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ROSH HASHANÁ E IOM KIPUR

4 Entre as comenorações mantidas pela coletividade judaica no Galut (diáspora),

/ estas duas festas, estão arraigadas na alma do povo e transmitidas até as atuais

gerações são festas de caráter profund=mente religioso e emotivoligadas em suas

expressões externas 8 vida de Gueto, sofrimento e tristezas

Hoje em dia tornaram-se festas mais rituais, sem espírito e autencidade, mas

ainda assim, formou-se ao redor delas um ambiente de forte sentimento na rua ju -

daica, e nos, cabo saber extrair do mesmo seus verdadeiros valores ainda que isto

signifique 100116 para nós o passado.

O Yadrich não deverá ridicularizar ou diminuir o valor perante os olhos . do

chanich, dos rituais aos que geralmente a família submete o filho, Convém mostrar

ao chanich a verdade que êles continham antigamente para os judeus do Gueto, para

os quais a religião ea £é constituiam os fatores fundamentais da sua existência.

Podemos traçar quadros da vida dosjudeus religiosos, com seus hábitos e costu |

mos, cua unidade nacional e sua fé na redenção. Mostrar o profundo valor que o es-

pírito 201171080 teve na manutenção do povo e como foi um dos fatores que o conser

vou unido através dos séculos em tôdas as partes do mundo.

Afora dos contos que ditamos o madrich deverá conseguiroutros, principalmente *

pequenas histórias ch: sed 5 cujo conteúdo apresenta a religião como crença sim-

ples e direta, igual entre ricos e pobres,cultos e incultos e sempre repletos de

?6 e esperanças. Ao fãlar de Rosh Hashaná o madrich deverá mostrar seu caráter atu
1 - ו

al em 182801, 0066 ela representa de fato a iniciação do ano novo, sua ligação com

+,
ano agricola, etc.
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Touou o shofar s0 povo se extremeceu e uma poderosa voz se fez ouvir na casa de Deus

"Le Shaná Haba Be Ierushalaim". Somente as velas de Yom Kipur permaneceram no altado

: todo ס 268%0 foi guardado, pois era o fim das festase Em frente ao altar estava o /

Chazan de todos os dias, rezando a oração "arvit'! de todas as noites do ano. Os fiii

terminaram apresadamente as orações, tiraram os -. Ntalit" calçaram 9s sapatos, corr ₪

4 do para fora onde estavam esperando a lua Nova para ser abençoada ssessse

Ninguém tem tempo para prestar atenção a um homemjovem e pálido.«e dou uma vol-

ta a mais, porém ninguém o viue Um busca os seus sapatos debaixo do banco, o tercei --

ro procura a sua capa, e assim por diante.» Todos estão com fome e a lua nova os es-

pera fora para recrbar sua benção.

“Voltemos para casa!! pede p pequeno.  — "Darcmos outra volta! respone o pai, passaremos pele tio, tálvez cle nos ve-

38. Entretanto terminou o "chazan" a ultima reza e a ecuridão ao sair arrastou congi

go ao .8i e ao filho. No Pátio da sinagoga, os homens estavam parados em frente a luz que brilhava e

as ruas ao lado do templo estavam cheias de mulheres vestidad de branco, que val - |

tavam a sous lares... Caminhando comentavam as mulheres o ocorrido na sinagoga,

quem desmaiou, e se houve ou não maior numero de desmaios do que no ano anterior...

Criticam e fozem obsorvações sobre o Chazan e seus ajudantes; 7 ada casa acolhe

em seu scio duas ou três mulheres e as sombras brancas continuam movimentando-se

-

pelas ruas  
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Entre os que ficavam no páteo estava o homem pálido e seu filho. Disse-lher

"Shalom aleichem!" 6 81e respondeu “aleichem shalom", mas sua voz está cada vez

mais débil, e seu rosto amargurado. Os últimos fiéis sairão da sinagoga .

"E ninguém nos convidou para sua casa!"- disseram seus lábios."Que fazer?! Me-

lhor assim! Não pediromos caridade to comêço do ano até o final do Dia Sagrado

O pequeno pensava que o pai continuava rezando, começa a puxar pela manga e

disse com voz dolorosa: papai, termina de rezar e volte para casa,

Ingênua criatura - disse o pai - para que apressar-nos, que faremos cx Ju!

Tenho fome, pai, tenho fome.

E o pai contesta com um sorriso, para esconder sua dor - Estas pensando que eu

não sei que ostãs com fome? Quo não jejuastes todo dia desde a véspera até agora?

Pai vamos para casa -implorou o pequeno, enquanto o pai está parado lutando

consigo mesmo - Escuta-me, filho, responde com voz trêmula,em casa não há nada pa-

ra comer. Não, pai, nem pão, nem sequer pão...

O pequeno ficou perplexo .

Dica-me filho, sabes que dia é hoje? O pequeno chora em silêncio, -Hoje foi Icx

Kipure Sabos o significado destas palavras? - Sim... - E que fazemos hoje, diga-n.
que fazemos? - Imploramos... Nós imploramos e que fará file? Perdoará nossos pecados

E tu, cue nonsas filho, se D-us perdoará nossos pecados, devemos ficar alegres

ou tristes?

| Aogres, responde o pequeno chorando- sim, devemos ficar alegres. e 76 10מ =
bras filho, da melodia que cantamos no ano passado, quando tua mãe que em paz 6

ש6םטפ alma, vivia ainda... te lembras dessa melodia? Não..... Então cu te 8 26 =

cordarei! Tu me ajudarás...

