 

Caro Rabino Avraham , 

Se me for pertinente , gostaria de perguntar ao sr. Rav sobre o jejum, 

se nos Benei Nôach , podemos jejuar e , qual seria a os aspetos físicos e espirituais do jejum ? 

Desde já Muito obrigado, 

Tudo de bom, 

Cassiano. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.73.203.60 

Enviado em 05/03/2012 as 14:22 

Shalom Rabino Avraham, como foi dito em sua aula “YASHARÚT – Proteção através da Retidão”, Mestre tem momentos que o contato com certas pessoas nos levam ao um estado de tristeza e 

angustia, como se esvair-se de nós a alegria e a motivação, devemos nos afastar destas pessoas ou tentar ajuda-las? 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/03/2012 as 14:27 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Alessandro, 

Pense: se você não tem um tostão, você pode ajudar alguém que precisa de dinheiro? A resposta é não. Primeiro, a pessoa precisar estar em um estado que a permita se ajudar, porque ela já tem 

condições e capacidade para se manter no caminho certo e assim, viva espiritualmente. Depois, ela poderá ajudar outros, se D-us quiser. É verdade que existem sempre pessoas em condições piores 

do nós mesmos. Ainda que isso seja uma ideia verdadeira no domínio físico, quando tratamos de assuntos espirituais é pretensioso e perigoso achar que podemos sempre ajudar a qualquer um. Os 

missionários prosélitos das religiões idólatras conhecidas sofrem desta doença irritante… 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/03/2012 as 14:29 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Cassiano, 

Eu trato do brevemente do assunto de jejum no meu livro Darósh Darásh, pág. 208. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.73.203.60 

Enviado em 05/03/2012 as 14:48 | Em resposta a briskodesh. 

Rav Avraham entendi, mais se estas pessoas estão proximas, e guando eu disse ajuda-las, eu quero dizer para elas ao invés delas viverem sempre reclamando da vida, sempre arrumando doenças para 

chamarem atenção, dizendo a todo momento que isto ou aquilo não presta, Há inumeros motivos para sairmos desse estado pois o dom da vida ja é um presente muito grande. A idéia não é sair por ai 

pregando pois eu mesmo não sei nada, e tambem não foi isto que foi ensinado aqui pelo o Sr. 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/03/2012 as 14:55 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Se estas pessoas são próximas, eu acredito que algum investimento terá valor mesmo se a condição não é ainda ideal para o oferecimento. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.73.203.60 

Enviado em 05/03/2012 as 15:03 

Rav Avraham irei refletir sobre o assunto pois percebo sua orientação, talvez ao invés de acrescentar algo à uma pessoa eu posso é perder algo de mim, como estou no inicio de uma trajetória é facil 

se perder que D-us não permita. Muito obrigado 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/03/2012 as 15:07 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Que bom quando você entende… Um pouco de ajuda para alguém próximo é sempre bom no início da joranda (pois é uma forma de fazer chésed/bondade e ajdua a sua retificação), mas por hora eu 

disse um pouco… 

Luciano. 

luckluciano32@hotmail.com 

177.35.89.50 

Enviado em 05/03/2012 as 15:45 

Caro Rav Avraham. 

No shiur: “Conversas místicas II”, o senhor trata a respeito dos testes que são colocados frente a nós, aonde é citado o assunto das dificuldades financeiras, como sendo “um dos maiores testes que a 

pessoa pode enfrentar”. Em primeiro momento, dificuldade financeira pressupõe falta de recursos monetários; porém, não estaria embutida aqui a questão de como D’us nos testa, concedendo-nos- 

em determinadas ocasiões, uma quantidade maior de dinheiro [e demais recursos materiais], para ver até onde vai o nosso apego ao mesmo, onde haveria o risco de cairmos em idolatria, vendo no 

dinheiro um bezerro de ouro em potencial? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/03/2012 as 15:50 | Em resposta a Luciano.. 

Sim Luciano. Os testes de riqueza são muito difíceis também, pois testam exatamente como a pessoa se comporta diante da abundância que D-us provê. Moshé nosso mestre fala muito disso na Torá, 

admoestando o Povo que bastando “engordarem o seu gado” se esquecem de D-us etc. 

Muito bom, 

Rabino Avraham 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

186.221.203.118 

Enviado em 05/03/2012 as 19:08 

Caro Rabino Avraham, um ben Noach (no caso seria eu) está autorizado a ouvir a meguilat Ester, nesta quarta feira a noite, em uma sinagoga a convite de um amigo judeu e, depois da leitura, 

participar desta festa ou deve negar o convite feito com tanto entusiasmo? 

Grato pela ajuda. 

Um abraço. 

José. 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/03/2012 as 19:14 | Em resposta a José. 

Caro Sr. José, 

Só se o sr. fizer bastante barulho junto com todos na sinagoga cada vez durante a leitura da Meguilah – como é o costume antigo – ao se ler o nome do perverso Haman, que seu nome seja apagado. 

Rabino Avraham 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 05/03/2012 as 19:27 

Caro Rabino Avraham, 

Quando vemos um arco-iris, podemos faze a Brachá do arco-iris ou devemo fazer uma tefilá espontânea? 

Desde já muito obrigado, 

Tudo de bom ! 

Cassiano 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/03/2012 as 20:16 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Caro Cassiano, 

Se você souber a brachá (se não me consulte) ela deve ser feita. Não é o caso de fazer tefilá alguma e nunca assuma isso sem perguntar primeiro. É proibido fitar um arco-íris. Se um aparece, 

olhamos e fazemos imediatamente a brachá e não olhamos mais. 

Rabino Avraham 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.12.141 

Enviado em 05/03/2012 as 21:09 | Em resposta a briskodesh. 

Boa noite Sr Rabino Avraham, obrigado pela orientação, mas os e-mails com a resposta já enviei ao Sr vou verificar na minha caixa de email pois ontem mesmo mandei ao Sr Rabino Avraham e 

também ao SR Eliezer Ben Avraham irei verificar o que está acontecendo e mandareir novamente Shalom… 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 05/03/2012 as 21:39 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham , 

Muito obrigado , eu conheço a Brachá , ”Mas os detalhes de que o sr. acabou de revelar não !” 

Mas uma vez muito obrigado , 

Tudo de Bom ! 

Cassiano . 

Cassiano Pereira 

weblinkcampinas.net x 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 05/03/2012 as 22:16 

Caro Rabino Avraham , 

No caso , existe alguma brachá que nos Benei Nôach devemos fazer diante de uma autoridade religiosa ou do pais governadores ou juízes ? 

Desde já muito obrigado, 

Cassiano . 

José 

jose.marques@mpt.gov.br 

186.221.203.118 

Enviado em 05/03/2012 as 23:01 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham, fiquei extremamente feliz com a autorização do senhor e pode ter certeza que farei bastante barulho quando lido o nome do perverso Haman, que seu nome seja apagado. 

Um grande abraço. 

José. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.73.203.60 

Enviado em 06/03/2012 as 0:18 

Shalom Rabino Avraham, uma das maiores dificuldade que percebo é aprender agir com humildade, é compreender e aceitar o total desconhecimento, é combater a resistencia de admitir que tenho 

que começar do zero, é a ilusão de achar que preciso mudar poucas coisas pois algo ja tenho conhecimento, é aceitar que o que apredemos aqui é algo que mudará nossas vidas para sempre, nunca 

voltaremos a ser o que eramos. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/03/2012 as 6:57 | Em resposta a Jefferson. 

Até agora, não recebi nada Jefferson. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/03/2012 as 7:01 | Em resposta a Cassiano Pereira. 

Nenhuma brachá Cassiano. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/03/2012 as 7:04 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

A opção de não aceitar estas coisas é ficar submerso nas profundezas escuras da total debilidade espiritual e mental, de viver em ignorância sobre as verdades da vida. Em resumo: de viver no retardo 

mental agudo que domina tantos que ainda vivem um estado de proto-humanidade. Mas fora isso tudo, bem  

Rabino Avraham 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.93.49 

Enviado em 06/03/2012 as 9:09 

Shalom Estimado Rabino Avraham , 

Parabéns pela inspirada idéia no Twitter ! 

Com apenas um clic o leitor terá acesso a palavras santas. 

O senhor demostra mais uma vez um zelo sem restrições . 

Buscando ardorosamente trazer a Luz ,onde impera tao densa escuridão. 

Rabino Avraham,que Hashem lhe abençoe ,fortaleça e faça frutificar todas as sua obras.Amem 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.93.49 

Enviado em 06/03/2012 as 9:14 

Shalom Estimado Rabino Avraham , 

No seu livro “Cuidado Sua Alma Pode Estar em Perigo” o senhor faz menção sobre o olhar diretamente nos olhos de pessoas. 

Este cuidado também seria aplicado há determinados animais ? 

Desde já muito obrigada pela atenção 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

Regina 

Enviado em 06/03/2012 as 9:22 

Shalom Estimado Rabino Avraham , 

Ao ler a resposta dada ao colega sr.Jose ,surgiu uma pergunta. 

O por que de se fazer barulho quando o nome do perverso é lido? 
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regina.volley@googlemail.com 

77.191.93.49 

Muito obrigada 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

Francisco Fernando Pedrosa 

Sousa 

arcoxy101@gmail.com 

187.94.219.240 

Enviado em 06/03/2012 as 11:07 

Shalom RAV AVRAHAM, ao revisar comentários do ano 2011,encontrei uma questão do Sr Alessandro Ferreira Silva,referente á circuncisão datada de 30/10/2010 ás 18:30h.”Como posso realizar 

minha circuncisão?”.Resposta do estimado RAV enviado 30/10/2011,para o Sr Alessandro:”primeiro é possivel sim cumprir as 7 Leis…etc”.”Segundo, a circuncisão é um pacto sagrado de Hashem 

com o Povo de Israel há milhares de anos.Portanto, ela é somente para os judeus”.Perdoe-me Caro RAV AVRAHAM,discordar em parte da sua premissa.A circuncisão que se trata da secção total do 

prepúcio deixando a glande exposta ou a postectomia que difere por ser uma cirurgia de secção parcial do prepúcio,no caso especifico da primeira é altamente benéfica para os Bnei Noach,se 

protejam de doenças tais como:candidíase,hpv,hiv,sífilis.Eu penso que aqueles interessados na retificação e transformação da alma,evitem trangressões na área sexual,alimentar,façam sua circuncisão 

ou postectomia em qualquer fase da vida,de preferência o mais cedo possivel.Desculpe minha colocação e espero sua resposta para melhor orientação.Shalom RAV AVRAHAM.Obs:estou 

acompanhando sua inestimável obra diáriamente no site. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/03/2012 as 11:37 | Em resposta a Francisco Fernando Pedrosa Sousa. 

Incrível! Eu não sabia que você era uma autoridade mundial na Torá que “acha” que pode discordar sem humildade alguma, de D-us, de Sua Torá, e dos Sábios milenares e da Lei para assim afirmar 

as suas próprias “opiniões”? 

Rabino Avraham 

Márcio Roberto Kuasne 

marciorobertokuasne@hotmail.com 

189.27.84.171 

Enviado em 06/03/2012 as 15:25 

Shalom Rabino Avraham, espero que estejas bem na graça de D’us amém. 

Gotaria de fazer uma pergunta, se puder responder e se for viável fico muito grato pela vossa atenção tão especial. Quando uma pessoa está em estado terminal por algum tipo de enfermidade por 

exemplo, (Câncer),e esta pessoa tem uma melhora subita no seu quadro de saúde,esta melhora que ocorreu nesta pessoa siguinifica que ela vai partir deste mundo? 

Um caloroso abraço, e muito obrigado. 

Atenciosamente Márcio. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/03/2012 as 15:27 | Em resposta a Márcio Roberto Kuasne. 

A melhora súbita significa que ela vai ficar mais um pouco por aqui… 

Rabino Avraham 

Patricia Maciel Marques 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.84.171 

Enviado em 06/03/2012 as 16:01 

Shalom Rabino Avraham. 

Shalom amigos do site. 

Rav existe uma maneira correta e especifica dos noéticos comemorarem seus aniversários? A tradicional música do parabéns existe por ventura algo de errado ou oculto que não saibamos? Se for 

relevante minha dúvida, agradeço desde já pela atenção. 

Shalom e tudo de bom. 

Patricia. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/03/2012 as 16:04 | Em resposta a Patricia Maciel Marques. 

Cara Patrícia, 

O dia do aniversário deve ser celebrado em introspecção e auto-análise para que o ano seguinte seja vivido mais de acordo com os desejos de D-us. 

Também é positivo falar todo o livro dos Salmos neste dia. 

Rabino Avraham 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.12.141 

Enviado em 06/03/2012 as 17:52 

Boa tarde Sr Rabino Avraham, muito bom o texto Andando em linha Reta Cultivando e Refinando a alma, pois aborda o dia a dia principalmente assuntos de Chacotas, tolises, palhaçadas e toda 

sorte de falta de comportamento sério que assola todos. SR Rabino é bom em certos casos quando o ambiente de trabalho está sobrecarregado com essas tolises se afastar dessas pessoas pois as vezes 

me isolo num limite para que eu não me venha prejudicar, pois o desrespeito a falta de atitudes sérias, e as barganhas e as crendices idolátras são Grandes. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/03/2012 as 17:55 | Em resposta a Jefferson. 

Caro Jefferson, 

Exato. Todos deveriam imprimir os 2 textos (“YASHARÚT: Proteção através da Retidão” e “ANDANDO EM LINHA RETA”) e carregar próximos do coração e estudar sempre. 

Fico feliz que tenha entendido e apreciado, 

Rabino Avraham 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.93.49 

Enviado em 06/03/2012 as 18:06 

Shalom Estimado Rabino Avraham, 

Muito obrigada pelo novo texto escrito. 

Mais uma vez o senhor foi abrangente,claro e muito sensivel em seus ensinamentos. 

Que mais pessoas despertem para a verdade e que a Providencia Divina as oriente a entrar em contato com o seu santo trabalho. 

Tudo de Bom 

Muito agradecida 

Regina 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/03/2012 as 18:09 | Em resposta a Regina. 

Cara Dna. Regina, 

A parte profunda da Torá ensina que “barulhos” em geral afastam as “forças estranhas”. Para lidar com um representante tão intenso do anti-semitismo, um mal revelado como “Haman o perverso”, e 

que seu nome seja apagado, fazemos então muitos barulhos de alegria de Torá para que ele seja afastado e apagado por completo, se D-us quiser. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/03/2012 as 18:52 | Em resposta a Regina. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Dna. Regina, 

Sim de fato, animais considerados impuros (um assunto importante na Torá) devem não devem ser fitados, por razões místicas que eu prefiro não revelar aqui neste fórum. É melhor também que eles 

não vivam com as pessoas. Eu creio já ter respondido algo sobre isso aqui. Talvez fosse bom uma breve pesquisa nos posts das últimas semanas, ou talvez no PDF recente que eu disponibilizei no 

site dos comentários do mês de Janeiro/2012. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.10.68.105 

Enviado em 06/03/2012 as 19:16 

Shalom Rabino Avraham, parabens por esse momento de total inspiração Divina. Mestre lendo esta cartilha de comportamento e atitudes, pois é uma leitura que devemos levar sempre conosco, como 

é importante a obsevação de alquem como o Sr. pois algumas destas atitudes com certeza fez e infelizmente ainda fazem parte da minha vida, mais estou me esforçando para mudar este quadro tenho 

Fé que consequirei pois tenho me policiado sempre, acho que já avistei a escada só falta começar a subir se D-us quiser. E com ajuda do Sr. e a misericordia de Hashem andarei em linha reta. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

Francisco Fernando Sousa 

arcoxy101@gmail.com 

187.94.219.240 

Enviado em 06/03/2012 as 20:24 | Em resposta a briskodesh. 

Shalom RAV AVRAHAM,perdoe-me pela divagação e soberba da minha parte ao colocar de forma errada uma pergunta que terminou se tornando uma opinião ilógica.Minhas sinceras 

desculpas,estou lendo a TORÁ,e percebo que minha cegueira relacionado á questão religiosa ainda está distante kilometros de um entendimento aceitável ,uma vez que estou na realidade 

“engatinhando” e longe de absorver a enormidade dos ensinamentos da santa TORÁ.Peço desculpas ao SR RAV e também aos participantes dos comentários.Que HASHEM seja misericordioso e 

nos proteja.Amém. 
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Hildebrt 

hildeberto.aziz@gmail.com 

201.24.160.7 

Enviado em 07/03/2012 as 17:09 

B”H 

Gut Freilechen Purim Rav Avraham Chachamovits Shelit”a. 

Rav Avraham Chachamovits Shelit”a. como esta chegando uma data de uma festa que foi “transformada em pagã” por ignorância, gostaria de saber se, devemos evitar comprar chocolate ou algo do 

tipo nessas datas próximas? Mesmo que não tenham forma de coelhos ou ovos, mais sabemos que todas as grandes fabricas estarão fazendo chocolates em pro, pensando na comemoração dessa data, 

e prudente de nossa parte não comprar nem consumi-los? 

Obrigado, Rav Avraham Chachamovits Shelit”a. 

gut vakh 

Márcio Roberto Kuasne 

marciorobertokuasne@hotmail.com 

189.27.88.30 

Enviado em 07/03/2012 as 17:11 

Shalom Rabino Avraham, 

Espero que o Sr. Esteja bem na graça de D’us Todo Poderoso.No seu texto recente que por sinal é muito forte e inspirador, alem de ser vital para nossas vidas espiritual e material. amém. 

Rav ao meditar sobre a tsedacá me veio uma dúvida: Como devo agir diante de uma família que possui uma renda razoável, porém não consegue administrar seus recursos financeiros e solicíta 

sempre ajuda de terceiros. 

Seria justo eu fazer contribuiçao(TSEDACÁ) para esta família? 

Shalom, Tudo de bom e um grande abraço. 

atenciosamente Mácio Roberto. 

Francisco Fernando Sousa 

arcoxy101@gmail.com 

187.94.219.240 

Enviado em 07/03/2012 as 19:36 

Shalom RAV AVRAHAM,boa noite,no que concerne á transfusão sanguínea,qual sua orientação para conosco? 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.12.141 

Enviado em 07/03/2012 as 20:00 

Boa Noite Sr Rabino Avraham na atualizações do twitter “Estudos de Cabalá: KLIPÓT uma bela melodia e uma palestra extraordinária mexe com os sentimentos por dentro e faz pensar e refletir 

como o ser humano em geral é imaturo em suas atitudes esquece facil de seu Criador e substitui por tolises, alimentando estas cascas achando que estando neutro em assuntos espirituais e apenas 

tendo D-us no coração está tudo bem quando não está… 

Tatiane Neves 

tatianejneves@gmail.com 

177.8.22.149 

Enviado em 08/03/2012 as 11:47 

Shalom a todos, 

Gostaria de Recomendar a obra “Aromas Espirituais” => http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=2 , onde o Rabino Avraham clareia nossas mentes, e 

principalmente a respeitos das batalhas que enolvem este mês. 

Tatiane Neves. 

