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Muitos pensavam que o chassidismo Chabad era algo restritivo e austero, porém constataram se tratar 

de um caminho espiritual profundo, místico e agradável.

A contribuição do Rebe para a tradição do chassidismo chabad foi o seu empenho em revelar os 

mistérios. Ele utilizou uma linguagem e pensamentos contemporâneos, não apenas eliminando as dúvidas, mas 

inspirando à ação efetiva.

Ele abre literalmente os nossos olhos e a nossa mente, fazendo-nos enxergar e compreender o nosso 

propósito. Isso tanto individual quanto coletivo. Assim, ele infunde mais significado às nossas vidas. Portanto, 

isso tem um poder transformador, principalmente fazendo então deste mundo um local habitável para nós 

mesmos e para D’us.

A preocupação do Rebe não conhece limite. Procurado por pessoas de todo tipo de condição social, 

financeira, religiosa, etc., o Rebe sempre as recebia — indistintamente — com uma palavra de apoio, carinho 

e incentivo, sempre despertando-as para o crescimento e o aperfeiçoamento pessoal. Suas mensagens são 

práticas e atuais e nos servem de lição para implementá-las em nossa vida cotidiana.

A força de um Tsadic do chassidismo chabad

Muitos podem se perguntar: como um homem idoso, que não saía do Brooklin, cuja vida é baseada 

única e exclusivamente no amor ao Todo-Poderoso, à Torá e ao ser humano, pode saber tanto sobre todos os 

aspectos da vida?

A resposta é simples: assim como a Torá, a sabedoria Divina contém todos os mistérios e segredos do 

universo, desde a criação do homem até a chegada de Mashiach, o justo também possui esse conhecimento e 

pode falar com a devida autoridade. E ainda mais tratando-se do líder espiritual máximo da geração, o “pastor 

fiel”, que cuida para que seu rebanho não se desvie do caminho da vida — de uma vida significativa.

Que muito em breve então possamos presenciar a tão ansiada era messiânica e a ressurreição e suas 

maravilhas. Então voltaremos a ouvir a beleza e a profundidade da sabedoria do Rebe. Sabedoria que inspira 

cada vez mais pessoas a se aproximar do Criador, proporcionando assim maior significado às suas vidas.

(Extraído do prefácio do livro Rumo a Uma Vida Significativa, Editora Maayanot, S. Paulo)
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