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POR FAVOR,
NÃO ENTR E,
OBRIGADO.

ARIEL, VOCÊ ESTÁ
OCUPADO, O QUE
ESTÁ FAZENDO?

Shalom, amigos!
Estamos nos aproximando de Rosh Hashaná e apesar de todas as decisões
boas que tomei, não consigo deixar de brigar. Roni não para de me atrapalhar com sua bola nova, Yossi pegou o lugar que eu mais gosto, e até com
minha irmã Dina não estou me entendendo.
Meu pai notou estes acontecimentos, e disse para nós: Crianças, sabem? No
Shabat antes de Rosh Hashaná, D’us abençoa o mês de Tishrei, e qual é
essa bênção?
“Neste dia, vocês estão de pé todos juntos perante Hashem”, faz referência
ao dia de Rosh Háshaná, o dia do grande juízo.
Vamos estar em pé e com alegria, pois temos fé que nosso julgamento vai
ter resultado bom, e imediatamente diz, “Todos juntos”, porque quando
D’us vê que estamos unidos é igual a um pai que vê os filhos brincando
juntos com alegria, não pode haver maior felicidade!
Como podemos nos comportar com união com todos? perguntei.
Obviamente é mais fácil gostar da Dina, pois é minha irmã,
mas há alguns meninos com quem não consigo deixar de
brigar!
Meu pai sorriu e acrescentou: Quando lembramos o fato
de que somos todos filhos de Hashem, então nos sentimos
mais próximos uns dos outros, pois somos todos irmãos e
assim é mais fácil.
Então agora antes de começar uma briga, penso: Ele é
meu irmão!
E para todos vocês, meus irmãos, desejo que tenham:
Shaná Tová Umetuká!

Até a Próxima, Dani

• Devemos estar presentes na sinagoga em Rosh
Hashaná para escutar o Shofar.
ESTOU FAZEND
O
UMA PESQUISA
.

SÉRIO? QUE
PESQUISA? O QU
E
VO CÊ ESTÁ
IN VESTIGANDO?

• Escutar atentamente a bênção do shofar e manter
o silêncio, desde o começo até que acabem todos
os toques.
• Cada pessoa deve escutar pelo menos 30 toques do shofar.
Comemos muitas coisas gostosas em Rosh Hashaná!
• Maçã com mel para ter um ano bemmmm doooce.
• Chalá redonda, mergulhada em mel, como o círculo que não tem
começo nem fim; para ter um ano sem conflitos.
• Cabeça de peixe, para que sejamos sempre os primeiros em tudo.

QUE RO SABER QUANTAS
RTO
PES SOAS ENT RAM NO QUA
PROIBIDO
ENQUANTO O CARTAZ DE
ADO.
ENT RAR ESTIVER PENDUR

• Cenoura: a palavra cenoura em hebraico é GUEZER, as mesmas letras de
guezerá, decreto, para que tenhamos um bom decreto.
• Romã: A romã tem tantas sementes como as mitsvot da Torá,
no total 613.

Era Rosh Hashaná. A sinagoga do Baal Shem Tov
estava lotada, muitas pessoas vinham de longe para
passar este dia tão importante perto do grande
tsadic.
Desta vez, a tefilá do Baal Shem Tov era muito mais
séria do que de costume. Tinha-se a impressão de que
ele percebia os maus decretos que iam cair sobre o
povo naquele ano. A reza ficava cada vez mais forte,
e na hora do toque do shofar a solenidade atingiu
seu ponto mais alto. Todos estavam concentrados e
atentos ao que o Rabi fazia.
Ninguém prestou atenção a uma figura que se encontrava num canto da sinagoga. Era um menino simples
que trabalhava como pastor; ele olhava o que estava
acontecendo e segurava na mão um machzor (livro de
reza de Rosh Hashaná), mesmo sem saber ler.
De repente, no meio da reza ouve-se um assobio que
vinha do lugar onde estava o menino. Todos olharam
para ele com reprovação. Como ousava assobiar no
meio da reza de Rosh Hashaná na sinagoga do Baal
Shem Tov? Já estavam a ponto de expulsar o menino
da sinagoga quando o próprio Baal Shem Tov correu
até ele e o levou com alegria para junto dele e
continuou a reza.

poder chegar perto de
Hashem.
E foi essa reza simples, pura
e sincera que fez abrir as portas
do céu e por isso fiquei feliz pelo resto da tefilá.
***
Dani: Interessante, olhe quanta força pode ter um
simples assobio.
Dina: Desta história podemos aprender que o mais
importante não é o que falamos, o principal é nossa
intenção e nosso sentimento quando rezamos.
Dani: Verdade, há muitas palavras na tefilá que eu
não entendo. Em Rosh Hashaná, quando estiver na
sinagoga, vou me lembrar desta historia e me concentrar mais nos meus pensamentos e pedidos a D’us.

Ache 5 Palavras Relacionadas com os dez
dias de Teshuvá

Assim continuaram. O rosto do Rabi Israel Baal Shem
Tov estava muito feliz e a reza acabou.
Mais tarde, contou o Baal Shem Tov: Saibam que na
Corte Celestial estavam julgando os atos do povo. As
rezas de todas as pessoas que estavam na sinagoga
não foram suficientes para anular os maus decretos
que cairiam sobre o povo naquele ano. Porém quando
o menino assobiou, fez a balança mudar e os maus
decretos foram anulados.
Era o assobio de um menino que não sabia as letras
do alef bet e não sabia ler o Sidur. Mesmo assim, foi
à sinagoga e na ânsia de se comunicar com D’us
decidiu fazê-lo do mesmo jeito que fazia com o gado.
Para ele, era o único meio que seu coração sabia para

Horários
de Shabat
- Rosh
Hashaná
- 18/9
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Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 21/9 com seu nome,
telefone e a resposta correta a pelo menos três destas charadas.

Você participará de um sorteio!

1º dia de Rosh Hashaná 18/9
Velas: 17:51
Velas: 17:30
Velas: 17:51
Velas: 17:58
Velas: 16:56
Velas: 17:27
Velas: 17:09
Velas: 17:40

2º dia de Rosh Hashaná 19/9
Velas: 18:41
Velas: 18:23
Velas: 18:46
Velas: 18:54
Velas: 17:47
Velas: 18:21
Velas: 18:01
Velas: 18:35

Domingo 20/9
Término:18:41
Término:18:24
Término:18:46
Término:18:55
Término:17:47
Término:18:21
Término:18:01
Término:18:35