Patricia Maciel Marques 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.81.19 

Enviado em 08/03/2012 as 12:13 

Shalom Rabino Avraham, 

Que D-us seja louvado por toda a Eternidade, por inspirá-lo em seu maravilhosos e abençoado trabalho. Obrigada pelo texto Andando em Linha Reta, ele foi muito claro e contudente. Tenho 

aprendido muito com suas obras. Estou feliz por estar aqui e aprender como dar os primeiros passos no caminho da retidão. 

Que Hashém abençõe a cada amigo participante que esta empenhado em trilhar este caminho de retidão e Abençõe em dobro nosso Rabino que tanto se empenha em abrir nossos olhos e nos resgatar 

deste mundo de ilusões. 

Shalom e tudo de bom. 

Atenciosamente. 

Patrícia. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 08/03/2012 as 12:32 | Em resposta a Francisco Fernando Sousa. 

Faça se necessário e obviamente com o máximo de cuidado na condição ideal de higiene dos materiais envolvidos. 

Para os não-judeus este assunto termina aqui. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 08/03/2012 as 12:48 | Em resposta a Márcio Roberto Kuasne. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Márcio, 

O assunto de tsedacá é como, tudo na Torá, extenso. A base é que se dever dar tsedacá para quem precisa de fato, de preferência para alguém ou alguma entidade cashér. Sustentar alguém que viva 

uma vida não reta é sempre problemático. Mesmo assim, em certas situações damos tsedacá pra quem precisar. Você pergunta, mas faz um julgamento com a pergunta: “porém não consegue 

administrar seus recursos financeiros e solicíta sempre ajuda de terceiros”. Eu não sei as condições e realidades precisas desta família e possivelmente nem você saiba de fato. Tsedacá vem da palavra 

tsadik (“justo”), portanto significa justiça: fazer uma correção e justiça no mundo. É difícil fazer justiça enquanto se julga para baixo o recipiente da suposta justiça. Não é esta a melhor maneira de se 

pensar ou de dar tsedacá. Ainda que existam sim parâmetros para a tsedacá – e como sempre eles são bem mais aplicáveis aos judeus de fato – os Noéticos verdadeiros têm a obrigação de dar tsedacá 

também. É uma grande mitsvá e se todos dessem, ninguém ficaria com faltas em suas vidas. O conceito de “sustentabilidade” modernos é estritamente baseado na Torá, ainda que os ignorantes não 

conheçam a origem da ideia (aliás, algo típico nas nações – ainda que compreensível – que desconhecem em geral a origem de tudo na Torá). É importante refletir osbre estes pontos (e outros que 

virão, se D-us quiser) para dar tsedacá para o recipiente mais merecedor e necessitado possível. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 08/03/2012 as 12:55 | Em resposta a Jefferson. 

Caro Jefferson, 

Que bom que você ouviu esta aula no Twitter. Ando testando esta nova tecnologia de enviar aulas diretamente para o Twitter (aliás, estou sempre envolvido com novas tecnologias de Internet): a 

tecnologia a serviço de D-us. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Luciano. 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.22.65 

Enviado em 08/03/2012 as 13:55 

Caro Rav Avraham. 

Já foi tratado aqui neste fórum o assunto da proibição dos Bnei Nôach frequentarem templos idólatras, adentrando em tais ambientes. Agora, é comum andarmos pelas ruas, avenidas e principalmente 

nas praças e nos depararmos com tais templos. Para os Bnei Nôach haveria alguma lei sobre evitar passar em frente a tais lugares, inclusive, em cemitérios – em que a idolatria também se faz 

presente ? Como agir em tais situações? 

Tudo de bom. 

Luciano. 

Patricia Maciel Marques 

ppatimar@hotmail.com 

189.27.85.222 

Enviado em 08/03/2012 as 14:17 

Sim Rav, Muito obrigado pela sua atençao especial conosco, e também pela resposta. 

Shalom, 

Márcio Roberto. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 08/03/2012 as 14:53 | Em resposta a Luciano.. 

Caro Luciano, 

======================== TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ============================ 

O seu problema é o meu problema. Existem algumas coisas, mas como já expliquei aqui e na minha obra, é proibido fitar o que é abominável para Hashém. Isto é aplicável a absolutamente tudo que 

é abominável para Ele. Na Torá a palavra abominação/abominável aparece 35 vezes (fora nas Escrituras, que aparece umas 60 vezes). Procure-as e saberá bem tudo que é proibido se ligar, fitar, ou 

ter benefício. Claro que este não é um conselho real. O ponto é que tudo que contraria as leis de D-us é em um grau ou outro, uma “abominação” por assim dizer, ainda que alguns casos a Torá deixa 

claro a gravidade disso, como por exemplo na idolatria e homoxessualismo (que é dito como ódio a D-us, veja o meu livro Darósh Darásh). Enfim, fitar uma mulher sem recato na rua, um templo 

idólatra (que existem aos montes), uma estátua, etc. são claro exemplos do que não se deve fazer. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 
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Luciano. 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.22.65 

Enviado em 08/03/2012 as 15:26 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rav Avraham. 

Agradecido pela resposta. Então, pelo que entendi, o ato de se passar em frente a tais lugares, em determinadas ocasiões é algo inevitável; porém, cabe a nós desviarmos o olhar, dando literalmente as 

costas a tais abominações que o senhor citou. 

Que HaShem continue proporcionando todo o vigor e saúde para o nosso amado Mestre. 

Luciano. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 08/03/2012 as 15:53 | Em resposta a Luciano.. 

E nunca pegue uma moeda (ou qualquer coisa de seu interesse) do chão que esteja diante de um templo pagão ou estátua. Este é um velho truque para fazer a pessoa se abaixar e de fato, cometer um 

ato de idolatria. Na antiga Roma, na frente das “cerejas”, era comum construírem um pátio avançado com uma entrada. E esta entrada tinha uma porta ou várias. Todas eram feitas com os batentes 

superiores reduzidos para garantir que a pessoa tivesse que abaixar sua cabeça para entrar no pátio e depois seguir para o templo. A mesma coisa diante de certas conhecidas “fontes turísticas” (na 

Itália, por exemplo), aonde costumeiramente são até hoje colocadas moedas na fonte e nos bebedouros adjacentes para que tolos incautos que sempre existiram, se abaixem diante destes deuses 

inferiores. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 08/03/2012 as 20:46 | Em resposta a Hildebrt. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Hildeberto, 

======================== TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ============================ 

Este é um assunto muito importante. Não posso respondê-lo todo aqui, mas vou ao menos explicar o básico. Apesar que vivemos em uma realidade atual de grandes e extraordinários disfarces da 

sítra áchra, ela está muito ativa. Os disfarces tão complexos do mal é algo isso que só vem a revelar de fato a intensa e cataclísmica força que de sua atuação no mundo. Veja, quando uma pessoa 

compra um “lindo” ovo de chocolate de “Ásco-a”, ela certamente pensa: “Que lindo ovo. Acho que seria um belo presente de Áscoa para o Zézinho”. Naquele momento, esta pessoa tem a “intenção 

no coração” de diretamente agradar o seu colega através de uma “glorificação de idolatria”. Ela não comete um ato idólatra direto, mas sim glorifica o ídolo através de inserir em seu coração e mente 

o desejo de afetar a realidade (do seu colega) através de um objeto associado diretamente com um rito pagão. Quando ela compra o objeto, ela sustenta literalmente toda uma cadeia de pessoas e 

negócios que através da glorificação desta (e outras) idolatrias, ganham benefícios. Tirar qualquer benefício de idolatria é sumariamente proibido para judeus e em muitos aspectos, para Noéticos, 

pois isso enaltece o ídolo na maneria, costume e modo que ele é adorado. Aqui, o possuir e ingerir do tal ovo é a maneira para verdadeiramente glorificar este demônio e faz da pessoa ligada a isso 

um glorificador de idolatria, e assim, um “acessório” da sítra áchra em algum grau e nível que só D-us sabe. Portanto, quando alguém recebe qualquer presente desta espécie, se for possível e sempre 

educadamente, ela deve em princípio declinar o presente. Se não, novamente com educação ela deve receber o presente e logo depois se livrar dele de modo definitivo. E aqui nós temos outro assunto 

complexo. Existe uma proibição judaica (e acredito ter valor para Noéticos) chamada de Lifnêi Ívar (a proibição de “colocar um obstáculo para um cego tropeçar”). Este é um assunto muito extenso 

na Torá e aqui ele é aplicável da seguinte maneira: Você recebe o tal objeto em qualquer uma das festas idólatras tão adoradas nesta cultura, e joga fora o objeto como deveria. Errado. Ele precisa ser 

primeiro “alterado” para que, por exemplo, o lixeiro não o ache em sua lata de lixo e traga-o para a sua própria família, fazendo então de “você” parcialmente responsável por um ato de glorificação 

de idolatria. Infelizmente (esta é a lei espiritual), somente um idólatra ele mesmo pode desfigurar um ídolo (a maneira correta de agir) – uma ação meritória com valor espiritual de rebaixamente da 

entidade associada a ele. É fácil entender isso: se um idólatra resolve “subitamente” pegar um dos bonequinhos ridículos estilo “Little People” que eles gostam de deixar no balcão de seus negócios e 

para sua “adoração casual” (ou como símbolo entre os idólatras de “pertencerem ao mesmo clube”), e por um milagre, uma súbita inspiração Divina misericordiosa, ele decidi desfigurar o ídolo, este 

agora foi devidamente “rejeitado e rebaixado”. Entretanto, um indivíduo que não é idólatra, não tem como fazer isso, pois ele por ser uma pessoa de D-us ele já é uma por definição uma força 

contrária à idolatria, e não tem o impacto espiritual de um idólatra (de alguém do próprio “campo” da sítra áchra) ele mesmo fazer uma rejeição que desfigure o ídolo, deixando-o literalmente ridículo 

e patético. Mesmo assim, pelo menos, antes de jogar o tal ovo no lixo (ou outros objetos para das várias festas idólatras), a pessoa que não é idólatra (e recebeu este presente que não é presente) 

deve destruir o objeto, para que outra pessoa não o use como ela mesmo evitou de fazer. Estou resumindo tudo, mas creio que agora este importante assunto esteja mais esclarecido. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.88.18.121 

Enviado em 08/03/2012 as 22:58 

Shalom Rabino Avraham, estamos em um ano de eleição em nosso País, como devemos tratar deste assunto mestre? pois infelizmente nossos candidatos na maioria das vezes não conseguem 

preencher requisitos basicos, como honestidade etc. 

grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 08/03/2012 as 23:03 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Vote no menos pior. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.88.18.121 

Enviado em 09/03/2012 as 0:12 

Shalom Rabino Avraham, se for pertinente e ajudar em meu crescimento me tire uma dúvida, Em uma reencarnação a pessoa tem conciencia desta nova oportunidade? neste periodo entre morte e 

reencarnação sua alma anda pelos mundos superiores? 

grato 

Alessandro Ferreira 

P.S. obrigado pela resposta da pergunta anterior. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 09/03/2012 as 9:27 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Só se a pessoa “voltar” aqui como político corrupto. Aí ela tem consciência de tudo o que é de verdade  

Rabino Avraham 

Chana 

chana.bat.avraham@gmail.com 

177.8.17.130 

Enviado em 09/03/2012 as 11:55 

Rabino Avraham, 

Sobre a festa idólatra que se aproxima, seria permitido impedir os filhos de irem a escola nestas datas? Quando é feriado, dias antes eles passam assuntos, materiais, cantigas e figuras sobre estas 

datas (às vezes até pintam as crianças) e quase sempre ainda fazem comemoração dentro destas instituições. Hostaria de poder tirar esta dúvida com Sr.ou um aconselhamento. 

Chana 

Jose 

jose.marques@mpt.gov.br 

186.221.204.79 

Enviado em 09/03/2012 as 12:44 

Caro Rabino Avraham, 

Ao fazermos o ” Shemá”, na parte em que temos de dizer o nome de D,us, é permitido pronunciá-lo como ” Adon-i”, ao invés de ” HaShem”? 

Muito obrigado. 

Um grande abraço. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 09/03/2012 as 13:09 | Em resposta a Chana. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Chána, 

================================ TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA =============================== 

Eu não conheço as implicações legais sobre isso. Entretanto, em princípio, eis a minha “opinião”: quando uma criança está doente ela não vai a escola. De mesma maneira, se sabemos que existe uma 

epidemia ou mesmo uma criança que contraiu alguma doença contagiosa (que D-us não permita), também os pais responsáveis devem questionar fortemente se seus filhos deveriam ir para a escola. 

Aqui, temos uma doença espiritual séria e que o prognóstico é que ela dure pelo menos o tempo total da adoração pagã em questão. Portanto, a fim de evitar “contaminação espiritual” dos filhos, 

seria prudente repensar se eles devem ou não atender às ulas neste período negro. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 09/03/2012 as 13:24 | Em resposta a Jose. 

Caro Sr. José, 

======================== TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ========================= 

Pelo contrário, o Shemá só e unicamente tem valor se for usado o Nome Ad–i. 

Agora, vale o alerta que este nome não pode ser usado em vão, ou seja, fora de uma oração sancionada. Muitos não judeus – eu vejo isso na Internet – sem conhecimento algum escrevem e falam este 

Nome Santo em vão. Isto é uma violação direta do mandamento de não trarás o Nome de D-us em vão, algo feito extensamente (para variar) nesta cultura de ignorância generalizada e espessa. Esta 

violação traz doenças para o mundo bem como decretos severos. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 
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Jose 

jose.marques@mpt.gov.br 

186.221.204.79 

Enviado em 09/03/2012 as 15:21 | Em resposta a briskodesh. 

Muito obrigado, caro Rabino. 

Era desta forma que eu fazia, mas ouvindo esta primeira frase cantada pelo MBD (Mordechai ben David) em um cd (toda a música era a repetição desta frase varias vezes), surgiu a minha dúvida, 

pois ele utilizava HaShem, no lugar de Ad-i. 

Um grande abraço. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 09/03/2012 as 15:43 | Em resposta a Jose. 

Justamente. Ele assim o faz, pois sabe que fora da tefilá é proibido usar o Nome de D-us em vão. 

Rabino Avraham 

Chána 

chana.bat.avraham@gmail.com 

177.8.17.130 

Enviado em 10/03/2012 as 16:47 | Em resposta a briskodesh. 

Rabino Avraham, 

Agradeço imensamente a reposta do Sr., que mais uma vez prova as verdades da Torá sobre nossas vidas. É impossível negar que nestes períodos, resfriados, gripes … (epidemias, como o Sr. citou) 

são frequentes nestes períodos, pude perceber mesmo isto agora com este conselho, e relembrando os anos letivos. De agora em diante ficarei mais tranquila impedindo-os de ir à escola nestas datas. 

proporcionando a eles uma vida mais saudável. Esta é mais uma das várias oportunidades de medicina preventiva que o Sr. sempre vem nos ofertando. Muito obrigado por mais este 

esclarecimento/conselho. 

Chána. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.216.228 

Enviado em 10/03/2012 as 19:25 

Shalom Rabino Avraham, tudo de bom, mestre tenho estudado sempre, me esforçado para consequir entendimento necessario, e percebi que no meu caso a necessidade não é só compreender é 

principalmente por em prática se D-us quiser. Acho que pensei que iria aprender tudo de uma vez e imediatamente por em prática, num piscar de olhos seria experto em assuntos espirituais. Tenho 

que iniciar transformando os pequenos defeitos e hábitos, pois eles é que nos leva a grandes fracassos. Mais algo em mim mudou, tenho plena convicção de que tudo que ocorre em nossas vidas é por 

determinação de D-us e que não à nada alem D-le. Obrigado Rav. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 10/03/2012 as 19:38 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

“Acho que pensei que iria aprender tudo de uma vez e imediatamente por em prática, num piscar de olhos seria experto em assuntos espirituais” 

Esta frase é insana, por falta de uma palavra mais forte. É o mesmo que dizer: eu achava que entenderei todas as matérias do mundo, matemática, física, química, geografia, história, tecnologia, arte, 

literatura, pintura, música, etc. e muito mais ainda, todas e em todos os níveis e além disso entenderia em um piscar de olhos, me tornando um mestre total de tudo. 

É realmente preocupamente que alguém possa ter um grau tão profundo de devaneio como um intenso surto psicótico sem retorno. 

Mas claro que no seu caso, foi só uma “força de expressão”, 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.216.228 

Enviado em 10/03/2012 as 20:05 | Em resposta a briskodesh. 

Rav com certeza foi uma “força de expressão” a intenção era mostrar como é imenso todo este aprendizado, e que tão longe estou de todo este conhecimento, ideia era mostrar principalmente a 

distancia entre a pratica e a teoria, pois trato de assuntos tão profundos e mau consigo mudar pequenos defeitos. 

Obrigado pela resposta 

Alessandro 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.216.228 

Enviado em 10/03/2012 as 23:08 

Rav Avraham, lendo “Vós, que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele preserva as almas dos Seus santos; Ele os livra das mãos dos ímpios” (*Salmo 97:10), Mestre temos que odiar tudo que repesenta o 

mal, para que assim nos livrarmos de tudo que nos afasta de D-us? Temos que odiar o egoismo que nos impede de receber a Luz Divina? 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 10/03/2012 as 23:09 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Obvio. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.6.216.228 

Enviado em 11/03/2012 as 0:26 

Rav Avraham, é dito que o porco possui caracterisca em seu estomago parecido com a do homem. A risco de doenças peculiares deste animal afetar homem?Ex; gripe suina. A alguma profecia que 

alerta os homens a respeito da utilização de orgãos para transplante de um animal como um porco? 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 11/03/2012 as 9:07 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Você acha mesmo que existe uma profecia que falasse de transplantes e ainda mais de de porco? Por favor… 

Rabino Avraham 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.19.247 

Enviado em 11/03/2012 as 9:31 

Shalom Estimado Rabino Avraham , 

Revendo o vídeo Shemót ,surgiu uma duvida . 

Seria possível uma pessoa através de suas transgressões ou nao cumprimento de suas obrigações conseguir bloquear / desligar -se totalmente de D’us ? ( que D’us nao permita) 

Desde já muito obrigada pela sua atenção para conosco 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 11/03/2012 as 9:37 | Em resposta a Regina. 

Obvio que sim, mas é possível que mesmo no último instante de sua vida, se ela fizer teshuvá, então ela se “conecte” novamente a Ele, por assim dizer. 

Rabino Avraham 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.12.141 

Enviado em 11/03/2012 as 10:56 

Bom dia Sr Rabino Avraham, tenho uma duvida se for pertinente eu saber é em questão a pascoá Pessach, para um Bnei Noach é permitido rezar neste periodo e comemorar lembrando da Grande 

libertação do povo Judeu ou é totalmente proibido comemorar está data lembrando que muitas familias de tristões comemoram esta data em memória de seu ídolo. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 11/03/2012 as 11:21 | Em resposta a Jefferson. 

Obvio, claro que sim. Os judeus continuam a rezar todos os dias e estudar. 

Rabino Avraham 
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Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.12.141 

Enviado em 11/03/2012 as 14:22 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado SR Rabino Avraham, pela orientação que Hashem o Unico lhe abençõe. 

