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E aí galera? Chatima Tová. Que todos vocês tenham sido escritos no
Livro da Vida com muito amor, felicidade e saúde para esse ano que está
começando... Que esse 5766 seja um ano repleto de tudo e principalmente de
judaísmo!! É o que deseja a Vaadat Itonut.

Mas indo ao que interessa, ai vai a lista dos SuPeR eVeNtOs que estão

chegando... ו

-À Messibá de 60 anos!!!
Vai ser no Estação Convention Center e toda a família esta convidada...

-A Kaitaná!!!
Está muuuito próxima galera... E vai ser num lugar novo, irado!!

-A Machané!!!
Essa vai ser no... 5,6, 7 e 8... Castelinho... 2!!!

É, estamos aqui, na metade do mês de outubro e, se nós fossemos
vocês não perderíamos tempo e íamos comprar logo os nossosingresso para a

Messibá...

Bom, passados os recados... Aproveitem o Iton, pois ele está de mais!!

Ale vê Agshem,
Vaadat Itonut

+

HUMANO

Porque errarNa
Errata dos itonim passados...

1- Itonuatinº3 > Na capa estava escrito que aquele era o iton nº2, mas na
verdade era o 3º do semestre. |

2- ltonuati nº 4 5 Na data do iton estava escrito que estávamos em 5766,indo
para 5767. Na verdade estávamos em 5765 e indo para 5766.

Enigma:
& Tire uma perna da primeira letra de ratos em inglês para conseguir a
próxima parte do enigma.

ci
n

  

 

+ראהרארצאררארר%ר+ארנראראר

0/0/0009

  



 

Rosh Hashaná e lom Kipur em Israel
Antonio Carlos Coelho*

As festas de Rosh Hashaná e lom Kipur fazem o número devisitantes

aumentarsignificativamente em Israel. Muitos vão a Israel nessas ocasiões para

passar com familiares essas importantes datas da vida judaica. O valor espiritual

dessasfestas, porsi só, já é suficientementeforte, mas em Israel, esse valor é

potencializado. Pode parecerestranho afirmar que uma festa de caráter

exclusivamente religioso tenha seu valor e significado potencializados pelo fato de se

está num lugar específico. Afinal, o judaísmo, por contingências óbvias, tornou-se uma

religião de caráter universal permitindo seu povo manter a identidade e unidade

mesmo longe da pátria por tantos séculos. O judeu precisa estar em sua terra para

festejar suas datas e manter sua unidade? Não.A história nos dá provasdisto. O

judaísmo — religião — tradição — cultura — manteve-se intacto na sua pátria ou longe

dela. Mesmo estando exilado, as orações, as festas, a literatura, mantiveram a alma

judaica intimamente ligada a Israel por 20 séculos.

Celebrar Rosh Hashaná e !om Kipur em Israel, festas de caráter unicamente

religioso, ganha uma dimensão especial. O sentido espiritual dessas festas torna-se

completo e isto ocorre porque se somam elementos fundamentais do judaísmo: o

encontro com o Criador, o encontro com familiares e com a grande comunidade,

reforçando assim, o sentido de união e identidade,e, por fim, estar na Terra de Israel -

sinal do pacto eterno celebrado entre D-us e seu Povo desde os dias do Sinai. Nesses

dias o judeu integra em si tudo aquilo que vem proclamando todos os dias do ano: a

crença e submissão amorosa ao D-us Unico, a identidade e sua relação com Israel.

Estar em Israel nos dias das festas é um daqueles momentos únicosna vida.

São momentos quetranscendem o tempo e que permitem experimentar a eternidade.

Tudo aquilo que é essencial na alma judaica, que muitas vezes se confunde ao

ambiente da diáspora, torna-se claro, vem à luz, confirmando — com alegria - o que

significa ser judeu.

Encontrar com familiares em Israel nos dias das Festas é mais do que um estar

junto por alguns dias e matar a saudades. E ver, na presença dosfilhos e dos netos

sabras, concretizada a presença judaica na terra. E ter o consolo de que, se muitas

coisas não permitiram ou ainda não permitem a aliá, parte desi já foi beneficiada com

as promessas feitas aos Patriarcas, que parte desi já concretizou, através dos filhos e

netos, o sonho de vinte séculos. É ter a certeza de que a esperança nãofoi vazia.

Cada vez que alguém me conta que um filho fez aliá, ou que um neto nasceu em

Israel, percebo em seus olhos um ar de saudades, mas também percebo um brilho

que traduz o sentimento de realização e de concretização de vida. E como se os seus

olhos estivessem me dizendo:fiz a minha parte porIsrael e por nosso povo. Estou

muito feliz.
Rosh Hashaná e jom Kipur preconizam a reconciliação com D-us e com o

semelhante. E, o que é reconciliação senão encontrar a integridade? Senão ver

realizada a esperança? Senão experimentar a eternidade no reencontro com o

passado e o futuro? Senão experimentar na presente Israel a futura redenção?

