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Que cesse o ano con suas maldições
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Rosh-Ilnshonf (on hcbraico "erbega
jo gudcu. Sus. cclebraçã

cá

lo inicho do un

do amo"-=principio de ano) é o concnoração do Ano

nos cias 1 c 2 Co Tishri Co calendario judaicas

ano, Rosheilachonó troz עאץ801

Toruñ= dia en quo so deve Tzer soar o shofar.
siceron- dia da lonbrença:
o jutcu dove se lenbrar ce sua 2080800111 =

dade coro

filho 00 182001 0  הCe seus

“tos pessoais no ano transcorricos Un ciclo do

vida se encerrou, con suas alegrias o iribulagócs, e antes do
tronspor o unbrrl
“no novo, se

do

lança um olhar retrospectivo sôbre 2 própria conduta
c sc pedo a Deus
2 absolvição das faltas conotidass
5- Ion Hadin- 0 dia do בגוך02- 0 68
responsabilidade que cada sór hunos
no ten por suns ações, é o que inpri
a SE
ja su? severa condição: pois se não
stá na não do honon escolher sou destino, êle pode,
no entanto, cneaninhar sus vi
2 en enpregar do nmancira boa ou ná as
forcas que Deus póc ao sou alcanco. Canto a

:inoncio do juizo divino sôbre os frutos dosso livro arbitrio
, o ser hunano invo=
iivro da vida » da redenção o salvação "ty
ho setdareso na 208% os isreclitas
ms " Loshand Tová Ticetovu " ( sêdo inseri
tos pera un ano bon ).
este o siçnificado desta expressão que conunonto
onpreganos nesta data.
ca clononcia e rogas " Inserovc=nos no

Costunese ls oscassas varicd
quo ostenta a  המסגג06 Rosh-Hashaná ten un
sentido sirbolicos Assim o pãohola - costumo ser redondo, por onslogio co» o
0) Circulo sor principio nem firm.
Un pedaço do pão ou de naçã, con nel, quo se
conc ao ini
a refcição, sinbolisa u: ano docce O pcixc, nenjar
prodiloto judou,
não falta nosta ocasião: ô costumo servir a cabeça
ao amo da casa on lembrança da
proncssa biblien:

" | te porá Deus por cabeça c não por cauda,

quando
andenentos do Eterno, tcu Deus " ( Doutoroniniun, XXVIII, 13
).
ndo um”

obedeecercs

benção que se pronuncia duranto a sogunda ccia de Rosh=Hashaná,
apreciar um? fruto da cstação quo não se he ja comido
ainda na ta 1poracay
e que von apresentar o inicio de algo novo, neste caso
o anos
Os doz dias de ponitencio: Os doz dias que nedcian centro
Rosh-llashoané e Ten
Kipur se conhocc con o none de " dias do penitoncie
". MNcdianto orações, atos de ca
ridade, perdão ao atos prejudiciais que nos fizeram,
ce reparação dos que figorosy
sc intenta predispor a vontado divina para o perdão,
pois é crença quo o juizo de
Deus pode
ainda modificar-se durante csto periodos

às práticas austeras so conplenentom com visitas
nos turulos dos parontose
En Israel se fazon porogrinnções ac sopulero do Roquel
c a outros lugares &-

o cclcbren casanontos nom se organisa festivais.
Só pensanentos graves o
osos deven preenchor ostes dirs que precoden
8 concnoragdo nexina do calon
dorio judeus
lon=Kipure

an

= De todas as fostividados judias, nonhura

reveste um carator tão pocus
liar cono Ion-Kipure A profundidade de sou sentido
c a austoridado do sua cclcbração
fozon Cola una festa son igual, tonto no reliçião
julia cono nas corais reliçiõose
Sun chogada, ₪ 10 de

Tishri, é um acontecimento de tr1l napmitudo
pare 2 conunidado
“que à vida pareco fazer ua alto nola: so deixam
do lado todas ocupações 0 proocupog80s, se csquocon todas as nocessidados fisicas
o a nassa do individuos subnorgo
durento un dia, on un nar de purificação.

Simificoção do Ion-Kipur:

תנט% ס6 quatro horas 60 Jejua absoluto, oficios
ro

ligiosos que a2bsorvon todo o diaz
tal ¿o espceto cxtcrno do Ton-Ki
pur. lins qual é
o sentido intino desta fosta son par ?
O none Ton-Kipur- dia do pordão informo numa frase
sónento sua significacios.
sto dia vos pordoarci c vos purificaroi
do todos vossos pecados, o ficarcis puros
diante de Dous= diz 2 Torá ( Lovitico XVI,
30 ). E isso é 16-10 : Pordão o purifi
cação, csquecincnto dos crros o oxtirpa
cíto das inpurozas de almm. Nobres
conecitos —
quo se tornam cm sua acopção mois onpla. IÃo so trato
unicanontc do pordão divino

que se invoca mediante 2 confissão das

faltas e as praticas de abstináncio; sono
tambén do perd8o humano, que cxigo o desprocndino
nto da veidado o contribuo para »

olovagfío norale Rancoros e malquerencins
são dosalojados da alra; gundo choro
Kipur, erda judou dege cstendor 2 seu
Tons
iniriço una não do reconciliação, devo
OSquo ecr as ofensa

s rocobidas o dosculpar=sc polas dirigi
das nos donnis. Pois linpo do
todas suas oscorias físicas o norais
dovo esmparcecr o individuo anto
o tribunsl do
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