Patricia Maciel Marques 

ppatimar@hotmail.com 

177.17.147.186 

Enviado em 12/03/2012 as 21:28 

Shalom Rabino Avraham 

Rav aprendemos que o pecado do adultério trás consequências gravíssimas para seus autores. Enfim minha dúvida é; estas consequências podem atingir os filhos, netos… deste autores? Se sim como 

evitar tais decretos? Pois muitas vezes estas gerações nem fazem ideia da real situação. 

Se estiver equivocada por gentileza me corrija. Obrigada. 

Que o Criador do Universo Lhe abençõe hoje e sempre. 

Shalom e tudo de bom. 

Patrícia. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.11.203.18 

Enviado em 13/03/2012 as 1:02 

Shalom Rabino Avraham, esta frase tem validade,”somente a Torah e o Livro de Ester são eternos, os demais, como os Profetas, uma vez cumpridas as profecias, não terão mais eficácia.”, Rav o 

livro de Ester é tão importante assim? pois ele é poucas vezes mencionado. 

Grato. 

Tudo de bom 

Alessandro 

Chana 

chana.bat.avraham@gmail.com 

177.8.17.130 

Enviado em 13/03/2012 as 15:01 

Shalom a todos, 

As mais recentes instruções do Rabino Avraham: “Andando em linha reta” e “YASHARÚT: Proteção Espiritual através da Retidão”, favorece em especial os que buscam através deste site, conhecer 

a obra do Rav dedicada aos Judeus e aos Noéticos do Brasil. Uma Riqueza em Reconhecimento ao D’us único.  

Chána Bat Avraham 

Chána 

chana.bat.avraham@gmail.com 

177.8.17.130 

Enviado em 14/03/2012 as 11:36 

Bom dia e Shalom a todos, 

Rabino Avraham, a memória do Sr. se mantém viva em nossos corações até mesmo nesta “aparente” ausência do Sr. Em uma rotina de negócios diária, surgiu uma pergunta: “Como agir em nossas 

negociações comerciais após tentar transformar nossa conduta de acordo com a Sexta Lei Noética (se baseando SEMPRE, e a qualquer oportunidade, no código de conduta moral de nossa classe 

espiritual: sexta lei: códigos civil, tributário etc….) se quando um representante de uma multinacional responde aos questionamentos ora tratados comercialmente de forma a “tentar” se redimir de 

seus erros anteriores utilizando a expressão “Um abraço” ao final do contato (via e-mail), sendo que o contato é entre um homem e uma mulher e que nem se conhecem pessoalmente? Melhor 

ignorar? Ou devo tentar rejeitar esta expressão me manifestando de alguma forma para que ela não prejudique o andamento deste processo comercial? E isto sem comentar o contexto destes contatos, 

e-mails (que na verdade trata-se de um grande transtorno ocasionado pela falta de prática desta sexta Lei Noética, mas que estou tentando retificar). Este foi um erro que gerou outro erro (a falta de 

informalidade ao usar a expressão “um abraço?)?. Desculpe tantas perguntas, mas os ensinamentos do Sr. estão cada vez mais florescendo em nossas vidas (nosso dia a dia, materializando-se 

verdadeiramente em nosso cotidiano), e estou muito feliz e sorridente “Servindo a D’s com alegria”, e ainda estar sendo favorecida pela bondade divina tentando seguir às ordens/caminhos do Sr. 

meu Mestre em Torá. Agradeço imensamente o Sr. por tudo isto. 

Chána. 

Márcio Roberto Kuasne 

marciorobertokuasne@hotmail.com 

187.113.48.30 

Enviado em 14/03/2012 as 14:29 

Shalom Rav Avraham. 

Se me permite Rav, gostaria de fazer mais uma pergunta. 

Quando nós encontramos objetos caido na rua, teria alguma implicaçao pergarmos este objeto e trazermos para nossa casa e fazer uso dele? 

Muito Obrigado Rabino Avraham pela sua comprensão e carinho. 

Uma boa tarde, e tudo de bom. 

Atenciosamente, Márcio Roberto. 

Luciano. 

luckluciano32@hotmail.com 

187.2.204.29 

Enviado em 14/03/2012 as 16:50 

Caro Rav Avraham; 

A respeito da raiva – um tema que o senhor trabalha em vários shiurim e também na obra: “Cuidado: sua alma pode estar em perigo”, aonde nos é ensinado que a mesma é uma postura idólatra, então 

isso poderia estar conectado ao conhecido termo popular referente a uma pessoa raivosa que esta: “ficou fora de si”? Porque, quem afirma isso, estaria concordando que , saindo de si, algo o ocupou 

– no caso, alguma entidade do lado oposto a D’us. Todos estamos propensos a nos deixar dominar pela raiva, e, como o senhor no ensina na obra: Cuidado, “a raiva desenraíza a alma daquele que a 

deixou dominar”, chegando a pessoa até mesmo a perder todo o estudo de Torá que realizou até aquele momento [ algo muito grave e complexo]. Seria uma forma de se proteger da raiva, a leitura 

daquela “Segulah de Proteção” espiritual que o senhor recentemente nos enviou? 

Tudo de bom. 

Luciano. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 15/03/2012 as 19:04 | Em resposta a Luciano.. 

Sim para sua pergunta e eu reafirmo este entendimento na nova obra “Andando em linha reta”. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 15/03/2012 as 19:15 | Em resposta a Márcio Roberto Kuasne. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Márcio, 

Tudo tem implicação na vida. Se o objeto é de alguém que o perdeu, existem leis para tentar devolvê-lo. Se não é de ninguém, também existem leis. Ao que me consta, estas leis são aplicáveis 

somente aos judeus (e é chamado da mitsva de hashavas aveidah, “retornar objetos perdidos”). Mas, quando for possível, procurarei algo relevante aos Noéticos sobre este assunto. 

Rabino Avraham 

Carlos Alberto Martins 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.19.143 

Enviado em 15/03/2012 as 20:09 

Shalom, Rabino Avraham, 

Com a destruição do Templo Sagrado, como fica os sacrificios, oferendas e os rituais estabelecido na Torà? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 15/03/2012 as 20:19 | Em resposta a Chána. 

Pela Graça de D-us: 

Cara Chana, 

============================= TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ============================= 

Obviamente é muito importante evitar (e todos aqui AINDA fazem isso) a enorme simplificação de assuntos da sempre majestosa extensão da Torá. Não se trata coisas com tantos desdobramentos e 

nuances possíveis em um fórum como este, e ainda, com várias perguntas adicionais que só fazem do assunto ainda mais complexo. Eu fico perplexo com esta forma de pensar: uma espécie de 

imediatismo que jamais poderia ser satisfeito. Mesmo em uma conversa informal, dois seres humanos tratariam destes mesmos assuntos – ainda que sem entendimento e profundidade – horas a fio. 

Como poderia eu então neste e tantos outros assuntos, presumir de adentrá-los em algumas poucas linhas? Lhe bastaria uma resposta “enlatada” de “bate pronto”, sem que houvesse o cuidado 

necessário para tentar ao menos abarcar os desdobramentos mais primordiais aqui presentes? Eu me faço esta pergunta toda vez que alguém aqui me faz uma pergunta com um escopo obviamente 

não percebido pela pessoa. Peço a todos, recato no perguntar e sensibilidade mais aprofundada para evitar perguntas genéricas que são – em última instância – sem propósito e jamais serão 

respondidas legitimamente na forma em que foram colocadas. Isso é verdade ainda que eu aplauda o interesse e revelação das enormes modificações positivas que estão ocorrendo com cada um que 

caminhe na verdade da Torá. Talvez, como sugestão, seria sempre melhor buscar “estreitar” o escopo da pergunta para o mais prático e razoável possível e nunca colocá-la de modo tão abrangente. 

Certamente, em outro fórum mais adequado, estas e outras questões poderão ser trabalhadas com o rigor e carinho necessários para o encaminhamento sincero e produtivo que eu almejo para você e 

todos aqui, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

Enviado em 15/03/2012 as 20:21 | Em resposta a Carlos Alberto Martins. 

Caro Carlos, 

É bom “vê-lo” aqui novamente. 

Enfim, os corbanót (“sacrifícios”) foram “substituídos” por partes significativas da liturgia (rezas), em estrito acordo com a halachá (“lei da Torá”). 

Ótima pergunta, 
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achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 15/03/2012 as 20:22 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

“esta frase tem validade” 

Desculpe, sem fontes fidedignas citadas, não se conversa de Torá. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 15/03/2012 as 20:23 | Em resposta a Patricia Maciel Marques. 

Olá Patricia, 

Eu não compreendi sua questão. Tente buscar maior “definição” na sua pergunta. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.12.141 

Enviado em 15/03/2012 as 21:28 

Boa Noite SR Rabino Avraham, tenho uma pergunta se for pertinente eu saber. Estudando o livro do profeta Daniel no capitulo 12: versículo 1 está escrito que Naquele tempo, levantar-se-á Mihael, 

o grande príncipe celestial, o patrono dos filhos de teu povo, e haverá uma época de tribulações como nunca houve em tempo algum, desde que existem as nações. De acordo com está profecia 

estamos vivendo neste tempo e depois da chegada do Mashiach haverá punição para as nações pois não terem escutado os ensinamentos dos Sabios de Israel? 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.72.220.52 

Enviado em 15/03/2012 as 21:49 | Em resposta a briskodesh. 

Shalom Rav Avraham, esta frase foi dita por um amigo, ele é judeu ortodoxo, ele diz que é da tribo de Levi, “todo aquele que profana coisas sagradas… que menospreza as festas religiosas… mesmo 

que tenha estudado e tenha praticado boas obras, não tem parte na vida futura” (Pirkêy Avot 3:15 – Sidur, p. 429). Quando uma pessoa, alegadamente, diz que deseja fazer o Retorno, e isso for 

sincero, nada, mas nada mesmo, a impedirá de honrar as Mitsvot. E participar de uma Festa de Purim é algo muito sagrado. Como dizem nossos Sábios, somente a Torah e o Livro de Ester são 

eternos, os demais, como os Profetas, uma vez cumpridas as profecias, não terão mais eficácia.” foi baseado neste comentario que fiz minha pergunta. 

Obrigado 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 15/03/2012 as 22:20 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

” esta frase foi dita por um amigo, ele é judeu ortodoxo, ele diz que é da tribo de Levi” 

Desculpe, sem fontes fidedignas citadas, não se conversa de Torá. 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 16/03/2012 as 9:18 | Em resposta a Jefferson. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Jefferson, 

============================= TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ============================= 

Este verso em Daniel fala do período chamado de Chêvlei Mashiach (“as dores do parto do Mashiach”). Os sábios entendem este período como sendo o tempo depois da guerra (nuclear) que 

dizimará e afetará todo o mundo. Este será um período de grandes testes de todas as formas para os retos, a fim de limpar completamente as suas almas de toda e cada atração pelo mundo físico. Este 

será o tempo quando as klipót – as forças antagônicas a D-us – serão anuladas e Israel será filtrada, do mesmo modo que se separa algo bom do lixo. Assim, só haverá o bem e nada mais do mal 

existirá no mundo. As pessoas que se adornaram com as mitsvot – tanto judeus como Noéticos, ainda que em níveis bem diferentes – e em pureza e limpeza espiritual brilharão neste período tão 

difícil e não sofrerão estes testes tão imensos e terríveis designados aos que vivem uma realidade superficial e tola. Estes de entendimento literal da Torá (e obviamente os transgressores dela) 

precisarão ser testados para ver que lado eles realmente estão, se o bem ou o mal. OS que se aprofundarem no Sód (na parte mística da Torá de acordo com as estritas instruções cashér) serão estes 

que brilharão assim como está escrito: “Os sábios resplandecerão como o ‘esplendor’ (Hebraico: ZOHAR) do firmamento, e os que ensinam as multidões como viver em integridade brilharão para 

sempre, como as estrelas” (Daniel 12:3). Em resumo, Hashém ensinará de uma vez por todas a lição para todos os retos – para que se desliguem do mundo físico – e entenderem a antiga lição da 

Torá: “Para fazer-te saber que nem só de pão vive o homem, senão que de tudo o que sai da boca do Eterno, disso vive o homem” (Deuteronômio 8:3). Este será um tempo de transformação para os 

retos. Esta transformação será psicológica e espiritual em um grau evolucionário que promoverá uma nova e mais elevada espécie humana, tudo por desígnio Divino. Assim, teremos um retorno ao 

nível extraordinário de Adam antes de sua queda no Gán Éden, amém. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Fernanda 

fernanda-odessa@hotmail.com 

187.22.195.13 

Enviado em 16/03/2012 as 10:40 

Shalom Rabino Avraham 

Gostaria de aproveitar a resposta do Sr ao colega Jefferson sobre a profecia de Daniel 12- 1, e tirar uma dúvida . 

Mashiach só virá após este período ,ou sua vinda acontecerá, para interceder neste momento de aflição ? 

Grata por sua atenção 

Fernanda 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.29.162.14 

Enviado em 16/03/2012 as 10:54 | Em resposta a briskodesh. 

Bom Dia Sr Rabino Avraham, muito obrigado pela Sua Grande Luz que é a sua Orientação, que Hashem lhe abençõe com Sabedoria e Saude cada vez mais. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 16/03/2012 as 13:01 | Em resposta a Fernanda. 

Claramente, só D-us conhece os Seus planos para quando e como as coisas acontecerão no futuro. 

Rabino Avraham 

Hildbrto 

Hildbrto.aziz@gmail.com 

200.163.109.113 

Enviado em 16/03/2012 as 13:32 

Shalom Rav Avraham Chachamovits Shelit”a. como esta chegando uma data de uma festa que foi “transformada em pagã” por ignorância, gostaria de saber se, devemos evitar comprar chocolate 

nessas datas próximas? Mesmo que não tenham forma de coelhos ou ovos, mais penso que todas as fabricas estarão fazendo chocolates em pro, pensando em comemoração dessa data, e prudente de 

nossa parte não comprar nem consumi-los? 

“No caso, o que devemos fazer se também ganharmos o mesmo de alguém?” 

Obrigado Rav Avraham Chachamovits Shelit”a. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 16/03/2012 as 13:50 | Em resposta a Hildbrto. 

Caro Hildeberto, 

Eu respondi a uma pergunta semelhante recentemente. Por favor, pesquise aqui a resposta, pois este é um assunto muito importante. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Hildbrto 

Hildbrto.aziz@gmail.com 

200.163.109.113 

Enviado em 16/03/2012 as 14:02 

Shalom Rav Avraham Chachamovits Shelit”a. 

Me desculpe, pensei que não tinha saído a minha pergunta antes. Obrigado por responder, foi de suma importância cada palavra explicada pelo senhor Rav Avraham Chachamovits Shelit”a. 

Que HaShem esteja abençoando o senhor Rav Avraham Chachamovits Shelit”a, e toda sua família. 

Gut Shabbs 

Carlos Alberto Martins 

Enviado em 16/03/2012 as 14:05 | Em resposta a briskodesh. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Rabino Avraham, 

Obrigado pela resposta . Gostaria de dar continuidade mais uma indagação: De que maneira essa substituição e revelada, e a quem compete recebe-la, e de que forma? 
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vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.21.84 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 16/03/2012 as 14:08 | Em resposta a Carlos Alberto Martins. 

É algo que os judeus fazem diariamente. 

Rabino Avraham 

Marcel Patriota 

marcelpatriota@hotmail.com 

201.24.224.168 

Enviado em 16/03/2012 as 19:28 

Pela Graça de D-us 

Caro Rabino Avraham, 

Os contatos com o senhor devem ser sempre frequentes e, se possível, diários. Tenho estado longe desta recomendação, apesar disso busco com minhas limitadas forças incorporar os ensinamentos 

trazidos pela Torá. 

Bom, hoje ouvi uma informação gravíssima no campus universitário onde tenho frequentado, uma aluna pôs fim a própria vida, que este ato não se repita. 

Ao receber uma notícia de morte devemos reconhecer o quanto HaShém é justo sem dizer o Nome d’Ele, mas no caso mencionado acima devemos proceder de que forma, tendo em vista o 

derramamento de sangue no local de uma forma descontente e declaradamente agressiva? 

Levei um grande choque, obrigado. 

Tudo de bom, 

Marcel 

Patricia Maciel Marques 

ppatimar@hotmail.com 

189.59.114.106 

Enviado em 16/03/2012 as 19:58 

Shalom Rabino Avraham 

Shalom amigos do site 

Rav reformulando a pergunta do dia 12/03. 

Um pai de família que prática o adultério. C’h. Seus filhos e netos podem de alguma forma serem atingidos, amaldiçoados em decorrência deste pecado? Ou somente o autor do pecado colherá as 

consequências? 

Desde já agradeço pela atenção. 

Que Hashém lhe abençõe hoje e sempre. 

Shalom e tudo bom. 

Patrícia. 

marcio roberto kuasne 

marciorobertokuasne@hotmail.com 

189.27.81.71 

Enviado em 17/03/2012 as 15:45 

Shalom Rav, muito obrigado pela resposta. 

Tudo de bom. 

Antenciosamente Márcio. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.95.77 

Enviado em 17/03/2012 as 21:37 

Shalom Rabino Avraham, tudo de bom para o Sr. e aos meus colegas do site, irei abordar um assunto se for pertinente comentar, agradeço desde ja. Mestre em minhas leituras da Torá e de suas 

obras, tem algo que percebi bem claro principalmente na Torá, o homem quando esta em dificuldades, seja financeira ou saude ele busca `a D-us com tanta determinação e se compromete a cumprir 

suas obrigações obedecer seus estatutos e leis, mais com o passar do tempo e se estiver recebendo as bençãos e ele estiver feliz, esse mesmo homem esquece do compromisso e volta para vida 

anterior, e novamente ele cai, e quando esta embaixo ele retorna novamente para D-us, Talvez a maior dificudade do homem é concientizar que tudo que acontece em sua vida é por determinação de 

D-us, então mesmo quando somos abençoados não só financeiramente, mais tambem saude em paz, ou vivemos uma vida de dificuldades D-us está sempre presente. A nossa obrigação é obedecer e 

agradecer pela dedicação de D-us. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 17/03/2012 as 22:42 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

Tudo o que você escreveu é verdadeiro. Entretanto é assunto antigo, escrito na própria Torá Escrita e Oral, e assim, algo extensamente trabalhado pelos Sábios da Torá de todos os tempos e muito 

conhecido para todos os judeus observantes da Torá de todos os tempos. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.95.77 

Enviado em 17/03/2012 as 22:51 | Em resposta a briskodesh. 

Rav Avraham, obrigado pela resposta, sim é algo ja mencionado até no site, eu só cheguei a triste conclusão que o homem em sua natureza, foi e é muito cruel com D-us, 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 17/03/2012 as 23:15 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Um conclusão errada se for aplicada em geral. É claro que no nível particular isso é verdade, mas suas palavras não são apropriadas, pois D-us não é sujeito à crueldade. Ainda que a sua foram de se 

expressar é limitada, mas eu entendi o que você desejou abordar. Enfim, felizmente, sempre existiriam homens de D-us que trouxeram e trazem e trarão paz ao mundo e alegria a Hashem, amém. 

Rabino Avraham 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

77.191.95.198 

Enviado em 17/03/2012 as 23:28 

Shalom Estimado Rabino Avraham , 

O senhor poderia nos orientar sobre o assunto medicina alternativa . 

