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MINI - EDIÇÃO ESPECIAL DE SUCOT, YOM 
KIPPUR, SIMCHAT TORÁ E ROSH HASHANÁ! 

"4 +9 =12" do gui, de bonim alef 

Neurim e Mordim estavam no show dos 

Improváveis quando a Rai Sarfatti chega para 

Nathy Lahat e diz: Nathy, sabe onde eu vou 

ontem? 

Uri: Mas o Santos Drummond de Andrade 

não era escritor? 

Lígia piorando a sitação: Não, esse era o 

Carlos Drummond de Andrade! O piloto era 

só Santos Drummond. (Santos Dumont!) 

Ligia arrasando nas atualidades: Nossa, vocês 

viram aquele padre que se amarrou em bexigas 

de gás hélio pra tentar voar?? Ele morreu!! 

(Relevemos, ela estava no shnat!) 

Pérolas 

Julia: Como era o nome dos inventores do avião? 

Era irmãosss... ? 

Dani: GRIMM !! 

Julia: Ahh isso mesmo, irmãos Grimm!! 

(Irmãos Wright!!! Irmãos grimm escreviam 

fábulas!) 

12 



Índice 

 
Calendário/ aniversariantes do mês..........................02 

Editorial....................................................................03 

Rosh Hashaná...........................................................04  

Yom Kippur..............................................................05 

Sucot ........................................................................06 

Simchat Torá............................................................07 

Omanut (culinária!)..................................................08 

Jogos.........................................................................09 

Pérolas......................................................................12 

Mês de Setembro: 

 

12: Rosen 

25: Teté 

26: Dodô 

26: Paty 

30: Ronny 

30: Ju Goldbach 

D   S   T   Q   Q   S    S 

 

          01  02  03  04  05 

06 07 08  09  10  11  12 

13 14 15  16  17  18  19 

20 21 22  23  24  25  26 

27 28 29  30 

• sem peulá    · quermesse    · aniversários 2 11 



Editorial 
Olá chazitianos de plantão! Hoje é um dia atípico e 

especial, pois estamos comemorando 4 festas 

judaicas de uma vez só. Além da nossa super 

quermesse, que foi um sucesso, essa edição do iton é 

também toda voltada para essas quatro festas (Rosh 

Hashaná, Yom Kippur, Sucot e Simchá Torá)! Então 

vamos ler um pouquinho sobre elas? Beijos! 

Rosh Hashaná é o Ano Novo Judaico e Dia do 

Julgamento, no qual D’us julga cada pessoa 

individualmente de acordo com as suas ações, e faz um 

decreto para o próximo ano.  
Yom Kippur é considerado pelos Judeus como o 

mais santo e solene dia do ano. Nele, é dado especial 

ênfase ao perdão e à reconciliação. Comer, beber, 

tomar banho, etc. O jejum começa ao pôr-do-sol, e 

termina depois da caída da noite no dia seguinte.  

Sucot é um festival que dura 7 dias. Os Judeus são 

ordenados a residir em cabanas durante o período da 

festa. Isto geralmente significa comer as refeições, 

mas alguns dormem também na sucá.  

Simchat Torá é a festa na qual a última porção da 

Torá é lida, completando o ciclo anual de leituras. 

Um dos costumes mais populares é a retirada dos 

rolos da Torá da Arca Sagrada, e dançar eles na 

sinagoga. 3 10 

DESCUBRA A MENSAGEM ESCRITA ATRAVÉS DOS 

HORÁRIOS MARCADOS NOS RELÓGIOS. 



Aeew Manos e Minas Chazitianos 
Já estamos chegando em Rosh Hashana. 
Assim aproveitando está data vão aí uns jogos 
irados para vocês, jogarem e também decifrarem!! 
É isso aí galerinha Chazit é cultura e que cultura!! 
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ROSH HASHANA  

 

CURIOSIDADES SOBRE O  

                 SHOFAR!!!!!!!!! 

 
VOCÊ SABIA..  

 

-Que o Shofar é tocado em todas as manhãs do 

mês de Elul exceto no Shabat e na véspera de 

Rosh Hashaná? 

 

-Que o som do Shofar serve para nos lembrar 

que está chegando o Yom Kipur, e que portanto 

devemos nos comportar? 

 

-Que o Shofar dos judeus Iemenitas tem mais de 

dois metros? 

 

-Que o Shofar é um chifre de carneiro para 

lembrar o sacrifício do carneiro por Abraham, que 

quase sacrificou Isaac em nome de D’us? 

 

-Que para um Shofar ser Kasher, deve ser 

recheado de cartilagem? 

 

- Que o som emitido pelo Shofar tem 3 diferentes 

nomes? Tekiá, o som mais longo, Teruah, uma 

combinação de nove som curtos, e o Shevarim, 

que são 3 sons médios. 

