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NÃO LEIA:
ו
-

Nso leia porque talvez não voss: compreender o porquê
60554:]סור.

/

x 2 AE um Alon sem graça realmente, mas a yaadê não se con=:
0 PE

5/0663 3 Unica culpado,

Culpados Somos tocos nós, que raia Lrzcmos para melhorar
o que é nosso,

Culpades somos todos nós que estaros “cor: «mados ape-

nos à recetgr.

Agora leia o Tton, observe os poucôs artigos e pergun-Ea

Ja-se:

Por que não eu?

Agora raleia, : promcta alguna coisa vara o proximo /

tTton.

Contamms com você

SHABAT CHALO»
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“or à LILIAN

talvez esta carta ainda lh= dê nais-forços para uv teu: no - 1 . ,maravilnvso desafio, não é uma carta real, mas é uma carta que
6806 q -oria dos pais judeus, que por metivos particulares/
nao ferem para Israel,

: ז
. . .-»Sta e uma carta de um pai judaw que, como muitos ouוג

Toe, nào toi para Israel, Este pai sabia que sua morto estava+

3u filho ainda dormes nc esfuro acumulondo forças
ara na

Fu te desejo tudo o que há de bon,

“inca não tens forma definida, nem respiras, 8 cegos
Mas quan chegar a tua hora e a de tua mc, a quem amo de to-
Is o cczucao, também encontrarás força pora Jutar por Israel,/
É teu 180-090 lutar é tesistir,

Cunrdo à ti o amor a Israci, mas nfasta de ti o toe
mor o morto, Deve-se amar a vida, senão cia ê inútil, mas não
se devo tor apego demais à eta,

Guardo no teu coração, a sede de conhecer-sou povo,
quanda-t> contra o.ódio e a mentira e guarda em ti 2 30208 pa-
ra desrzérar 06 ;

1
4agora que hei de morrer e que tu hps de nascex,

para vo 94000088 dos destroços de meus exros.

te envergânho de não poder d>ixar você nacser em
983 ? e te deixar um mundo de desordem e sem conforto.

1 pensamentos beijo a tua testa para te abençoar pe
1 / ;

noite, meu filho -. bom dia e um suave cespertare

“Sexra facil dizer atê breve, pois certamente logo volta
Ri”
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O Faraó. iludim eo 30-05 o modiantes564a 420004 Bm primeiro lugar mandou difundir o boatodº que o Egito corria perigo, porque as hostes de Cuxe, pode -riam.vir a assenhorear o paiss fazia-se mister construir mura-ilhas. Quem desejasse trabalhar que se apresenta-se: trabalha -riam um dia d graça e, no outro, receberiam a jornada, E, dando exemplo, ele mesmo saiu ao trabalho, carregando um cesto /cheio de barro e material para amassar»

"
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Os judeus, ao verem isso, acorreram também ao traba-“ho e diligênciaram a fim de produzir cada vez mais tijolos. /50 8 tribo de Levi permaneceu em casa e, assim, manteve-se li-VIC a

As demais tribos, porém não conseguiram mais largar9 Serviço e foram obrigadas a fabricar, diariamente, a mesma /quantidade de tijolos que havia feito na primeira jornada.Passaram o dia inteiro amassando barro e palha com /os pês descalços, que ao fim sangravam das picadas da palha.Raquel, neta de Hutelá, quis ajudar seu marido no trabalho. de pisar o barro, e estando grávida, deu à luz no própriolocal. A criança afundou na lama e foi argamassada pelos 6010-cios na parede, Veio, porém o anjo Miguel e, tirando a criançade dentro da parede, levou-a ao tfono de glória, E nesta noiteforam julgados os egípcios e selou-se o seu destino.
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LIBERTE MEU POVO
.
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2688 2608 823 Va ao Farao, fale com ele "Liberte MEuFOתצא

Ed
/

, 8“epressa Moshe crdena ao Faraos Liberte meu povo!-
. y

,
= a ordem de Deus, lhe dizer: Liberte meu povo! Levante, va aonomem de mau coração, ordenei lhe em meu nome: LIBERTE MEU PO-ו



A MESMA GUERRA

Todos querem viver,

Viver o mais que puderem,

E vão pisando sem saber,

A vida que todos querem,

Sem sentimento algum,

Todos caminham para o incerto,

Sem sentimento algum,

Deturpam o que está certos

Sem pensar no dia seguintes

Todos lembram do dia anterior,

Sem haver um limite,

Sem pensar no amor

Quanto mais se vive,

Mais se aprende sobre o mundo,

Cada vez mais se entende,

Como este mundo é imundo

Nascemos sem vícios,

Sem problemas,

Jivendo para nós mesmos criamos,

Manias, dores e dilemasg

Sem rumo para seguir,

“emendo o que nos espera,

“om armas para fugir,

Fugindo da mesma guerras.

A MULTA DA PAZ

Desde a fundação do Estado de Israel, em 154%, o maior

desejo de seu povo tem sido viver em paz com os seus טה

Os que lá chegaram, como pioneiros ou refugiados de gucrra e /

progroms, formaram o sei lar para poder respirar o ar que já /

ihes pertencia hã quatro mil anos, Alguns países novos, cria-

Jos há 20 ou 30 anos, ainda dizem que Israel não tem tradição

no Oriente Médio. Hoje, . Israel tem o maior rendimento 002106-

.8 קסעת60%682ע006תטמ.

Israel é um exemplo de nação democrática e livre, É

nreciso compreender que os pioneiros que vieram da Europa Cen=

“val ali fundaram os primeiros Kibutzim. Os jávens nascidos /

os Kibutzim são homens hoje que formam uma nova humanidade +



oC. continuar como agricultores ou escolher outroramoרפפ-

d: atividade, de acordo com as suas legítimas vocações, e muis
tos 8 se dedicaram as pesquisas científic>e em cebtros avan -

gados como o Instituto Weizmann de Ciências, sem jamais se preo
cuparem com a subsistência imediata. A vida de cada um está ga
rantida pelo seu trabalho, O homem se torna o resultado daquilo
que desejou ser na vidas.

Judeus e árabes no Brasil sempre foram irmãos. Precia

samos festejar esse histórico acontebimento = o Tratado de Paz-

que se deve a Sadat e Begin. É importante lembrar que enquanto
o Presidente Carter foi o líder.da Paz, o "tovarichtch'" Brejnev

continua sondo o inimigo da paze À paz é 80028 uma realidade, É

Em vez de gastar 100 bilhões di dólares em armamentos, o Egito

poderá gastar esse dinheiro em benefício de seu povo tão neces

sitado, Sâdat revelou-se um estadista. Begin é um grande líder

do povo judeu. E o presidente Carter, merece de.nôs todo o res

peito que devemos aos benfeitores da Humanidade,

SHALOM

(Revista Manchete)

“EU POSSO a ns

+

Posso falar a alguem,

E gritar a todo mundos.
5 ,

Posso ir ao alem,

Num pensamento profundos

Posso sorrir e cantar

Satisfazer meus anseios

Posso correr e andar

Dividir meio a meios

Posso perdoar, posso amar,
. . 4 .

E fazer coisas incriveis

Posso pensar e sonhar,.
. . f .

Com coisas impossiveis.

2 +

Eu posso, e so querer,

Porque querendo eu posso poder.

, . . . “ ,
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