Se existe alguma restrição ou proibição para utilizarmos alguns tratamentos tais como ,homeopatia ,acupuntura ,florais ,etc. 

Desde de já muito obrigada pela atenção para conosco . 

Tudo de Bom 

Atenciosamente 

Regina 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 17/03/2012 as 23:33 | Em resposta a Regina. 

Na minha antiga séria “A CABALÁ DO CORPO HUMANO” (ver na loja virtual) que já conta com três títulos (mais virão, se D-us quiser) vários destes assuntos são abordados. 

Rabino Avraham 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

195.71.20.113 

Enviado em 18/03/2012 as 0:04 | Em resposta a briskodesh. 

Muito obrigada pela orientação Estimado Rabino Avraham . 

Como o senhor sempre menciona sao mais de 250 títulos . 

Se D’us quiser ,estaremos sempre adquirindo as aulas lá disponibilizadas,pois sao de extrema valia para o nosso estudo . 

Tudo de Bom 

Muito grata 

Regina 

marcio roberto kuasne 

marciorobertokuasne@hotmail.com 

189.59.116.235 

Enviado em 18/03/2012 as 10:18 

Shalom, Rav Avraham. 

Em sua Santa Obra, Cuidado… na Pg. 267 bem no roda pé, está escrito sobre a palavra “DORMIR” em que os Sábios ou Sábio dormia “60 respiraçães de um cavalo”, o que evita com que a pessoa 

experimente o “GOSTO” da morte. Se me permite por favor, e se o Sr, puder me explicar se nós também temos que dormir esse tempo Talmúdico?.Pois eu não endendi, se o Sr. achar que deva 

responder. Desde já agradeço muito seu precioso tempo. 

Muito obrigado e tudo de bom, tenha um excelente dia na Graça de D’us. Amém. 

Atenciosamente, Márcio. 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 18/03/2012 as 10:50 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Marcio, 

============================= TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ============================= 

Existe um erro comum – mas compreensível – que os Noéticos insistem em cometer: que tudo que é judaico talvez possa ser de alguma forma relevante para os Noéticos. Eu acho válido perguntar 

como você fez, porque algo pode ser aplicável sim. Um dos problemas é que falta discernimento. OS Noéticos não compreendem a profundidade dos tópicos. Eles perguntam o que lhes interessa, ora 

sobre algo específico ora sobre algo infinito. Mas não existe compreensão alguma das dimensões do que é perguntado e nem que a maioria das questões (salvo as muito específicas) têm milênios de 

explicações. Ou seja, devido à falta natural de familiaridade da Torá Escrita e o total desconhecimento da Torá Oral, muitas das perguntas são simplesmente improcedentes, pois a pessoa não percebe 

que não existe uma única resposta. É fora do escopo do entendimento de um não judeu compreender isso. Talvez após muitos e muitos anos estudando e vivendo como um Noético seja possível 

captar algo como estou dizendo. Por exemplo, se alguma me pergunta: “Quando o Patriarca Yaacov luta contra o anjo de Essav, este fere a articulação superior da coxa. Existe algum significado? Por 

que a coxa?”. Esta é uma típica pergunta não judaica. Ela subestima tudo, ainda que seja uma pergunta correta. “Existe algum significado?” Que pergunta! A Torá inteira é um Nome de Hashém. Ela 

é infinita, portanto tudo n’Ela e em toda esta infinita essência tem profundo significado e implicações diretas para a vida do judeu e em alguns casos, dos Noéticos. É claro e óbvio que existe 

significado para isso que foi perguntado, mas o fato é que existem tantos significados que a pergunta se torna absurda a priori. Ou seja, é preciso parar de perguntar “Qual a razão?”, “Qual o 

significado”, “Porque isso ou aquilo”, e ingressar em um entendimento de que o que existem inúmeras explicações para cada assunto e detalhe da Torá e cada explicação pode pertencer aos vários 

níveis interpretativos da Torá: do mais literal ao mais místico. E na maioria das vezes a relevância para o Noético é pequena, salvo se for de ordem moral e ética (para inculcá-lo de temor a D-us), ou 

se específico às suas Sete Leis. Assim, o tempo de sono referido em sua questão é um assunto obviamente e somente judaico (como muitos dos assuntos perguntado aqui e que eu vivo me repetindo 

sobre o fato de que eles não são aplicáveis aos Noéticos), até porque estes assunto do sono ele é tratado na Torá Oral (no Talmud) que é fechado para os não judeus, salvo em raros instantes. Enfim, 

mais do que respondendo a sua pergunta, estou tentando ao menos um pouco, ensinar você como pensar melhor sobre a sua relação com a Torá. Por fim que sambe (eu tenho a esperança), que agora 

sabendo pelo menos que (1) não existe somente “uma” reposta para um assunto da Torá (2) que existem infinitas explicações de níveis diferentes, cada uma trazida por um mestre da Torá etc. (2) que 

a relevância dos assuntos para os Noéticos é resumida (3) e que várias partes da Torá são proibidas de serem estudas pelos não judeus, as suas perguntas e dos outros aqui serão mais relevantes para 

vocês, pois terão sempre um caráter mais convergente no trabalho espiritual específico dos Noéticos. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

marcio roberto kuasne 

marciorobertokuasne@hotmail.com 

187.113.53.21 

Enviado em 18/03/2012 as 21:13 

Mais uma vez, pesso desculpas. Mas agradeço pela grande paciência que tém para conosco, e também acredito, que cada vez que faço uma pergunta sinto que sou fraco, que HASHÉM tenha 

misericórdia de mim. 

Tudo de bom 

Atencisamente, Márcio 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 18/03/2012 as 21:22 | Em resposta a marcio roberto kuasne. 

Caro Marcio, 

Eu usei a sua pergunta para explicar outras cosias importantes também. Portanto, ela teve seu mérito neste sentido, graças a D-us. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.67.95.77 

Enviado em 18/03/2012 as 21:23 

Shalom Rabino Avraham, Em seu livro “cuidado sua…” Mestre o Sr. diz que existem seres com aparencia humana que tentam de toda maneira desviar e afastar o homem de D-us, Me desculpe se 

não achar as palavras corretas. vendo o mundo com a seu direcionamento percebo que estas entidades maléficas tentam nos manipular em tudo, no que comemos, no que vestimos no que 

presenciamos nas ruas, a droga a prostituiçao, os valores corrompido atraves do que vemos na TV, com suas novelas,propagandas, seus reality show, programas com lideres religiosos que prometem 

curas e milagres se aceitarmos a idolatria, não estou tentando ser sensacionalista “Mais nossa alma corre perigo”,  

Obrigado por este canal, temos que ajuda-lo a manter este site apresentando-o para outras pessoas e assim apressarmos a vinda do Único e Verdadeiro Mashiach se D-us quiser. 

Alessandro 

Francisco Fernando Sousa 

arcoxy101@gmail.com 

189.107.91.50 

Enviado em 18/03/2012 as 23:48 

Shalom Rabino Avraham. 

Não parece longe a possibilidade de os profissionais de saúde,ligados á obstetricia serem obrigados por força da lei a executarem abortos legais (que D-US não o permita),No caso especifico de 

estupro,onde o aborto é legalmente autorizado;qual orientação da Santa Torá?Grato. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 19/03/2012 as 12:12 | Em resposta a Patricia Maciel Marques. 

Cara Patricia, 

Leia o meu livro “Darósh Darásh”, Sodot HaNeshamah, Pergunta 11, pg. 97. Com certeza você compreenderá como o texto se relaciona à sua pergunta. Mas a essência da resposta é que cada 

indivíduo tem um din (“juízo”) sobre si. A sua origem familial não afetará sua alma, como pode ser entendido do texto recomendado. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Luciano. 

luckluciano32@hotmail.com 

189.29.28.76 

Enviado em 19/03/2012 as 14:23 

Caro Rav Avraham. 

Sobre a questão do consumo de tóxicos, assunto abordado no shiur: “Drogas: visões do abismo”, o senhor nos diz algo a respeito do álcool que também pode ser enquadrado dentro dessa prática 

nefasta. Levando em conta aquela passagem onde Nôach se embebeda com vinho, e , também, as várias vezes que o senhor trata a respeito desse assunto na obra: “Cuidado: sua alma pode estar em 

perigo”, estaria o consumo de álcool , em qualquer circunstância ou ocasião, colocado no mesmo nível espiritual (baixo) do consumo das chamadas “drogas ilícitas”? Pergunto isso, porque, visitando 

as comunidades virtuais noéticas vejo bem pouco/ quase nunca, os Bnei Nôach entrarem em tais assuntos, bem como outros mais, como, por exemplo, o hábito de se ouvir músicas profanas. 

Tudo de bom. 

Luciano. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 19/03/2012 as 19:20 | Em resposta a Marcel Patriota. 

Caro Marcel, 

“Tenho estado longe desta recomendação, apesar disso busco com minhas limitadas forças incorporar os ensinamentos trazidos pela Torá” 

Fico feliz que você saiba o que que fazer, assim como já afirmou várias vezes. Ficaria ainda mais feliz se além de “saber” você de fato fizesse o que é bom e correto para a sua alma. Você precisar ser 

apropriadamente direcionado, pois não tem – como todos – condições de se auto-direcionar. Enfim, mias uma vez afirmo como sempre faço: rompa com as ilusões e venha se conectar de fato. 

Mantenha contato e participação, se D-us quiser. 

Agora, sobre sua questão. Não compreendo o que você “acha” que poderia ser algum modo particular de proceder diante da notícia recebido. É uma tragédia como tantas outras no mundo aonde o 

Baruch Daiyán HaEmêt (“Abençoado o Juiz da Verdade”) é Quem comanda. Entretanto, como o ato em si é contrário às leis de D-us, se trata de uma gravíssima transgressão. E isto tem implicações 

espirituais inclusive no local do ocorrido. O loca de um pecado, qualquer um, profana ainda mais o local. Não quero entrar em detalhes sobre isso (creio haver menção sobre isso em minhas obras). 

MAs este lugar se torna “negativo” por assim dizer, e deve se possível ser evitado. 

No aguardo de seu contato e participação contantes, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 19/03/2012 as 20:39 | Em resposta a Luciano.. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Luciano, 

Pela Torá, todo consumo de álcool é profano e seu uso somente aumentará a ligação da pessoa com as forças do mal. Agora, para os judeus de fato, existem leis muitas especiais para o consume 

vinho cashér (em particular) e sua ligação com kedusha. 

“visitando as comunidades virtuais noéticas” 

Aproveito o ensejo e algo de seu comentário para fazer um alerta geral e fundamental: 

Hoje em dia, na língua portuguesa, o único local cashér para assuntos Noéticos é o site “Portais da Cabalá” (este site aqui). Existem alguns sites na Internet que enganam (facilmente) os não judeus 

trazendo misturas de assuntos de outras religiões etc. e toda sorte de tolices e infantilidades. Muitos “donos” destes sites já me contataram, mas eu nunca aprovei absolutamente nada. Estes sites 

“Noéticos” são farsas, construídos com a grande arrogância e pretensão de seus donos que nada conhecem sobre Torá, nada conhecem sobre o movimento Noético e suas implicações mundiais, não 

tem autoridade alguma de falar nada, de publicar nada, e de fato, já foram alertados por mim a sumariamente desligarem estes sites impuros. Estes locais somente e unicamente confundem os tolos e 

incautos – não judeus ignorantes – que acreditam em qualquer coisa e em geral, se ligam a tudo que reluz mas não é ouro. Eu faço um chamado para que todos evitem estes lugares sem exceção. 

Mais ainda, eu gostaria que todos que aqui participam se manifestem publicamente nestes locais virtuais contra à sua existência que somente e unicamente aumenta a escuridão no mundo. 

Rabino Avraham 

  

P.S. Suas perguntas têm melhorado muito em valor de conteúdo. 

briskodesh 

Enviado em 19/03/2012 as 22:15 | Em resposta a Francisco Fernando Sousa. 

Francisco, 

============================= TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ============================= 
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briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Este é um assunto difícil, pois a halachá (“lei da Torá”) e a ética judaica se focadas pela visão rebaixada de um mundo sem D-us e que nada entende de Torá, pode levar à interpretações errôneas 

deste assunto. Entretanto, eu vou apenas e brevemente falar (até porque este assunto como tudo na Torá é sem fim), trazendo sob o ponto de vista que me cabe, a saber, a lei para os judeus de fato. Eu 

não conheço (assim como tantos assuntos na Torá que ainda não foram formalmente “explorados” para os Noéticos) todas as implicações haláchicas (“relativo às leis”) deste assunto perguntado neste 

fórum, especialmente no caso se elas são aplicáveis aos Noéticos. Agora, se alguém perguntasse a minha de’ah (“opinião”), eu afirmaria sem hesitar que o que eu estou prestes a revelar tem a mesma 

importância e peso para judeus e gentios retos (Noéticos). 

A maneira mais fácil para conceituar um feto pela halacha é imaginar que ele é um ser humano praticamente completo, mas não exatamente (Rav Moshe Feinstein, Igros Moshe, Chôshen Mishpát II: 

69B). Na maioria das vezes, o feto é tratado como qualquer outra “pessoa”. Em geral, ninguém pode deliberadamente prejudicar um feto. Entretanto, enquanto pareceria óbvio que o Judaísmo 

responsabiliza o indivíduo que propositalmente causa uma mulher de abortar, esta responsabilidade se extende mesmo para uma pessoa que causa uma mulher de abortar acidentalmente (Shulchan 

Aruch, Chôshen Mishpát, 423:1). ISto não significa que todas as autoridades rabínicas consideram o aborto como homicíido. O fato que a Torá demanda ressarcimento monetáio por um aborto 

causado por alguém é interpretado por alguns rabinos como indicador uqe o aborot não é um crime capital (Ashkenazi, Rabbi Yehuda, Be’er Hetiv, Chôshen Mishpát 425:2) e por outros que ainda 

que seja considerado um tipo de homicídio, a pena não é capital (Igros Moshe, ibid). De qualquer maneira, existe uniformidade no concordar que o feto se tornará um ser humano compelto e portanto 

é necessário que existe uma razão muito forte para que o aborto seja permitido. A regra geral é que no Judaísmo, o aborto é permitido somente se existir uma ameaçã direta à vida da mãe ao carregar 

o feto até o fim to termo de gestação ou quando no ato de dar à luz. Nestas circunstâncias extraordinárias, o bebê é considerado halachicamente como equivalente a um rodêf (“perseguidor”) da mãe 

com intenção de matá-la. Mesmo aqui existem outras considerações que fogem do escopo desta resposta. A despeito dele ser considerado nestas situações extremas como um rodêf, uma vez que sua 

cabeça ou a maior parte de seu corpo tem sido expostam a vida do bebê é considerada igual a da mãe, e não escolhemos uma vida osbre a outra, pois neste caos ambos estão “perseguindo um ao 

outro”, por assim dizer. 

É importante salientar que a razão que a vida do feto é subordinada a da mãe é devido ao fato que o feto é a cusa da condição que ameaça a vida da mãe, seja diretamente (por exemplo, devido a 

toxemia, problemas com a plascenta, ou posição do feto) ou indiretamente (por exemplo, o aumento de uma diabetes, doneças nos rins, ou hipertensão – Encyclopedia of Jewish Medical Ethics, 

“Abortion and Miscarriage”). Um feto não pode ser abortado para salvar a vida de qualquer outra pessoa que não tenha sua vida ameaçada diretamente pelo feto, tal como no uso de órgãos fetias em 

transplantes etc. 

O Judaísmo reconhce ambos os fatores psiquiátricos como os físicos na avaliação da ameça potencial que o feto apresenta para a mãe. Entretanto, o perigo apresentado pelo feto (seja ele físico ou 

emocional) precisa necessariamente ser provável e substancial para justifica o aborto (Igros Moshe, ibid). Claramente, este assunto (incluindo aspectos profundos do estado psiquiátrico do paciente) é 

além do escopo desta resposta. 

Como regra geral, a lei Judaica não designa valor relativo a vidas diferentes. Portanto, quase todos os poskím (“legisladores da halacha”) proibem o aborto em casos de anormalidade ou deformidades 

encontrados no feto. De acordo com o Rav Moshe Feinstein, de abençoada memória, um dos maiores poskím do século passado, mesmo a amniocentese é proibida se for realizada para avaliar 

defeitos físicos pelos quais os pais poderiam vir a querer um aborto. Contudo, um teste pode ser realizado se uma ação permitida resultar, tal como a realização da amniocentese ou saber os níveis de 

alpha-fetoproteina para um periparto melhorado ou gerência médica de pós parto. 

A questão de aborto em casos de estupro, incesto e adultério é complexa, com vários argumentos haláchicos para ambos os lados. No caso de estupro e incesto, um assunto fundamental é o peso 

emocional para a mãe completar a gestão. Entretanto, mesmo nestes casos. A maioria dos poskim apenas aceitam o aborto – novamente – se houver perigo direto à vida da mãe. 

As várias halachót (“leis”) sobre testes genéticos etc. são igualmente fora do escopo deste assunto e a priori, não constituem parte de meu conhecimento. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Carlos Alberto Martins 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.17.78 

Enviado em 19/03/2012 as 23:09 

Shalom, Rabino Avraham, 

ANI MA’AMIN – EU ACREDITO 

Eu acredito com fé total 

Na vinda do messias, eu acredito 

Na vinda do messias, acredito 

Na vinda do messias, eu acredito 

Na vinda do messias, acredito 

E mesmo que ele hesitasse 

Apesar disto, esperarei 

E mesmo que ele hesitasse 

Apesar disto, esperarei 

Apesar disto, apesar disto, esperarei 

Esperarei a cada dia que venha 

Apesar disto, apesar disto, esperarei 

Esperarei a cada dia que venha 

(final) 

Eu acredito 

Francisco Fernando Sousa 

arcoxy101@gmail.com 

187.94.219.240 

Enviado em 20/03/2012 as 7:28 

Shalom Rabino Avraham, muito obrigado pela metsuián(excelente) resposta,que em muito contribui para nossa evolução espiritual no caminho da Shechinah.Que Hashem o proteja .Abraços . 

Patricia Maciel Marques 

ppatimar@hotmail.com 

187.113.50.105 

Enviado em 20/03/2012 as 11:49 

Shalom Rabino 

Gostaria de agradecer pelas respostas a cada participante, elas são mais que respostas são verdadeiras aulas. Tenho aprendido muito Rav. 

Louvo a D-us por capacitá-lo pela paciência e dedicação ofertada a cada um de nós nesta caminhada em busca de retificação. 

Que o criador do Universo lhe conceda muita sabedoria e saúde. 

Shalom e tudo de bom. 

Patrícia. 

Jose 

jose.marques@mpt.gov.br 

186.221.196.96 

Enviado em 20/03/2012 as 16:04 

Caro Rabino Avraham, o senhor diuturnamente tem nos alertado que o movimento noetico não é uma religião. 

No entanto, todos os povos se expressam religiosamente, pois inerente ao ser humano. 

Como, então, o noetico irá conduzir a sua expressão religiosa, uma vez que a ele é vedada toda e qualquer religião, inclusive o judaísmo? Haveria como o senhor elaborar um sidur noetico, com o que 

seria permitido a nós em termos de rezas? 

