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Shalom, amigos!
Fiquei pensando muito sobre a história de Purim, tanto que quase me
vi na antiga Pérsia no meio do palácio perguntando com preocupação à Rainha Ester: O que vai fazer a respeito do decreto?
Ela me respondeu: Não sei, Dani, estou tão confusa, tenho de pensar
muito bem…
Eu disse: Rainha Ester! Fale com o rei, não deixe Haman destruir
nosso povo!!
Sim, sim, falou Ester, mas para que isso dê certo deve haver algo
mais! Deixa ver… deixa ver… já sei! Vou mandar reunir todo o povo
e fazer preces a Hashem! Vamos começar pelas crianças…
Nesse momento o Rafa me tirou dos meus pensamentos.
Ei Dani e aí? O que você acha? Vamos deixar a turma de lado
e fazermos sozinhos o trabalho da escola?
Eu o olhei nos olhos e disse: Ué Rafa, cadê teu amor
pelo próximo? Juntos é bem mais fácil obter sucesso!
Estamos empolgados pela Festa de Purim, uma festa
de união, enviamos mishloach manot, damos
presentes aos necessitados… você acha certo deixar
a turma de lado?!

DANI

– É verdade Dani…
Fechei os olhos e vi a rainha Ester sorrindo
e piscando o olho para mim…
Feliz Purim, Dani
ESTAMOS PREPARANDO
UMA PECINHA PARA
PURIM . ARIEL VAI SER
O REI E EU A MÃE DO REI.

INTE RESSAN
TE,
E POR QUE VO
CÊ
ES COLHEU ES
SA
FANTASIA?

PORQUE SÓ ASSIM
POSSO DIZER AO
REI O QUE FAZER !
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Meguilá. Ouvimos a leitura da Meguilá duas vezes durante Purim: na
segunda-feira à noite, 9 de março, e novamente na terça-feira, dia
10. Tente não perder uma palavra; quando o nome de Haman é
mencionado, balançamos raashanim (artefatos ruidosos) para abafar
o som do seu nome perverso.

2

Mishloach manot. Purim é uma ocasião para celebrar a união e
amizade judaicas. Enviamos pacotes contendo pelo menos dois tipos
diferentes de alimentos prontos a pelo menos um amigo.

3

Tsedacá. Fazer caridade, um privilégio durante o ano inteiro, é uma
mitsvá especial em Purim. Faça doações a pelo menos dois indivíduos
necessitados no dia de Purim; o ideal é dar diretamente à pessoa. Se
isto não for possível, pelo menos coloque várias moedas em diferentes cofrinhos de tsedacá.

4

Refeição festiva. Purim é celebrado com uma refeição festiva e alegre
durante o dia. Pratos tradicionais incluem sopa com “creplach”
(massa recheada) e biscoitos triangulares recheados, chamados “oznê
haman”.

Na cidade de Mechoza, na Babilônia, havia uma
grande e famosa yeshivá. O diretor era Rava, um dos
maiores sábios daquele tempo.

“O que estou vendo
aqui? Não nos temos visto
por tantos anos, e você vem agora,
trazendo exatamente o alimento que este
homem precisa! Foi mandada para me ensinar como
Hashem provê comida para cada uma de Suas criaturas no tempo oportuno e de acordo com suas necessidades.”

Certo dia, Rava teve um visitante. Tratava-se de um
homem pobre, mas era óbvio, por suas maneiras e
aparência, que não estava acostumado a pedir
esmolas, nem à pobreza. Era de boa família e, em
outros tempos, tinha também sido rico. Chegou a
viver numa linda e ampla casa, alimentando-se do
bom e do melhor. Infelizmente, fez um mau negócio e
perdeu toda sua fortuna, até empobrecer tanto que
mal tinha o que comer!

Rava virou-se para o pobre e disse: “Por favor,
perdoe-me por tudo que disse. Sente-se, coma o
frango e beba o vinho que a minha irmã trouxe.”
***
Dani: Isso me lembra que temos que terminar de
preparar os mishloach manot!

Este homem veio a Rava e disse: “Por favor, dê-me
algo para comer. Não tenho comida nem para uma
única refeição!”

Dina: Então vamos caprichar!

Rava perguntou-lhe: “O que costuma comer? Diga-me
e providenciarei.”

Dani: Nesta história aprendemos uma grande lição:
o quanto precisamos atender as necessidades do
pobre.

O homem suspirou e disse: “Costumava comer frango
recheado e beber vinho doce envelhecido.”
Rava ficou surpreso. Não achou que fosse sensato
para um homem pobre ser tão mimado. Virou-se para
o visitante e disse: “Está habituado a comidas tão
caras? Nunca pensou que poderia ser muito difícil
para as pessoas lhe prepararem tais iguarias?”

Cada definição a seguir é uma dica para
algo relacionado a Purim.

O pobre respondeu: “Estou pedindo a comida deles?
Estou somente pedindo a comida que é de Hashem,
pois tudo pertence a Ele, e Ele satisfaz as necessidades de cada um. Se Ele assim o desejar, Ele dará
às pessoas dinheiro suficiente para preparar as comidas que preciso. Estou fraco; não posso digerir o
alimento a que não estou acostumado.”

que Mordechai disse para Ester que
1 O
ninguém pode saber?
fez uma festa e só duas pessoas
2 Ester
convidou, a quem a rainha chamou?
rainha estava assustada, onde não podia
3 A
entrar sem ser chamada?
naquela noite não conseguiu dormir
4 Quem
e o servo leu um livro para ele ouvir?

Enquanto conversavam, chegou uma visita inesperada. Era a irmã de Rava. Ele não a via há treze
anos e, neste exato momento, ela entrou! Segurava
uma cesta, um presente para seu irmão, e nela havia
o quê? – Um frango recheado e um vinho doce
envelhecido!

nome na Meguilá não aparece, mas
5 Seu
está por trás de tudo o que acontece.
Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 16/3 com seu nome,
telefone e a resposta correta a pelo menos três destas charadas.

Rava ficou espantado. Permaneceu parado, olhando
para a irmã e seu presente.
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