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Horários do Shabat 15/5
Belém • início 17:55 • término 18:49
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disponível no site www.tsivothashem.org.br

Shalom, amigos!
Você sabe o que significa Tsivot Hashem?
A tradução é: “O Exército de Hashem”.
Há três regras importantes para que um exército seja forte e tenha sucesso.
Regra nº 1: Obediência: Os soldados durante o combate não perguntam “Por quê?”
Eles têm de obedecer às ordens recebidas.
Nós também devemos obedecer nossos pais e mestres, sem perguntar o por quê,
assim como os soldados.
Regra nº 2: Cooperação: É o único jeito para triunfar. Todos os soldados dependem
uns dos outros. Os soldados do tanque dependem do motorista para que os leve na
direção correta. Os pára-quedistas dependem do piloto para levá-los até a altura
adequada. No campo de batalha, cada soldado confia que seu companheiro vai
ajudá-lo num momento de perigo.
Nós também devemos, cada um, cooperar com o próximo.
Regra nº 3: Cada soldado deve ter responsabilidade sobre si
mesmo e sobre sua posição. O exército inteiro depende de um
guarda solitário no posto de vigilância ou de um operador de
rádio. Cada qual deve entender sua própria importância,
embora saiba que os outros vão ajudá-lo e cuidar dele.
No Tsivot Hashem, somos os soldados de Hashem, cumprimos
as ordens de D’us. Como? Sabendo que temos de ajudar e
cooperar uns com os outros, demonstrando “Ahavat Yisrael” e
tentando fazer o máximo para cada dia ser melhor.

DANI

Participe comigo deste maravilhoso exército! Eu já recebi
minha carteirinha, e você?
CERTAMENTE VAI CONTAR
AO MEU PAI TUDO SOBRE
MIM; QUE NÃO LEMBR EI
DE FAZER A LIÇÃO DE CASA,
QUE NÃO ME COMPORTEI
BEM NA CLASSE. OI, QUE
CASTIGO VOU RECEBER
AGORA!

Até a Próxima, Dani
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É costume colocar moedas numa caixinha de tsedacá

2 (caridade) antes do acendimento das velas.
3

SEI
INTE RES SANTE, NÃO PEN
QUE ARIEL IA FICAR TÃO
FELI Z ASSIM. ..

Assim como as velas são acesas em honra ao Shabat,
também devem ser acesas em homenagem às Festas
(Yom Tov).

A mulher (ou menina) acende as velas e estende as mãos
sobre elas num movimento circular em direção a si mesma
por três vezes para indicar a aceitação da santidade do Shabat. Em
seguida, cobre os olhos com as mãos, recita a bênção apropriada e então
descobre os olhos para fitar as luzes.
O horário correto do acendimento das velas de Shabat é 20 minutos antes do

4 pôr-do-sol.

5 É proibido acender as velas após o pôr-do-sol de sexta-feira.
momento do acendimento das velas é propício para rogar a D’us por saúde
6 O
e felicidade.
“Se vocês cumprirem a mitsvá do acendimento das luzes de Shabat, terão o mérito
de ver as luzes da Redenção”

rublos, a
charrete, o cavalo e até a
lama... por causa da grande mitsvá que você
fez com esse pobre e sua família, ganhou o
paraíso.'”

Quando Rabi Israel de Ruzin chegou a uma cidade
foi decidido que ia se hospedar na casa de Meir,
um homem rico e respeitado.
A casa de Meir era muito bonita e luxuosa.
Não passou muito tempo quando começaram a
chegar muitas pessoas pedindo conselhos e bênçãos
ao mestre.

Rabi Israel disse então para Meir: “Olha essas
pegadas no chão e esses dedos na cortina; até um
pouco de lama pode levar uma pessoa ao melhor
lugar, o paraíso, então em vez de reclamar vá e
agradeça!”

Meir não estava acostumado a marcas de mãos
nas cortinas de veludo vermelho e nem a pegadas
de lama no chão.

Meir agora olhou com satisfação a fila de pessoas
que estavam esperando para serem recebidas pelo
Rabi.

O tsadic Rabi Israel entendeu o que se passava pela
cabeça de Meir e contou-lhe a seguinte história:
"Certa vez um homem muito pobre que tinha 6
filhos, morava numa casa que caía aos pedaços.
Com muito esforço este homem conseguia apenas
sustentar a família.

***
Dani: Você viu como o exemplo dado pelo Rabi
Israel mudou o modo de pensar de Meir?!
Dina: ... e o meu também.

"Ao ver seu sofrimento, alguém emprestou-lhe uma
charrete com cavalo e lá foi ele até a grande
cidade para tentar mudar a sorte.
Após um tempo, conseguiu adquirir mercadorias e
feliz, voltava para casa. Durante a viagem, porém,
o cavalo escorregou numa pedra e caiu, e toda a
carga caiu e se espalhou no meio da estrada. Como
se isso não bastasse, naquele momento começou a
nevar, e o frio já era de congelar. O homem
começou a chorar em amargos soluços.

Cada definição a seguir é uma dica para algo
relacionado a mitsvá de Hachnassat Orchim, receber
visitas. Escolha a resposta correta:

Nesse instante passou por ali uma carruagem
maravilhosa. Pela janela da carruagem o homem
rico percebeu o que estava acontecendo, desceu e
ajudou o pobre a levantar a charrete e os pacotes.
Além disso, acompanhou-o até sua casa.

2
3

Quando o bondoso homem viu a pobreza em que
viviam, deu-lhes 600 rublos, dinheiro suficiente
para comprar alimentos, e até para montar um
pequeno comércio.

4

Passaram-se os anos e o rico faleceu. Quando
chegou ao Céu, os anjos o receberam com muita
alegria e disseram: 'Foram avaliados teus atos na
balança celestial, na qual foram colocados os
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Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 15/6 com seu nome,
telefone e a resposta correta a pelo menos três destas charadas.

Você participará de um sorteio!
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De qual dos Patriarcas aprendemos esta mitsvá:
a) Abraham b) Yitschac c) Yaacov
Se a visita chegou de uma longa viagem, o que
devo lhe oferecer:
a) Um arranjo de flores b) Um jogo de toalhas
c) Comida e bebida
Depois de um dia muito cansativo aparece uma
visita em casa. O que devo fazer?
a) Mandá-la embora b) Recebê-la com alegria
c) Mandar dizer que volte mais tarde
Quando a visita vai embora, como vou despedir-me dela:
a) Falando tchau sem sair da cadeira
b) Acompanhando-a até a porta c) Mandando
fechar a porta ao sair
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TSIVOT HASHEM
e receba sua carteirinha
e um brinde!

Acesse
www.tsivothashem.org.br

