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DANI

Shalom, amigos!

Horários do Shabat 30/10

No Kidush do dia, costuma-se ficar sentado, 
mas há lugares onde ele é feito de pé.

À noite, se alguém não pode fazer Kidush com 
vinho ou suco de uva, faz Kidush com Chalá:  
1) Lavam-se as mãos (vertendo água de um 
copo três vezes sobre a mão direita e três sobre 
a mão esquerda) antes do Kidush. 2) recita-se a bênção “Al 
netilat Yadaim”. 3) Sem qualquer interrupção, recita-se o Kidush.      
4) No lugar da berachá do vinho, diga a do pão (Hamotsi).             
5) Só corte a chalá, coma e distribua após o final do Kidush.

É necessário comer uma refeição logo após o Kidush, no local em que 
ele foi feito, para que ele seja válido. 

A chalá, pão ou bolo que estiver na mesa deve estar coberto na hora 
do Kidush.

Até a Próxima, Dani

MEHSAH
TOVIST

QUEREMOS MASHIACH AGORA!

Publicação semanal para crianças

Nesta semana estudamos sobre a vida de Avraham Avinu.
Avraham nasceu e transformou o mundo inteiro!
Que incrível foi sua vida!
Os sábios contam como ele descobriu a existência de Hashem.
Hashem revelou-se a Avraham e ensinou lhe a maneira correta de viver.
O interessante, disse nosso moré, é que a Torá começa a contar sobre Avraham 
desde o episódio em que D’us lhe ordena abandonar o lugar onde ele nasceu para 
ir até Israel.
Por que a Torá não começa contando as histórias anteriores sobre sua vida?
Por que não conta primeiro como ele descobriu Hashem aos três anos, e como saiu 
vivo da fornalha ardente? Simplesmente nos relata como Hashem lhe ordena ir até 
a Terra Prometida, e Avraham cumpre imediatamente a ordem confiando em D’us 
sem nenhum questionamento.
Esta pergunta estava na ponta da minha língua, justo o que eu queria saber.
O moré continuou: Crianças, a Torá não relata simples histórias, 
mas sim histórias que deixam sempre algum ensinamento. Neste 
caso quer nos ensinar que a pessoa deve dedicar a vida a escutar 
Hashem, por isso a primeira história que a Torá conta sobre 
Avraham Avinu é que D’us lhe disse para fazer algo e ele o fez. 
Aqui a Torá está nos ensinando que temos de fazer o que 
Hashem disse, igual a Avraham.
Avraham foi nosso antepassado, e herdamos as suas quali-
dades; entre outras, reconhecer a existência de D’us em cada 
coisa e fazer o que a Torá nos ensina sem questionar, pois 
tudo o que a Torá contém é bom!
Certamente eu quero ser igual a Avraham Avinu!
Shabat shalom!
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Do Livro Shabat Shalom

DINA, VOCÊ ME EMPRESTA O CD DAS MÚSICAS DOS CHAGUIM PARA ESCUTAR COM YOSSI?

SIM, CLARO.

EU NÃO PEGO NADA SEM AUTORIZAÇÃO.

BOM, ENTÃO VOCÊ ESTÁ AUTORIZADO A PEGAR O CD.

JÁ PEGUEI, EU SABIA 

QUE VOCÊ IA ME DEIXAR!



Havia uma grande alegria na cidade de Brodi. Um bebê 
completava 8 dias de vida e nesse dia devia se realizar o 
Berit milá.

O pai do recém-nascido, porém, estava muito doente na 
cama, já quase moribundo. Havia uma costume nessa 
cidade de que num caso destes podiam adiar o Berit milá 
até o pai falecer e assim colocar o nome do pai no bebê.

Assim pediram para fazer, mas o grande tsadic Rabi 
Shlomo Kluguer, o Rabino da cidade, não queria esperar. 
O Rabi que ia ser o Sandak (a pessoa que segura o bebê 
na hora do Berit) foi até onde o pai descansava e organi-
zou tudo para fazer logo o Berit Milá. 

Rabi Shlomo sentou na cadeira do Sandak. Colocaram o 
menino no seu colo, enquanto isso a situação do pai da 
criança piorava a cada segundo. 

Rabi Shlomo pediu para esperar mais um pouco. Os 
presentes no lugar entendiam que o homem estava muito 
mal e com paciência ficaram esperando para ver o que ia 
acontecer.

Para surpresa de todos o doente abriu os olhos. Em 
poucos minutos pediu um copo de água para fazer Netilat 
Yadaim e no final até fez a bênção do Berit, como cada 
pai deve fazer ao filho na hora do Berit Milá “...Para 
adentrá-lo no pacto de Avraham Avinu”.

Logo após a bênção continuaram os festejos e a alegria foi 
em dobro, pelo Berit e pela milagrosa recuperação do pai. 
Nos dias seguintes o homem melhorou e ficou curado da  
doença.

As pessoas presentes no dia do Berit não acreditavam no 
que viram seus olhos. Tinham certeza de que o milagre foi 
por conta do Rabi Shlomo Kluguer, mas o Rabi com a 
palma da mão fez um sinal dizendo: Não pensem que fui 
eu que curei o doente por meio de um milagre, não, não! 
Eu estudei sobre isto no livro de Bereshit.

Está escrito que D’us enviou o anjo Michael com duas 
missões: uma, anunciar que Sara ia ter um filho, e a 
segunda missão era que depois iria até Sodoma para 
salvar Lot.

Por que enviou um só anjo para realizar duas missões, 
acaso não há muitos anjos no céu?

A resposta é 
que Lot não merecia que 
enviassem um anjo só para ele, 
por isso foi salvo por um anjo que 
vinha para uma outra missão.

Também neste caso, continuou explicando Rabi Shlomo, eu 
pensei que talvez o pai do menino não tivesse méritos 
suficientes para que enviassem um anjo só para curá-lo. 
Pediu então para que começassem os preparativos do Berit 
Milá, e quando Eliahu Hanavi  “O anjo do Berit” viesse ao 
Berit Milá, traria consigo a cura definitiva para o pai. E 
assim foi.

   * * *
Dani: Sabia, em todo Berit Milá aparece Eliahu Hanavi.
Dina: Sim, embora não o enxerguemos, preparamos para 
ele uma cadeira especial.
Dani: É um grande mérito participar da alegria de um 
Berit Milá.
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Ordene as letras das seguintes palavras e vão aparecer 
os nomes de familiares de Avraham Avinu.

Você participará de um sorteio!

Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para 
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 2/11 com seu nome, 
telefone e a resposta correta a pelo menos três destas charadas.
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