E a lua nova escutou em silêncio a dova melodia, uma melodia estranha, como

dora cue partia do coração. O pai entoava a nova melodia 68 o filho acompanhava. ...

Porque oc ano judeu começa em outono

No Oriente Médio os equinócios marcam um câmbio do tempo muito cla-

ro. No mês de Tishrei caem as primeiras chuvas e matama sêde da terra
8608. 8 camponeses começam a trabalhar em seus campos. O país torna-se

novamente verde; as colheitas produzem, vacas e cabras têm suis crias,

tôda terra palpita com vida nova. Por isso os habitantes antigos do Ori
ente festejam o Ano Novo em outono, em seu comêço e nos comêços da pri-
mavera. O ciçlo do ano começava: trabalho de preparação das terras, se-

mentes, etce Por outro lado, os criadores de gado, os pastores festeja-

vem a iniciação do ano na primavera, pois para êles nessa época termina

vam os trabalhos do ano. Conheciam então seus prejuízos e lucros, sa-

biam quantos animais haviam nascido.

Nos tempos antigos nossos antepassados, não festejavam o ano novos

A bíblia nao menciona esta festa. O primeiro dia do mês de Tishrei, que
a Bíblia denomina, "Dia da recitação das escrituras", era comemorado por

êles nao como um ano novomas sim como o Sétimo mês, Oo que explica seu

caráter sagrado. Porque os judeu consideravam que o sétimo mês, o sétimo
ano, o sétimo dia (Shabat) como sagrados.

 
 



 

₪
A

. ,ָ .Nossos antepassados nao estavam de acôrdo quanto ao inicio do ano.
Os pastores e vaqueiros faziam começar o ano no mês de Nissan e os agr.
cultores em Tishrei,

Somente quando deixoú de haver pastores e vaqueiros entre os dear sככ
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. . . a .e que o ano nôvo de Nissan deixou de ser festejado. Tishrei f
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1estabelecido como primeiro mês Porque Ja era sagrado como o sétimo,D
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ta forma durante todo periodo do Galut os Judeus começaram o ano Nº=-a
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no mês de Tishrei, inicio do outono em Israel. E hoje em dia em nossas
terra, continua sendo Tishrei o primeiro mês do ano pois se aram ne bos
tas e começa o ciclo de trabalhos para ela.

L . . . a . : 3OBS- Convem ensinar aos Chanichim os meses do ano:- Tishrei, Cheshvas,
Kisiev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iar, Siven,Tamuz, Av e Elvl.

TAMIM NORAIM

, . é . q - AR ₪O colendário hebraico. Para muitos povos o parecer 60 801 סה
inicio de um novo dia; para nós não: é a lua que o anuncia quario guza
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.no ceu. Há Muitos e muitos anos, quando a vid dos homens era mais
ples, mais primitiva, o aparecer dos astros prateado no céu noturno
era uma simples razao de prazer e de maravilha. Era muito mais; Imasine-

. / . = .
שנ=ו

> 4 é mam :
Se. como era dificil obter uma, iluminação que, durante a noite, consami
sse afastar as trevas. E eis curgir no céu a lua branca e luminosa, cor

0
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Seus raios pálicdos, mas suficientes a iluminar o caminho aos viaja
No periodo em que a lua ficava escondida a. escorido noturna marcava um
espécie para a vida.

O sol continuava brilhando durante 6200608 08 dia
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trabalhos
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1208, mas a lja nao. Desaporecia, todos osmeses, Curonte a
algum tempo. Portanto -o Seu reaparescer, allua nova" marcava oubsra voz
o inicio da noite felizes.

A noite àa "lua nova! era uma noite solene, uma verdeira festa, E
r 3 : = à , comו o crescer da lua, cada noite, até chegar ao seu esplendor máximo, pc

dia-se também determinar, mais ou 30208, em que ponto do mes se esto
enquanto que o constante brilhar do sol, um dia igual ac owiro, nao Do-
dia servir para estabelecer a Gata. Por isso foi a lua considerada mais
importante do que o sol para estabelecer o tenpo e suas divicers. Gads
lua nova marcava um mes. Cada doze luas novas formavam um ano.

E aqui há uma singularidade. O ano começa para nós nas
com o primeiro mes chamado Nissan, mas com o sétimo, chamado Tishrci. E
isto, por ser este mes correspondente ao im das colheitas e do ciclo da
terra que termina e 26006086

No número de meses o calendário judaico assemelha-se e-
quilo usado nos outros lugares, com excessão de que 20 100800

L E -apesar de possuirnos também12 meses gã anos em que o número sobe 5 17.
e isto tem a sua explicaçaos
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O mes marcado pelo aparecer àa lua nova, e um mes curto, um mes

de 29 dias, mais ou menos. As estaçoes, quatro por ano, nao andam de q

cordo com os meses. O tempo de tres vezes 29 630 ( 0 lhes é suficients,

para acabar com todos os trabalhos que devem ser feitos em cada estação.

Os meses portanto, corriam depressa demais para o passo lento das esta-

ções. Cada ano as estações ficavam mais afastadas dos meses i o que a -

contecia? Simplesmente isso: Olhando o calendário a gente via, por e-

xemplo, margado verao, e olhando ao redor de si percebia de estar no

meiomeio do inverno, Para arrumar esta desigualdade imaginou-se, por -

tanto acrescentar, de vez enquando, com certa regularidade, naturalmen-

te, mais um mes para indireitar as coisas. Eis porque temos, além dores

de Adar que seria o décimo-segundo mes do anoo, mais um Adar chamado A-

dar Sheni, ou seja, segundo Adar.

Até que enfim FIM FIM FIM e THE HEND SOF  


