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Gírias do Balacobaco 

 

Nerusca de pitibiribas = nada de nada 

Que Tetéia = que coisa bonita 

Não vai ser bolinho = Não vai ser fácil 

Vai ser um chuá = Vai ser uma coisa maravilhosa! 

Que maçada! = que coisa desagradável 

È bebé! = É, espertinho! 

Sua trombuda = sua emburrada 

Mês de Março: 

18: Guilad 

19: Reuben 



Editorial 

 

Sim, sim, você não está ficando maluco, 

teve iton semana passada e tem iton hoje! 

Mas aí você se pergunta: “- O iton não é 

quinzenal?”. E a gente responde: “- Sim, o 

iton é quinzenal, mas hoje estamos 

comemorando Purim e nada mais gostoso 

do que uma novidade como essa!”. Nós, da 

Vaadat Iton, esperamos que você tenha um 

Purim muito sameach! E que aproveite 

bastante nossa surpresinha! 

Chag 

sameach! 





Curiosidades de Purim 

Purim é mencionado na Bíblia?   

  

O estabelecimento da festa de Purim é de certa forma descrito na Bíblia, 

até porque a Meguilá Esther faz parte dos 24 livros da Bíblia. Mas ainda 

é considerada uma festa "rabínica", porque foi instituída por profetas, 

diferente de Pessach e Sucot, que aparecem nos Cinco Livros de Moisés. 

 Moisés comemorou Purim?   

 

O milagre de Purim ocorreu perto de mil anos após a morte de Moisés.   

Mas nossos sábios dizem que Moisés foi mais do que um ser humano, ele 

é um legado que continua presente por toda a nossa história. Toda 

geração tem seu próprio "Moisés". Isso se refere ao líder espiritual da 

geração, aquele que inspira o povo a acreditar em D'us e conectar-se a 

Ele através da Torá e Mitsvot.   

 

Mordechai foi o Moisés da história de Purim. Quando o plano de Haman 

tornou-se conhecido, foi Mordechai quem fez com que os Judeus 

entendessem que Haman e Ahasuerus eram meras ferramentas para 

implementar um plano divino. Então a solução deveria ser um 

fortalecimento da nossa relação com D'us. Conseqüentemente ele 

mobilizou os Judeus para rezarem, jejuarem, garantindo assim a 

salvação.   

 

Respondendo a questão: Moisés não ouviu a Meguilá em 14 de Adar, 

mas seu espírito com certeza estava presente na história de Purim.   

Como Esther manteve o Shabat sem levantar suspeita?   

 

Esther tinha sete empregadas (Esther 2:9). Ela fazia um rodízio entre 

elas, para que cada uma servisse num dia da semana. Dessa forma, a 

empregada que servia ela no Shabat só a via naquele dia e achava que 

Esther nunca trabalhava. Nos outros dias ela trabalhava porque sabia que 

ficar sentada sem fazer nada não seria saudável para sua saúde mental.   

 Como Mordechai ouviu o plano de matar o rei?   

 

Alguns dizem que ele soube do plano através de uma visão profética 

(Targum Sheini).   

O Talmud diz que os dois conspiradores, Bigsan e Seresh, estavam 

conversando na sua língua nativa, o Tursi. Mordechai era membro do 

Sanhedrin, e sendo assim era fluente em 70 idiomas. (Pelo menos, alguns 

membros do Sanedrín deveriam ser fluentes em todos os idiomas. Isso 

porque eles precisariam interrogar as testemunhas na sua língua mãe 



e não era permitido o uso de intérpretes.)  Isso porque eles 

precisariam interrogar as testemunhas na sua língua mãe e não 

era permitido o uso de intérpretes.)   

 

O que aconteceu aos Judeus após o episódio de Purim?   

  

Aproximadamente três anos depois Darius II (filho de Esther e 

Ahasuerus, que sucedeu seu pai como rei um ano após a 

história de Purim) permitiu aos Judeus reconstruir o Segundo 

Templo Sagrado em Jerusalém. Estava em ruínas por 70 anos, 

desde sua destruição por Nabucodonosor em 422 a.e.c. (Os 

profetas Judeus anunciariam que os Judeus ficaram no exílio 

por 70 anos.)   

  

O Templo foi concluído logo após este episódio e os Judeus 

começaram a retornar para sua terra. O Segundo Templo durou 

mais 420 anos, até o ano de 69 a.c. 

   

Por que o nome de D'us não é mencionado uma única vez 

na Meguilá?   

  

Num nível mais elevado, a idéia é de que no milagre de Purim 

D'us não foi revelado. Diferente do milagre de Chanucá, por 

exemplo,  

quando algo sobrenatural ocorreu: um pote pequeno de óleo durou por 

oito dias. Ninguém confundiria aquilo como um fato natural. Mas em 

Purim, os fatos aconteceram sucessivamente: Esther tornou-se rainha, 

ela teve acesso ao rei, Mordechai acabou sem querer ouvindo o plano 

dos dois rapazes que queriam matar o rei etc. etc. Então todos esses 

eventos poderiam ser mal interpretados como eventos naturais, ou 

simples "coincidências" se você preferir. Claro que tudo foi 

orquestrado por D'us para proteger os Judeus ? mas não estava na sua 

cara. Ele estava trabalhando as coisas por trás da cena.   

  

Por isso que Seu nome não foi mencionado, para enfatizar o fato de 

que mesmo quando não vemos os milagres abertamente, não significa 

que D'us não participou do espetáculo. Como nos dias de Purim, a 

presença de D'us pode estar oculta ? mas não significa que Ele não 

esteja lá fazendo Suas coisas.   

  

O que Esther comeu no banquete não-kasher do rei?   