Muito obrigado. 

Um abraço. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 20/03/2012 as 17:27 | Em resposta a Jose. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Sr. José, 

============================= TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ============================= 

O movimento Noético não é uma religião, mas um código de leis oferecido para os povos que não receberam a Torá no Sinai. Sua única teologia é que só D-us é Um, e por isso devem rejeitar todas 

as formas de idolatria. Além disso, D-us demanda outras obrigações básicas que garantem uma sociedade harmônica entre si, com a terra e D-us. Isso inclui leis de convívio entre os homens e que 

buscam serenidade com o meio ambiente ainda que seja permitido fazer uso dele, leis para justiça e as proibições dos crimes, etc. A única devoção necessária no movimento Noético é para D-us e o 

amor a Sua Torá e o Povo de Israel. A identidade Noética é multicultural, pois se trata de um sistema transcultural de ética e moral. Um Ben Nôach pode ter nascido na Índia, no Sudão, no México ou 

Brasil. Não faz nenhuma diferença a etnia da pessoa. Pelo contrário, o movimento Noético é pró-regionalismo desde que não haja idolatria de espécie alguma. Nunca existiu liturgia religiosa, pois ser 

Noético implica em uma postura existencial que não pressupõe liturgia ou rituais alguns. Tudo pode ser usado para louva a Hashem, desde que nunca se faça uso de costumes idólatras. Dentro deste 

pan-culturalismo ético arregimentado pela Torá para os povos se inclui o uso de alguns costumes do Povo Judeu também. Afinal, a Torá é a fonte das leis Noéticas e traz ao Povo Judeu além de suas 

leis e obrigações, costumes e tradições de ordem cultural. E mesmo no aspecto litúrgico, existem algumas festas judaicas que são não somente permitidas, mas devidas aos Noéticos de observar, 

ainda que de forma distinta dos judeus. Um exemplo é a festa de Shavuót, que marca o recebimento da Torá no Sinai para todo o Povo de Israel. O mesmo pode ser dito de Rósh Hashaná, que é o dia 

do juízo anual para todo o universo. De certa forma, é infeliz o desejo e apego à liturgia que alguns Noéticos exibem, pois isso não é uma marca original do movimento Noético. Ainda sim, e 

respeitando estas sensibilidades, alguns rabinos no mundo têm procurado fazer certas adaptações permitidas da liturgia judaica a fim de aclamar o espírito que tem sede por ritual dos Noéticos. Eu 

acredito que haja valor nisso, e ao mesmo tempo acredito que seja um processo muito delicado e demorado. Não existem respostas óbvias e imediatas, mas sim um grau de “exploração” existencial, 

litúrgica e da halachá para buscar tais “adaptações”. 

Eu reconheço que com o maremoto de perguntas e questionamentos Noéticos que me vi recebendo nos últimos anos, além de minhas outras obrigações e inúmeros projetos não Noéticos, não 

consegui ainda adentrar as possibilidades já recomendadas para possíveis ritualizações litúrgicas Noéticas. Minha pesquisa indica que não existe muita coisa, mas algumas coisas que alguns rabinos 

já mundialmente concordam, por assim dizer. Mas é pouco, pois não é e nem deveria ser o foco Noético essencial. Dentro destas “novidades” Noéticas existe sim a possibilidade e algumas tentativas 

de, por exemplo, um Sidúr Noético. O problema é o tempo, a saber, o tempo necessário para fazer tudo que é necessário e desejado. Além disto, tudo demanda custos constantes para (novamente) o 

tempo de pesquisa, traduções, e preparação de material. Até hoje, tudo que eu fiz para o movimento Noético tem sido custeado por mim. Os “Noéticos” deste país jamais se uniram para me ajudar a 

produzir ainda mais obras e material necessário, até porque, aparentemente só quem tem “interesse” de ser Noético no Brasil são os que não têm condições financeiras. Pessoas abonadas não tem 

interesse por D-us e Sua Torá, pois só querem viver de acordo com sua vontade e desejos pagãos. Enfim, existem reais limites que não impedem, mas tardam certas cosias. Eu tenho focado na 

transmissão da herança Divina da Torá apropriada aos Noéticos, o que inclui a difícil missão de tentar criar “ondas de discernimento” aonde elas muitas vezes não existem, e corrigir comportamentos 
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arrogantes e orgulhosos de muitas pessoas que por milagre, estão ao menos dispostas a esta correção, que verdadeiramente se trata de um ato de amor e misericórdia para eles mesmos. Ainda sim, e 

com método e autoridade, vejo muitos com sérias dificuldades com suas incoerências e ego inflado. Mas, pela graça de D-us, também vejo algumas joias lindas e brilhantes que têm se aproximado e 

sinceramente buscado correção e com isso, elevação real e não qualquer outra coisa que seja mero produto de suas imaginações não retificadas e ego. 

Enfim, tenho planos e planos para os Noéticos. E se D-us me der força e vigor, tempo e paciência, e sim, sustento, trarei mais e mais coisas para tentar humildemente ajudar a estas joias que eu e 

Hashem amamos. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Chána 

chana.bat.avraham@gmail.com 

177.8.17.130 

Enviado em 20/03/2012 as 18:16 | Em resposta a briskodesh. 

Rabino Avraham, 

Ainda aos suspiros procuro de alguma forma revelar gratidão. Nossos próprios afazeres tem nos ocupado muito, mas a qualquer oportunidade (como a de agora) consigo fugir e ter um brilho de 

esperança nos olhos ao ver uma resposta como a que o Sr. dirigiu ao Sr. José (sobre “sidur noético”). 

Se TODOS aqui soubessem o quanto TSEDAKÁ e AÇÃO (dentro das leis de cada grupo espiritual), verdadeiramente proporcionam GRANDE AVANÇO ESPIRITUAL, entregariam tudo a 

Hashem, sem temor algum (.. amarás ao eterno teu D’s com TODAS AS TUAS POSSES…), e perceberiam grandes revelações e oportunidades a cada minuto e instante de suas vidas. 

O temor à “coisas estranhas” me consumiu por muito tempo, mas o Rabino Avraham tem sido um grande raio de luz me apontando o caminho de retorno a D’s. 

Obrigado Rabino Avraham, Pai de multidões, e acredito eu, de uma nova geração, a Nação Noética. 

Chána. 

Pedro Ribas 

picefas@gmail.com 

187.77.161.168 

Enviado em 20/03/2012 as 18:59 | Em resposta a briskodesh. 

Rav, fiquei muito tocado por sua resposta! Penso que o sr. é uma fagulha da Luz Divina que ilumina nossas mentes e almas! 

Que Hashém lhe proporcione todos os meios necessários para continuar no trabalho de retificação que o sr. faz maravilhosamente conosco! 

Tudo de bom! 

Pedro 

Batya Bat Avraham 

batya@live.com 

187.22.195.13 

Enviado em 20/03/2012 as 19:24 

Shalom Rabino Avraham 

Gostaria de externar meus sinceros agradecimentos ao Sr e aos colegas que trazem suas questões ao site , pois tem sido de grande valia para mim ;Muitas vezes, estas questões, também são minhas 

dúvidas, e o Sr vem elucidando com a Luz da Torah o nosso entendimento. Ser um Ben (Bat) Noach não é uma tarefa fácil , mas é desafiadora Basta querer, para se fazer cumprir aquilo que nos é 

designado, independente do ambiente que nos cerca e das dificuldades que temos que enfrentar. 

Que possamos com AJUDA DOS CÉUS , vencer cada obstáculo e alcançarmos o nosso propósito maior que é Temer A D-US . 

Grata por sua dedicação 

Bátya 

Jose 

jose.marques@mpt.gov.br 

186.221.196.96 

Enviado em 20/03/2012 as 19:46 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino, agradeço por sua resposta e, desde já, convoco os noeticos aqui do site a ajudarem o nosso Mestre nas obras de nosso próprio interesse que por ele será produzida. É de suma 

importância que façamos tal tsedaka, pois nao há ninguém aqui no Brasil que esteja a nossa disposição, com todo o carinho e preocupação, como o Rabino Avraham. 

Espero que tal convocação nao caia no vazio e espero manifestações dos colegas em prol desta nobre causa que, afinal de contas reverterá para nos mesmos. 

Um abraço. 

José. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.84.164 

Enviado em 20/03/2012 as 20:48 

Shalom Rabino Avraham, Mestre como explicar este ódio esse sentimento anti-semititista, que absurdo este atentado em uma escola judaica na França, onde foi tirada a vida de um jovem Rabino e 

de seus dois pequenos filhos e mais uma criança, Por que tanto ódio à um povo que tem em sua tajetoria e na sua historia um legado de ética, moral, luta, determinação, obediencia e amor a Seu D-us, 

Sua Torá, e ao Seu Povo Israel. Sei que para Sr. é como se fosse alguem proximo, pois é dito dor de um é a dor de todos. Percebo a preocupaçao do Sr. em relação aos Noéticos, sobre o mau 

entendimento e interpretação de seus ensinamentos, pois podemos involuntariamente contribuir para o anti-semitismo que D-us não permita. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 20/03/2012 as 21:06 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Caro Alessandro, 

O ódio é antigo como o mundo. Eu trabalho alguns aspectos deste tema em minha obra. 

Quem sabe um dia falaremos mais sobre isso, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 21/03/2012 as 0:12 | Em resposta a Chána. 

“E todo aquele que invocar o Nome do Eterno será salvo; porque no monte Tsión e em Jerusalém haverá um refúgio, conforme disse o Eterno, e entre estes remanescentes estarão aqueles a quem o 

Eterno chamar” (Joel 3:5). 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.2.84.164 

Enviado em 21/03/2012 as 0:36 

Shalom Rabino Avraham, Rav quando o Sr. diz que devemos nos concentrarmos em nossos estudos e em nossa retificação, é percebido que quanto mais nos envolvemos mais compreendemos, Nos 

dias que estamos atarefados com o nosso afazeres diarios com intensidade sinto dificuldade maior de entendimento e principalmente de concentração. É fato que temos que nos esforçar sempre para 

manter esta chama acesa, mesmo em um ambiente frio à D-us, temos que estar sempre conectado, por mais que seja importante o que estamos fazendo, temos que ter a conciencia que tudo que 

acontece é por determinação de Hashem, então Ele tem que ser o nosso foco principal. Mestre tudo de bom. 

Rav que no futuro proximo este ódio este anti-semitismo venha à deixar de existir se D-us quiser 

Grato 

Alessandro 

Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.13.72 

Enviado em 21/03/2012 as 10:37 

Bom dia Sr Rabino Avraham, gostaria de saber se for pertinente segundo as Leis Santas da Torá sobre matrimônio para um Ben e Bat Noach é permitido viverem juntos no Brasil não sendo casados 

querem casar legalmente mas , um deles já é casado com outra pessoa de outro país tendo em vista que já deu entrada em seu divórcio com consentimento de sua ex-esposa para viver uma vida com 

outra pessoa mais pela leis burocraticas de seu antigo país de origem está tem que esperar até o divórcio sair para poder dar entrada em seu casamento em terras Brasileiras. Sobre a visão Santa das 

Leis divinas é caso de adultério viver com uma pessoa que já é casada em outro país? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 21/03/2012 as 10:50 | Em resposta a Jefferson. 

Caro Jefferson, 

Sim, é completamente proibido tanto viver como manter relações íntimas. É mitsva cumprir as leis do país; é uma transgressão não cumpri-las. Adicionado a isso, adultério é relação ilícita. Portanto, 

no caso relatado, duas transgressões gravíssimas são cometidas através desta situação tão inapropriada. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Marcel Patriota 

marcelpatriota@hotmail.com 

201.15.204.173 

Enviado em 21/03/2012 as 15:18 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rav Avraham, 

Shalom. 

“Você precisar ser apropriadamente direcionado, pois não tem – como todos – condições de se auto-direcionar”. 

Certamente que não, por isso todos devemos consultá-lo, mas também honrá-lo demonstrando como estamos aos poucos crescendo e aprendendo cientes do caminho da humildade interminável, 

seguindo ele com toda nossa coragem e fé. 

Abri o assunto trágico deste tipo de situação que alguém se põe porque realmente a consciência não sabia ao certo o quê evitar, se havia algo a fazer além de lamentar. 

O meu coração no instante da notícia rapidamente clamou por escutar as palavras de um mestre em Torá, ainda elas constassem das obras cashér. 

Escrever apropriadamente, estar ciente do afazer/”a fazer” e realmente fazer de fato – esta última atividade exige constância, determinação, força, além de um conhecimento correto transmitido por 

um rabino como o Rav Avraham, junto as obras cashér – devem estar interligados para uma vida plena de saúde, de Avodat HaShém(serviço a D-us). 

Estou buscando este propósito, apesar das ilusões/auto-ilusões do ego me confundirem e me atrapalharem. 

Que cada palavra dita pelo Rav Avraham passe incólume – sem distorções de espécie alguma – e que saibamos nos aplicar e estudar o que nos cabe de toda a Torá, se D-us quiser estaremos sempre 

em contato e participando, amém. 

Tudo de bom, 

Marcel. 
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Jefferson 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.13.72 

Enviado em 21/03/2012 as 20:15 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado SR Rabino Avraham que Hashem o Unico lhe abençõe com Saude e Sabedoria. 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.88.16.154 

Enviado em 22/03/2012 as 9:30 

Shalom Rabino Avraham, obrigado Mestre por mais esta bela aula ” O casal Noético” agora é trazer para prática este ensinamento, e fazer do nosso lar um lugar de retidão e de obediência a D-us. 

Rav como foi dito pelo Sr. percebi que temos que nos apaixonar por todos os assuntos que se refere a D-us, temos que ter um amor incondicional por D-us e temor é claro, pois o temor é o inicio da 

sabedoria. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

Chána Bat Avraham 

chana.bat.avraham@gmail.com 

177.8.17.130 

Enviado em 22/03/2012 as 11:24 

Bom dia a todos, 

Com mais este seminário “Casal Noético”, fica ainda mais transparente o motivo de nossa INCAPACIDADE em entendimento espiritual. Ainda nos falta muito em atos de bondade. 

Apesar de minha incapacidade de amar com perfeição, LUTO com todo o meu CORAÇÃO, com toda minha alma, e com todas as minhas forças (POSSES), para que esta oportunidade de ser guiada 

por um verdadeiro MESTRE aos caminhos de retorno à D’s seja PARA SEMPRE. Mas infelizmente, apesar da ABSTINÊNCIA A QUASE TUDO QUE TENHO NA MINHA VIDA, parece que 

nem todos estão dispostos a também se comprometerem desta forma. 

Gostaria que TODOS entendessem que só não há mais REVELAÇÕES e TRANSFROMAÇÕES, porque não conseguem INVESTIR e verdadeiramente DECLARAR: “D’US É UM”. 

Somos todos muito frágeis, e a única forma de ao menos tentar REVERTER esta fraqueza e frieza é PESANDO O OUTRO LADO DA BALANÇA. Vou ser mais direta: TODOS DEVEM PELO 

MENOS FAZER 2 (DUAS) TSEDAKÁ durante o mês =>http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=36 . é PARA O PRÓPRIO BENEFÍCIO GERAL 

(alma e corpo) DE CADA UM. Não tenho como MOSTRAR o que tem sido revelado para mim, mas Hashem garante GRANDES REVELAÇÕES através de seus próprios atos de bondade, (“Naase 

V’Nisma). Sem esta PRINCIPAL AÇÃO, A FALTA DELA MESMA É O OBSTÁCULO MAIOR PARA TODOS. PAREM DE SE PREOCUPAR COM “coisas estranhas”, SIMPLESMENTE 

FAÇAM. 

Rabino Avraham, o Sr. me perdoe ter tão pouco a oferecer, mas os meus dias todos aqui serão dedicados à obra do Sr. 

Sua eterna aluna, 

Chána Bat Avraham. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 24/03/2012 as 23:33 

Solidão Religiosa 

A solidão existencial – religiosa, por assim dizer, é de fato um sentimento positivo, pois é parte da experiência religiosa. É um grande sentimento se sentir sozinho. Quando se fala em uma crise 

existencial é preciso entender que isso nunca significa uma solidão agnóstica. A solidão do homem que busca D-us, seu isolamento no universo significa que ele é jogado em mundo que não se 

importa com ele e nem o compreendo em seu papel singular e único. Na verdade, o homem que busca se elevar verdadeiramente se sente como se a Natureza o tratasse como qualquer outro 

fenômeno cósmico, como se parte dela mesma. E isto é um fato, pois somos parte de D-us e Ele se veste na natureza. Elokim (“D-us”) tem a mesma guemátria de HaTeva (“A Natureza”). A Natureza 

trata o homem como parte dela mesma, uma parte infinitésima, muito fraca e insignificante. E ela quer manter com todas as forças aplicáveis sua uniformidade e homogeneidade, e não deseja libertá-

lo desta prisão homogenia. Somos humanos. Temos características equivalentes em todos os aspectos de nossa humanidade. Alguns mais baixos espiritualmente outros mais altos, mas todos vivem 

em um corpo que habita a natureza e suas leis decretadas pelo Criador. A Natureza se ressente da megalomania do homem de se considerar algo único e especial, algo diferente. E isto cria no homem 

o início da de real sabedoria. Ele teme a Natureza primeiro e se tiver sorte, aprende a temer a D-us, que é Ela. Ao mesmo tempo em que o homem é parte da Natureza homogênea e consistente, a 

Torá que é a palavra do D-us Vivo ensina que o homem tem algo especial e único. Ele é um ser e criação absolutamente singular. Por isso os homens que mesmo que não reconheçam a D-us, mas 

agem por instinto animal buscam confirmações constantes de sua ilusão. O homem quer saber se ele é único, se ele é especial de acordo com sua sensação natural de seu papel no mundo. E ainda que 

o homem possa facilmente se degenerar e se tornar em tempo nada mais do que pó e cinzas cósmica, ele pode também se construir e ascender de seu estado para estar acima da Natureza. Mas quem 

pode ensiná-lo como fazer isto? Ninguém pode. Somente D-us. E este é o significado da solidão religiosa. A essência desta solidão é à força do homem de jamais desistir da luta de buscar respostar e 

ascensão. O homem busca conforto ao verificar sua mortalidade e falta de entendimento. Ele busca muito e em muitos lugares ou pessoas erradas. Ele quer algum conforto, alguém que o deixe 

tranquilo e afirme que ele não é insignificante. Ele busca constantemente, cada um de sua maneira. Contudo, este conforto somente pode vir do Criador da realidade que o homem se vê inserido. Só 

D-us tem a simpatia pelo homem, Sua criação. Ele é invisível e se oculta do homem na Natureza em grandes mistérios. E o homem inteligente busca revelar estes mistérios, ainda que facilmente erre 

nesta tarefa. Portanto, a solidão agnóstica, ou seja, a solidão do homem secular, sem D-us é desprovida de resiliência. Ela é fraca e leva o homem ao fracasso final. Ela o faz desistir de sua busca, pois 

o homem movido por este tipo de solidão acredita no fim, que ele não é nada e é somente parte da Natureza homogênea. A solidão religiosa, a busca intensa pela iluminação de D-us, causa 

indignação sobre seu estado de desconforto causado pela Natureza. Ela causa uma ansiedade positiva, pois se recusa a aceitar que o destino do homem é se diluir e dissolver na poeira cósmica. A 

solidão sublime do homem que busca a D-us nunca desiste em sua esperança que algum dia a pessoa encontrará o conforto de sua fé e assim, trará a prova que sua fé era correta todo o tempo. Isto é 

solidão religiosa. E sua função maior e termômetro real é que o homem religioso que se encontra sozinho é literalmente levado a finalmente entender que ele precisa rezar para D-us. A solidão 

religiosa leva o homem à oração. 

