Tu B shvat
Tu B'Shvat. No dia 15 do mês de Shevat é Chag Lailanot: o Festival das Árvores. Este
feriado tão especial não tem sua origem na Torá, como Pessach ou Rosh Hashaná.
Nem se origina da Bíblia como Purim ou daquela época, como Chanucá.
Esta festa é mencionada pela primeira vez na Mishná: “E o primeiro de Shevat será o
ano novo para a árvore”, como disseram os discípulos de Shamai, os de Hillel dizem
no dia 15 do mesmo. Como a maioria das discussões da época, hoje somos guiados
pelo sábio Hillel.
Para dizer a verdade, não pareceria ser um evento significativo no calendário judaico.
Principalmente, quando as Comunidades no hemisfério sul estão em plenas férias de
verão. No entanto, aqui em Israel, onde eu moro, seu B’Shvat tem seu charme especial (como cada uma das festas).
Podemos relacionar várias conotações com as árvores.
Em princípio, referimo-nos à flora geralmente conhecida sob o nome de "natureza".
Em uma época em que a mão destruidora do homem arrasa tudo o que tem diante
de si, Tu B’Shvat chega para lembrar a importância do cuidado com o meio ambiente. A Terra foi criada por Deus e sob nenhuma circunstância temos o direito de
destruí-la. Além disso, foi dada ao homem para que tirasse proveito de seus recursos
e assim sobreviver, mas isso não significa que fazer mau uso deles. O judaísmo nos
lembra, pelo menos uma vez por ano, como se comportar diante da nossa Terra
Mater.
As folhas das árvores nos dão oxigênio necessário para a respiração. Israel é o único
país onde número de árvores aumenta a cada ano. Isso graças à atividade incansável
do Keren Kaiemet Le Israel, KKL, responsável por plantar e criar novos bosques por
todos os lados do país. É muito comum ver grupos de jovens e adultos visitarem a
Terra Santa e aqui deixando suas raízes, falando literal e metaforicamente. Literalmente, já que plantam com suas próprias mãos um pinheiro ou carvalho. Metaforicamente, referindo-se às origens do nosso povo. Voltar para a terra de nossos antepassados e continuar a preservar as antigas tradições de nossos antepassados. Raízes são
vida.
Finalmente, são as árvores que nos fornecem as frutas, o alimento. É muito comum
em Israel a família se reunir para comemorar Tu B'Shvat. Há mesmo Hagadot modernas, como as que existem para Pessach, que nos indicam as bênçãos e os rituais a
serem seguidos. Sete espécies são nativas de nossa Terra: o trigo, a cevada, as uvas,
as azeitonas, as romãs, os figos eas tâmaras. Cada uma com suas próprias propriedades e, ao mesmo tempo, juntas, criam uma dieta orgânica equilibrada.
Queira Deus que possamos nos reunir novamente neste Tu B’Shvat com nossos
entes queridos para celebrar o início de um novo ano para a natureza, sempre lembrando de onde viemos e qual nossa verdadeira missão na Terra.
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