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O Rebe de Lubavitch, Rabi Menachem Mendel Schneerson, conhecido como o líder do Povo de Israel, 

homem de estatura inigualável, influenciou os quatro cantos do mundo. Assim é bastante óbvio que ele seja o 

tsadic da nossa geração.

O Rebe sempre foi apreciado pelas suas milhares de instituições e atividades implantadas pelo globo. 

Foi assim que angariou  centenas de milhares de simpatizantes. Todos enfim bebem avidamente os seus 

ensinamentos de Torá.

No entanto, o Rebe é também conhecido como o tsadic (justo), de retos conselhos e infalíveis profecias.

Orientações como as suas ajudam multidões em busca do sucesso, saúde e felicidade, conforme 

explicado pelo Baal Shem Tov (o Mestre do Bom Nome, fundador do movimento): “Tudo aquilo que o homem 

vê ou ouve pode oferecer uma lição de como servir ao Criador”.

De acordo com a nossa tradição, além de exaustivamente enfatizado pelo Chassidismo, cada etapa da 

vida deve ser permeada com o selo do Judaísmo. Nada há que faça parte da experiência judaica, desde a hora 

de acordar até o repouso noturno, que deva ser estranha ao serviço Divino.

Isso porque a Torá opina sobre quaisquer acontecimentos na esfera da vivência humana. Assim, 

compreendemos que cada situação ocorre por Divina providência e exala ensinamentos de como evoluir. Isso 

ocorre seja em relação a D-us, seja perante ao semelhante.

O Tsadic e seus ensinamentos

Mestre no assunto — bem como em todas as outras facetas da Torá — é o Rebe de Lubavitch. Assim, 

durante a sua liderança nunca deixou de extrair lições e conhecimento de ocorrências aparentemente banais ou 

profanas. Isso aconteceu em relação à tentativa de assassinato de um presidente, a chegada do homem à lua, a 

queda do comunismo. O seu parecer justo e sábio encampou questões sobre as profissões, ciência, artes, entre 

tantas outras. Devido a seus esforços, a mensagem oculta em cada uma delas nos foi generosamente revelada.

(Extraído do prefácio do livro Ouvindo As Mensagens da Vida, Editora Maayanot, S. Paulo)
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