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do

DANI

Shalom, amigos!

É uma mitsvá ficarmos felizes nesta festa por 
duas razões:
• Pela festa em si, que é chamada de época da 
nossa alegria.
• Pela alegria que pairava no Templo Sagrado nesta 
data, a cada dia de Sucot festejavam Simchat Bet 
Hashoevá, com danças e musicas muito alegres.

 

No sétimo dia de Sucot é costume ficar acordado a noite inteira, e na reza 
da manhã se faz Hoshanot batendo no chão 5 vezes com 5 ramas de 
Aravot.
 

Chama-se assim porque nesse dia acaba a leitura da Torá e recomeça de 
novo.
Na noite e no dia retiram todos os Rolos da Torá da Arca Sagrada e fazem 
sete Hacafot, dançando em volta da bimá e cantando com muita alegria.

Eu adoro a festa de Sucot e Simchat Torá

Gosto das danças de Simchat Torá, dançam e dançam sem parar, a alegria 
paira no ar!

Meu pai perguntou: Você sabe, Dani, por que na festa de Shavuot quando 
festejamos a entrega da Torá, ficamos acordados a noite inteira estudando, 
e em Simchat Torá só dançamos?

Obviamente Dina e eu não sabíamos a resposta, e ficamos olhando para ele 
com curiosidade. Então meu pai explicou:

Em Shavuot, estamos felizes de receber a Torá para estudá-la 
e para aprender com ela. Porém, em Simchat Torá valoriza-
mos a Torá por si mesma. O fato de ter a Torá deixa a 
gente tão feliz que nos leva a dançar e dançar sem limite. 
Na dança somos todos iguais, o grande sábio e a pessoa 
mais simples.

Essa também é a razão pela qual dançamos com o Rolo 
de Torá fechado, porque quem não pode estudar ou 
entender os segredos da Torá também está feliz só pelo 
grande mérito de que a sagrada Torá é nossa.

Então que tenham um lindo e dançante Chag 
Samêach!

Até a Próxima, Dani

chag samêach
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GANHEI DE NOVO!

ESTOU DEIXANDO VOCÊ GANHAR
PORQUE VOCÊ AINDA É PEQUENO 
E TENHO MEDO DE QUE VÁ
CHORAR. VAMOS JOGAR DE 
NOVO E VAI VER QUE EU 
VOU GANHAR.
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VIU? DESTA VEZ FUI EU QUEM GANHOU NÃO TE DISSE?

DESTA VEZ, EU 
DEIXEI VOCÊ GANHAR 

SOMENTE PARA TE 
MOSTRAR QUE NÃO 

SOU TÃO PEQUENO 
E NÃO CHORO...
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Rabi Yehudá Halevi foi um dos grandes sábios da 
Espanha, há uns 850 anos.
Além de sua grande devoção pelo estudo da Torá, 
Rabi Yehudá era conhecido por seus cânticos e rimas.
Seu vizinho, que também era poeta, gostava de ouvir 
as canções e poemas de Rabi Yehudá, que eram 
dedicados ao Criador de todas as maravilhas deste 
mundo, Hashem.
Este vizinho nem sempre concordava com as idéias de 
Rabi Yehudá Halevi. Ele queria conhecer o Criador do 
mundo e assim tinha sempre discussões sobre este 
assunto com Rabi Yahudá. Ele cismava que queria ver 
a D’us, pois só assim poderia acreditar que Ele criou 
o mundo e, portanto sempre discutia com Rabi 
Yehudá sobre este assunto.
Assim se passavam os dias e os anos. O vizinho 
continuava afirmando não acreditar que o Criador do 
mundo é Hashem. 
Um dia, quando o poeta estava quase acabando um 
belo poema, a inspiração fugiu de sua mente e não 
conseguia achar a frase certa. Decidiu sair e dar um 
passeio.
Rabi Yehudá viu o vizinho sair de casa pensativo e 
notou que deixou uns papéis no seu pátio. Foi até lá 
e viu que nos papéis havia uma poesia incompleta. 
Sentou-se e escreveu a frase que faltava e saiu logo 
sem deixar rastros.
Após uma hora, o homem voltou do passeio e para a 
sua surpresa, achou o poema acabado. Era tão lindo, 
mais do que se ele tivesse feito. O poeta ficou muito 
feliz e curioso em saber quem foi que escreveu aquele 
maravilhoso final.
Foi assim que contou a Rabi Yehudá: Olha, não vai 
acreditar, voltei de meu passeio e achei minha poesia 
terminada. Quem poderia ter escrito para mim um 
final tão perfeito?                                                   
Eu não entendo bem o que você está querendo saber. 
Talvez o poema tenha se completado sozinho.
Prezado amigo, respondeu o homem, não acredito 
que você possa me dizer uma coisa dessas. Nunca 
poderia acontecer algo assim, nenhuma letra pode se 
escrever sozinha imagine uma frase inteira!

Então, disse Rabi 
Yehudá, se é tão óbvio 
para você que palavras não 
podem se escrever por si 
mesmas, como pode acreditar 
que o mundo pode se criar sozinho? È obvio que tem 
de haver um Criador!
Desta vez o homem não respondeu. Ele entendeu a 
verdade; existe um Criador que fez o mundo inteiro: 
Hashem!

     ***

Dani: Interessante, justo nesta semana lemos a 
porção de Bereshit, que fala sobre a criação do 
mundo.
Dina: Mas a gente tem de saber algo mais impor-
tante ainda. D’us não só criou o mundo há 5770 
anos, como continua criando o mundo a cada minuto 
e supervisiona cada uma de Suas criações!

Você participará de um sorteio!

Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para 
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 12/10 com seu nome, 
telefone e a resposta correta a pelo menos três destas charadas.

Cada resposta a seguir é uma dica para algo 
relacionado ao Sefer Torá. Responda com certo 
ou errado:

O Sefer Torá está escrito em papel reciclado. 
(  ) Certo   (  ) Errado

As letras da Torá estão escritas por um Sofer.  
(  ) Certo   (  ) Errado

O pergaminho da Torá está costurado com fios feitos 
com as veias de um animal casher. 
(  ) Certo   (  ) Errado

A Torá está compilada em 5 livros.
(  ) Certo   (  ) Errado

O Sofer escreve a Torá com canetinha. 
(  ) Certo   (  ) Errado

Horários 
de Shabat/
Shemini Atseret 
e Simchat Torá 
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CIDADE
Belém 
Belo Horizonte 
Curitiba
Porto Alegre
Recife
Rio de Janeiro
Salvador
S. Paulo

Shemini Atseret  9/10
Velas: 17:45
Velas: 17:36
Velas: 17:59
Velas: 18:10
Velas: 16:53
Velas: 17:34
Velas: 17:10
Velas: 17:48

Simchat Torá 10/10
Velas: 18:36
Velas: 18:29
Velas: 18:56
Velas: 19:07
Velas: 17:45
Velas: 18:28
Velas: 18:02
Velas: 18:43

Domigo 11/10
Término:18:36
Término:18:29
Término:18:56
Término:19:08
Término:17:45
Término:18:29
Término:18:02
Término:18:43
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