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Editorial 

E ai galera Chazitiana ! Como está sendo esse começo de Chazit ? Já se 

apaixonaram pelos madrichim e pelas peulot ? Aposto que sim e tenho certeza que 

vocês ainda não viram NADA ! Vocês ainda vão se surpreender muuuito esse 

semestre, podem apostar !  

Nós da vaadat Iton viemos aqui pra falar um pouquinho desse Chag que se aproxima: 

Pessach ! Trouxemos váaaarias coisas legais pra vocês, não deixem de ler! 

Chazak VêAle 

Beijos, Debão 

Rosh Iton 2013 

 

 

          Du                                    Paulinha                                    Bia 

 

 

 

 

 

 

     Michel                                      Rodrigo                                   Debão  

  

Nessa edição, a Vaadat Iton te conta algumas curiosidades sobre esse Chag tão importante! 
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Minutinhos do Rabino...  
 

 
O tom da voz 
  
Existe um momento determinante em toda a história de Pessach. 
Este momento é o primeiro diálogo de Moisés com 
Deus. Moshé cuidava de suas ovelhas quando uma delas 
desgarrou. Quando o líder foi procurá-la viu uma cena fantástica. 
Um arbusto que pegava fogo e, no entanto, não se consumia. 
Moisés aproximou-se deste arbusto e Deus revelou-se falando 
com ele. 
 Existe um Midrásh (Shemót Raba 3:1) fabuloso sobre o momento anterior ao diálogo entre 
a voz que vinha do arbusto e Moshé. Segundo esta lenda rabínica, Deus não sabia que voz 
deveria utilizar para falar com Moisés. Deus teria pensado que se viesse a usar uma voz muito 
forte e poderosa e dissesse: “MOSHÉ”, poderia assustar nosso líder e afugentá-lo sem 
conquistar a possibilidade de diálogo. Por outro lado, se dissesse de maneira demasiadamente 
delicada e sutil: “Moshé”, aquele pastor poderia ignorá-Lo e seguir com seu rebanho adiante. O 
que fazer então, qual deveria ser a voz utilizada por Deus para não assustar Moisés e, ao 
mesmo tempo, não ser ignorado? 
  
Esta é uma pergunta que deveria fazer parte do nosso cotidiano. Também nós precisaríamos 
nos questionar, toda vez que estivéssemos nos preparando para dizer algo, com que tom 
devemos fazê-lo. Sabemos que uma mesma mensagem dita de maneira autoritária, ríspida, 
agressiva ou impetuosa tem um efeito muito diferente daquele que provocamos ao dizer o 
mesmo texto com ternura, carinho, humildade e doçura. 
 Deveríamos destinar o mesmo tempo e energia que dedicamos ao texto, ao veículo deste 
mesmo texto. Da mesma forma que nos preocupamos com as palavras que utilizamos, 
precisamos aprender com Deus e nos preocupar também com o tom de voz que iremos aplicar. 
 Depois de ponderar sobre o assunto, Deus toma uma decisão extremamente criativa e 
surpreendente. O Criador do Universo, que poderia escolher qualquer timbre de voz para falar 
com Moisés, decide utilizar a voz do pai de Moshé, um homem chamado Amram. 
  
Por que Deus optou por esta voz e não qualquer outra? Deus poderia muito bem chamá-lo com 
a voz de sua esposa Tzipora, seu sogro Itró, a voz da filha do Faraó que o criou ou mesmo a 
voz do próprio Faraó. 
 Parece-me que existem algumas mensagens que podem ser transmitidas apenas de pais para 
filhos. A escola desempenha um papel importante na formação intelectual dos jovens, a 
sinagoga é um marco de busca espiritual, a comunidade proporciona o encontro social. No 
entanto, existem mensagens que somente podem ser transmitidas dentro de casa entre pais e 
filhos. A mensagem implícita na escolha de Deus de falar à Moshe usando o timbre de voz de 
seu pai Amram, da mesma forma que Ele poderia ter optado pela voz de sua mãe Iocheved, é 
a de que a comunicação entre pais e filhos é única e não existe outra forma de diálogo que a 
pode substituir. 
 A Festa de Pessach é a festa que consagra a comunicação de pais e filhos. Na sequência do 
Seder, filhos fazem perguntas e pais proporcionam respostas. Na vida real, os papéis 
eventualmente invertem-se e vemos também pais encontrando respostas por meio do diálogo 
com seus filhos. 
 Nossa mensagem neste Pessach é que pais e filhos dialoguem sempre e principalmente 
busquem falar na tonalidade apropriada. Na hora de buscar o timbre correto, não usem a voz 
do Faraó ou o tom humilde do escravo, mas falem de coração para coração com voz de pais e 
filhos. 
 
Chag Sameach, Rabino Michel Schlesinger 

A palavra Pessach, aliás, deriva do hebraico "passach", que quer dizer "passagem". 
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Momento Gordisse! 

Aquela época do ano está chegando! Aquela em que passamos oito dias sem comer pão e 

derivados que tenham farinha de trigo em sua composição, sobrevivendo à base de pão de 

queijo (É, PODE!). Para você que todo ano sofre durante essa semana, aí vai algumas 

receitinhas que nos ajudarão a resistir nesse ano! Dê uma olhada: 

KNEIDALECH 

Ingredientes 

2 ovos separados 

1/4 xícara d’água com gás 

8 a 12 col. Sopa de farinha de matzá 

2 col. Sopa de óleo 

Sal 

Modo de Preparo 

Bata as claras em neve e reserve. Misture a água, o óleo e as gemas. Coloque depois, sem 

parar de bater, a farinha de matzá, o óleo em fio e o sal. Misture delicadamente com as claras 

batidas. Deixe descansar na geladeira por 30 minutos. Comas mãos molhadas, faça bolinhas e 

cozinhe-as em caldo de galinha por aproximadamente 20 minutos até subirem à superfície. 