* Antonio Carlos Coelho é professor, colaborador do jornal Visão Judaica e

diretor do Instituto Ciência e Fé.
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Gfcredite sepuder...

Um jogo de cricket realizado no dia 15 de julho de 2001, em Bradford,
Inglaterra, quase deixou os árbitros malucos. Por quê? Segundo o jornal

The Sun, por pura coincidência os 22 jogadores da partida, todos de origem
indiana, se chamam Patel.  



 

DIVERSÃO

O sujeito muito desconfiado chegou na rodoviária, foi
ao guichê e pediu uma passagem.

O vendedor perguntou-lhe:
- Mas para onde o senhor vai?

O passageiro:

- Deixa de ser intrometido. Da aqui o bilhete e não te mete na vida alheia!

 

Sabe quais são as três coisas mais difíceis do mundo de
se ver por aí?

1- A sogra andar com o retrato da nora na carteira.
2- Geladeira preta original de fábrica.

3- Enterro de anão.

Será que você já viu algum desses?!?!9!

 

P: Qual o cúmulo da bondade?

R: Roubar galinhas e levar os pintinhos para não sentirem saudades.

 

P: Qual o cúmulo da ignorância?
R: Dois carecas brigando por um pente

 

P: O que é um pontinho verde na neve?
R: Um pingreen.

 

   

 
  



  
 

VAADOT

Nessa semana, mais duas vaadot para vocês.

 

NOME: Vaadat Tarbut

ATIVIDADE: A Vaadat Tarbut é a responsável por organizar jogos e atividades
para Shichavot Bogrot (as pessoas mais velhas, acima de Bonim). Essa vaada
se reúne periodicamente para programar atividades e descontrair o pessoal
mais velho, do mesmojeito que as suas tzavit fazem para vocês, chanichim.

Seu trabalho tem sido muito bem feito, e os comentários tem sido muito bons.

Sem ela, cairíamosna rotina e não teríamos nenhuma descontração para
ficarmos tão empolgados « fazer o mesmo com vocês.

 

NOME: Vaadat Pirsum

ATIVIDADE: Essa vaada é responsável por fazer a “propaganda” do Dror. Na
verdade, o que eles fazem é levar para os chanichim, durante a semana,
informações e comunicados sobre o Dror, além de deixar a galera por dentro
do que irá acontecer e chamar todos para estarem lá Sábado. E a Vaadat
Pirsum que faz os avisos toda a semana na Escola Israelita, é ela que faz e

atualiza o mural do Dror na Escola, além e ser ela que põem os cartazes no

quadro de infromações da Kenhilá. sempre buscando uma melhor comunicação
com os chaverim.

Habonim Dror Curitiba

Convidamos você a fazer parte
da nossa festa.

2 ל Dia 29 de outubro de 2005

Local: Embratel Convention Center

- Piso Tarsila do Amaral

Av. Sete de Setembro, 2775

 
Horário: 21 horas

Adulto: R$ 20,00 |
Crianças: R$ 12,00 (até 12 anos) |
Menores de 5 anos não nacam  



 

 

 

E os sonhos não pararam por aí... vejam o que

Y
outros 3 super -rmadrichim sonharam:
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Mas mesmo assim tudo continuava um mistério

2
Ao gta

para todos...
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Foi quando de repente tudo ficou muito claro

para eles...

O primeiro sonho significava... MOVIMENTO

O segundo significava SOCIALISMO

OQ terceiro JUDAISMO

O quarto KIBTUZIANISMO

O quinto SIGNIFICAVA CONSTRUTOR

O sexto JUVENIL

O setimo LIBERDADE

O oitavo SIONISMO

E o nono simbaliza CHALUTZIANISMO...

Fazendo as devidas traduções e

Colocando na ordem certa eles chegaram á

MOVIMENTO; JUVENIL; JUDAICO;
SIONISTA; SOCIALISTA; KIBUTZIANO;
CHALUTZIANG; HABONIM(construturoes);
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Nas,mesmo assim, isso não fazia sentido...

5 2 4
Ta, mas » que é que tudoisso
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Foi então que Átila chegou a conclusão...

AS NOVE CHAVES QUE

ABREMOS

CADEADOSH

O que irá aconteecer? Esperem e verão...     
  



GERAL

O Dror voltou para casa a todo vapor! Durante duas semanas,

a Shichavor Bogrot compareceu em massa para qjudar na

arrumação da caga! Parabéns a todos!

 

 