Rabino Avraham 

jeffersonwilliamcestari 

jeffewill.wordpress.com x 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.13.72 

Enviado em 25/03/2012 as 10:36 | Em resposta a briskodesh. 

Bom dia SR Rabino Avraham, o certo ao homem segundo a postagem do SR sobre a solidão religiosa é o homem em si levar uma vida simples e humilde se isolando desta sociedade secular, mas 

este isolamento se refere ao não consumo material desenfreado e aos pensamentos das massas que são anti-espirituais onde esqueçemos muitas das vezes de Hashem.Com esta atitude assim 

poderiamos transceder nossos instintos animalescos se elevando mental e espiritualmente estando mais próximo dos Mundos espirituais e suas Leis regentes?. 

jeffersonwilliamcestari 

jeffewill.wordpress.com x 

jw.cestari@uol.com.br 

189.54.13.72 

Enviado em 25/03/2012 as 10:50 | Em resposta a briskodesh. 

Bom Dia Sr Rabino Avraham, segundo o post acima Solidão Religiosa o certo para o homem que quer verdadeiramente se ligar a Hashem em si é viver uma vida simples e humilde, totalmente 

oposta ao consumismo desenfreado desta sociedade e suas opiniões de massas e atitudes que são ati-espirituais. Só assim o homem estudando, tendo atitudes retas e verdadeiras e subjulgando seus 

instintos animais ele conseguirá se elevar transcedendo esta Natureza fisica e suas Leis, aos Mundos espirituais se elevando em oração. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 25/03/2012 as 11:21 | Em resposta a jeffersonwilliamcestari. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Jefferson, 

======================= TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ===================== 

Um pouco simplista esta sua colocação, mas ela contém elementos coerentes. O objetivo é iluminar o mundo em acordo com a verdade de que a Glória/Luz de D-us preenche todos os mundos. O 

homem precisa então ser um “sócio” espiritual de D-us, por assim dizer. Ele precisa aprender como viver no mundo, mas de acordo com os desejos de D-us e não de acordo com suas vontades 

apenas. Este profundo “traquejo” no viver uma vida espiritual e que implica em grande aprendizado durante toda a vida é fomentando desde cedo para o judeu observante da Torá. Para os indivíduos 

de outros povos que não receberam a Torá, obviamente isto tudo é bem mais difícil. Entretanto, andar no caminho iluminado é uma obrigação para todos os seres humanos. E esta iluminação provém 

da Torá de Hashém e é ensinada pelos judeus para o mundo. De fato, as culturas do mundo estão repletas de Torá, ainda que eles não saibam disso. É fácil verificar nos costumes e dizeres dos povo a 

raiz na Torá. E mesmo que ela tenha sido encoberta por culturas e conceitos estranhos a D-us (lembrando que a palavra “estranho” é muito pesada e negativa), o fato permanece que a Torá – o desejo 

de D-us e Sua sabedoria – nunca podem ser corrompidos. É por isso que pessoas de outras religiões e culturas revelam desejo por Hashém: elas encontram a Torá de D-us ocultada em seus entornos e 

nem sabem que é a Torá que os atraiu, mesmo que revestida por “lama”. Aí um dia, elas “descobrem” isso e um fogo ardente queima em seus peitos corações para s ligar a D-us, a Torá e o Povo de 

Israel. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 25/03/2012 as 11:24 | Em resposta a jeffersonwilliamcestari. 

Caro Jefferson, 

Creio que já respondi isso no post anterior. A Torá ensina que o caminho de D-us é o caminho do meio. Equilíbrio (Hishtavút) em tudo é o caminho ideal. A única coisa que deve ser levado ao 

extremo – cada um na sua capacidade – é a humildade. 

Rabino Avraham 

Batya Bat Avraham 

batya@live.com 

187.22.195.13 

Enviado em 25/03/2012 as 12:40 

Shalom Rabino Avraham 

Existe algum significado, ao sonharmos com pessoas mortas? Pode haver diferença neste significado se tratando de pessoas que foram retas e acreditavam na Unicidade de D-US para o significado 

de pessoas que viviam em idolatria ? 

Grata por sua atenção 

Bátya 
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briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 25/03/2012 as 14:08 | Em resposta a Batya Bat Avraham. 

Olá Batya, 

Como eu já expliquei, em geral os sonhos devem ser ignorados. Sonhos com pessoas que já se foram são sempre fortes, mas em geral indicam impureza/tumah. Nunca se deve aceitar qualquer tipo de 

coisa/objeto seja o que for em um sonho com pessoas mortas ou vivas. 

Rabino Avraham 

Batya Bat Avraham 

batya@live.com 

187.22.195.13 

Enviado em 25/03/2012 as 14:30 

Obrigada Rabino por mais este esclarecimento. 

Bátya 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

217.50.24.30 

Enviado em 25/03/2012 as 15:12 

Shalom Estimado Rabino Avraham , 

Gostaria de parabeniza -lo por mais este brilhante e sensível texto que o senhor postou hoje para nos e todos os falantes de língua portuguesa . 

Particularmente posso afirmar que isto é muito raro e precioso em vários aspectos mas o diferencial esta no conteúdo . 

Fico emocionada ao ler na minha língua materna palavras santas trazidas para o mundo material por pura Misericórdia e Inspiração Divina . 

Como o senhor diz o tempo todo “nada acontece por acaso ,tudo é para o nosso bem ” . 

Sentimos dificuldades em fazer um simples cadastro no site ,por este esta em uma outra língua . 

Sao pequenos detalhes mas que revelam muito . 

Nos falta agradecimento ,e dificuldades enormes de entendimento . 

Nao só cognitivo intectual / emocional ,mas o entendimento real das verdades espirituais . 

Na nossa cultura tudo que tem relação ao ” plano espiritual ” esta perigosamente misturado com idéias estranhas de varias culturas .Resultando em obra de ficção fantástica . 

No seminário maravilhoso pelo senhor apresentado “Casais Noeticos” ,o senhor mencionou filósofos que sao a base do pensamento ocidental . 

E que nosso sistema familiar ,social e político baseado em conceitos por eles desenvolvidos. 

Totalmente sem D’us. 

Nao é de admirar o colapso diante de nossos olhos. 

A base de todo é D’us e Sua Santa Torá . 

Por isso a importância enorme aqui no mundo físico e no mundo espiritual o auxilio de um mestre autentico. 

Muito obrigada por este trabalho santo e muito amoroso . 

Que Hashem lhe abençoe ricamente . 

Tudo de Bom 

Muito grata 

Regina 

Regina 

regina.volley@googlemail.com 

217.50.24.30 

Enviado em 25/03/2012 as 16:58 

Shalom Estimado Rabino Avraham , 

Parabéns ,sensibilidade e clareza ,somado ao poder de síntese fantástico .É o que lemos no texto “Solidão Religiosa ” . 

Um alerta vital ” Mas quem pode ensina lo como fazer isto?Ninguem pode. Sómente D’us ” 

Muito obrigada Rabino Avraham , por abrir nossos olhos e entendimento para nao sermos vitimas de nos mesmos ou falso$ mestre$. 

“Só D’us tem simpatia pelo homem ,Sua criação “.Outra explicação vital.Para nao sermos tolos ,e acharmos que podemos “manipular” nada de acordo com nossos desejos e vontades. 

E só uma pessoa que ama a D’us com toda a sua alma vai poder amar as criaturas por Ele criada. 

Que isto fique muito claro para todos nos e que façamos o mesmo ,com a ajuda dos Céus . 

Rabino Avraham mais uma vez muito obrigada por nos guiar . 

Que Hashem o abençoe ricamente . 

Tudo de Bom 

Muito grata 

Regina 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.72.184.109 

Enviado em 25/03/2012 as 21:28 

Shalom Rabino Avraham, boa noite, Mestre nesta ultima semana esteve noticiado em varios veiculos de comunicação, que um dos lideres milagreiros, estava envolvido em enriquecimento ilicíto, 

nada de se estranhar, o que me deixou preocupado foi a reação de seus membros que lotaram os seus templos pagões para defender seu lider, eles se esqueceram que não é comum entre eles proteger 

seus lideres, pois em um passado remoto eles renegaram seu lider maior. Porque promessas de cura e milagres é mais importante do que uma mudança de atitudes e uma busca por retificação?, ao 

inves de buscarem esses falsos profetas e milagreiros poderiam perceber o que esta proximo a eles, pois se por algum momento eles percebe se que eles tem dois livros o antigo e o novo, e o que é 

tratado como novo não é continuação, é uma outra estória, uma outra doutrina onde existem mais de um deus, Acordem e percebam que D-us é único e eterno e as Suas promessas nunca mudarão, 

Ele é Misericordioso, Justo e Santo, 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 25/03/2012 as 22:39 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Pela Graça de D-us: 

================== TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA ==================== 

“poderiam perceber o que esta proximo a eles” 

Eis o problema: perceber. A intensa e espessa tumah/impureza bloqueia para todos os seres humanos – em graus diferentes – as suas percepções da realidade. A maioria dos seres humanos no mundo 

está na base da pirâmide de evolução. Uma pirâmide que rapidamente se estreita imensamente. A auto-ilusão é o fenômeno espiritual mais revelado que existe, agindo como um “anti-milagre” das 

forças do mal. Este poder rebaixa o homem que já nasce baixo como um jumento montês – cheio de vontades e arrogância – impedindo-o de olhar o que está próximo dele, o que o fita nos olhos. 

Todos os homens que respiram ar estão constantemente sujeitos a esta síndrome espiritual. Mas existem os indivíduos nefastos, literalmente shêdim/demônios vestidos em corpos humanos, que tiram 

grande proveito dos incautos que em sua intensa tolice e estado constrito de mente (katnút), absolutamente nada enxergam, nada sabem e tudo acreditam. Este são os “povos”, as massas de hordas 

humanas ignorantes e perigosas de onde provêm todos os adeptos destes monstros travestidos de seres humanos: ora como falsos profetas, ora como assassinos de rabinos e crianças na França ou em 

Israel, ou aonde for, ora de políticos corruptos com suas agendas nefárias, ora do seu próprio vizinho de porta com sorriso bonito e coração de ferro. Mas saiba que “Uma espada aponta sobre os que 

se ufanam e se entontecem; uma espada desponta sobre todos os seus guerreiros, que desfalecem” (Jeremias 50:36), pois “Assim disse o Eterno, teu redentor, que desde o seio materno te formou: Eu 

sou o Eterno, que cria todas as coisas, que sozinho expandiu os céus e estendeu a terra; que frustra os sinais dos impostores, enlouquece os adivinhos e entontece os sábios, inutilizando todo o seu 

conhecimento” (Isaías 44:24-25). 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.72.184.109 

Enviado em 25/03/2012 as 23:07 | Em resposta a briskodesh. 

Rav Avraham, que todos estes que estão de alguma na escuridão escutem e pensem “Escuta, Israel! O Eterno é nosso D-us, o Eterno é um!” . E só através da Torá e do seu povo à salvação. Mestre 

obrigado por tão profunda resposta. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

Carlos Alberto Martins 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.74.117 

Enviado em 26/03/2012 as 13:16 

Shalom, Rabino Avraham, 

No Livro de Bereshit lemos no verso 01:03: e disse D-us: haja luz. e houve luz. Sabemos que os astros luminosos como o sol e a lua, foram criados no quatro dia…Que Luz e essa, e o povo de Israel 

ou a Torá? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/03/2012 as 15:21 | Em resposta a Carlos Alberto Martins. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Carlos, 

Está escrito: “A Luz foi semeada para os justos” (Salmo 97:11) e “O caminho dos justos é uma luz resplandecente” (Mishlei 4:18). Quando o mundo foi criado, Hashem criou esta luz primária 

resplandecente e depois a ocultou para os justos que nela se banharão no futuro, amém. Este assunto é tratado nesta 

obra: http://www.cabalashop.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=255 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

Carlos Alberto Martins 

Enviado em 26/03/2012 as 18:04 | Em resposta a briskodesh. 

Shalom Rabino Avraham, 

O que é uma pessoa justa? e a que obdece estritamente a Torá? 
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vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.74.117 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/03/2012 as 18:08 | Em resposta a Carlos Alberto Martins. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Carlos, 

É uma pessoa ligada com D-us de modo que tudo que ela faz reflete isso, sem exceções. Seu comportamento é sempre reto e equilibrado em todas as situações. Ele teme e ama a D-us 

constantemente. Ele abomina o mal sem exceções, e age de modo a iluminar os outros na grande infinita de Hashém. Ele ama as criaturas de D-us, e pacientemente ensina a elas como agir para se 

elevar. Ele obedece com grande rigor as leis da Torá e faz tudo isso, pois seu desejo maior é trazer alegrias para Hashém. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.88.16.55 

Enviado em 26/03/2012 as 23:42 

Shalom Rabino Avraham, boa noite, Mestre tenho uma pergunta se for pertinente e o Sr. puder responder agradeço desde já. Rav o que são Urim e os Tumim?, É descrito na Torá que Moisés não fez 

uso deles, que Josué foi o primeiro a usa-los. Mestre hoje em dia existem pessoas que fazem uso deles?. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/03/2012 as 23:47 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Não existe mais e não é algo pertinente para você. Quem sabe um dia eu explico… 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.88.16.55 

Enviado em 27/03/2012 as 0:00 | Em resposta a briskodesh. 

Rav Avraham obrigado pela resposta, e espero que esse dia venha logo a acontecer. 

Grato 

Alessandro 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.88.16.55 

Enviado em 27/03/2012 as 0:35 

Shalom Rav Avraham, É dito que Adão foi feito da mesma terra da qual foi erquido o Santuario da Terra. Mestre aonde fica este Santuario ou estamos falando de uma outra dimensão? 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/03/2012 as 0:37 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Para que você quer saber isso? Está voltando a ficar “filosófico”? 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

201.88.16.55 

Enviado em 27/03/2012 as 0:56 | Em resposta a briskodesh. 

Mestre não é esta a intenção, Mais creio que tudo que revela a grandeza de D-us esta nos ajudando a entender a complexidade de tudo a nossa volta, mais vamos voltar ao meu mundo e as minhas 

limitações, vou procurar ser mais objetivo. mais devo assumir que estes assuntos são apaixonantes, 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/03/2012 as 8:14 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

“Mais creio que…” 

Novamente você hesita. 

Rabino Avraham 

Jose 

jose.marques@mpt.gov.br 

186.221.204.220 

Enviado em 27/03/2012 as 18:14 

Caro Rabino Avraham, caso seja merecedor de saber, me responda o seguinte? 

O movimento Bretslav, é casher? Li que dizem ser seguidores de Rav Nachman de Bretslava e estão sempre cantando e dançando música eletrônica, nao só em Israel, mas em muitas localidades do 

mundo. Inclusive eles tem adesivos, kipot, etc, com o que eles estão sempre repetindo: “na nach Nachman MeUman”. O senhor conhece? 

Nao é mera curiosidade, mas interesse sincero em conhecer as formas de manifestação judaica. Quando estive em Jerusalém, na rua Ben Yehuda, pude ver alguns deles dançando música eletrônica. 

Obrigado, um abraço e tudo de bom. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/03/2012 as 20:12 | Em resposta a Jose. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Sr. José, 

O movimento Breslóv é 100% cashér. O Rabi Nachman de Breslóv foi um grande mestre, acima da maioria. Agora, qualquer “aspecto” deste movimento no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro 

é 100% herege e demoníaco e deve ser evitado a todo custo. Aqui estamos falando de farsantes, malfeitores espirituais perigosos que se travestiram – pasme – de judeus ortodoxos chassidcos! Mas 

em tempo, terão o seu julgamento. 

Rabino Avraham 

Jose 

jose.marques@mpt.gov.br 

186.221.204.220 

Enviado em 27/03/2012 as 20:46 | Em resposta a briskodesh. 

Muitíssimo obrigado, caro Rabino Avraham, pois eu tenho muita simpatia pelo que eles fazem. 

Quanto aos daqui do Rio, nao sabia de sua nefasta existência e foi bom o alerta do senhor, pois se eu me deparar com eles saberei que são farsantes. Nao haveria um meio legal da FIERJ ou a CONIB 

acabar com estes farsantes que se passam por judeus, em uma clara falsidade ideológica, como também os abomináveis “judeus messiânicos”? 

Um grande abraço. 

José. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 27/03/2012 as 20:52 | Em resposta a Jose. 

Não sei. É um país “livre”… 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.53.128.195 

Enviado em 28/03/2012 as 21:55 

Shalom Rabino Avraham, boa noite e tudo de bom. Mestre uma pergunta se for pertinente, quais foram os mandamentos e decretos que Abraão recebeu de D-us. 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 28/03/2012 as 22:02 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Estude a Torá e descubra você mesmo. 

Rabino Avraham 
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alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.53.128.195 

Enviado em 28/03/2012 as 22:56 

Shalom Rav Avraham, Se um pessoa durante parte de sua vida comete crimes abominaveis, e se esta pessoa por algum motivo se arrepende dos seus crimes ela poderá ser perdoada? ou seus atos 

cruéis já determinaram seu destino? 

Grato 

Alessandro Ferreira 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 28/03/2012 as 23:00 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

A teshuva verdadeira certamente poderá salvá-lo. 

Rabino Avraham 

marciorobertokuasne 

marciorobertokuasne@hotmail.com 

187.113.51.178 

Enviado em 29/03/2012 as 19:21 

Shalom Rabino Avraham. 

Bereshit- 8:5, relata sobre a questão da Arca de Nôah, que após o grande Mabul, a Arca pousou sobre o monte Ararat. Goataria de tirar uma dúvida se me permite. O Sr, recentemente postou um 

comentário, que os Sábios dizem que uma mentira para ter sucesso precisa de um fiapo de verdade. Alguns dizem que a Arca está na geleiras, e no final dos dias ela aparecerá. Será verdade? 

Obrigado e tudo de bom. 

Antenciosamente 

MÁRCIO. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/03/2012 as 20:49 | Em resposta a marciorobertokuasne. 

“Alguns dizem ” 

Quem? Rabinos justos? Quem? 

Rabino Avraham 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

187.55.2.173 

Enviado em 29/03/2012 as 22:39 

Caro Rabino Avraham 

Bom dia 

Alguém que está acompanhando um paciente internado em um hospital, e no quarto onde se encontra, há ”cantos e fotos de ídolos”. Neste local, está permitido dizer Tehilim e fazer orações? Ainda 

mais, é permitido levar livros de Torá a estes recintos? 

