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EDITORIAL;

SHALOM,CHAVERIM:

. .
. %Neste primeiro Alon queremos fazer um convite a todos

- * , 2 \ qe a 0 ÉVoces, que as vezes se mantem meio a distância, para que se juntem

,
.

. .
.a nos, nessa tarefa maravilhosa, de transmitir um pouco mais sobre

?

nos mesmos.

Se quisermos não seremos apenas um nome, mas sim um /

. . , - ,movimento e para isso contamos com todos nós. Se nao formos nos por

, ,

nos, quem por nos?

SHABAT SHALOM

 



1979, COMEÇA ASSIM:

-

Lembre-se, você faz parte:

Maskir- Mário Hirsch

Chinuch- Salmo Zugman

Vaadá Tarbut- Sarita Kulish, David Gedanken, Paulo Czaques, Gino
Barcal, Daniel Katz, Arthur Frenkel

Guisbarut-= Ariel Zugman, Celso Sender
Vaadã Moadon- Michel Weishof, Any Apter, Jonas Katz, Dario Cha-

mecki, Sally Reich, Eliza Terapin, Sérgio Osna
Vaadã Misrakim- Dario Chamecki, Celso Smargovich, Márcio Guelmann

Marcelo Guelmann, Jonas Katz, Rebeca Berger, Rosa
ne Chamecki, Giselda Guelmann, Salmo Raskin, Fer-
nando, Miriam Reich

Vaadá Kishutim- Lia Apter, Vivian Faiguenblum, Clarice Tankilevich
Tamara Nudelman

 

Vaadá Itonut- Vivian Faiguenblum, Any Apter, Lia Apter, Débora
Iankilevich, Salmo Raskin, Rosane Chamecki

Bar- Arthur Frenkel, David Gedanken, Kvutzá de Bonim /
Novos

Vaadá Homanut- Lia Apter, Vivian Faiguenblum, Fernanda Gouveia,/
Daúátãe Faiguenblum, Selma Morgenstem,

Shirim- Pérola Grupenmacher, Saul Hirsch, Hugo, Selma Mor
genstem

Tzofiut- Gino Barcal, Joel Paciornik, Leon Knopholtz, Saul
Hirsch

PURIM

A única festa do calendário hebraico que não tem caráter
especificamente religioso, comemora os milagres acontecidos ao povo
de Israel na Pérsia,

"E Haman apresentou-se a Achasverosh com duas dela tações
contra o povo de Isracl. Não havia quem se igualasse a Haman nas ca
lúnias que propelava contra os judeus.

Comunicava a Achasverosh toda a iniquidade que nelas ene
contrava, acrescentando:

— Já é hora de exterminá-los,
— Mas eles tem um Deus muito poderoso que os defende-re-

plicava o reis.

— Não precisas temer- respondia Haman- eles já se afasta,
ram desse Deus e nem sequer cumprem os seus Mandamentos.  



 

Mas ainda existem entre eles muitos que são honestos e060 6800

— Estes também fazem parte do “mesmo povo"- dizia Haman
e todos devem ser exterminadás.

— Ese porventura o fizermos, e eles deixarem uma grande/
lacuna no país? - replicou o reis.

Eles estao "espalhados entre os povos" e assim naé se
perceberá o seu desaparecimento - respondeu Haman.

O reino perderá com isto, continuou o rei.
- Ora não! tornou Haman - pois são imprestáveis. Este po

vo é uma praga para o país, seus costumes são barbaros e eles não
mantém relações com ninguém. Eles nos apreciam e nos desprezam a א
todos. Obtêm desculpas do fundo da terra para não servir 80 201 0
não cumprem suas leis. Um dia porque é Shabat, outro por ser feria
do, e os seus feriados não tem fim: Pessach, Shavuot, Sucot, Rosh
Hashaná, Yom Kipur e outros mais,

Malvado! = gritou Deus quando ouviu o que Haman dizia,
Invejas os seus inúmeros feriados? Pois logo acontecer-te-á uma

desgraça, que para eles será motivo de regozijo, com mais uma festa
.

/, .de alegria no seu calendprio,

Midrash

Colaboração: Any Apter

RELEMBRANDO AS MACHANOT

Machanê de Bonim Novos - 1979
Saímos de Curitiba no dia 3 de janeiro para a machané em

São Roque, no estado de São paulo. No dia seguinte as 6 horas da /
manhã chegávamos no Snif São Paulo e depois de algumas horas fomos
para o local da machanê. Já no começo gostamos de todo o pessoal e
nos entrosamos muito rápido.

Como em todas as outras machanot, levantávamos cedo, 18-
mos fazer ginástica c depois tinha o melhor, que era o café da ma-nha. O dia se seguia com muitos jogos divertidos. Tínhamos shirim,
Rikudim e acima de tudá, uma comida horrível. Mas quanto à comida
nao tem importância, com tanto que tenhamos nos divertido bastante.

