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Shalom, amigos!
Alguma vez tiveram a oportunidade de entrar na sala do diretor da escola para
pedir alguma coisa?
Algum de vocês imaginou como seria entrar no escritório do presidente, por
exemplo? Certamente vamos pensar bem sobre o que dizer, o que vestir, e vamos
precisar de uma permissão especial. A secretária vai pedir uma carta de apresentação e a razão da visita, e nem sempre vão autorizar a entrevista; as vezes falamos
só com o assistente.
Com certeza somos apenas crianças, como vamos marcar um encontro com pessoas
tão importantes?
Tenho uma noticia para vocês, neste mês podem marcar um encontro com alguém
muito importante!
Um grande Rei!
Imaginem que o Rei decidiu andar entre o povo para dar a cada cidadão a oportunidade de encontrá-lo?
O Rei saiu do palácio e está passeando pelas ruas da cidade, em cada bairro, no
campo e na floresta, para que até as pessoas mais simples
possam chegar perto dele e trocar umas palavras com o Rei.
Isso é o que acontece no mês de Elul, o grande Rei, D’us, Rei de
todos os reis, desce até nós.
Durante o ano inteiro temos de nos esforçar muito para chegar
até Ele, com muita tefilá e muitas mitsvot feitas com muita
concentração. Mas no mês de Elul é Ele que vem até nós, Ele
chega perto de cada um de nós, prestando muita atenção a
cada reza e a cada pedido.

DANI

Vamos aproveitar esta grande oportunidade, caprichando
mais nas mitsvot e demonstrando ao Rei, Hashem, que nos
esforçamos em melhorar a cada dia.

Até a Próxima, Dani

TOMARA QUE SURJA ESTA
MITSVÁ PARA EU CUMP RIR
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PORQUE VOCÊ JOG OU O PAPE
NO CHÃO, SHIMON? VOCÊ PODE
FAZER COM QUE UM IDOSO
-LO!
FAÇA O ESFORÇO DE LEVANTÁ

O mês de Elul é o mês propício para o perdão
e arrependimento.

2 Moshê subiu ao Monte Sinai no primeiro dia de

Elul e ficou 40 dias. No dia 10 de Tishrei- o dia
do perdão, Yom Kipur, Moshê desceu do Monte
Sinai. Nesse dia D’us aceitou a tefilá de Moshê e perdoou o
povo pelo pecado do bezerro de ouro.

3 É costume escutar o toque do Shofar todas as manhãs, exceto no

Shabat desde o primeiro dia de Elul até a véspera de Rosh Hashaná.

4 O shofar nos lembra que estamos nos aproximando de Rosh Hashaná
e temos que fazer teshuvá, nos arrepender e melhorar nossos atos.

Viu, minha
senhora? As suas maçãs eram
muito boas, simplesmente ninguém estava
sabendo, agora que já sabem vão voltar a comprar
sempre.

Que surpresa! Nessa sexta feira, no mercado, a
mulher vendedora de maçãs não tinha vindo – em
seu lugar estava o mesmíssimo Rabi Chaim de
Tsants.
O que estava fazendo o grande Rabi atrás do posto
de maçãs? Por acaso tinha virado vendedor?

***

Dani: Tomara eu tivesse podido comprar umas
maçãs de Rabi Chaim!

Vou lhes contar o que aconteceu.
Nessa sexta-feira, bem cedo de manhã na casa de
Rabi Chaim, ouvia-se o barulho dos preparativos
para o Shabat quando alguém bateu à porta. Ali
estava uma pobre mulher com lágrimas nos olhos.

Dina: Eu, justamente pensei em outra coisa. Gostaria de aprender a me comportar com bondade
como fez Rabi Chaim. Ele ajudou a mulher e a fez
se sentir bem, sem pensar em si mesmo.

Rabi, chorou a mulher, está chegando o Shabat e
ainda não tenho nem uma moeda para comprar o
necessário para a mesa de Shabat. Como vou
fazer, o que vou dar de comer aos meus filhos
pequenos?

Dani: Há uma realidade mais profunda ainda, a
maçã acabou e seu sabor terminou, porém a boa
ação nos acompanha para sempre.

O que você faz durante a semana? perguntou o
Rabi.
Vendo maçãs no mercado e com isso consigo
sustentar minha família. Sempre tenho o suficiente
para o Shabat, mas não sei o que aconteceu nesta
semana. Embora eu tivesse maçãs muito boas,
correu o boato de que as minhas maçãs estavam
ruins e ninguém foi comprar! E assim chegou
sexta-feira; as caixas de maçãs estão cheias e
minha carteira, vazia.

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

1

Seu som me faz lembrar que devo melhorar.

2

Palavra maravilhosa que tudo pode consertar as
brigas e discussões e sempre traz a paz.

Sem dizer nada o Rabi saiu da casa e foi até o
mercado, ficou de pé atrás da mesa de maçãs e
começou oferecer: Maçãs boas quem quer comprar?
Maçãs boas, quem quer comprar?

3

É tão fácil de fazer, no meu Sidur e na minha
concentração está o poder.

4

Esteve pensando muito, tenho ainda que analisar
vou conferir meus atos, vou ter de melhorar.

Quando as pessoas perceberam que o tsadic Rabi
Chaim de Tsants estava vendendo maçãs, correram
a comprar e encher as cestas com as maçãs do
Rabi. Assim em pouco tempo as maçãs sumiram e
a mulher encheu a carteira de moedas. Pôde,
então, comprar o suficiente para Shabat Kodesh.

5

Com dinheiro ou com roupa, um biscoito ou uma
sopa, vou mais do que sempre colaborar, pois esta
grande mitsvá qualquer mau decreto anulará.

Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 24/8 com seu nome,
telefone e a resposta correta a pelo menos três destas charadas.

Você participará de um sorteio!
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e receba sua carteirinha
e um brinde!
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