  

Na Meguilá Esther (2:9) lemos que Hegai, o guardião das mulheres, 

fez algo especial para Esther e suas servas. O Talmud (Meguilá 13a) 

nos dá inúmeras possibilidades sobre o que vinha a ser este tratamento 

especial.   

  

Os rabinos dizem que ele lhe deu comida Judaica. (Apesar de Esther 

nunca ter dito que era judia, sabia-se que ela tinha crescido na casa de 

Mordechai. As pessoas achavam que apesar de Mordechai ter adotado 

Esther ela não fosse Judia. Então Esther disse que queria comida 

Kasher, porque era o que ela estava acostumada a comer.)   

  

Shmuel disse que ele lhe deu carne de porco. Não se preocupe, existe 

opinião que ela não comeu. Porém, alguns dizem que ela foi forçada a 

comer (Rashi). O comentarista Torá Temimá sugere que lhe tenham 

oferecido este bacon, mas ela não teria aceito. De acordo com a leitura 

de Aruch dos textos, não foi bacon, mas uma cobertura, um creme, de 

alface.   

 



Se Esther era Judia e se casou com um rei não judeu, por que a 

intolerância com os casamentos mistos?   

  

Você entende que o relacionamento de Esther com Ahasuerus não era 

legal? De fato, de acordo com o Talmud, Esther já era uma mulher 

casada e feliz; casada com seu primo Mordechai.   

  

Você poderia perguntar: então Esther não estava interessada em 

ganhar o "concurso de beleza"? Essa é uma impressão que muitos têm 

dos tempos de escola...   

  

Absolutamente não. A Meguilá nos conta que enquanto as mulheres 

gastaram 12 meses se embelezando com produtos cosméticos, se 

preparando para o grande evento real, Esther exigiu que nenhum 

ajudante de beleza fizesse nada nela.   

  

A vida pessoal de Esther é o lado triste da história de Purim 

frequentemente esquecido. Na verdade ela trouxe a salvação para 

todos os seus irmãos ? o que certamente lhe trouxe uma enorme 

satisfação, mas teve que pagar um preço muito alto por essa salvação. 

Nossa heroína justiceira habitou por anos num palácio pagão. Tendo 

em mente por anos toda selvageria e corrupção vividas numa típica 

corte real.   

 

 
Você sabia que existe uma comemoração de Purim no Rio Grande do 

Sul só para mulheres? É isso mesmo! 

A festa chama ‘Rainha Ester no Séc. XXI, é realizada no Clube A 

Hebraica de Porto Alegre e só mulheres podem participar 

As 4 Mitzvot: 

Nós temos 4 Mitzvot (Mandamentos) especiais em Purim, 

que são: 

 

Mataná LaEvionim: Quando uma pessoa necessitada da 

comunidade te pedir dinheiro, não deixe essa mão voltar 

vazia! Dê tsedaka ao menos a duas pessoas! 

 

Mishlôach Manót: Em Purim todo o mundo dá uma de Zé 

Carioca e fila a bóia por conta da comunidade: Envie um 

pacotinho com alimentos casher suficientes para encher o 

estômago ao menos a um amigão! Tem de ter ao menos 

dois tipos de alimentos. Exemplo: Um pacote de bolacha e 

Oznei Haman.  

 

Leitura e Escuta da Meguilat Ester: temos de escutar 

palavra por palavra em Hebraico. É Mitzvá fazer a maior 

zorra quando escutar o nome "Haman", mas depois trancar 

o bico para deixar o cara continuar a leitura. Tem algumas 

frases que todo o mundo diz junto quando lê a Meguilá. 

 

Seudát Mitzvá: Rango Festivo. Essa Mitzvá é jóia porque 

comer não é nenhum grande sacrifício! 



Omanut 
Receita de Oznei Aman  

Ingredientes 

Massa: 

. 4 ovos 

. 1 xic de açucar 

. 1/2 xic de óleo 

. suco de um limao 

. 5 xic de farinha  

. 2 col fermento pó  

. gotas de baunilha 

Recheio: 

. 2 xic de geleia  

. 2/3 de nozes picadas 

. 2/3 xic de uvas-passa 

. 1 col canela em pó  

 Preparo 

Bater numa tigela os ovos com o açucar, 

acrescentar os ingredientes restantes e amassar 

até obter uma massa macia. Abrir a massa , 

cortar círculos com a ajuda de um copo,rechear 

e fechar 3 arcos formando um triangulo. 

Colocar em assadeira untada. Pincelar com 

gema batida, assar em forno moderado até 

dourar. Para fazer o recheio , misturar todos os 

ingredientes. Purim Sameach.. 

Jogos 

 

Ajude Mordechai a chegar até Ester e ajudá – la a 

salvar o povo judeu. 



Para colorir: Piadas 
Qual é o país que ajuda a fazer café? 

R: Equador.  

 

Qual é o país que cabe em uma geladeira? 

R: O Peru.  

 

Uma pata botou um ovo na fronteira do Brasil com o 

Chile. O patinho que nasceu é brasileiro ou chileno? 

R: Nenhum dos dois. O Brasil não faz fronteira com o 

Chile. 

 

A professora tenta ensinar matemática para o Joãozinho. 

- Se eu te der quatro chocolates hoje e mais três amanhã, 

você vai ficar com... com... com... 

E o garoto: 

- Contente! 

 

Como é 99 em chinês? 

Quase xem. 

 

Como se fala topless em chinês? 

Xem Xuxian. 

Pérolas 

 

 Mantido em cativério.. (Agustin) 

 

NOTA EXTRA: Na edição passada do iton o jogo em que 

você recorta figuras e coloca as viradas ao avesso e tenta 

encontrar pares se chama JOGO DA MEMÓRIA, não 

QUEBRA - CABEÇAS.. (para Nana, rosh iton) 