Colaboração: Daniele Faiguenblum
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ISRAEL

Cruzando os mares

Descendo os montes

Perdi as flores

E minhas plantas,

Pelas sementes

Cerrei os punhos.

Por que?

Até areia me bastaria,

Eu viveria e cresceria,

E lá, as plantas nascerão
As flores florirão

E agora te amarás

Mesmo quem não te quis jamais:
"ISRAEL", ae mo

כ
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RELEMBRANDO AS MACHANOT (continuação)

Machané de Bonim Velhos - 1979

Como em toda machané Central que 8 realizada, nós, Bonim
Velhos, saímos de Curitiba dia 3 de janeiro, ansiosos por rever os
amigos de outros estados. Estávamos conscientes de que aquele novo
encontro ( o terceiro vonsecutivo) seria de suma importância para
cada um, dentro daquilo que abrange: "o judaísmo”,

Ela foi riquíssima em fatos, conhecimentos, palestras,to
das de bom nível cultural, atingindo aquilo que seria seu objetivos
mostrar nossa importância dentro do movimento juvenil Ichud Habonim

| Avançamos mais um degrau, significando responsabilidade/
maior, a qual, está sendo-nos conferida a partir deste semestre, /
quando assumimos a posição de madrichim,

À nossa vez de transmitir os valores judaicos para os /
mais novos, chegou, para grande satisfação da kvutaá que está empe
nhada a unir esforços e ajudar ao máximo possível, aqueles que um
dia 00008280 nosso lugar,

Outros encontros nacionais ocorrerão, aprimorando 6 ensi
nando novos conceitos, mostrando e preparando-nos para aquela que7

e a nossa meta: "ISRAEL",

Colaboração: Celso Sender
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Há muito tempo atrás viviam dois irmãos que não possuiam lar,

nem família. Não eram ricos nem belos. Eram fortes e industriosos
º se habituaram a trabalhar desde muito cedo para ganhar sustento.
Um dia encântraram uma pequena catixa que tinha pertencido a seus /pais, ou pelo menos, foi o que Khes disseram,- dentro dela encon-
traram גתה mapa, e no mapa havia uma casa desenhada, e sobre a ca-sa estava escrito a palavra “LARº, Os dois irmãos trocaram poucaspalavras. Estudaram o mapa, compraram passagem, o saíram 3 procurada casa marcada com a palavra "LAR", Era uma casa muito velha no gsmeio de um vale, longe da cidade e levaram muito tempo para chegarato lã. O caminho era ruim, e eles começaram a sentir fome e sede,Um dos irmãos tropeçou numa pedra e machucou-se, o outro caiu doen
te. Porém, de um jeito ou de outro, lutaram dia e noite-para, finalmente conseguirem chegar a casas.

Talvez tiveram de andar a vida tâda. O certo é que, já pareciamvelhos e tinham os cabelos brancos, ec o mapa que seguiam, estava sujp 6 amarelado, quando atingiram o ponto nele indicado. Enfim, lá /
estavam eles na casa do vale, e esta não estava vazia. Dentro delahavia gente que ria dos dois irmãos, atiravam-lhes pedras e mandavamnos embora, Porém, enquanto ficaram ali, em pé na frente da casa algo curioso aconteceu...

Observaram que mais gente chegara ho vale, todas elas com vedlhos mapas amarelados nas mãos, aguçando a vista desesperadamente àprocura da casa. O mais velho dos dois irmãos dirigiu-se aqueles /
que chegavam no vale, reuniu-os e junto com eles, elaborou um pla-no. Esta era a sua casa e dela tinham que tomar posse. Não traziamarmas. Vestiam simples roupas de algodão, mas apesar disso, cami-nhavam decididamente em direção da casa do vale, da qual, agora, gdpartiam tiros. Muitos daqueles que caminhavam com os irmãos caiam,segurando, ainda nas mãos, os velhos mapas amarelados, Porém a pro -cissão wvontinuava em direção da casa que buscavam,

Quando finalmente penetraram nela, encântraram-na vazia, pois? ânimigo havia fugido para as montanhas dástantes, Os dois irmãosmorrerame Às pessoas que cles haviam conduzido, morreram, Porém 11lhos e filhas haviam nascido, E cada vez que nascia uma filha oufilho, era lhes contada a história dos dois irmãos e do povo sim-ples que marchou sem descanso, durante a vida tóda, para alcançaraquele local marcado com o nome de "LAR" sobre o mapa, Os filhos
e filhas se reuniam 8 juravam também dar suas vidas, se necessário
para preservar o lar que seus pais tinham vindo buscar tão humil-demente c tão longe, e pelo que tanto tinham lutado com suas rou-pas de algodão. Nos somos os novos filhos, que por alguma razão /não nascemos naquela casa, no nosso "LAR,

Colaboração: Vivian F-iguenblum

 