Obrigado 

Eliezar 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/03/2012 as 22:48 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Eliezar, 

=============== TODOS DEVEM LER ESTA RESPOSTA =============== 

Fiquei pensando como responder a esta complexa pergunta que é relacionada ao assunto vital de avodah zarah (“idolatria”). Aqui, provavelmente, o “título” que me parece mais preciso é o de avák 

avodah zarah (“poeira da idolatria”), ou seja, a possibilidade, mesmo que inadvertida e remota, da pessoa cometer um ato de idolatria. E neste caso, isso poderia ocorrer através da “glorificação do 

avodah zarah” ao se ler Salmos e trazer material santo da Torá em um lugar que tenha estes objetos infelizmente tão comuns neste país quanto impuros. 

Por um lado poderer-se-ía fazer um “caso” leniente para esta questão baseando-se no que o profeta afirma: “Assim disse o Eterno D-us: Eis que tomarei… nem contaminarão mais a si mesmos com 

seus ídolos… A Minha Morada estará sobre eles… E as nações saberão que Eu sou o Eterno que santifica Israel, quando o Meu Santuário estiver no meio deles para sempre” (Ezequiel 37:21-28). E 

mais ainda, sobre este passúk de Ezequiel, o Midrash afirma: “O Sagrado, abençoado seja Ele, perdoou Israel pelo seu pecado do bezerro de ouro e Ele se reconciliou com o povo e residiu com eles, 

trazendo-os para a terra. E assim profetizou Ezequiel que no final dos dias, Hashem faria isso novamente” (Bamidbar Rabah 9:49). 

E meditando neste entendimento Divino, recebi que verdadeiramente, em última instância, “nem contaminarão mais a si mesmos com seus ídolos” é um ordenamento Divino (como outros muitos da 

mesma espécie) que afirma que todo indivíduo que clamar por Hashem e estiver com seu coração reto e alinhado às Leis Divinas terá um que a Presença Divina pairando sempre sobre ele: “A Minha 

Morada estará sobre eles”. Entretanto, existem parâmetros para que esta benevolência ocorra. Estes parâmetros claros e contundentes são a própria halachá. E mesmo na Torá Escrita eles são 

constantemente ensinados, assim como está escrito: “O Eterno, teu D-us, anda no meio do teu acampamento para te salvar e para entregar a ti os teus inimigos diante de ti; pelo que o teu 

acampamento será santo, para que Ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti” (Deuteronômio 23:15, parashá Ki Tetsê). E como é ensinado sobre todos os elohim achareím (“deuses 

inferiores”) – os ídolos que abundam nesta terra, “Estas mesas [ou seja, os altares idólatras] estão imundas, manchadas por vômito, e não há  um lugar que esteja limpo” (Isaías 28:8). Todo ídolo ou 

imagem é indecente que aparta a Presença Divina da pessoa. 

Deste modo, é minha opinião que se deve evitar entrar em um lugar assim, e certamente não se deve falar Salmos ou trazer material de Torá lá e ainda mais estudar este material diante destes ídolos 

indecentes. Isto seria um rebaixamento da kedusha, pois o campo em questão é contaminado. E se a pessoa não removeu estes ídolos de seu quarto, certamente uma prerrogativa dela, e se ela de fato 

foi colocada em um local assim impuro, isto então é decreto Divino também. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

bneinoach2012 

vendasaogoverno@hotmail.com 

187.79.99.205 

Enviado em 30/03/2012 as 13:42 

Caro Rabino Avraham, 

Gostaria de saber do Senhor, se posso ouvir as canções do Rabbi Shlomo Carlebach? 

marciorobertokuasne 

marciorobertokuasne@hotmail.com 

189.27.87.194 

Enviado em 30/03/2012 as 14:23 

Shalom Rav Avraham. 

” Alguns dizem” 

Eu ouvi de Messatanicos e Xistãos. 

Obrigado pela especial atenção. 

Shalom. 

Márcio. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/03/2012 as 14:26 | Em resposta a marciorobertokuasne. 

Portanto sua validade é obviamente e completamente negativa, contrária e abominável a Torá. 

Rabino Avraham 

paulo1967 

paulo1dotorg.wordpress.com x 

ygor-1984@hotmail.com 

177.9.240.148 

Enviado em 30/03/2012 as 14:37 | Em resposta a briskodesh. 

Muito Profundo !!! Obrigado Rabino 

Paulo Braz 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 01/04/2012 as 0:15 | Em resposta a bneinoach2012. 

Caro Carlos, 

Sim, você pode ouvir estas músicas. 

Rabino Avraham 

Pedro Ribas 

picefas@gmail.com 

Enviado em 01/04/2012 as 12:12 

Bom dia Rabino, Avraham! 

Como já indaguei ao sr. e como o sr. me alertou para postar essa questão para que os demais membros também possam ser beneficiados, eu pergunto novamente ao senhor: 

Rabino, a respeito da Tsedacá, nos é estipulado algum percentual de nossa renda para este fim? E se sim, qual é esse percentual? 

Tudo de bom! 
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187.77.130.5 Pedro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 01/04/2012 as 12:16 | Em resposta a Pedro Ribas. 

Pelo que me consta, esta resposta foi dada e recentemente. Pesquise aqui nos comentários. 

Rabino Avraham 

Pedro Ribas 

picefas@gmail.com 

187.77.130.5 

Enviado em 01/04/2012 as 12:20 | Em resposta a briskodesh. 

Sim sr. 

Perdão por não atentar quanto a isso! 

Muito obrigado! 

Pedro 

bneinoach2012 

vendasaogoverno@hotmail.com 

187.79.46.231 

Enviado em 04/04/2012 as 22:57 

Caro Rabino Avraham, 

As noticias que espalharam na internet sobre o ” Rabino Ytzak Kaduri,procedem, ou será uma blasfêmia? 

Carlos Alberto, 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 04/04/2012 as 23:03 | Em resposta a bneinoach2012. 

Pela Graça de D-us: 

Como é comum entre membros de cultos idólatras, principalmente os conhecidos “Messatânicos”, os piores falsários e ímpios de todos, utiliza-se sempre de qualquer coisa fora de contexto para 

aumentar sempre as suas distorções maldosas. Com certeza, existe um lugar “bem preparado” par punir estes indivíduos perversos no Guehinom. 

Rabino Avraham 

Carlos Alberto Martins 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.62.11 

Enviado em 05/04/2012 as 8:26 

Caro Rabino Avraham, 

” O Perfume do Paraiso Perdido” 

” E plantou….jardim no Éden, no oriente, e colocou ali o homem….” 

” e da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás dela….” 

” e tomou de seu fruto e comeu; e deu também a seu marido, e ele comeu.” 

“Quem te disse que estás nu? 

No inicio de sua jornada, um sinal de “pare” foi colocado diante de Adam, ou seja o mandamento Divino fez soar em seu ouvido a palavra “Proibido” .Porque no dia que comeres dela, morrerás. 

Podemos perguntar: Por que? o que há aqui de tão gravissimo? Por que a vida no Gan Edém deveria começar logo com o pé esquerdo? Por qual motivo foram impostas todas as limitações superfluas 

e incompreensiveis? O saborear de um simplês fruto, poderia levar ao homem a morte? 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/04/2012 as 8:53 | Em resposta a Carlos Alberto Martins. 

Carlos, 

Com esta avaliação tão incrivelmente superficial é natural perguntar deste modo infeliz. Você acha que finalmente, após toda a história da humanidade, você é então aquele que perguntado o que 

deveria ser perguntado sobre este assunto? E antes disse, ninguém se preocupou em entender e explicar algo que faz parte do história do povo judeu há mais de 3.300 anos? 

Estude. Mas estude muito, estude minha obra e videos para se informar melhor primeiro e não perguntar cosias de forma tão literal e ignorante. 

Felizmente, ignorância tem cura. De acordo com o esforço, vem a recompensa. 

Rabino Avraham 

cassiano1980 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 05/04/2012 as 13:55 

Caro Rabino Avraham, 

Boa tarde , 

Se me for pertinente gostaria de perguntar ao sr. amado mestre , se ao queimar as unhas devemos fazer alguma tefilah , ou bracha ? 

Se for importante para mim e outros colegas, eu gostaria da orientação do sr. sobre este assunto , que ao meu ver e muito importante , pois tem grande significado espiritual ! que o sr. diz no livro ( 

Cuidado ! Sua alma pode estar em perigo). 

Muito obrigado , 

Cassiano. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 05/04/2012 as 14:01 | Em resposta a cassiano1980. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Cassiano, 

Não se fala nada. Mas, se deve fazer somente durante o dia. Os judeus devem sempre fazer isso no Érev Shabat (“nas horas que antecedem a entrada do Shabat”). Apesar de que o Shabat 

é completamente e absolutamente proibido para os não judeus, alguns aspectos são permitidos (algo que trataremos em tempo, se D-us quiser). 

Enfim eu recomendo que as unhas de todos os seres humanos sejam cortadas sempre no Érev Shabat, nas horas diurnas. 

Rabino Avraham 

cassiano1980 

ju_hobil@hotmail.com 

187.111.223.10 

Enviado em 05/04/2012 as 18:25 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham , 

Mais uma vez muito obrigado pela gentileza que o sr. teve em responder minha pergunta . 

Muito obrigado , 

Tudo de bom ! 

Cassiano 

Carlos Alberto Martins 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.42.179 

Enviado em 06/04/2012 as 14:34 

Caro Rabino Avraham, 

Os filosofos das gerações anteriores declaram que asssim como o corpo tem estado de doênça e saúde, também a alma tem estado de doênça e sáude. 

Aproveitando a oportunidade estive mais uma vez analizando o seu video-aula do antigo projeto conexões “Atração Fatal”, em que o senhor nos expõe que: A lei da atração magnética, uma das leis 

espirituais da Torá, explica que qualquer coisa espiritual a que nós nos conectamos, se conecta de volta a nós. 

Segue que é vital a tomada de consciência e responsabilidade sobre as nossas ações, pois é através delas, de nossas emoções, e dos nossos pensamentos que interagimos com o domínio espiritual e 

atraímos assim tantos o positivo, ou as “coisas” não positivas. Como exemplo, todos os locais de adoração religiosa ou interesse espiritual sem exceções contêm uma “presença” neles. A lei da Torá 

nos proíbe de entrar qualquer local de idolatria. Isto é assim, devido à lei de atração magnética. Qualquer um que entra em um destes lugares, mesmo que seja apenas um turista, será tocado pela 

presença psíquica lá existente. E isto ocorre também em locais que “fornecem” prazeres, drogas etc., pois estes se tornam locais que conduzem a penetração psíquica, possibilitando a real atividade 

de entidades negativas. ), estes assuntos espirituais sempre tão intensos, abordando também o conceito de “falsos profetas” (Deuteronômio 13:2): pessoas que cativam os incautos a toda espécie de 

“atração fatal” para suas vidas espirituais e físicas. E como aquele que desconhece sobre estes assuntos se coloca em perigo, o o senhor nós alerta e ensina para que todos que desejam crescer 

espiritualmente e se ligar estritamente a Hashém, possam assim fazer, ajudando deste modo a se retificar e assim, a apressar a vinda do verdadeiro Mashiach, amém. 

Carlos Alberto, 

Carlos Alberto Martins 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.42.179 

Enviado em 06/04/2012 as 14:46 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham, 

Obrigado. Através de seus ensinamentos, e pela graça de D-us, vou sair dessa minha ignorância…. 

Carlos Alberto, 

Carlos Alberto Martins 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.42.179 

Enviado em 06/04/2012 as 14:51 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham, 

Obrigado. 

Carlos Alberto, 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

Enviado em 06/04/2012 as 15:16 | Em resposta a Carlos Alberto Martins. 

“Os filosofos das gerações anteriores…” 

Isto não tem valor algum e este pensamento (e estes ditos filósofos é herege. Despontado de você incluir algo assim aqui. 

Sobre o resto, você citou o que eu ensino, ainda que sem colocar a fonte direta. Mas, o resumo é bom e verdadeiro. 
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achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 06/04/2012 as 15:18 | Em resposta a Carlos Alberto Martins. 

Caro Carlos, 

Faça suas palavras valerem de fato: siga meus ensinamentos. Participe da comunidade, que inclui o site “Retidão Noética”. Rompa com sua recalcitrância e cresça, se D-us quiser. 

Rabino Avraham 

Batya Bat Avraham 

batya@live.com 

187.22.195.13 

Enviado em 09/04/2012 as 10:12 

Shalom Rabino Avraham 

Gostaria de parabeniza-lo pelo novo Design do site Portais da Cabalá. 

Ficou muito bonito e inspirador . 

Bátya 

bneinoach2012 

vendasaogoverno@hotmail.com 

187.79.64.87 

Enviado em 09/04/2012 as 13:23 

Caro Rabino Avraham, 

Sinto muita falta dos Videos das “Parashas”…… 

Carlos Alberto, 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 09/04/2012 as 13:25 | Em resposta a bneinoach2012. 

Carlos, 

Com certeza você não estudou e aprendeu tudo que podia dos vídeos que existem disponíveis para todos. 

Mas, quem sabe no futuro eu continuo a fazer mais vídeos. Veremos. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

bneinoach2012 

vendasaogoverno@hotmail.com 

187.79.64.87 

Enviado em 09/04/2012 as 13:32 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham, 

Pela Graça de D-us, toda exortação e para o meu crescimento…..obrigado. 

Carlos Alberto, 

Carlos Alberto Martins 

vendasaogoverno@gmail.com 

187.79.102.198 

Enviado em 12/04/2012 as 9:31 

Caro Rabino Avraham, 

Ontem tive a oportunidade de receber pelo correio sem custo nenhum e totalmente Gratis, mas uma Obra Maravilhosa: o seu livro ” Darósh Darásh. È uma obra singular para todos que querem 

crescer em direção a Luz Divina e espiritualmnte. Muitas dúvidas serão esclarecidas de acordo com os preceitos Divinos, ou seja a Torá/Cabalá. 

Lendo os primeiros capítulos , dar-se para observar e sentir a responsabilidade que recai sobre seus ombros de exortar-nos para uma vida reta em retidão e santificação, o peso e enorme, mas com a 

ajuda dos ceus, nota-se um crescimento. Vou aproveitar a oportunidade e relembrar a todos que buscam o caminho da retidão ” Lefúm tza’arah ágra, “A recompensa depende do esforço” (Pirkê Avót 

5:21). Não existe qualquer possiblidade de crescimento espiritual legítimo sem esforço e disiplina. 

Que Hashem continue abencoando o Senhor e a todos nós, Bnei Nôach que recebemos seus ensinamentos e exortações. 

Carlos Alberto, 

steinsfeldt 

caminhodosaber.wordpress.comx 

steinsfeldt@gmail.com 

189.7.79.123 

Enviado em 12/04/2012 as 14:07 

Shalom Rav Avraham 

Muito obrigado por se dar ao gratificante trabalho de desvendar os mistérios dos conceitos e fundamentos do e-book: “Sha’ar Sod HaZivug”. Que o Eterno abençoe o seu esforço Rav. 

Mas eu fiquei com uma dúvida e que me gerou uma grande confusão com a seguinte afirmação que o Sr faz. A saber: 

“Saiba que existem dois lados. O lado do bem e o lado do mal (Sítra Áchra). 

D-us criou o mal para prover a humanidade com o livre arbítrio. 

A Sítra Áchra é como uma casca (klipah) – ela não tem energia própria. 

Todas as cascas (klipót) precisam necessariamente receber sua substância pelo LADO DA SANTIDADE (KEDUSHÁ).” 

Eu sublinhei o “…lado da santidade (kedushá).” para salientar para o Rav que, no meu entendimento, a Sítra Áchra e as klipót, retirassem suas energias das nossas transgressões à Torá e as Mitzvót, 

pois esses atos fortaleceriam a nossa “néfesh habahamit” e, por consequência, oferecendo a nossa “néfesh” de alimento a estas klipót! 

Eu tinha entendido (e vejo que posso estar errado e confuso) lendo a sua obra: “Cuidado! Sua alma pode estar em perigo” onde o Sr faz alguns comentários. A saber: 

- Página 68 e 69, onde o Rav disserta sobre “nossos comportamentos influenciando a nossa néfesh” e diz: ” Assim vemos que estas proibições comportamentais da Torá tem uma função muito 

importante e evidente: proteger a néfesh da pessoa. Hashém quer proteger as pessoas. se você se comportar de acordo com as leis da Torá, a sua néfesh vai estar não só protegida destes 

“escoamentos” de energia que podem levar você a toda espécie de problemas, como você vai também poder fortificá-la. Melhor do que só deixar de escoar, é fortificar a sua néfesh e trazer mais 

vitalidade para sua vida, ter literalmente mais vida.” [abençoadas palavras] 

- Páginas 73 e 74: o Rav resume: “…a Torá, as mitsvót, e os atos de bondade “blindam” a pessoa. Vocês entendem a expressão blindam? Fortificam a néfesh e blindam a pessoa contas estas 

“suscetibilidades espirituais” às forças negativas que preenchem o nosso mundo. Temos muito disso no Universo – um universo de klipót, “cascas espirituais” que ocultam a luz de D’us no mundo, 

como uma casca oculta o fruto. Então a pessoa que cumpre Torá e mitsvót é blindada destas influências, ela é protegida das klipót.” [abençoadas palavras] 

- Página 103: “E de um modo geral, como explicamos sobre a força vital do homem – aquela “moeda de troca”, o bem de consumo espiritual chamado de néfesh – as entidades espirituais nos outros 

domínios vêem esta néfesh, portanto toda espécie humana como alimento potencial…” [abençoadas palavras] 

E segue na página 109: “E o grupo de elementos espirituais negativos é chamado de Sítra Áchra (“o outro lado”) oposto à kedushá.” 

Rav, desculpe meus excessos, ainda estou iniciando o caminho da retificação. 

Mas como fiquei confuso, eu gostaria, humildemente, que o Sr me esclarecesse: “como a nossa “kedushá” pode alimentar as klipót e assim, fortalecer a Sítra Áchra?” 

Desde já agradeço a sua atenção e peço desculpas por todo e eventual despreparo da minha parte! 

Adriano Elias Steinsfeldt 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 12/04/2012 as 15:02 | Em resposta a steinsfeldt. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Adriano, 

Sua pergunta não é procedente, ainda que “aparentemente” formulada de modo correto. Sua confusão provém do seu desconhecimento das leis espirituais e em particular, sobre a diferença 

fundamental entre a qualidade e origem espiritual da néfesh de um membro do Povo de Israel e da néfesh dos não judeus. 

Obviamente, a frase: “Como a nossa ‘kedushá’ pode alimentar as klipót e assim, fortalecer a Sítra Áchra?”, erra por completo e absoluto já no uso do pronome pessoal “nossa”. Segundo, que em 

outro grau e nível, a sítra áchra é sustentada (ainda que minimamente) por Hashem, ele sendo o Criador de tudo. Isto é necessário a fim de garantir que o livre arbítrio possa ser absolutamente 

legítimo, ou seja, através da possibilidade de escolha errada – pelas ilusões do mal – ou certa, pelo caminho reto da pessoa que busca a Torá. 

Entretanto, o seu desejo por entendimento e a maneira que você buscou revela-lo são louváveis e devem assim continuar, se D-us quiser. 

Tudo de bom, 

Rabino Avraham 

steinsfeldt 

caminhodosaber.wordpress.comx 

steinsfeldt@gmail.com 

189.7.79.123 

Enviado em 12/04/2012 as 15:45 | Em resposta a briskodesh. 

