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Shalom, amigos!

Horários do Shabat 11/10

Antes do Kidush (à noite), costumamos 
observar as chamas das velas de Shabat.

Usamos para o Kidush, de preferência, um copo 
de metal ou de vidro.

O copo cheio deve conter pelo menos 86ml de vinho.

O copo deve estar perfeito (que não esteja rajado ou lascado), lavado 
e enxaguado por dentro e por fora, e seco antes do Kidush.

Até a Próxima, Dani

MEHSAH
TOVIST

QUEREMOS MASHIACH AGORA!

Publicação semanal para crianças

Alguma vez perderam alguma coisa? Perguntou o moré para a classe.
Eu perdi minha canetinha, disse Ari.
Eu, a minha bola, disse Roni.
E assim cada um contou das coisas que perdeu, até que o moré disse: Não 
faz mal, talvez ainda possam achá-la, mas há uma coisa que nunca vão 
poder recuperar, sabem o quê? O tempo.
Durante o dia vão se perdendo minutos e minutos sem perceber, pensem 
um pouco quantas vezes a gente demora em fazer as coisas sem razão?
Fiquei pensando naqueles cinco minutos que demorei em arrumar o quarto, 
pois “Dá na mesma arrumar meu quarto dentro de cinco minutos, qual é a 
pressa?" Ou quando estou parado sem fazer nada...
Então o moré pegou o livro de Bereshit e começou a ler:
“E acabou D’us no sétimo dia o trabalho que fez...”
Na realidade D’us no sétimo dia já não criou mais, foi Shabat, então, por 
que D’us tinha de acabar o trabalho da criação justo no 
ultimo minuto do sexto dia que parecia o sétimo?
O moré explicou: Para nos ensinar a importância de 
aproveitar o tempo ao máximo. 
Quando ainda temos pela frente alguns minutos 
sobrando, temos que tentar preenchê-los para não perder 
esse tempo, que não vai voltar mais.
Como vocês aproveitariam esses minutos? O moré 
acabou e nos deixou pensando.
Tive várias idéias de como aproveitar o tempo, por 
exemplo, lendo Tehilim, Salmos, ou ajudando minha 
mãe, ou ligando para minha avó....
E você que ideias tem?
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ARIEL, VOCÊ 
ME DARIA
METADE DO 
BISCOITO?

 POIS NÃO.. 

BARUCH ATÁ...
BORÉ MINEI 
MEZONOT

SE EU COMPARTILHASSE MEU BISCOITO, DARIA A VOCÊ A PARTE MAIOR. 

EU SABIA QUE VOCÊ 

FARIA ISSO POR MIM, 

ENTÃO FOI POR ISSO 

QUE GUARDEI A PARTE 

MAIOR PARA MIM!

Do Livro Shabat Shalom



Os flocos de neve cobriram as ruas da cidade de Tsafed e 
não dava para ver nenhuma pessoa andando na rua com 
aquele gelo. Porém, havia alguém que estava indo à 
sinagoga sem se importar com a neve e o frio congelante: 
era Rabi Yaacov David, que fora o famoso Ridvaz que 
escreveu um comentário sobre Talmud Yerushalmi.
Rabi Yaacov David ia andando, passo a passo na neve até 
que chegou à sinagoga, que estava vazia. Ele então se 
sentou num canto e começou estudar esperando as 
pessoas chegarem para a reza.
Passado um tempo a porta da sinagoga abriu-se e entrou 
um homem que para a sua surpresa achou o velho Rabi 
sentado no canto chorando.
Por que o Rabi está chorando, o que aconteceu? Pergun-
tou o homem. Será que o Rabi está com frio e não está se 
sentindo bem?
Rabi Yaacov enxugou as lágrimas e disse: Fiz um grande 
esforço para vir até a sinagoga, pois hoje é o dia da 
lembrança do falecimento de meu pai, e vou te contar o 
que aconteceu com ele e assim você vai entender porque 
estou chorando:
E ele começou contar:
Eu cresci numa das cidades de Lituânia. Ali o inverno era 
muito frio, muito mais do que hoje aqui. Quando o 
inverno chegava, os rios congelavam e a neve cobria toda 
a cidade. Para poder sobreviver a tanto frio construíam 
fogões muito grandes feitos de tijolos, e dentro colocavam 
muita lenha para conseguir esquentar os moradores dentro 
das casas.
O trabalho de meu pai era construir esses fornos e assim 
sustentava a família.
Num ano, não conseguiu tijolos especiais para estes 
fornos, então não teve trabalho. 
Sem trabalho, não havia sustento, portanto naquele 
inverno não tínhamos quase nada para comer. Meu pai 
também já não podia pagar mais ao moré que me 
ensinava junto com outras crianças do lugar.
Um dia quando fui estudar, o moré me mandou voltar 
para casa. Quando meu pai viu que cheguei cedo, ele 
entendeu o que estava acontecendo e de repente, começou 
a desmontar o forno de tijolos.
Pai, o que está fazendo, porque está desmontando o 
forno?
Com estes tijolos vou construir um forno para outra 
família, e com o dinheiro que recebido vou pagar ao moré. 
Com uma lágrima nos olhos, ele me disse algo que nunca 

vou esquecer 
na vida: Saiba, filho, pode-
remos sobreviver também com um pouco de 
frio ou com um pouco de fome, mas sem Torá, nunca 
sobreviveremos.
E pelo sacrifício que meu pai fez, eu consegui escrever 
meus comentários sobre a Torá, e quando me lembro de 
como meu pai desmontava o forno, não posso deixar de 
chorar.

   * * *
Dani: É tão triste, olha quanto sacrifício pelo estudo da 
Torá.
Dina: Eu não sei se teria entregado meu ar condicionado 
para poder estudar Torá. Quando está frio, eu não consigo 
agüentar sem aquecimento.
Dani: Cada um pode fazer outro tipo de sacrifícios 
pessoais, por exemplo, talvez esta história dê forças para 
você deixar de brincar de algum jogo com teus amigos e 
sentar com teu pai para estudar o Chumash, não acha?

TSIVOTHASHEM
Inscreva-se no

e receba sua carteirinha 
e um brinde!

www.tsivothashem.org.br
Acesse

Substitua os símbolos pelas letras correspondentes 
e complete as sete palavras que faltam nesta frase.

Você participará de um sorteio!

D’us criou o mundo inteiro e toma conta dele.

No 1º dia, iniciou-se a Criação e houve separação entre luz e

                                                .

No 2º dia, o               . D’us separou as águas celestes das 

águas terrestres. 

No 3º dia, a                            e toda sua vegetação.

No 4º quarto dia, foram colocadas no céu, o sol a lua e as                           

                                    . No 5º dia, todas as criaturas dos 

mares, aves e                                . No 6º dia, todos os 

                                     , o 1º homem, Adão e sua esposa, 

Eva. No 7º dia, o                              , coroando a semana. 

Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para 
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 19/10 com seu nome,  
telefone e a resposta correta a pelo menos três destas charadas.
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