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Horários do Shabat 11/12
*Belém • Início 17:54 • Término 18:48
Belo Horizonte • Início 19:09 • Término 20:06
Curitiba • Início 19:41 • Término 20:41
Porto Alegre • Início 19:00 • Término 20:02
*Recife • Início 17:11 • Término 18:06
Rio de Janeiro • Início 19:12• Término 20:10
*Salvador • Início 17:34 • Término 18:30
S. Paulo • Início 19:27 • Término 20:26
*Cidades que não mudaram de horário
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Shalom, amigos!
No ano passado, meu irmão Shimy estava com três anos. Na primeira noite
de Chanucá ele acendeu a primeira vela na Chanuquiá que fizeram na
escola.
Na segunda noite, meu pai preparou para ele duas velas, mas meu irmão só
quis acender uma. “Igual a ontem”, disse ele.
Dina explicou-lhe que o milagre de Chanucá durou oito dias e por isso
acrescentamos a cada dia mais uma vela até completar oito.
Shimy prestou atenção tentando entender, e no final perguntou: E por que
não acendemos oito velas no começo?
Olhamos para ele com simpatia e rimos do seu comentário, mas meu pai
ficou serio e disse: Crianças, essa pergunta os sábios já fizeram. Alguns
disseram que realmente deveriam acender oito velas na primeira noite, sete
na segunda e assim ir diminuindo a cada noite.
Mas depois foi decidido pelos grandes Rabinos que todos temos de acender
uma vela na primeira noite, duas na segunda e assim por
diante até chegar a completar as oito velas.
A razão é que quando falamos sobre coisas sagradas,
devemos aumentar e não diminuir, coisas boas sempre têm
de acrescentar.
As luzes das velas de Chanucá são iguais à luz que cada
mitsvá tem, e assim como acrescentamos uma luz a cada
DANI
noite, devemos também acrescentar mais uma mitsvá a
cada instante.
Aprendemos uma linda lição do pequeno Shimy , não é?
Feliz Chanucá para todos!

HÁ UM MEN INO
COM BOCHECHAS
GORDINHAS E UMAS
ORELHAS GRANDES!

Até a Próxima, Dani

Do Livro Shabat Shalom
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Devemos fazer três refeições festivas no
Shabat:
• Seudat Leil Shabat - o jantar da sexta à
noite.
• Kidusha Raba - (Grande Kidush)- almoço de
sábado.
• Seudá Shelishit - terceira refeição, no sábado à tarde.
A cerimônia do Kidush é feita à noite e no almoço, mas não na Seudá Shelishit.
O texto do Kidush da noite é diferente do Kidush de dia.
À noite e no almoço é obrigatório usar duas chalot, Na Seudá Shelishit não é
obrigatório.
À noite e no almoço, após o Kidush e as Chalot, serve-se peixe e depois costuma-se
comer carne ou frango.
Após o peixe, deve-se fazer uma interrupção antes de comer carne ou frango,
bebendo algo. Talheres e pratos são trocados.
O motivo desta interrupção entre peixe e carne é uma orientação do Talmud, que
ensina que consumir peixe e carne juntos pode causar problemas dermatológicos.

Muitos chassidim chegaram para festejar Chanucá com
Rabi Baruch de Mezibush.
Um raio de luz irradiava do rosto do tsadic enquanto
acendia as velas de Chanucá. À sua volta estavam seus
alunos entoando melodias da festa.
De repente, sem nenhuma razão, as chamas das velinhas começaram a tremer até que se apagaram, como se
uma mão tivesse encostado nelas.
Rabi, vamos acendê-las de novo disseram os chassidim.
“Não, a luz de Chanucá ainda vai voltar nesta noite”, o
Rabi respondeu-lhes misteriosamente.
Continuaram lá todos sentados esperando enquanto
cantavam ainda surpresos com o acontecido.
Já era meia-noite quando perceberam que as chamas
das velas voltaram a iluminar a sala. Foi incrível!
Passaram-se uns minutos e apareceu um homem
cansado e sujo na sala onde estavam todos reunidos.

que me
iluminaram o caminho e
confiante atravessei a perigosa
floresta e cheguei à casa do Rabi.
Os chassidim agora entenderam por que tinham sumido
as luzes das velas da Chanukiá do Rabino Baruch de
Medzibush. Sorriram e se alegraram junto daquele
homem.
***
Dani: A luz das velas de Chanucá simboliza o sucesso
dos Macabeus sobre os gregos e também muitos
milagres aconteceram nesta data através das gerações.
Dina: Houve muitos que se sacrificaram e acenderam
as velas de Chanucá encontrando-se em perigo, como
no Holocausto, ou na Rússia soviética.
Dani: Nós também devemos fazer o possível para
afastar a escuridão e iluminar o mundo fazendo boas
ações.

Ele começou a contar a seguinte história:
Faz alguns dias, eu saí para minha viagem até o Rabi, e
no meio do caminho começou a nevar fortemente.
Apesar do frio congelante, continuei meu caminho para
poder chegar aqui ainda em Chanucá.
À noite, no caminho deserto um grupo de ladrões me
pegou. Eles procuraram dinheiro entre minhas roupas,
mas não encontraram nada de valor, somente umas
moedas que estavam no meu bolso.
Ao ver que eu não tinha nada, me levaram até o chefe
dos ladrões. Tentei explicar que minha viagem não era
a negócios, que só ia até a casa do Rabino. Expliquei
com detalhes a grandeza de estar presente na casa do
Rabino na hora do acendimento da Chanukiá.
Aparentemente o que lhe contei chamou-lhe a atenção e
decidiu me libertar, ainda me disse: É perigoso pegar o
caminho da floresta, há bandidos e animais selvagens.
Se você conseguir atravessar a floresta ileso, me deixa
este lenço branco pendurado na árvore que fica na
entrada da cidade. Se eu, quando chegar ali, achar o
lenço, prometo que vou acabar com meu bando de
ladrões e vou me dedicar a fazer bons atos.
Assim me pus a caminho, tremendo de frio e de medo.
De repente apareceram de meu lado umas chaminhas

Caça-palavras
Ache 9 palavras referentes a história de Chanucá
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Envie um torpedo para (11) 8811-7019 ou e-mail para
contato@tsivothashem.org.br até segunda-feira 15/12 com seu nome,
telefone e a resposta correta a pelo menos três destas charadas.

Você participará de um sorteio!

feliz

chanucá
Deseja Tsivot Hashem