Rav Avraham 

Muito obrigado pela resposta. A Luz do seu esclarecimento iluminou justamente nos pontos onde surgiram a confusão e, por consequência, minhas dúvidas! 

Para sempre seja Bendito o Eterno que nos providenciou, através do Sr, e em tempo oportuno, o seu iluminado cuidado e orientações! 

Grato 

Adriano Elias 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.73.205.245 

Enviado em 19/04/2012 as 23:03 

Shalom Rabino Avraham! boa noite, Rav. há um motivo espiritual ou é apenas psiquico, para esta sensação de desconforto em relação a insetos e animais que vivem no subterraneo, pois a maioria 

das pessoas tem aversão destes insetos e animais. 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

Enviado em 20/04/2012 as 8:25 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Pela Graça de D-us: 

Caro Alessandro, 

Primeiro uma correção: espiritual e psíquico não são “separados” como você coloca. Psíquico é apenas um termo relativo aos fenômenos possíveis da experiência espiritual que é constante e 
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briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

contínua. 

Segundo, sobre sua pergunta: a repugnância e medo provêm do da própria baixeza espiritual deste seres. Eles existem somente devido a grande e inimaginável contração da luz Divina, e suas formas 

desagradáveis revelam sua escuridão intrínseca. Além disso, vermes e rastejantes – todos – tem uma néfesh (“espírito vitalizador”) , que é um elemento espiritual dos mais baixos e intimamente 

ligado as klipót. Este “espírito” provém do próprio poder espiritual da terra e não do Céu, por assim dizer. Vemos que a presença (e perigo) destes seres nos toca no próprio instinto/alma de 

sobrevivência humano que reconhece esta baixeza espiritual. Entretanto, são criaturas de D-us, portanto é proibido machuca-las ou mata-las, salvo se uma pessoa for atacada por algum deles. 

Não sei se você vai entender, mas esta é a esplicação. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

189.73.205.245 

Enviado em 20/04/2012 as 8:35 | Em resposta a briskodesh. 

Rav Avraham obrigado pela resposta, sim entendi, 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 22/04/2012 as 8:13 

Eu lhe enviei um e-mail com sobre isso no dia 15 de Abril… 

Rabino Avraham 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

189.73.111.183 

Enviado em 22/04/2012 as 16:34 

Caro Rabino Avraham 

Boa tarde 

Estamos estudando Parashat Acharê Mot. Tenho lido com cuidado. Tenho me impressionado com a beleza e santidade do serviço de Yom Kipur descrito nesta parashá. Apesar de tratar de muitos 

assuntos, nesta parashá, aparece um personagem diferente: Azazel. Eu tenho acesso a shiurim do sr. que tratou um pouco deste assunto, e tenho estudado com cuidado. Este personagem, Azazel, 

recebe também um sacrifício em Yom Kipur, ou seja, ele tem sua porção. Qual a função espiritual deste personagem tão misterioso, a ponto de ser necessário oferecer também a ele um sacrifício? 

Muito Obrigado 

Eliezar 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 22/04/2012 as 17:38 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Caro Eliézar, 

Um assunto judaico profundo que não devo me estender aqui, mas a essência é que a sítra áchra/ o lado do mal precisa ter o seu quinhão também para assim se evitar acusações celestiais (ainda 

maiores). 

Rabino Avraham 

P.S. Você está na parahsá errada. EStamos estudando esta semana Parshat Tazria-Metzora. 

eliezerbenavraham 

filemonrosa@hotmail.com 

201.67.210.120 

Enviado em 22/04/2012 as 18:17 | Em resposta a briskodesh. 

Caro Rabino Avraham 

Muito obrigado pela resposta. 

A dinâmica ficou clara. 

Eliezar 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 26/04/2012 as 10:03 | Em resposta a eliezerbenavraham. 

Será mesmo? Duvido. 

Rabino Avraham 

marciorobertokuasne 

marciorobertokuasne@hotmail.com 

187.113.48.27 

Enviado em 29/04/2012 as 14:50 

Shalom Rav Avraham. 

Na shiur Profecías,Cabalística o Sr aborda uma reveladora aula para nós que estamos tentando fazer mudanças e retificações. Em uma das partes da shiur o Sr revela algo fantástico, pois na medida 

que a gente ouve varias vezes estas lindas aulas, sempre têm algo de novo. Bem, em um determinado ponto da aula o Sr Rabino Avraham, nos fala sobre a situaçao de B’nei Israel enfrentando uma 

terrível provação antes da chegada de Mashiach. Se o Sr me permite eu teria uma pergunta. 

A volta dos judeus para Terra Santa, vindo de todas as partes do mundo desde aquela época já faz parte das profecías do Torá e Tanách? 

Obrigado Pela atenção especial. 

Tudo de bom. 

Shalom. 

Márcio. 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 29/04/2012 as 14:54 | Em resposta a marciorobertokuasne. 

Eu acredito que sim, pois se trata de profecias. Não poderia ser diferente. De fato, todas as dificuldades dos judeus na diáspora servem para impeli-los a voltar para a Terra Santa. Entretanto, nem 

todos voltarão e isso tem vantagens e desvantagens muito profundas. 

Rabino Avraham 

marciorobertokuasne 

marciorobertokuasne@hotmail.com 

187.113.48.27 

Enviado em 29/04/2012 as 15:07 | Em resposta a briskodesh. 

Fico muitissímo grato Rabino Avraham, pela resposta. 

Tudo de bom, e uma exelente tarde. 

Shalom. 

Márcio . 

alessandro ferreira silva 

alessandrofer27.wordpress.comx 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.7.240.200 

Enviado em 30/04/2012 as 21:50 

Shalom Rabino Avraham! É dito pelo Sr. em seu livro “cuidado sua alma…” pagina 163 Devekút que é “conciencia constante da Presença de D-us”, Rav não sei se é correto minha maneira de 

pensar, estou baseando em minha visão prática desprovida de entendimentos espirituais. Ter esta conciencia é o inicio de tudo? Crer em D-us e ter Conciencia constante da Presença seria a mesma 

coisa? ou Crer seria eu acredito, e ter Conciencia seria eu aceito? 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 30/04/2012 as 22:06 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

Boa pergunta. Ter fé em D-us é uma mitsvá. Entretanto, a maioria mesmos dos que têm fé em D-us não sabem o significado de com se manter em Devekút (“consciência de D-us”), que é algo mais 

elevado ainda. São anos e anos e anos para desenvolver isso. E mesmo assim, é muito difícil, mas é possível e devido. 

Rabino Avraham 

alessandro ferreira silva 

alessandrofer27.wordpress.comx 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.7.240.200 

Enviado em 30/04/2012 as 22:15 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado Rav Avraham, para estar em Devekút, necessitamos de uma total e plena Teshuvá? 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

Enviado em 30/04/2012 as 22:19 | Em resposta a alessandro ferreira silva. 

São assuntos diferentes, mas complementares. É difícil explicar aqui. Você está na página certa (163) do assunto. Mas este livro não explora este assunto propriamente dito. Em resumo, Devekút 

significa pensar e se ligar a D-us sempre que for possível, e muitas vezes que for impossível… 

Rabino Avraham 
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briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

alessandrofer27 

alessandrofer27.wordpress.comx 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.7.241.102 

Enviado em 18/05/2012 as 0:26 

Rav Avraham guando temos alguma intuição a respeito de irmos em certos lugares, ou em relação a certos negócios, ou até mesmo em relação a alguma pessoa esta intuição pode ser um alerta de D-

us? ou algo que não devo me preocupar pois não terei como evitar que algo aconteça ou deixe de acontecer. 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 19/05/2012 as 18:39 | Em resposta a alessandrofer27. 

Pela graça de D-us: 

Alessandro, 

Toda a Criação não é só de D-us, mas é Ele mesmo! Portanto, tudo que existe opera de acordo com a supervisão e desejo Divino. Deste modo, qualquer coisa pode ser usada para trazer uma 

mensagem. Ser um mensageiro contante é a missão dos anjos. Esta é a função deles, seu trabalho. O resto da Criação pode ser usada também como mensageiro, quando de acordo com o desejo de D-

us. Mais ainda, sua própria alma é um mensageiro Divino. Eu trato isso no meu livro, “Cuidado! Sua alma pode estar em perigo”, pg. 153. Leia e entenderá a resposta para sua pergunta. 

Rabino Avraham 

anderson reginaldo 

andersonchamado@hotmail.com 

177.42.49.158 

Enviado em 19/05/2012 as 21:01 | Em resposta a briskodesh. 

shalom, se um noético quiser obedecer a todos as leis, ele é considerado membro dos judeus, ou pelo menos das bençãos que correspondem a quem obedece os mandamentos 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 19/05/2012 as 21:52 | Em resposta a anderson reginaldo. 

Não. Ele é considerado apenas um Noético. 

Perguntas Noéticas não devem ser postadas aqui, mas no site noético. É preciso fazer um pouco de esforço e achar os caminhos corretos. 

Rabino Avraham 

alessandrofer27 

alessandrofer27.wordpress.comx 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.7.241.102 

Enviado em 20/05/2012 as 16:17 

Toda a terra tinha uma só língua”. Os construtores da cidade falavam a Santa Língua (o Hebraico), a qual os anjos conhecem, e não falavam qualquer outra língua. E por esta razão que está escrito: 

“Disse o Eterno… e nada os impedirá fazer tudo quanto intentarem fazer?”3. Se eles falassem uma língua diferente, a qual os anjos não conhecem, eles não poderiam ter realizados seus objetivos 

nefastos, pois a bruxaria é efêmera. ” 

Comentário: O significado disso é o seguinte: Os construtores da cidade usaram seu conhecimento da língua Hebraica na manipulação dos Nomes Divinos para assim forçar os anjos de ajudá-los na 

sua tarefa de construir a cidade e torre. Se eles não soubessem a Língua Santa, eles não teriam sido capazes de forçar os anjos de fazerem o que eles queriam. Os anjos somente podem ser 

manipulados através do uso de Nomes Divinos que derivam todos do Hebraico. Caso contrário, eles tentariam fazer uso de bruxaria/mágica/feitiçaria. 

“Este texto foi tirado da sua aula “O Zohar na Parashá Nôach 5772″ 

Shalom Rabino Avraham! Um dos motivos do povo judeu, ter mantido e mantem até hoje oculto os seus conhecimentos esotéricos e místicos, foi o receio de que estas tecnicas caissem em mãos 

pervesas. Ou este contato com os anjos só foi possivel naquela época, onde os anjos andavam entre os homens? 

Grato 

Alessandro 

alessandrofer27 

alessandrofer27.wordpress.comx 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.7.241.102 

Enviado em 20/05/2012 as 19:55 

Shalom Rav Avraham!O que é Golem algo real, uma criação verdadeira ou uma lenda judaica? 

Grato 

Alessandro 

alessandrofer27 

alessandrofer27.wordpress.comx 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.7.241.102 

Enviado em 20/05/2012 as 21:40 

Shalom Rabino Avraham! vendo sua aula em video”Nitsavim-Vayêlech 5771 ” é dito que Hashem coloca obstáculos para que possamos perceber que só em Hashem há vida, sem Ele não há nada, e 

o rei David em Crônicas 29;11-13 diz. 

“A Ti, ó Eterno, pertencem a grandeza, o poder, a glória, a eternidade e a majestade, e tudo que existe nos céus e na terra; a Ti, ó Eterno, pertence a realeza, e Tu és exaltado acima de tudo. A riqueza 

e a honra procedem de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e em Tua mão está tudo para engrandecer e dar força a tudo. Agora , pois , ó nosso D-us, rendemos-te graças e louvores ao Teu glorioso Nome.” 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 21/05/2012 as 10:05 | Em resposta a alessandrofer27. 

É real. http://www.sefer.com.br/prodvar.aspx?codigo_produto=8214&cookie_test=true 

Rabino Avraham 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 21/05/2012 as 10:12 | Em resposta a alessandrofer27. 

Pela Graça de D-us: 

Alessandro: 

Foi o receio de que estas “técnicas” caíssem em mãos perversas. E de fato, mesmo assim, caíram. Esta é a origem dos cultos que se difundem no mundo, mentindo sobre o que eles chamam de 

“Cabala”: centros impuros que perverteram tudo para fins comercias. Nada, absolutamente nada da herança legítima e autêntica da Torá/Cabalá é ensinado neste locais hereges, salvo como inflar 

ainda mais o ego e a conta bancárias destes líderes apóstatas. 

Rabino Avraham 

alessandrofer27 

alessandrofer27.wordpress.comx 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.7.241.102 

Enviado em 21/05/2012 as 21:11 | Em resposta a briskodesh. 

Obrigado Rav Avraham! estudarei primeiro suas obras, é de maior importancia para mim. 

Alessandro 

alessandrofer27 

alessandrofer27.wordpress.comx 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.7.241.102 

Enviado em 21/05/2012 as 21:16 | Em resposta a briskodesh. 

Rav Avraham, como é dito pelo Sr. devemos ficar atentos pois não só nossa alma corre perigo, o nosso mundo tambem corre perigo! 

Alessandro 

talitasouzamendes 

talitasouzamendes.wordpress.com x 

talitasouzatb@gmail.com 

187.55.227.88 

Enviado em 22/05/2012 as 10:18 

Bom dia caro Rabino Avraham, 

Gostaria de saber o siginificado da palavra ”Selá”? 

que encontramos nos Salmos várias vezes. 

Desde já fico grata. 

Talita 

briskodesh 

Enviado em 22/05/2012 as 10:26 | Em resposta a talitasouzamendes. 

Pela Graça de D-us: 

Alguns estudiosos da Torá acreditma que selah (     ) é uma rubrica muiscal de algum tipo ou significa uma quebra na canção ou salmo. Outros acreditam que selah significa “para sempre” como de 

fato é o caso em alguns lugares na liturgia. E outras explicações, selah é relacionada a pesos e medidadas. Agora, assim como em Hebraico a palavra Amém é uma exclamação de confiança, verdade, 
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briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

ou certeza do que foi dito, também selah é uma exclamação: devemos medir e refletir sobre o que foi dito. Na tefilá (“oração”) em Hebraico é comum encontrarmos a adição de ambas estas palavras 

(amém, selah) no final de algumas sentenças, fazendo assim uma afirmação ainda mais forte sobre o que foi dito. 

Rabino Avraham 

talitasouzamendes 

talitasouzamendes.wordpress.com x 

talitasouzatb@gmail.com 

187.55.227.88 

Enviado em 22/05/2012 as 11:14 | Em resposta a briskodesh. 

Rabino Avraham, 

Obrigada pela resposta, 

É correto falarmos essa palavra normalmente, quando estamos rezando um Salmo? 

Talita 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 22/05/2012 as 11:26 | Em resposta a talitasouzamendes. 

Só se fala se ela aparecer no Salmo. 

Rabino Avraham 

talitasouzamendes 

talitasouzamendes.wordpress.com x 

talitasouzatb@gmail.com 

187.55.227.88 

Enviado em 22/05/2012 as 11:37 

Obrigada pela resposta Rabino Avraham, 

Tudo de bom, 

Talita 

alessandrofer27 

alessandrofer27.wordpress.comx 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

177.0.126.137 

Enviado em 23/05/2012 as 23:21 

Shalom Rabino Avraham! “D-us abençoa o lider de cada geração com sabedoria concomitante com o refinamento coletivo da geração”{Talmud, Arachin 17a} Rav em nossa geração quem é este 

lider? 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 23/05/2012 as 23:23 | Em resposta a alessandrofer27. 

Não sei. Mas você não devia estar buscando informação no Talmud, pelo bem de sua vida. 

Rabino Avraham 

alessandrofer27 

alessandrofer27.wordpress.comx 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

177.0.126.137 

Enviado em 23/05/2012 as 23:57 | Em resposta a briskodesh. 

Rav não estou lendo o Talmud, esta frase esta escrita no seu livro “cuidado sua alma…” pag; 244 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

201.83.54.177 

Enviado em 24/05/2012 as 8:07 | Em resposta a alessandrofer27. 

Bom rapaz. Bom livro. Portanto, o jeito certo de citar quando isso ocorrer é usando “apud”. Ou seja: (Talmud, Arachin 17a apud “Cuidado! Sua alma pode estar em perigo”, pg ??). 

Rabino Avraham 

alessandrofer27 

gravatar.com/alessandrofer27 x 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.52.124.5 

Enviado em 06/06/2012 as 8:10 

Shalom Rabino Avraham! Em sua obra “Cuidado sua alma…” pag; 266/267. Esta escrito, “e uma vez que seu corpo é deixado sem a sua alma santa, um espirito impuro vem e paira sobre ele e o 

polui.”Rav entendo que sem a nossa alma que é santa estamos fragilizados e mais propicios as investidas sitra achra, outra questão pelo fato de nossa alma deixar nossos corpos em nosso sono, no 

momento em que D-us permite o seu retorno, esta alma volta mais forte por ter estado na presença Divina? 

Grato 

Alessandro 

Apresta teu ouvido e escuta as palavras dos sábios; dedica teu coração a (aprender) meu conhecimento, porque bom te será guardares meus ensinamentos e os proclamares com teus lábios. 

Provérbios 22;17/18 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

187.105.243.188 

Enviado em 06/06/2012 as 9:11 | Em resposta a alessandrofer27. 

Pela Graça de D-us: 

Depende da qualidade desta alma. Para o reto, a resposta é sim, pois ela testemunhará no Alto seus atos do dia. Para os outros, o testemunho diário será diferente também. Por isso é importante fazer 

uma retrospectiva dos pensamentos, falas e ações da pessoa do dia antes de dormir, uma vez que antes de morrer a pessoa precisa fazer teshuva. E como o sono é 1/60 da morte fazemos teshuva logo 

antes de deitar para eliciar a misericórdia Divina diante do julgamento que virá nesta noite, seja ele o temporário (se D-us quiser que retorne a alma) ou o final. 

Rabino Avraham 

alessandrofer27 

gravatar.com/alessandrofer27 x 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.52.124.5 

Enviado em 06/06/2012 as 20:26 

Obrigado Rav pela resposta, temos que fazer nossa auto analise diariamente, para que pequenos erros, não se tornem hábitos. 

Alessandro 

alessandrofer27 

gravatar.com/alessandrofer27 x 

alessandrolemondeft@hotmail.com 

187.52.124.5 

Enviado em 08/06/2012 as 16:16 

Shalom Rabino Avraham! Tenho uma dúvida e se for pertinente, Rav nestes cultos idolatras é comum falarem sobre exorcismo, e falarem uma lingua não comprensível, dizendo estar falando a 

lingua dos anjos, mais baseado no pouco conhecimento que tenho, os dois fatos são impossiveis de serem reais. A dúvida é, aquela pessoa naquele estado de transe é resultado de influencia hipnótica, 

ou de uma força espiritual? 

Grato 

Alessandro 

briskodesh 

briskodesh.wordpress.com x 

achacham@aol.com 

187.105.243.188 

Enviado em 10/06/2012 as 22:48 | Em resposta a alessandrofer27. 

Prefiro não tratar destes tipos assuntos de assunto em público. 

Rabino Avraham 
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