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_ROSH) HASHANÁ
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Roch-Hashaná,c Ano Novo para nós judous, não é roranonto w dia do calendarios

0 É quanto conoça < novo ano agridola, quando conogan as Elvas c ul torccirc

significado que aqui no galut é mis gontido: 0 dia (7 uc»
E Cy tias. de Rosh-hachaná o Ion Kipur são chenados Yenin Noráim, ce cias

ti rrivois, Durante estos dies, soros ou nÃo soros inscritos no livro da vida, senos

pordoados, enfin concga una nova vilas Todos os ךטנכטמ 80 0080 102 mutuamente Loshané

Tova Tikatcivu. Que sojas inserito nu: ano Bone

o perança co voltar a Tzion não cra osquocida. O Lcshaná HobasB B'Ye-
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anas) nño -

Os chalutzin

militar do paíse.
LA Por isso en Erctz não הס Ciz nois: Lechená Habaé B"Yoruchaloir, nas sin Loshe

Habrá od Chalutzin- No ano vinccuro mais chalutziio

Esperamos que esto ano as Cificuldades do país desaparcgan o quo a 8

rois e nais aumentada. LA

SHANAMOYA.

Que cesse o ano con suas maldições
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un ano de segurança e de labor
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Erotz Isrnel retornaráo

Sojam inscritos para wa feliz ano,

Un foliz Ano Novo.

a
PARABOLACHASSIDICA (conti)

Era o dia do Porlão, quando o grande Sacerdoto ponotrava na Sanota Santorum o

pronunciava o nomo 80 008.

E visto quo osso instanto era oxtraordinárismonto sagrado 0 torrivol, tornava-

so ao mosmo tompo o instento do mais risco, tanto para o Grando Sacordoto co-

mo para todo o povo do Israol.

So nosso momento o Gran--Sacordoto, Dous O livro o guardo; so lho houvera otor-

rido um ponsamonto pocaninoso, q extranho, o mundo havoria sido aniquilado,

Qualquor luger do qual um honor olovo o olhar para o cóu, 6 igual para 60

Podoroso, ao templo. . a 
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Rosh=ilashong

KIDUR

Rosh-Ilnshonf (on hcbraico "erbega do amo"-=principio de ano) é o concnoração do Ano
jo gudcu. Sus. cclebraçã cá nos cias 1 c 2 Co Tishri Co calendario judaicas

lo inicho do un ano, Rosheilachonó troz ץאע108
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 ה Ce seus “tos pessoais no ano transcorricos Un ciclo dovida se encerrou, con suas alegrias o iribulagócs, e antes do tronspor o unbrrl do“no novo, se lança um olhar retrospectivo sôbre 2 própria conduta c sc pedo a Deus2 absolvição das faltas conotidass

5- Ion Hadin- 0 dia do ךוגב20- 086 responsabilidade que cada sór hunosno ten por suns ações, é o que inpri a SE ja su? severa condição: pois se nãostá na não do honon escolher sou destino, êle pode, no entanto, cneaninhar sus vi2 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=ca clononcia e rogas " Inserovc=nos no iivro da vida » da redenção o salvação "tyho setdareso na 208% os isreclitas ms " Loshand Tová Ticetovu " ( sêdo inseritos pera un ano bon ). este o siçnificado desta expressão que conunonto onprega-nos nesta data.
Costunese ls oscassas varicd quo ostenta a גגסמה 60 Rosh-Hashaná ten unsentido sirbolicos Assim o pão- hola - costumo ser redondo, por onslogio co» o0) Circulo sor principio nem firm. Un pedaço do pão ou de naçã, con nel, quo seconc 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 daproncssa biblien: " | te porá Deus por cabeça c não por cauda, quando obedeecercsandenentos do Eterno, tcu Deus " ( Doutoroniniun, XXVIII, 13 ).

ndo um” benção que se pronuncia duranto a sogunda ccia de Rosh=Hashaná,apreciar um? fruto da cstação quo não se heja comido ainda na ta 1poracaye 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 TenKipur se conhocc con o none de " dias do penitoncie ". MNcdianto orações, atos de caridade, perdão ao atos prejudiciais que nos fizeram, ce reparação dos que figorosysc intenta predispor a vontado divina para o perdão, pois é crença quo o juizo deDeus pode ainda modificar-se durante csto periodos
às práticas austeras so conplenentom com visitas nos turulos dos parontoseEn Israel se fazon porogrinnções ac sopulero do Roquel c a outros lugares &-

o cclcbren casanontos nom se organisa festivais. Só pensanentos graves oosos deven preenchor ostes dirs que precoden 8 concnoragdo nexina do calondorio judeus
an

lon=Kipure = De todas as fostividados judias, nonhura reveste um carator tão pocusliar cono Ion-Kipure A profundidade de sou sentido c a austoridado do sua cclcbraçãofozon Cola una festa son igual, tonto no reliçião julia cono nas corais reliçiõoseSun 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 proocupo-g80s, se csquocon todas as nocessidados fisicas o a nassa do individuos subnorgodurento un dia, on un nar de purificação.
Simificoção do Ion-Kipur:

|

טנת%ס 6 quatro horas 60 Jejua absoluto, oficios ro
ligiosos que a2bsorvon todo o diaz tal ¿o espceto cxtcrno do Ton-Kipur. lins qual éo 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 purosdiante de Dous= diz 2 Torá ( Lovitico XVI, 30 ). E isso é 16-10 : Pordão o purificação, csquecincnto dos crros o oxtirpacíto das inpurozas de almm. Nobres conecitos —quo se tornam cm sua acopção mois onpla. IÃo so trato unicanontc do pordão divinoque se invoca mediante 2 confissão das faltas e as praticas de abstináncio; sonotambén do perd8o humano, que cxigo o desprocndinonto da veidado o contribuo para »olovagfío norale Rancoros e malquerencins são dosalojados da alra; gundo choro TonsKipur, erda judou dege cstendor 2 seu iniriço una não do reconciliação, devo OSquo -ecr as ofensas rocobidas o dosculpar=sc polas dirigidas nos donnis. Pois linpo dotodas suas oscorias físicas o norais dovo esmparcecr o individuo anto o tribunsl do
Dito, 1 : : é 2 ו 6 
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