Edição Especial de Yom Kipur 5765
Queridos irmãos e irmãs:
Devemos aprender da base do serviço a D'us no período de Rosh Hashaná a Yom Kipur, a
qual se forma por meio de três pilares: Teshuvá (penitência, arrependimento, retorno),
Tefilá (prece) e Tzedaká (caridade), para que possamos alcançar um Bom e Doce Ano!

Teshuvá é comumente interpretada como arrependimento. No entanto, a palavra exata em
hebraico para arrependimento é Charatá. Charatá e Teshuvá são conceitos praticamente opostos.
Charatá enfatiza a tomada de uma nova conduta, arrependendo-se por ter cometido uma ação
má ou deixado de praticar uma boa ação e desejando se comportar de uma forma nova a partir
deste momento. Já a Teshuvá significa um retorno. Um judeu é essencialmente bom e seu mais
profundo desejo é praticar o bem. Porém, devido a várias circunstâncias, completa ou
parcialmente fora de seu controle, ele erra. Este é o conceito judaico de Teshuvá - um retorno às
raízes, ao seu mais íntimo ser.
Tefilá é geralmente traduzida como prece. No entanto, a palavra correta para prece em hebraico
é Bacashá. As conotações das duas palavras são contraditórias. O significado de Bacashá é
solicitação ou pedido e Tefilá quer dizer uma ligação. Bacashá enfatiza o pedido ao Todo
Poderoso para que conceda nossas solicitações. Porém, Tefilá denota a ligação com D'us; e todo
judeu tem uma alma ligada e presa a D'us. Entretanto, os laços que atam a alma ao Todo
Poderoso podem se enfraquecer. Para corrigir esta debilidade, há durante o dia ocasiões
específicas para a Tefilá, para renovar e tornar mais forte o elo com D'us. O conceito da Tefilá,
o desejo de chegar mais perto de D'us, existe mesmo para aqueles que não necessitam de nada
material. É o modo de fortalecer o apego e os vínculos entre os judeus e seu Criador.
Tzedaká é normalmente interpretada como caridade. Mas a palavra exata para caridade em
hebraico é Chessed. Não usamos o termo Chessed e sim Tzedaká porque, novamente, os conceitos
são antagônicos. Chessed ressalta a generosidade daquele que dá, indiferente a qualquer
condição de mérito ou necessidade. Tzedaká, por sua vez, origina-se da palavra hebraica
justiça, ressaltando que a justiça exige do judeu o cumprimento da caridade por dois motivos:
primeiro, porque não está dando o que é seu e sim o que lhe foi confiado por D'us para dar aos
outros; segundo, uma vez que todos dependem do Todo Poderoso para prover suas necessidades
- embora D'us certamente não tenha obrigações para com ninguém - somos obrigados a retribuir
"medida por medida" e dar aos outros, muito embora não devamos nada a eles.
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Todos concordamos que as charadinhas ajudam a despertar o
ânimo e o entusiasmo. Esperamos que essas lhe possam
estimular:
1. O que é o que é, que não tem boca mas fala, que não tem pernas mas
anda?
2. Um bichinho pesava mil gramas, depois perdeu 200. Que bichinho é
este?
3. Qual é o fim da picada ?
4. Por que o mar é tão azul?
5. Por que os médicos se vestem de verde?
6. Por que o elefante não consegue tirar carteira de motorista?
7. Por que o elefante usa óculos vermelho? E verde? E marrom?
8. Por que a mulher do elefante não bebe Coca-Cola ?
9. Por que o elefante não usa creme hidratante ?
10. Por que o gato mia para a Lua e a Lua não mia para o gato ?
11. Por que o marido da viúva não pode casar com a cunhada?