 

 

BOLO DE CHOCOLATE 

Ingredientes 

4 ovos 

1 e 1/2  xícara de açúcar 

3/4 xícara de óleo 

3/4 xícara de fécula de batata 

 1/2 xícara de cacau em pó 

1/2 xícara de nozes moídas 

 Suco de 1 limão  

Modo de Preparo 

Bata primeiro os ovos e o açúcar, adicione o óleo e por fim acrescente vagarosamente os 

outros ingredientes, misturando bem. Despeje numa fôrma untada e asse em forno moderado, 

pré-aquecido, por 45 minutos. 

 

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. 
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PESSACH NOS DIAS DE HOJE 

Nos dias de hoje, o chag de Pessach (mais conhecido como festa da libertação) é 

comemorado com jantares em família seguindo a ordem (seder) que consta na Hagadá. Nesta 

está escrita toda a passagem da libertação do Povo Judeu do Egito, juntamente com brachot e 

músicas. O maior costume do chag é os mais velhos da família narrarem a história para as 

futuras gerações, e isso se repetir ano após ano.  

Antigamente, todos os judeus tinham que oferecer o sacrifício pascal no Templo de Jerusalém. 

As oferendas aconteciam no dia anterior à Pessach, durante a tarde, e a alegria e entusiasmo 

da população não tinha limites. Hoje em dia, não há mais a obrigação do sacrifício uma vez 

que não temos mais o Templo para fazê-lo. 

Jerusalém era alvo de peregrinação antes e durante o chag de Pessach para testemunhar a 

maravilhosa celebração que acontecia. Nos tempos de hoje, comemorando essa festa no exílio 

e relembrando aqueles dias gloriosos na nossa pátria, quando o Templo estava em seu total 

esplendor, exclamamos ao iniciarmos o seder: “Este ano nós estamos aqui, mas que no 

próximo ano possamos celebrar na Terra de Israel”. E o concluímos com as palavras: “No 

próximo ano em Jerusalém”. 

 

Não se esqueça de dar uma espiadinha! 

 

 

 

 

 

  

  

Recomenda-se que a casa esteja limpa para que não fique  nenhum chametz, proibido em 

Pessach.  
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1 )No Seder de Pessach bebemos 4 copos de: 

a)Refrigerante: 2 de guaraná e 2 de itubaína 

b)Toddynho 

c)Vinho 

d)Gelinho 

 

2. O principal símbolo de Pessach é: 

a) Matzá 

b) Chanukiá 

c) Shofar 

d) Shlufen 

 

3)Em que ano da História Judaica ocorreu a  

história de Pessach? 

a)3000 a.C 

b)1500 

c)2248 

d)1948 

 

4) Foram quantas as pragas no Egito? 

a)(1+4-0-6+9+0+1-7+8)² 

b)499x576/28742.4 

c) [(10²)²/10+0]% 

d)nenhuma das anteriores 

 

 

5) Qual o nome do irmão de 

Moshé? 

a)Aaron 

b) Francisco I 

c) Noam 

d)Nissim  

 
6) Porque as madrichot da Chazit gostam de 

pessach? 

a) ....porque elas aproveitam que não comem pão 

e acham que vão emagrecer 

b) ....porque tem 3 sedarim, com MUITA COMIDA 

c) ....porque elas comem Matzá com Nutella 

d) Todas as anteriores 

 
7) Qual é a praga mais temida pelos madrichim da 

chazit? 

a) sapos(pois eles tem medo de animais) 

b)chuva de gafanhotos( só a palavra chuva já assusta 

a chapinha das madrichot) 

c) Piolhos (né, Yuri?) 

d) Escuridão( medo de yom laila!!!) 

 
8)Qual era o nome da mãe de Moshé? 

a) Riva 

b) Yochevet 

c)Rivkleide 

d)Miriam 

 

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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9)Para onde Moshé foi depois de matar um egípcio? 

a) seu palácio 

b) Terra de Israel 

c) Midian 

e) Beirute 

 

 

10)Comemos o Charoset para lembrarmos do 

a) sofrimento dos judeus(pois é nyuti ruim)  

b) Os tijolos que os judeus usavam para construir  

a pirâmide 

c) A areia molhada com o suor do povo judeu 

d) A comida do gato siamês do faraó 

 

 

Se você fez mais: 

A- Você É O Irmão Sábio 
B- Você É O Ingênuo 
C- Você É O Que Não Sabe 

Perguntar 
D- Você É Mau 

 
 

 

 

 

 

 

 

11) Por que comemos comida amarga durante o 

seder de pessach? 

a) para lembrar da amargura da escravidão 

b) para lembrar da pouca comida 

c) para tirar a acidez da comida do seder 

d) para que todo mundo fique com sede e beba 

mais toddynho 

  

12)Qual o nome do ultimo pedaço de matza 

comido durante o seder? 

a) #ultimamatzá 

b) Dag 

c)Afikhoman 

d) Achashverosh 

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. 
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Dê uma colorida na saída do nosso Povo! 

 

VOCÊ NO ITON! Está curioso para ver a sua foto no mural de  

Pessach IRADO da Vaadat Iton?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACESSE AGOOOOOORA O SITE DA CHAZIT      www.chazit.org.br      E CONFIRA! 

Figos, nozes, purê de maçãs ou tâmaras, lembrança da argamassa usada nos trabalhos de construção 

do Egito 

http://www.chazit.org.br/
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   Moshé 

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. 

Moshé

, 

Moshé 


