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Calendário 2009: Abril 
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•Sábados de chazit 
•Sem peulá 
•*Feriados 
• Pessach 
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Editorial 
Não tem nem como eu começar a falar e não tocar 

no assunto dogada! O que foi aquilo? Chanichim 

e madrichim se divertindo absurdamente? 

Integração com a galera do Ava? Shows 

espetaculares no karaokê que nem profissional 

faria.. Ai, ai, só de falar fico com saudades.. 

Falando em saudades, vocês vão morrer de 

saudades nossas.. Por que? Sábado que vem e 

sábado que que vem não vamos ter peulót! (não 

precisa chorar!), porque dia 25/03 tem tudo de 

volta! E até melhor! Boa leitura! (espalhados pelo 

iton tem várias figuras, entre elas as 10 pragas, 

encontrem – nas!). Super beijo, Nana. 

Chag 

sameach! 
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O Seder: kearat  

 
O centro do Seder é a bandeja ritual, com os 

alimentos simbólicos:  

     Pão ázimo (Matzah) é o pão sem fermento. Sem 

fermento por quê? O fermento faz a massa estufar, 

como o orgulho leva os homens a estufar de 

importância. E o judeu deve dar prova de humildade 

diante do todo-poderoso que o tirou da escravidão.  

     Raízes amargas (Harosset), que traz a recordação 

simbólica do amargor da escravidão.  

     Figos, nozes socados, purê de maçãs ou tâmaras, 

lembrança da argamassa usada nos trabalhos de 

construção do Egito.  

     Também faz parte da tradição comer ovos, símbolo 

da vida eterna.  
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Shalosh Regalim são as três grandes festas 

comemoradas por nós judeus todo ano. As três festa 

são: Pessach, Shavuot e Sucot, cada uma importante 

por celebrar um tipo especíco de colheita: Pessach 

da Cevada, Shavuot do trigo e Sucot das uvas. 

Essas festas têm uma dimensão histórica de 

comemoração da libertação do Egito e do Êxodo, 

mas também tem uma dimensão agrícola quando se 

comemoram as três estações de colheita do ano na 

terra de Israel. 

É através disso que podemos concluir o dinamismo 

existente no judaísmo, porque nenhuma festa é 

independente da outra, sempre há uma relação que 

devemos compreender para não comemorarmos 

apenas por comemorar. D’us nos mandou 

comemorar essas festas, porém, se não soubermos 

seus reais significados e suas relações, estamos 

seguindo por seguir! 

Chag Sameach a todos pessoal!!!! 

Espero que tenham aprendido alguma coisa, e 

possam se questionar mais sobre as diversas festas e 

tradições judaicas!! 

Grande beijo 

Chussa 

 

Iton também é cultura.. 
Omanut 

Quer uma novidade para o seu pessach ser mais do 

que especial, ta aí para você chanich e peil uma 

super receita de como fazer um pão de pessach: 

Ingredientes 

2 xícaras de farinha de matsá 

1 colher (chá) de sal 

1 colher (sopa) de açúcar 

½ xícara de óleo 

1 xícara de água 

4 ovos 

Modo de fazer 

Misture na batedeira a farinha de 

matsá com sal e o açúcar. Ferva a 

água e o óleo. Adicione à mistura de 

matsá. Bata um ovo por vez e 

adicione à mistura. Deixe descansar 

por 20 minutos. Com as mãos 

untadas, molde “pãezinhos”. Asse 

em forno moderado, por cerca de 50 

minutos em fôrma untada. 
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Uma mitzvá inédita, que ocorre 

apenas a cada 28 anos 
Este ano, dia 8 de abril, ocorrerá um evento 

silencioso de proporções astronômicas muito além da 

visão do olho nu: tempo e espaço vão se realinhar. 

Todo ano o sol percorre o ciclo completo, retornando 

ao seu ponto de órbita original.  

Porém, a cada 28 anos, o sol retorna à posição exata 

onde estava na hora de sua criação – no início do 

quarto dia da Criação do mundo – na hora exata do 

dia e no mesmo dia da semana.  

Como uma comunidade, faremos uma pausa para 

contemplar o sol e nos maravilhar com a 

complexidade e precisão da criação Divina. Ao 

alimentar nossa gratidão pelos presentes que nos 

rodeiam, aumentamos nossa capacidade de encontrar 

júbilo a cada dia. 

Portanto, compartilhe alguns momentos com 

milhares de judeus no mundo inteiro, quando 

bênçãos especiais serão pronunciadas em 

agradecimento a D’us por este impressionante 

universo que habitamos. 

Curiosidades de Pessach 

 É costume se estudar as leis referentes a Pessach 

trinta dias antes da festividade. 

   Em Israel, é fornecida farinha e outras 

necessidades aos pobres para que nada lhes falte em 

Pessach. O dinheiro para estas necessidades é 

originado de um imposto à comunidade. 

   É costume os primogênitos jejuarem na véspera do 

Seder (14 de nissan) para relembrar a salvação dos 

primogênitos das pragas do Egito e do perigo que 

estiveram expostos. As sinagogas costumam 

executar um Sium Massechet (término de estudo de 

uma Guemara), onde o primogênito que presencie o 

Sium não precise realizar o jejum. 