  4 

ENCONTRE OS SETE ERROS NO 

SEGUNDO DESENHO: 



CULINÁRIA DE ROSH HASHANÁ! 

MAÇÃ DO AMOR 

Ingredientes 

10 maçãs vermelhas pequenas  

10 palitos para churrasco  

2 xícaras de açúcar 

1/2 xícara de xarope de milho (Karo)  

3/4 xícara de água  

8 gotas de corante vermelho 

Modo de fazer  

Lave e seque as maçãs. Espete-as nos palitos de 

churrasco. Misture o açúcar, o xarope e a água 

numa panela. Aqueça sobre um fogo médio até 

derreter o açúcar. Quando começar a ferver, 

adicione o corante. Deixe ferver sem misturar por 

20 minutos, até chegar a 160 ºC (use um 

termômetro específico para isto). Retire do fogo. 

Mergulhe as maçãs, uma de cada vez, no xarope. 

Gire para que o xarope cubra completamente as 

maçãs. Deixe descansar com o lado do palito para 

cima, sobre uma superfície untada, até esfriar 

completamente.  

 

Atenção: Trabalhe rapidamente na hora de cobrir 

as maçãs. Se mesmo assim endurecer o xarope, 

coloque a panela sobre um fogo bem baixo para 

amolecer.  
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    Durante um longo ano, o homem comete muitos 

erros, voluntários ou involuntários. O processo da 

teshuvá (arrependimento, retorno ao bem) não poderá 

realizar-se magicamente em um dia. A tradição 

judaica coloca ao mês de EluI, último do ano, como 

prefácio para ir preparando o homem para a reflexão 

profunda, até o grande caminho interior. Cedo, nas 

manhãs de Elul se ouve o som do shofar: Desperta 

povo! 

    Observa-se também que as más ações ou 

transgressões têm duas polaridades: uma do homem 

em relação ao homem e a outra, do homem em 

relação a Deus. A primeira é a da vida diária, 

exterior, social e inter-humana. A outra, do âmbito da 

alma, é o segredo da consciência. A primeira é coisa 

de homens, e os homens têm de resolvê-la: "As 

transgressões que vão de homem a homem, não são 

expiadas pelo Yom Kipur, se antes não forem 

perdoadas pelo próximo ". 

Daí que se costuma pedir previamente o perdão de 

nossos semelhantes, se eles não perdoam, Deus não 

poderá intervir. 5 



                         SUCOT 
 
 
 
 
 

     A  Festa das Cabanas, em hebraico  

Sucot, é parte do ciclo de festividades 

que começa com Rosh haShaná. Sucot  

distingue-se por 2 ritos: a sucá, onde se deve, durante a 

festa, comer todas as refeições, construída para lembrar as 

cabanas que os antepassados dos israelitas construíam no 

deserto; e o lulav, que é um feixe formado de 1 palma de 

tamareira(lulav),3 ramos de mirta (hadás),2 de 

salgueiro(aravá) e a cidra(etrog). Durante as orações 

matutinas agita-se este feixe,lembrando ser Sucot também 

a festa da colheita - Hag Assif.  

As 4 espécies de Sucot são semelhantes a 4 tipos de 

pessoas:  

 Etrog - tem sabor e aroma - simboliza os conhecedores 

e praticantes da Torá e das mitzvót, praticantes de boas 

ações;  

 Lulav - tem sabor mas não tem aroma  - simboliza os 

conhecedores, mas que não praticam boas ações;  

  Hadás - possui aroma mas não tem sabor - simboliza os 

que praticam boas ações mas não conhecem Torá nem 

mitzvot ;  

 Aravá - não possui sabor nem aroma - simboliza os que 

não conhecem nem praticam boas ações.  

6 

O que representa Simchat Torá? 

 
       Simchat Torá  acontece no oitavo dia  

após Sucót, e marca o término e o recomeço  

do ciclo anual de leitura da Torá. 

        Este chag é marcado com muita alegria, , 

e "hacafot", a famosa dança com os Rolos de  

Torá ao redor da bimá, o lugar onde se guarda a Torá.  

         Em Simchat Tora, também incluímos crianças abaixo 

da idade de bar-mitsvá, na  leitura da Torá, o que faz leitura 

ser feita inúmeras vezes, de forma que todos recitem a 

bênção sobre a Torá neste dia. 

        O processo de leitura mostra que não há fim na Torá, 

que deve ser lida e estudada constantemente, mais e mais, 

pois a Torá, como o próprio D'us que a deu para nós, é 

imorredoura. Cumprindo-a, nosso povo forma o terceiro elo 

na eterna união entre D'us, a Torá e Israel."  

Você sabia que se alguém derruba a torá 

essa pessoa deve fazer jejum? Sabia 

também que quem estiver na sinagoga e 

ver alguém derrubando a torá também 

deve jejuar? 

7 


