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Shalom, amigos!
Adoro a noite do Sêder! É quando toda a família se reúne, acho que vamos
ser umas 25 pessoas em casa!
Tudo na cozinha foi mudado, a louça de Pêssach está brilhando e o cheiro
de guefilte fish e sopa de frango paira no ar.
Lemos na Hagadá cada detalhe da saída do Egito.
Chama-me a atenção a parte dos 4 tipos de filhos. Primeiro menciona o
filho sábio, chacham, e logo depois o malvado, rashá, mais tarde o filho
simplório e finalmente o filho que nem sequer sabe perguntar.
Não deveria mencionar o filho malvado por último? Afinal, ele nem está
interessado em vivenciar Pêssach! Os outros filhos não são
tão sábios, mas querem fazer o correto. Por que então o
rashá aparece em segundo lugar?
Meu pai me respondeu: na verdade, nenhum filho é
realmente malvado, talvez suas ações sejam incorretas
mas a sua alma continua sendo uma parte de D’us. Ele é
mencionado logo depois do sábio, pois estando perto do
sábio vai lembrar que pode mudar seu comportamento.
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DANI

Será que somos suficientemente sábios para dar o
exemplo e ajudar ao próximo?

Pêssach Casher VeSamêach!, Dani

Hagadá: Toda a ordem do Sêder será feita através dos relatos e orientação da Hagadá.
Vinho: vinho tinto ou suco de uva, todos deverão beber 4 copos no
decorrer do Sêder. Um pouco de vinho é derramado ao se pronunciar as
Dez Pragas.
Água salgada: Lembra-nos das lágrimas que os judeus derramaram na
escravidão.
Matsá: Três matsot são colocadas dentro de um pano com divisões entre
elas, a do meio é quebrada durante o Sêder.
A Keará e os seis símbolos:
Zeroa: O pescoço de frango (ou osso buco) grelhado lembra do cordeiro do
Corban Pêssach levado ao Templo na véspera de Pêssach. Não é comido
durante o Sêder.
Ovo: Um ovo cozido duro lembra do sacrifício da festa, que foi oferecido
junto com o corban Pêssach.
Ervas amargas - Maror: Raiz-forte e alface romana ou endívia, lembra da
amarga escravidão no Egito.
Charôsset: Maçãs e peras (ou tâmaras) e nozes raladas, com vinho tinto,
lembram da argamassa usada no Egito para fabricar tijolos.
Carpás: Cebola ou batata (ou salsão), mergulhado na água salgada para
despertar a curiosidade das crianças.
Chazêret: Mais ervas amargas para serem ingeridas no "sanduíche" de
Corêch no Sêder.

Muitas pessoas saíram ao encontro de Rabi Pinchas
ben Yair. Ele viajava de cidade em cidade, arrecadando dinheiro para Pidyon Shvuim, resgate da
prisão.
Com a quantia arrecadada, Rabi Pinchas libertava
muitos judeus que foram injustamente levados à
prisão. Todos sabiam de sua devoção para com esta
mitsvá e era recebido com muito respeito.
Mas desta vez, Rabi Pinchas notou no rosto das
pessoas da cidade que algo estranho estava acontecendo. "O que foi? Por que estão tão tristes?"
"É que vai chegar uma época de fome, e não sabemos como vamos sobreviver."
"Não entendo!" disse Rabi Pinchas. "Acaso não foi
este um ano de abundância? Ouvi dizer que a
colheita de trigo foi muito boa."
"É verdade Rabi, foi um ano bom, só que uma praga
de ratos invadiu a cidade e comeram quase toda a
produção!" disseram os homens. "Tentamos atacar
esta terrível praga, mas não deu certo, rezamos muito
e também não ajudou, o número de ratos continua
aumentando e aumentando, talvez o Rabi possa rezar
por nós e combater a praga?"
Rabi Pinchas ficou muito preocupado e prometeu
ajudar. Ele era um grande tsadic e logo lhe foi revelado o motivo desta praga. Convocou todos os
cidadãos a se reunirem num campo e também...
chamou todos os ratos a virem até ali.
Logo apareceram milhares e milhares de ratos, de
todos os tamanhos e de diversas cores, fazendo muito
barulho.
"Como vamos combater tantos ratos, é impossível!"
Rabi Pinchas disse: "Vocês conhecem a língua dos
ratos?"
"Claro que não!" disseram todos.
"Pois eu sim, entendo a língua dos ratos. Eles estão
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1º dia de Pessach 8/4
Velas 17:59
Velas 17:31
Velas 17:49
Velas 17:54
Velas 17:01
Velas 17:26
Velas 17:13
Velas 17:40

dizendo que vocês não
separaram devidamente o
dízimo da colheita que é distribuído
entre os pobres, por isso foram enviados para comer
o trigo."
Os homens sabiam que o Rabi tinha falado a
verdade.
Em seguida, Rabi Pinchas os ajudou a separar o que
correspondia aos pobres e os ratos desapareceram.
***
Dani: Isto me lembra a praga dos sapos.
Dina: Devemos saber que cada criatura foi criada
por Hashem para cumprir uma missão neste mundo.
Dani: A missão de cada um de nós é iluminar o
mundo com a luz da Torá e das mitsvot.

Cada definição a seguir é uma dica para
algo relacionado à Hagadá e as pragas.

que as parteiras no Egito fizeram que
1 O
não tinham sido ordenadas a fazer?

2 Corre por nosso corpo mas já correu no rio.
3 A água congelou e do céu desabou.
dos fornos, em cima da pia, em
4 Dentro
todo lugar se ouve o coaxar.
Quem sabe por que a praga da sangue não

5 veio por meio de Moshe?

Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 13/4 com seu nome,
telefone e a resposta correta a pelo menos três destas charadas.

Você participará de um sorteio!

2º dia de Pessach 9/4
Velas 18:50
Velas 18:24
Velas 18:43
Velas 18:49
Velas 17:52
Velas 18:19
Velas 18:05
Velas 18:33

Shabat 10/4
Velas 17:58 • Término
Velas 17:29 • Término
Velas 17:47 • Término
Velas 17:52 • Término
Velas 17:00 • Término
Velas 17:24 • Término
Velas 17:12 • Término
Velas 17:38 • Término

18:49
18:22
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18:47
17:51
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18:03
18:31