    Recomenda-se que a casa esteja limpa para que 

não fique nenhum chametz, proibido em Pessach. O 

conceito de chametz é simbólico. Representa os 

defeitos das pessoas, que devem fazer um exame de 

consciência de seus atos, de seu comportamento, 

para se libertar de suas más qualidades. 

    Pessach tem muitos nomes, mas existem quatro 

mais famosos, são eles: Chag haPessach (Festa da 

Páscoa), Chag haMatzot (Festa do Pão Ázimo), 

Chag haCherut (Festa da Libertação) e Chag          

  há’Aviv (Festa da Primavera).  
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Judeus ultra-ortodoxos protestam contra 

vendedores de produtos com fermento  

 
 Grupos de judeus ultra-ortodoxos percorreram 

semana passada as ruas de Jerusalém para fazer 

manifestações em frente aos restaurantes que 

permanecem abertos e vendem produtos com 

fermento, o que é proibido pela tradição durante o 

"Pessach", a Páscoa judaica.  

 Os manifestantes protestaram com hinos e 

ameaças devido à venda destes produtos nos 

restaurantes e cafés "não kosher", os que não 

seguem a lei judaica e, portanto, podem servir 

produtos com fermento nestes dias.  

 Os manifestantes cobriam os olhos com as mãos, 

para não ver os clientes dos restaurantes comer, já 

que, durante a semana do Pessach, os judeus 

praticantes não devem comer, tocar ou ver 

fermento.  

 Além de ameaçar os donos dos locais, chamá-los 

de pecadores e garantir que sofrerão o "castigo 

divino", os religiosos cuspiram em alguns dos 

jornalistas que tentavam obter imagens.  

 A tradição de não comer fermento no Pessach é 

porque esta festividade celebra a saída da 

escravidão do povo judeu no Egito faraônico,  

viagem durante o qual os judeus que não tiveram 

tempo de deixar o pão fermentar, e comeram pão 

ázimo.  

 A maioria dos restaurantes e cafés permanecerão 

fechados esta semana em Jerusalém, onde as 

padarias e confeitarias também não abrirão suas 

portas, e os supermercados não venderão nem terão à 

vista produtos que contenham fermento.  
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Atualmente este conceito é aplicado quando por 

algum motivo (estar distante por exemplo) alguém 

não pode cumprir Pêssach na data correta (14 de 

Nissan, este ano 8 de Abril). Se este é o caso a 

pessoa simbolicamente come um pedaço de matzá 

no dia 14 de Iyar (8 de Maio), para redimir-se de 

seu erro. 

 Uma interpretação interessante é que tanto a lição 

do Pêssach Sheni, de que nenhum pecado é 

irreversível, como a própria matzá que comemos no 

dia, simbolizam a importância de lembrarmos o 

ocorrido. Os alimentos que fermentam representam 

as coisas que não necessitamos, então quando os 

deixamos de lado durante pêssach, nos focamos 

apenas no essencial, sendo este um jeito de 

sentirmos e pensarmos sobre o que ocorreu, e nos 

lembrarmos que o exílio, ou seja, uma forma de 

escravidão, nos retira a possibilidade de sermos 

completos "cidadãos" judeus. A liberdade nos 

proporciona a oportunidade de vivermos uma vida 

moral e consertar o mundo. A liberdade é a 

responsabilidade total por nossos destinos e pelos 

destinos de outros. 

 E Pêssach (pé - boca / ssach - expressa/conta) nos 

diz que não só devemos recordar, mas também 

transmitir nossa história através das gerações, para 

que isso não ocorra novamente com nosso povo. 

Cantinho das Vaadot 
 

 

Uma segunda chance - Malka (Vaadat Iaadut)  

 

 Pêssach é uma festa cheia de significados, é a festa 

da primavera, da Criação: a natureza e o homem 

renascem. "Aparecem as flores na terra, chegou o 

tempo das canções" (Cântico dos Cânticos). Em 

Pêssach nos lembramos da época da escravidão no 

Egito e da liberdade alcançada, mas em Pêssach 

celebramos principalmente o nascimento do Povo de 

Israel. 

 O êxodo do Egito foi o início de um processo 

que terminou com a entrega da Torá - a 

transformação dos judeus numa nação da Torá. Na 

época do Beit Hamicdash, a oferenda de Pêssach 

estava ligada com o êxodo, não fazê-la (se a pessoa 

estivesse impura para o ritual) significaria que o 

êxodo não foi completo. Porém, como este ato era de 

grande importância para todo judeu, D´us deu então 

uma segunda oportunidade para que todos o 

fizessem. ESSA SEGUNDA OPORTUNIDADE É 

CHAMADA PÊSSACH SHENI (o segundo Pêssach, 

ou Pêssach do segundo mês). 

  11 
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Os 4 filhos – DESAFIO! 

 

Nível fácil: 

 
Aqui estão os quatro filhos para o sêder.  

