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O Rebe de Lubavitch enfatizou que usando a tecnologia a favor da Torá, permite-nos fortalecer o intuito 

de disseminar os ensinamentos milenares judaicos.

Assim se cumpre as palavras de nossos sábios (Ética dos Pais 6:11): “Tudo o que o Santo, bendito seja, 

criou em Seu mundo, criou exclusivamente para a Sua glória”, pois foi dito (Isaias 43:7): ‘Tudo o que é chamado 

com Meu Nome, na verdade, é por Minha glória que Eu o criei’”.

Usando a tecnologia a serviço de D’us, isto é, usando a tecnologia a favor da Torá cumprimos uma 

mitsvá. Mas, além disso, constatamos que a internet facilita o contato com pessoas extremamente distantes. 

Pessoas afastadas tanto física quanto espiritualmente.

Isto em si permite então que os ensinamentos judaicos cheguem longe. Inclusive até aqueles que se 

encontram afastados das ideias e dos conceitos judaicos.

Usando a tecnologia a favor da Torá para levar as fontes para fora

Cumpre-se, desta forma, uma condição essencial para apressar a chegada da tão almejada época 

messiânica. Conforme o próprio Mashiach disse para o Baal Shem Tov, que ele viria quando as fontes dos 

ensinamentos místicos se espalharem até os lugares mais distantes espiritualmente. E isso a tecnologia vem 

mostrando que é capaz de fazer de um modo amplo e escalável.

Hoje em dia, a rede e seus usuários sérios são frequentemente bombardeados por mensagens de 

conteúdo duvidoso. Mas não só isto, pois esse conteúdo é também imoral e, no mínimo indecente. Devemos 

pois nos dedicar a contrabalançar esta praga. A princípio, podemos permitir aos usuários da rede navegar em 

águas limpas e transparentes. Assim é a água pura da Torá, conforme as palavras do profeta: “Ah! Todos aqueles 

que têm sede, que vão até a água!” (Isaías 55:1).

Assim, que seja a vontade de D’us que brevemente possamos merecer alcançar mais uma época descrita 

pelos profetas: “A terra estará cheia do conhecimento de D’us, como as águas cobrem o mar.” (Isaías 11:9).

(Extraído do prefácio do livro Torah Mail, Editora Maayanot, S. Paulo)
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