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Shalom, amigos!
Hoje é a sua vez de visitar a vovó! Mamãe me lembrou no almoço de terça-feira.
Desde que minha avó voltou da casa de saúde, decidimos entre os netos fazer
turnos para visitá-la.
A cada tarde um neto vai até a casa dela para ajudá-la ou simplesmente para
conversar.
Eu vou às terças-feiras.

Horários do Shabat 4/9

Eu disse para minha mãe: Mamãe, tenho muita lição de casa, estou tão cansado,
como vou conseguir ir também à casa de Savta.

Belém • início 17:55 • término 18:46
Belo Horizonte • início 17:28 • término 18:21
Curitiba • início 17:46 • término 18:41
Porto Alegre • início 17:51 • término 18:47
Recife • início 16:58 • término 17:49
Rio de Janeiro • início 17:23 • término 18:17
Salvador • início 17:10 • término 18:02
S. Paulo • início 17:36 • término 18:31

Minha mãe respondeu: Na terça passada você voltou muito contente de lá, e até a
vovó contou que foi muito bom. Ela vai ficar triste se você não for, ela está
esperando por você.
Dani, disse meu pai que estava escutando a conversa, lembra quando estudamos
sobre o comportamento de Amalek? Ficamos surpresos, embora Amalek soubesse
da grandeza de Hashem e de todos os milagres que fez para o povo de Israel, quis
demonstrar aos outros povos que ele não tinha medo de Hashem, e quis guerrear
contra Israel.
Saiba, meu filho, que cada um tem dentro de si um pequeno
Amalek que vem e nos diz: não cumpra as mitsvot. Nada vai
acontecer se uma vez você não for visitar a Vovó; você está
cansado e com muita tarefa, outra pessoa iria em seu lugar,
deixa...
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Papai sorriu para mim e piscou um olho...
EFDRHM

Sem dizer nenhuma palavra, coloquei minha malha e fui direto
para a casa de Savta!

DANI

Amigo, você também, não se deixe levar pelos maus conselhos de Amalek!
QUE DESENHOS VÊ EM
CIMA NO QUADRO?

Até a Próxima, Dani

ESTRE LA, RELÓG IO,
BANDEIRA, CUBO
E FLOR. ..
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1

É costume desejar um bom ano, Shaná Tová e
que D’us inscreva e carimbe cada um no Livro
da Vida.

2 Devemos fazer Cheshvon Hanefesh, analisar nossos atos e no novo
NADA!

ano que começa não cometer os mesmos erros do passado.

3 Pedir desculpas a todas as pessoas que pude ter magoado durante o
ano.

as suas galinhas!
Rabi Chanina explicou que as
galinhas botaram ovos, dos
quais nasceram pintinhos e por
causa do barulho ele as vendeu,
comprando as cabras que ali estavam.
Yehuda agradeceu a Rabi Chanina e à sua esposa pela
grande preocupação em devolver os achados. Continuou com alegria seu caminho, desta vez não com as
duas galinhas, mas sim com duas cabras.

Era um dia muito quente de verão. Yehuda estava
andando debaixo do sol escaldante levando uma cesta
que continha duas galinhas. Cada ave tinha uma fita
vermelha amarrada na pata.
Num determinado momento Yehuda sentou-se para
descansar debaixo de um teto. Colocou a cesta num
murinho e adormeceu.
Depois de algum tempo acordou, pegou seu lanche,
comeu e decidiu continuar a viagem, mas não percebeu
que tinha esquecido a cesta com as galinhas. Somente
lembrou-se depois de algum tempo, mas sem se recordar
onde a tinha deixado.
Enquanto isso, sabem onde tinha ficado a cesta com as
galinhas? Ao lado da casa de Rabi Chanina ben Dosa.
Ao meio-dia a esposa de Rabi Chanina saiu ao pátio e
ouviu um barulho. De onde vêm essas vozes? Para sua
surpresa viu a cesta com as duas galinhas em cujas
patas alguém tinha amarrado uma fita vermelha.
Levou a cesta até o marido, Rabi Chanina, e decidiram
cuidar das galinhas até o dono voltar, cumprindo assim
com a mitsvá de “Hashavat Aveidá”, devolver os objetos
perdidos.
Quando vier uma pessoa e perguntar se vimos as
galinhas, terá que dar uma senha, e somente com a
senha correta saberemos que é o dono, explicou Rabi
Chanina.
Assim passaram-se os dias e ninguém apareceu. A
esposa do Rabino alimentou as galinhas e estas galinhas chocaram ovos. Dos ovos cresceram pintinhos que
não paravam de piar e não deixavam Rabi Chanina
estudar.
Então Rabi Chanina decidiu vender as galinhas, que já
eram muitas. Com o dinheiro, comprou cabras. As
cabras não vão fazer tanto barulho, disse Rabi Chanina.
Os animais ficaram no pátio e comiam a grama que a
esposa do Rabi trazia, e assim não faziam barulho.
Um dia Rabi Chanina saiu de casa e ouviu dois homens
conversando. Um deles disse: Faz algum tempo que
neste mesmo lugar deixei esquecida uma cesta com
minhas duas galinhas.
Rabi Chanina ouviu e perguntou: Você tem alguma
senha provando que são suas?
Sim. Sim. As duas galinhas tinham uma fita vermelha
amarrada na pata.
Rabi Chanina entendeu que realmente aquele era o
dono das galinhas achadas no seu pátio. Levou o
homem até a casa e lhe mostrou as cabras: Aqui estão

***
Dani: Você sabe, as vezes há várias coisas perdidas na
classe, e nem sempre alguém se preocupa de perguntar
a quem pertencem.
Dina: Rabi Chanina era um grande tsadic, e seu tempo
era muito valioso. Mesmo assim ele se preocupou pelo
que achou no quintal.
Dani: Certo! Acho que da próxima vez que eu achar
uma caneta ou outra coisa vou perguntar em voz bem
alta de quem é. Talvez eu até coloque um cartaz de
“Hashavat Aveidá” na classe.

Cada definição a seguir é uma dica para algo
relacionado a Yom Kipur.

1

Com jejum e oração, neste importante dia faço
minha confissão.

2

A primeira reza que anula as promessas.

3

Com dinheiro, um galo ou galinha, é um costume
fazer antes de Yom Kipur ao amanhecer.

4

È a ultima oportunidade no final de Yom Kipur, a
porta vai se fechar, vamos com força rezar.

5

Só no dia do perdão o Cohen Gadol entrava
emocionado nesse lugar no Templo Sagrado.

Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 7/9 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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