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Shalom, amigos!

Horários do Shabat 03/4

É terminantemente proibido ingerir quaisquer alimentos fermentados 
em Pêssach. O pão é substituído pela matsá. Devemos tomar um 
cuidado especial para não comer nem mesmo a mais ínfima partícula 
de chamêts.

Chamêts é qualquer comida ou bebida feita à base de trigo, centeio, 
cevada, aveia ou espelta, mesmo que em quantidade mínima.

As matsot que não tem uma supervisão rabínica casher de Pêssach, 
são consideradas chamêts.

Alimentos que durante o ano inteiro são casher só podem ser consumi-
dos em Pêssach se tiverem o selo "Casher para Pêssach".

Além de toda a casa, devem ser verificados para ver se estão livres de 
chamêts: escritório, carro, bolsos das roupas, livros e bainhas de 
calças. Deve ser eliminado o chamêts do aspirador de pó.

Alimentos para animais de estimação geralmente contêm chamêts. 
Consulte um rabino para saber como proceder.

Veja mais detalhes no site: www.chabad.org.br/datas/pessach

Até a Próxima, Dani
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MEHSAH
TOVIST

QUEREMOS MASHIACH AGORA!

Shalom, amigos!

Publicação semanal para crianças

Já começamos os preparativos para Pêssach.

Acompanhei minha mãe ao supermercado casher, onde já estavam todos 
os produtos casher para Pêssach separados nas prateleiras.

Na porta havia uma senhora de idade, vestida com um casaco preto. Ela 
segurava uma bolsa pequena aberta na mão e quando as pessoas 
passavam, ela clamava “tsedacá, tsedacá”. Quase todas as pessoas que 
entravam no supermercado colocavam umas moedas na sua bolsinha.

A certa altura, a senhora recostou-se na parede e ficou descansando, 
então algo estranho aconteceu. Um pobre homem desceu a rua, anun-
ciando “tsedacá, tsedacá”. Ele se aproximou da mulher, estendendo a 
mão. “O que ela fará agora?” fiquei me perguntando.

A bondosa senhora abriu a bolsa e colocou uma moeda nas mãos do 
homem. Incrível! “Que boa senhora!” pensei. Embora ela mesma 
estivesse necessitada, entendia a essência da tsedacá: Toda 
pessoa, não importando qual a sua situação de vida, 
deve dar.

Nestes dias antes de Pêssach é costume juntar tsedacá 
para Maot Chitim. Com o dinheiro arrecadado 
compram-se matsá, vinho e outros alimentos para 
distribuir ente os necessitados, assim todos possam ter 
um belo Pêssach.

Vamos colaborar nós também com esta mitsvá e dar 
tsedacá para Pêssach? Temos muito para aprender 
desta senhora!
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Belém • inicio 18:01 • término 18:51
Belo Horizonte • inicio 17:35 • término 18:28
Curitiba • inicio 17:54 • término 18:48
Porto Alegre • inicio 18:00 • término 18:55
Recife • inicio 17:04 • término 17:55
Rio de Janeiro • inicio 17:31 • término 18:24
Salvador • inicio 17:16 • término 18:08
S. Paulo • inicio 17:45 • término 18:38
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PROMOÇÃO ESPECIALDE PÊSSACH
A PRIMEIRA GARRAFA CUSTA R$ 30,00, A SEGUNDA, R$ 20,00 E A TERCEIRA R$ 10,00

do
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PROMOÇÃO ESPECIAL

DE PÊSSACHPERDÃO, QUANTO 
CUSTA A GARRAFA 
DE VINHO?

PROMOÇÃO ESPECIAL

DE PÊSSACH
ENTÃO ME DÁ 
A TERCEIRA 
POR FAVOR!



Rabi Chanina Ben Dosa viveu na época do Beit 
Hamicdash, quando eram levados vários tipos de 
oferendas para o Templo Sagrado.

Rabi Chanina desejava muito doar um corban a 
Hashem, mas não podia porque era pobre demais 
para poder comprar um animal, nem sequer uma ave. 
Também não tinha dinheiro suficiente nem para 
comprar farinha para levar ao Templo como oferenda 
dos pobres. Tanta era a pobreza no lar de Rabi 
Chanina!

Certo dia, no meio do caminho, Rabi Chanina viu 
uma grande rocha. “Que rocha linda, acho que seria 
um bom presente para Hashem!” Pediu emprestadas 
ferramentas para alisar e polir a rocha, logo fez belos 
desenhos até que ficou uma verdadeira obra de arte 
– a rocha seria um belo enfeite para o Beit Hamic-
dash!

Porém, a rocha era pesada demais para carregá-la 
sozinho até Jerusalém. Procurou pessoas que o 
ajudassem, até que achou cinco homens que queriam 
receber cinquenta selaim.

“Não tenho tanto dinheiro neste momento”, disse 
Rabi Chanina.

D'us viu o seu esforço e enviou então cinco anjos 
vestidos de pessoas que disseram: “Vamos te ajudar a 
levar a rocha até Jerusalém por cinco selaim.”

Milagre! o percurso demorou só uns minutos, e logo 
que chegaram os homens desapareceram.

Assim Rabi Chanina levou a bela pedra ao Beit 
Hamicdash e entregou ao Cohen, e os cinco selaim 
doou para tsedacá.

   * * *

Dani: Como Hashem aprecia o presente do pobre, 
embora seja de pouco valor.

Dina: Para D'us algo feito de coração é tão precioso 
como o mais caro dos presentes.

Dani: Valeu pelo 
esforço!

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

Você participará de um sorteio!
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O que os primogênitos devem fazer na 
véspera de Pêssach?

O que utilizamos para fazer bedicat 
chamets?

Zeroa, beitsá, charoset, carpas, chazeret, 
qual elemento da Keará está faltando?

Quantas perguntas há no “Má Nishtaná”?

Qual é a resposta às perguntas do “Má 
Nishtaná”?

Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para 
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 06/4 com seu nome, 
telefone e a resposta correta a pelo menos três destas charadas.
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