Seus nomes são Shelomô, David, Yitschac e Moshê. Mas 

quem é quem? Eis algumas pistas. Você consegue 

descobrir? a) Yitschac esqueceu sua Hagadá para o sêder. 

b) David está ao lado de um menino que não veste casaco 

nem gravata.  

c) Moshê está ao lado de Shelomô.  

d) Shelomô não tem Hagadá nem veste seus sapatos pretos 

novos. Você já descobriu? Então escreva o nome de cada 

menino na linha colocada acima de suas cabeças.      

 

 

 

________         ________        _______    ________ 

Acima estão os quatro filhos para o sêder:  

Tsevi, Mordechai, Shimon e Yaacov.  

Mas quem é o filho sábio? E quem é o perverso?  

Aqui vão algumas dicas para ajudá-lo a descobrir, afinal, 

quem é quem.  

a) Yaacov não tem vinho para o sêder. 

b) Shimon, que está ao lado de Tsevi, nunca sonhou em 

vestir seus tênis para o sêder.  

c) Tsevi se sente mal vestindo uma gravata.  

d) Mordechai está ao lado de um menino que não cortou seus 

cabelos conforme o pedido de sua mãe.  

e) Shimon e Yaacov insistiram em ficar nas extremidades.  

E então, você conseguiu? Agora escreva o nome de cada 

menino na linha colocada abaixo de seus pés.  

 

________     __________          __________    __________ 

Nível difícil: 
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É  Noticia em Israel!  
Israel fecha fronteiras durante Páscoa judaica; 

governo anuncia novas construções  

Israel fechou nesta sexta-feira, por uma semana, as 

fronteiras com a Cisjordânia e Gaza para o feriado 

da Páscoa judaica. Israel freqüentemente impõe 

fechamentos aos territórios palestinos durante os 

feriados, que são considerados períodos sensíveis 

para a segurança. 

O Exército de Israel informou, em um comunicado, 

que o fechamento das áreas terá efeito até o fim do 

feriado, no dia 26 de abril. Com isso, os palestinos 

são proibidos de entrar em Israel, exceto para casos 

humanitários como médicos e advogados, informou 

o comunicado. 

"O Exército considera o feriado como um período 

altamente sensível para a segurança", dizia o texto. 

Seis anos atrás, um palestino suicida matou 30 

pessoas no dia anterior à Páscoa judaica na cidade 

litorânea de Netanya. 

Apesar do fechamento de Gaza e da Cisjordânia, as 

Forças de Defesa de Israel prometeram continuar 

transferindo mercadorias vitais. 

As medidas de segurança são de particular 

importância durante as conversas de paz iniciadas 

no ano passado com o objetivo de conseguir um 

acordo final entre os dois lados até o fim de 2008. 

Sudoku de letras! 

 
O objetivo do Sudoku de letras é preencher os 

quadrados vazios com letras de A a I, da mesma 

forma do Sudoku tradicional! 

Cada letra não pode aparecer mais de uma vez na 

mesma linha, coluna ou quadrante! 
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Piadas 
 Como o Batman faz para abrir a bat-caverna ? 

Ele bat-palma 

O que o cadarço falou para o tênis ? 

Eu me amarro em você 

O que uma parede falou para outra ? 

Vamos nos encontrar ali no canto 

O que a caixinha falou para o fósforo ? 

Não esquente a cabeça não, cara ! 

O que um descuidado falou para o outro ? 

"Azeitona tem pernas ?". "Não". "Então comi um besouro !"  

O que o caminhoneiro descuidado falou para o carona ? 

"Tem pinguim nesta região ?". "Não". "Então atropelei uma freira !" 

O que o sapo falou para o Bob Marley ? 

Reggae, Reggae, Reggae 

O que o rato americano falou para o rato brasileiro ? 

Camon, dongo ! 

O que um caipira falou para o outro que estava vendo televisão ? 

"Ô, cumpadre ! Firme ?". "Não, é futebor !" 

O que o Papai Noel falou quando perguntaram se ele roia unha ? 

Rou, rou, rou... 

Qual é o cúmulo da rebeldia ? 

Fugir de casa quando se mora sozinho 

Qual é o cúmulo da organização ? 

Tomar sopa de letrinhas em ordem alfabética 

Qual é o cúmulo da economia ? 

Usar o papel higiênico dos dois lados 

Qual é o cúmulo da sorte ? 

Ser atropelado por uma ambulância 

Qual é o cúmulo da ineficiência ? 

Tirar meleca do nariz usando luvas de boxe 

Qual é o cúmulo da má pontaria ? 

Atirar uma pedra no chão e errar 

Qual é o cúmulo da incompetência ? 

Deixar o bichinho virtual escapar 

 

 

Pessach nos dias de hoje... 

Pérolas 

 

-Até da bombada dogou na Internet (TATI G.) 

- Sim por causa da abrida do mar (DANI MAZKIR) 

E no chug de Guiborim.. 

Camilinha: Já que é Pessach vamos fazer algo legal pra eles.. 

Teté: a gente pode dar oznei aman pra eles! 

(depois de um tempo) 

Teté: Tem aquela praga de chuva de granito, Dé! 

Dé: não, Té, podemos fazer chuva de água! 
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