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Shalom, amigos!

Horários do Shabat 23/10

Coloque o copo sobre um pequeno prato e 
encha-o completamente de vinho (de preferên-
cia, até transbordar um pouco - sinal de 
bênção e fartura).

Erga o copo com a mão direita.

Pouse-o sobre a palma da mão direita, que deve 
formar um “recipiente côncavo” para o copo.

Recite o Kidush de pé, em voz alta. Todos devem ouvir o Kidush 
atentamente, sem interromper ou desviar a atenção. (o canhoto 
segura com a mão esquerda)

Quem fez o Kidush deve beber pelo menos 50ml de vinho.

É costume distribuir um pouco de vinho para cada um dos presentes.

Quem conversou antes de beber o vinho deve recitar a benção (Boré 
Peri hagafen) antes de beber o vinho.

 

Até a Próxima, Dani

MEHSAH
TOVIST

QUEREMOS MASHIACH AGORA!

Publicação semanal para crianças

Se acontecer um dilúvio, como vamos saber construir uma arca? Perguntei 
ao moré com curiosidade depois de haver estudado sobre Noach e a Teivá.
D’us prometeu que não vai mandar mais dilúvios, disse Roni.
Roni está certo, mas igualmente temos de saber quando devemos entrar na 
arca...
Ficamos todos surpresos com a resposta do moré.
Acabamos de dizer que não haverá mais dilúvio e se não vai haver dilúvio, 
para que temos que aprender a entrar na Teivá? disse Rafa.
Crianças, disse o moré, saibam que o mabul, dilúvio, simboliza as coisas 
que nos atrapalham na vida e nos impedem de estudar ou de cumprir 
mitsvot e a única salvação é entrar na arca.
O que significa entrar na Teivá, arca?
A palavra Teivá em hebraico significa também milá, cujo significado é 
“Palavra”. Então entendemos que para poder nos salvar das 
coisas que não nos deixam fazer o bem, devemos saber nos 
concentrar nas palavras.
Quais palavras?
Nas palavras que há na reza, nas palavras que estudamos 
na Torá e nas palavras que saem de nossa boca.
Porém, não vamos ter mais um dilúvio de água, mas 
pode vir outro tipo de coisas que não são boas, e o 
único jeito de nos salvar é entrando na teivá, ou seja, 
afastá-las entrando nas palavras da Torá.
Gostei da explicação, vou pensar melhor nas palavras 
do sidur e da Torá.
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GENTE! PRESTEM ATENÇÃO NA PAISAGEM!

DO LADO ESQUERDO DÁ PARA 
VER AS MONTANHAS!

E O QUE DÁ PARA VER DO LADO DIREITO?

ARIEL!!

Do Livro Shabat Shalom



Não era fácil a vida em Israel quando os Romanos gover-
navam a terra.
Entre outros decretos, o rei de Roma proibiu realizar o 
Berit Milá.
Nessa época nasceu o pequeno Yehudá, e seu pai, o 
famoso justo Rabi Shimon ben Gamliel, não deu ouvidos 
ao decreto do rei. Ele considerou a palavra de D’us, 
portanto fez o Berit Milá de seu filho, Yehudá aos oito 
dias, como deve ser.
Quando o ministro do rei de Roma soube, chamou Rabi 
Shimon e lhe ordenou viajar até o rei de Roma para ser 
castigado como merecia, por ter desobedecido aos decre-
tos do rei.
O caminho até o palácio era muito longo e cansativo. A 
mãe do nenê decidiu descansar no caminho na casa de 
uns amigos romanos conhecidos e justamente nessa casa 
também tinha nascido um bebê, cujo nome era Antoninus.
A mulher romana perguntou à mãe de Yehudá: Porque 
você está fazendo esta viagem tão longa com o bebê tão 
pequeno, não podia esperar até ele crescer um pouco e 
ficar mais forte?
Com um suspiro ela contou-lhe do terrível decreto do rei, e 
com lágrimas disse: Quem sabe qual castigo nos espera!
A mulher romana sabia da crueldade do rei e ficou muito 
triste com a resposta e de repente com um sorriso lhe 
disse: Tive uma grande idéia! Amanhã, cedo, quando 
vocês saírem para continuar a viagem até o palácio, leve 
com você meu filho Antoninus que não tem Berit Milá, e 
assim o rei vai pensar que o ministro mentiu sobre vocês.
Assim fizeram. Na manhã seguinte continuaram a viagem 
levando o bebê Antoninus com eles.
Quando se apresentaram na frente do rei, este pediu para 
ver o bebê. Todos os presentes estavam esperando qual 
castigo daria o rei aos pecadores, porém, esse neném não 
tinha o Berit Milá. O rei gritou: Este bebê não está circun-
cidado!
O ministro, ali presente disse: Não pode ser, todos sabe-
mos que Rabi Shimon ben Gamliel fez o Berit Milá do 
filho!
O rei muito bravo ordenou: Castigarei você por blasfemar, 
levem o ministro à prisão, e desde agora fica anulado o 
decreto. O povo de Israel vai poder realizar o Berit Milá 
em seus filhos!
Com pressa a esposa de Rabi Shimon pegou o nenê e saiu 
para a viagem de volta. Ao encontrar sua querida amiga 
romana, voltaram a trocar os bebês e se abraçaram com 

muito carinho.
E a história não acaba aqui. Quando 
Yehudá e Antoninus cresceram, ambos 
foram grandes personalidades.
Rabi Yehudá foi um grande sábio de Israel, o famoso Rabi 
Yehudá Hanassi, e Antoninus foi rei de Roma. Durante seu 
reinado os judeus tiveram paz e tranquilidade para estudar 
e cumprir as mitsvot da Torá.
No final de seus dias Antoninus dedicou-se ao estudo da 
Torá.

   * * *
Dani: Olha, até nos tempos tão difíceis, como se sacrifica-
vam para cumprir a mitsvá de Berit Milá.
Dina: Verdade! A mitsvá de Berit Milá é de grande 
importância, é o sinal que caracteriza nosso povo.
Dani: É justamente o que disse Avraham Avinu quando 
D’us lhe ordenou circuncidar a si mesmo: “Este será o 
pacto que manteremos entre nós”
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e um brinde!
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Acesse

Complete as palavras cruzadas sobre Noach e o dilúvio
1 - Nome de um dos filhos de Noach
2 - Nome do pai de Shem Cham, e Yafet 
3 - Ave que saiu da Arca e não voltou
4 - Mabul em português.
5 - Era depositado no andar inferior na Teivá.

Você participará de um sorteio!

Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para 
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 27/10 com seu nome, 
telefone e a resposta correta a pelo menos três destas charadas.
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