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Horários do Shabat 11/9
Belém • início 17:53 • término 18:44
Belo Horizonte • início 17:29 • término 18:22
Curitiba • início 17:48 • término 18:43
Porto Alegre • início 17:54 • término 18:51
Recife • início 16:57 • término 17:48
Rio de Janeiro • início 17:25 • término 18:19
Salvador • início 17:09 • término 18:01
S. Paulo • início 17:38 • término 18:33
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Shalom, amigos!
Todos estávamos esperando ansiosos os resultados da prova de matemática
que o professor estava entregando. Eu também estava super nervoso, será
que fui bem? Qual será minha nota?
Minha curiosidade acabou quando recebi meus 75 pontos. Estava muito
chateado e fiquei mais desapontado ainda quando Roni recebeu seu resultado e gritou: Legal! Tirei 99!
Nesse mesmo instante o moré disse: Meninos, na Torá temos uma mitsvá
chamada Bikurim, que significa primícias. Uma pessoa semeou, regou e
cuidou do seu campo durante todo o ano. Quando surgem os primeiros
frutos, tem de separá-los e levá-los ao Templo Sagrado de Jerusalém e
entregá-los ao Cohen.
Que lindos frutos cresceram! Trabalhou duro durante todo o ano e agora
você pode colher!
Saiba que tem alguém ali em cima que decide como vai ser.
Para não se esquecer deste fato, a Torá ordena: pega as
primícias do teu campo e leva ao Templo Sagrado.
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Temos que saber que tanto a sabedoria como o sucesso
são concedidos por D’us.
O moré terminou de falar e Roni em silêncio pegou sua
prova e a guardou na mochila.
Percebi algo muito importante: tudo o que temos e o
que conseguimos, primeiro é aprovado por Hashem.
Depende de nós, porém, fazer os esforços para
consegui-lo.

POR EXEM PLO, PODE
VOAR DE REPENTE,
OU PODE ESTOU RAR
E ASSUSTAR VOCÊ. ..

E SE NÃO VOAR
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,
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AS VAI FICAR
MURCH O E VO
CÊ VAI FICAR
MUITO TR IST
E.. .

Até a Próxima, Dani

D’us dá a cada um a oportunidade de se
arrepender dos erros cometidos.
Três são os passos para fazer Teshuvá:

1

Abandonar o pecado: A pessoa decide de todo
o coração não voltar a cometer esse mesmo erro.

2

Arrependimento: A pessoa pensa e se concentra na gravidade do
pecado cometido e se arrepende.

3

Confissão: Ele reconhece dizendo a D’us pequei, fiz isto e aquilo e
estava errado.

E QUE EU FAÇO?
DE
DÁ PAR A MIM O BALÃO
NÃO
PRESENTE, ASSIM VOCÊ
MA!
VAI TER NENHUM PROBLE

DANI

D¹us recebe a Teshuvá sincera das pessoas, mas os erros cometidos com o
próximo, Hashem só perdoa se você pedir desculpas ao amigo.

Rabi Eliezer e sua esposa Sara eram conhecidos como
gente bondosa e simples.
Ele vendia pão e sempre repartia pão entre os pobres. Sua
esposa fazia conserto de roupas e assim cada mês poupavam um dinheirinho até que com os anos esse dinheiro
cresceu.
Levavam uma vida tranqüila, mas algo não os deixava
felizes; o fato de já serem casados há muitos anos e ainda
não ter filhos.
O que vamos fazer com todo o dinheiro que poupamos se
não temos filhos?
O casal decidiu investir esse dinheiro convertendo a casa
numa estalagem para receber hóspedes. Assim fizeram:
compraram camas e na cidade todos ficaram sabendo da
nova estalagem que receberia os viajantes sem qualquer
pagamento.
Assim a casa de Rabi Eliezer estava sempre cheia de
visitas que recebiam comida, bebida e um lugar para
descansar.
Num Shabat quando todas as visitas estavam sentadas ao
redor da maravilhosa mesa que Sara tinha preparado e a
santidade do Shabat pairava no ar, apareceu à porta um
homem estranho com roupas sujas do caminho e uma
mochila empoeirada.
A estranha visita pegou uma cadeira e sentou-se perto da
mesa sem dizer uma palavra.
Todos os presentes olharam para ele, Quem seria aquele
homem que entrara no meio do Shabat desse jeito
atrevido?
Rabi Eliezer não disse nada, e foi logo oferecer um copo
de vinho para Kidush. Atendeu o visitante durante toda a
refeição, tentando satisfazer suas necessidades.
As outras visitas começaram se entreolhar e não entendiam por que Rabi Eliezer o atendia tão bem.
Depois do jantar Rabi Eliezer convidou o homem para
descansar numa das camas. Assim, o estranho visitante
ficou na casa deles até domingo.
Quando estava indo embora ao cair da tarde, Rabi Eliezer
o acompanhou até o caminho. Foi então que o visitante
disse: Saiba que eu sou o Profeta Eliahu. Seus bons atos e
os de sua esposa fizeram barulho no céu.
A Corte Celestial decidiu que vão ganhar um filho e eu
vim testar se realmente cumprem as mitsvot com o coração e não por interesse.
Vocês me receberam com boa disposição e por isso

ganharam o
mérito de ter um filho muito
especial, que com sua Torá vai iluminar o
mundo inteiro!
Passou-se um ano e no dia 18 de Elul, Rabi Eliezer e sua
esposa Sara ganharam um filho a quem chamaram Israel.
Seu pai o ensinou: Ama toda pessoa e só teme a Hashem.
Assim Israel cresceu estudando Tora com os mais notáveis
tsadikim. Viajou de cidade em cidade se preocupando com
cada yehudi; Ensinava as crianças até que ficou conhecido
como o grande Rabi Israel Baal Shem Tov, que iluminou o
mundo com a luz do chassidismo.

***

Dani: Justo nesta semana é o aniversário do Rabi Israel
Baal Shem Tov.
Dina: Certo, é o momento propício para se fortalecer no
amor e preocupaçãp pelo próximo, assim como ensinaram
ele e seu pai Rabi Eliezer.
Dani: e não esqueça de que não devemos ter medo de
ninguém, só de D’us.

Complete com algo relacionado a Rosh Hashaná
e Yom Kipur

1

Seudát Ha.............................................................

2

.................................................................. Nidrei

3

Aseret Yemei ........................................................

4

Akeidat.................................................................

5

Chatimá................................................................

Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 14/9 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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