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DANI

Shalom, amigos!

Horários do Shabat 28/8

Costumes

Recitar diariamente três capítulos de Tehilim, 
Salmos, nestes dias.

Os sefaradim costumam recitar Selichot bem cedo de manhã 
durante todo o mês. Os ashkenazim começam a recitar as selichot uma 
semana antes de Rosh Hashaná. 

Revisar os Tefilin e as Mezuzot.

Doar diariamente durante este mês uma quantia extra de tsedacá, seja 
em dinheiro, roupas ou alimentos.

Até a Próxima, Dani

MEHSAH
TOVIST

QUEREMOS MASHIACH AGORA!

Publicação semanal para crianças

A cada ano, no início do mês de Elul, o moré fala para mudarmos nosso lugar na 
classe. Cada aluno combina com quem vai sentar; Sou muito amigo de Yossi, e 
gostaria de sentar ao lado dele, mas decidi sentar com outro colega, chamado 
Moti.
Moti é um menino muito bom e não incomoda ninguém. Ele não recebe muita 
atenção; em geral os meninos não gostam muito dele.
Mas dessa vez decidi sentar-me ao lado dele!
Não foi fácil tomar esta decisão, pois também tinha que dar explicações ao meu 
amigo Yossi. Mas tenho certeza que fiz o correto.
Minha mãe ficou muito contente quando soube. Ela disse: Dani, foi muito bonito de 
sua parte, valorizo muito o passo que você deu!
Sua decisão coincide com o mês de Elul, um mês propício para dar e praticar 
bondade, sabe por quê?
Porque nós pedimos a D’us que faça conosco tsedacá vachessed, que Ele nos julgue 
em Rosh Hashaná com bondade para que possamos ter o mérito de um ano bom e 
doce.
D’us Se comporta conosco “Midá kenegued midá”. Ele nos dá na 
mesma medida que nós damos ao próximo.
O fato de você escolher Moti foi um ato de bondade e de amor 
ao próximo, você o deixou feliz, e quando Hashem vê como seus 
filhos se gostam e fazem chessed um com o outro, fica muito 
contente.
Com certeza esse ato de amor que você fez vai trazer alegria 
para você durante o ano todo! 
Esta experiência me marcou muito e estou achando Moti 
muito agradável, é legal sentar perto dele.
Tente você também experimentar o doce sabor de fazer uma 
mitsvá, é um sentimento de felicidade muito especial!
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EU NÃO GANHEI!

PARA MIM 
TAMBÉM!

EU QUERO!
EU QUERO!

NÃO TENHO 
A MÍNIMA 
IDÉIA

DESCULPA, O QUE É QUE 
ESTÃO REPARTINDO?

PARECE QUE ESTÃO 
REPARTINDO ALGUMA 
COISA, VOU VER

EU TAMBÉM QUERO!EU TAMBÉM QUERO!



Baruch era um alfaiate muito famoso. Costurava 
para os ricos da cidade, fazendo belas e finas 
vestimentas.

Naquela manhã um dos homens mais importantes 
foi até ele com um tecido muito fino, e lhe disse: 
Por favor, confio a você, especialmente, este tecido 
muito caro, tome muito cuidado para que fique 
bem costurado!

Por acaso, meu senhor, esta não é a primeira vez 
que costuro, já tenho muita experiência!

Passado algum tempo, Baruch foi com o trabalho 
terminado à casa do rico para experimentar, mas 
quando este viu o trabalho, começou gritar: Trouxe 
para você um tecido tão caro  e olha o que você 
fez com ele, o estragou, saia daqui!

Baruch não conseguia entender o que tinha aconte-
cido. Ele conferiu o trabalho, cada costura e não 
viu nada fora do lugar! Porque o homem não tinha 
gostado?

Mas já não vinha ao caso, o homem nunca mais 
pediu um trabalho para ele.  Os outros ricos 
ficaram sabendo e também pararam de pedir 
costuras para ele. Assim, em pouco tempo Baruch 
ficou sem dinheiro para sustentar a família.

Muito triste decidiu consultar Rabi Yerachmiel, filho 
do Yehudi Hakadosh, de Mepshischa. Ele escutou 
atentamente a história do alfaiate.

Você tem que desmontar a roupa que fez com 
aquele tecido e voltar a costurá--la de novo.

Baruch fez como o Rabi disse. Voltou a costurar 
tudo de novo, e quando acabou foi até a casa do 
rico com a roupa pronta. Desta vez, para sua 
surpresa o homem adorou e pagou muito feliz.

Baruch não conseguia entender o que aconteceu e 
voltou a Rabi Yerachmiel. Rabi, porque agora o 
homem gostou do serviço e antes não, se eu fiz do 
mesmo jeito?

O Rabi explicou: A primeira vez que costurou a 

roupa, você estava 
muito orgulhoso e sentiu-se 
superior, portanto o homem 
não gostou. Depois de perder 
os clientes seu orgulho sumiu, 
então eu o mandei costurar de novo. Como desta 
vez você fez o trabalho com humildade, D’us o 
ajudou e o homem ficou contente com seu 
trabalho.

   * * *

Dani: Não entendi bem, como o rico percebeu os 
sentimentos do alfaiate?
Dina: Às vezes as pessoas percebem pelo jeito de 
falar ou pela postura do corpo.
Dani: Por isso temos de demonstrar que não nos 
sentimos superiores e assim ter um lindo relaciona-
mento de humildade com o próximo.
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Cada definição a seguir é uma dica para algo 
relacionado a Rosh Hashaná

Você participará de um sorteio!

1

2

3

4

5

Desejo que este ano seja para você tão doce como 
você já sabe o quê. 

Tem 613 sementes, igual às mitsvot da Torá

Sempre na frente, vá primeiro, do homem do peixe 
ou do carneiro.

Sempre servimos trançada, agora é arredondada.

Vamos até um rio, uma lagoa ou o mar, para nossos 
pecados jogar.

Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para 
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 31/8 com seu nome, 
telefone e a resposta correta a pelo menos três destas charadas.
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