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Apresentação

Este livro é composto de duas partes apresentando pensamentos, que busca trazer as luzes espirituais da Torá.
Na primeira parte são apresentados dez pensamentos de
cunho universalista que se relacionam com o conteúdo de cada
uma das cinquenta e quatro porções da Torá, procurando refletir sua espiritualidade. No final de cada porção há um comentário sobre esse conteúdo. Por isso, esta primeira parte é
denominada: Pensamentos Refletidos da Torá.
A segunda parte apresenta diversos pensamentos associados a sete atributos universais existentes em todos os seres humanos, inspirados pelas fontes judaicas e pelos ensinamentos
dos mestres do povo judeu ao longo das gerações. Por isso, esta
segunda parte é denominada: Lampejos Milenares.
“Tudo isso é o resultado de um leque de pesquisas realizado
ao longo do tempo que visa auxiliar, na forma de pensamentos,
com respostas a questões que o planeta atravessa.”
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Parte I

Pensamentos refletidos da Torá

Prefácio 1

Meu grande amigo Adroaldo Coelho me deu alguns belos
presentes na vida. Um deles foi me introduzir a obra de Paramahansa Yogananda, o guru que enxergava a Divindade como
transcendente a toda estrutura religiosa organizada e que se
manifestava no Espírito mais íntimo de todas as Religiões.
Outro foi me apresentar a Ricardo que tem sido nesses
mais de dez anos de convivência, um belo companheiro de jornada. Ele sabe enxergar na singularidade a palavra de D´us, o
perfume e a luz que também brilham quase paradoxalmente em
outros caminhos.
Na sua visão cósmica, o trabalho de Ricardo, ao buscar
na luz do livro sagrado: a Torá, o leite e o mel e as maravilhas
ocultas que nos falam de uma Verdade Única Eterna, e que fala
a toda a humanidade, é uma oferta que nos eleva e nos ajuda
a construir o tabernáculo da Presença, o qual somos cada um
de nós.
Luiz Augusto de Queiroz

Médico
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Prefácio 2

A Torá é um livro sagrado e atual sempre, pois está escrito
nela várias vezes o termo haiom: hoje. Por isso, muitos explicam que os ensinamentos da Torá são para hoje e que em cada
geração precisamos entender o hoje que ela quer nos ensinar.
Ricardo traz uma luz em forma de pensamentos escritos,
instruindo esta nossa geração a adquirir valores profundos, íntegros, plenos, puros e divinos.
Trazer os ensinamentos da Torá para a geração de hoje,
onde o mundo cada vez mais converge numa complexidade de
inter-relações, é permitir o acesso a estes ensinamentos e ampliar o saber.
Por isso, essa obra tem um valor inquestionável na formação espiritual religiosa de todos nós, independente da linha de
religiosidade.
Marcel Berditchevsky

Sociólogo e pedagogo formado pela
Universidade Barilan
Guia de turismo em Israel.
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Introdução

A Torá é composta por cinco livros recebidos por Moisés no
Monte Sinai há mais de 3.300 anos e foram divididos ao todo
em (54) cinquenta e quatro porções.
Esta primeira parte então segue esta divisão, incluindo um
título inédito, a tradução do título hebraico original e sua transliteração em cada uma dessas porções.
Como Torá significa “Instrução” e em aramaico a Torá é
chamada de Oraita, significando “Luz”, buscou-se alinhar o
conteúdo das porções sempre com um teor educativo, acreditando servir para jorrar luzes em nossos caminhos.
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Primeiro Livro
No Princípio – Gênesis – Bereshit
Este 1º livro fala dos Justos de Israel e da Humanidade. Em seu original, é um verdadeiro manual de
profecias e de sabedoria codificada sobre a criação
do mundo e do ser humano.

Porção 1
A criação da humanidade

I. No Princípio; Gênesis - Bereshit.
1. Os seres humanos no planeta Terra formam uma sociedade com D´us.1 A meta e meio de todas as sociedades é uma sociedade de seres humanos aplicando os atributos da (o): amor,
paz, harmonia, justiça, verdade, fé, sabedoria, bondade, fraternidade.
2. Elevemo-nos a D´us pelo espírito que está em nós.
3. Coroemo-nos pela igualdade essencial adâmica e ao mesmo tempo pelo respeito às diversas identidades individuais.
4. Homem e mulher separados: metades físicas diferentes.
Devem formar, pelo menos, uma vontade, um sentimento, um
pensamento, uma palavra, uma ação em comum. Homem e mulher casados, metades espirituais da mesma essência divina.
5. O ser humano deve ser uma viva alma viva e não uma
morta alma morta.
6. Que possamos nos alimentar da árvore que dá a vida. Que
possamos fazer parte total da Árvore da Vida (ver anexo B).
7. Matemos a nossa ira e todas suas irmãs de sentimento /
emoções para matarmos o Caim interno.
8. Toquemos a lira e a harpa íntima, invocando, louvando,
agradecendo e santificando o Nome do Eterno.
9. Pelas boas obras uma geração pode construir boas gerações. Que as próximas gerações sejam as boas gerações.
10. Com o Eterno, não há princípio, meio, nem tampouco fim.
1 Nota: D´us - De modo a não trivializar esta referência ao Criador, foi assim utilizada ao longo do livro, buscando seguir o costume judaico. Nas palavras em hebraico transliteradas, “ch” deve ser lido como “j” em espanhol ou “rr” como na palavra
portuguesa “jarra”. Exemplos: Decreto - Chucat se lê RRucat; Viveu - Vaiechi se lê
Vaierri, Noé - Noach se lê Noarr.
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[De Adão (ver anexo A): o primeiro ser, arquétipo e/ou estágio de consciência da humanidade planetária do período inicial
evolutivo terrestre, a Noé: o justo e reto homem de sua geração,
foram 10 gerações. Há uma sabedoria codificada na palavra
hebraica Adam (Adão), pois ela contém as três letras iniciais
dos nomes: Abraham (Abraão), David (David) e Mashiach
(Messias). Estes três nomes são uma síntese (ou contração da
luz) do tempo histórico dessa humanidade a partir de Abraão:
o pai das nações (arquétipo da Bondade, Fé e Fraternidade);
a chegada do rei David (amado ou querido – nome que alude
ao Amor Divino) e seu filho Salomão (raiz ou origem da Paz)
responsável pela criação do Templo de Jerusalém (Presença Divina); o Messias (Consciência e Era Messiânica – há sempre,
pelo menos, 36 mestres ou justos no nível de messias a cada geração), advindo da descendência de David, como detonador dos
processos de redenção humana (Luz Divina plenificada para o
planeta Terra)]
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