Pérolas
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Um ourives possuía 8 pérolas para fazer uma jóia.
Mas essa jóia só usaria 7 pérolas e todas precisariam ter o mesmo peso. O
ourives sabia que das 8 pérolas uma era mais leve, apesar de ter o mesmo
tamanho, cor e formato que as outras
Precisando saber qual era a pérola mais leve, levou-as a um velho amigo que
possuía uma balança de dois pratos, muito sensível. Mas esse velho amigo
impôs uma condição: se ele fizesse só duas pesagens poderia fazer de graça,
caso contrário teria que pagar com uma pérola.
Depois de pensar um pouco ele conseguiu descobrir a mais leve com apenas
duas pesagens.
PERGUNTA: Como ele fez para descobrir a pérola mais leve usando somente
a lógica e não a sorte?.

Vej amo s q u an to v o cê sab e sob r e Jud aísmo e o qu an to p r ecisa p er gu n tar ao
Pap ai e a Mamãe em:

Substituindo o “Pepino”:
Abaixo temos várias afirmativas sobre Judaísmo. É claro que o pepino
não pertence realmente a nenhuma delas. Substitua a palavra “Pepino”
pela resposta correta para tornar estas frases verdadeiras!

1. O Yom Kipur é o dia do Pepino. Temos o costume
de pedir Pepino para todos.
2. Nosso Sábios dizem que aquele pessoa que comeu
dobrado na véspera de Yom Kipur, para jejuar sem
fome, é com se tivesse feito Pepino duas vezes.
3. Não se deve usar sapatos de Pepino em Yom Kipur.
4. Os pais costumam dar Pepino aos filhos e filhas
antes do início do jejum.
5. O jejum deve ser cumprido por todos aqueles
acima de bar/bat mitzvá e que tenham Pepino para
isso.
6. 2 animais serviam como sacrifício de expiação pelo
povo, sendo que o sorteio mantinha um para uso no
Templo e o outro era mandado para o monte Pepino a
fim de ser jogado do penhasco.
7. Quando Yom Kipur cai em Shabat, não recitamos a
reza de Pepino.
8. No final do jejum, escutamos o som do Pepino e após rezamos
Maariv (a reza da noite para ouvirmos havdalá).
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1. Temo o costume de desejar: “guite kwitel”. O que é isso?
a) um bom dia
b) péssimas noticias
c) desejo de “bom sorteio/bom ano”
d) até amanhã
2. Nesse dia Moshe desceu pela 3ª vez do Monte Sinai e trouxe o que?
a) um Shofar
b) um Talit
c) uma Mochila com roupa suja
d) as Segundas Tábuas com os 10 Mandamentos
3. No meio do dia, lê-se sobre o serviço do Templo durante Mussaf. Como é
chamado esse trecho?
a) Avodá – o serviço
b) Balagan – a bagunça
c) Lishbot – o descanso
d) Tiul – o passeio
4. O pedaço de fazenda tinto de vermelho, que estava amarrado sobre o
batente da entrada do pátio do Templo, mudava para que cor no final do dia,
como sinal de êxito na expiação do povo?
a) Verde oceano
b) Amarelo
c) Azul céu
d) Branco
5. Nehilá é a última prece de Yom Kipur, ela simboliza o último momento
antes de se fecharem os portões do céu até o próximo Yom Kipur. Como ela
deve ser feita?
a) sentado e conversando
b) em pé e acompanhando no Machzor
c) na porta bagunçando
d) procurando outra sinagoga que acabe mais cedo
Charadinhas: 1.A carta; 2.Um ex-quilo (esquilo); 3.Quando o pernilongo vai embora; 4.Porque os peixinhos ficam fazendo BLUE BLUE
BLUE... ; 5.Porque eles estão em plantão; 6.Porque ele vive dando trombadas; 7.Pra VERmelhor; Pra VERde perto; Pra ver MARROMenos;
8.Porque ela é Fanta. 9.Porque a mão dele não cabe no potinho! 10.Porque astro-no-mia! 11.Porque já está morto.
Pepino: 1.dia do perdão, pedir desculpas; 2.jejum; 3.couro; 4.benção; 5.saúde; 6.Azazel; 7.Avinu Malkenu ;8.Shofar.
Quiz: 1.c, 2.d, 3.a, 4.d, 5.b

