
66.003-604₪-א6/20
 

  

 

    
 

Belo HorizonteAnol |



 

EDITORIAL.
À honsmissãodas trodições ; vdes :
€ vma forma de lutarmos conta o

“HoLocausTO Branco” a assimiloção
Ô Movimentoquenil Hobonim Dror com
ג preocwpação de fortificar Q ||

ag judaica criou O Centro Coltyral
que e mais um espaço ra à Cony,

ridode buscar suas6 re

ferentes q tradição e Israel.
Entre outras coisas uma das propos

tos do Centro Coltoral «&esta revis

ta qe leva à cada lar a história
e ל de Chag 0 vês le Adr
que e torim. |
Esperamos Qssim, estarmos enrigue.
RRde alguma forma desejando

C has, Sameach,

 

 

  “ Hobonim זס -- ₪5
   

O Historico de Purim

Fecho do ano festivo judaico,

Purim e uma das oportunidades

em que o bom humor da

comunidade sobe ao mais alto

nivel. Os acontecimentos que esta

festa relembra tiveram um curso

tao inesperadamente favoravel

que a sua simples recordacao ja

tem efeito contagioso e produz

nos judeus em todos os tempos ₪

mnesmo transbordamento de jubilo

que em sua epoca provocaram

65569 episodios entre os judeus

da Persia.
Purim, celebrado a 14 de Adar,

comemora um episodio da vida

hebraica na Persia, e sua heroina

e Ester, esposa do rei Assuero. De

extraordinaria beleza, esta jovem

cativara o monarca, que,

ignorando a sua origem judaica,

a desposara. Ester se mantinha,

contudo, fiel a sua fe, gracas a

direcao espiritual que sobre ela

exercia seu tio Mordechai. Em

virtude da denuncia de uma

conspiracao, Mordechai chegara a

gozar da intimidade do rei,

conquistando para si, assim, à
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inimizade e a inveja do primeiro
ministro Haman. Para desfazer-se
do judeu que detestava, nao
achou Haman melhor meio que
despertar no rei a desconfianca
contra “esse povo espalhado e
dividido entre todos os povos,
cujas leis sao diferentes das dos
demais" e obteve a autorizacao
para fazer exterminar todos os
judeus do reino num dia que se
escolheria por sorte, e que veio a
ser o 13 de Adar.

Foi quando a intervencao de
Ester salvou o seu povo.
Introduzida por Mordechai,
revelou ao rei a sua condicao de
judia e conseguiu a anulacao do
decreto fatal. Mas, nao pararam

por ai as coisas! como uma
vinganca sarcastica, ordenou o

monarca que o malefico ministro
fosse pendurado na mesma forca
que  preparara para o judeu
Mordechai, e que todos os

sequazes de  Haman fossem,
igualmente executados.
Purim tem seu nome da

palavra pur, que significa “sorte”,
pois que por sorteio escolhera
Haman o dia em que se haviam
de cumprir seus sinistros
designios.
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Receitas

Oznei Haman

Dissolver em agua morna um.
tablete de fermento Fleischman,
juntar 1/2 Kg de farinha de trigo,
l ovo, 1 pitada de sal, 1/2 xicara
de acucar, 1/2 copo de leite e
750g de margarina ou manteiga.
derretida.
Amassar tudo bem, deixar

descancar por 1 ou 2 horas. Abrir
a massa com o rolo, espalhar o
“mun” (semente de  papoula),
cortar em quadrados, recheiar
com geleia ou ricota, e fechar em
3 pontas, dando a forma de 1
piramide; pincelar com 1 gema de
ovo batida, para dar cor. Deixar
descancar 10 minutos e depois
assar em forno quente,
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O sucedido a um
Oznei Haman

Numa pequena cidadezinha, no
centro perto do mercado, morava
a avo Bilah e o avo Cahvakuk,
Era uma casinha pequenina, e
nela havia uma grande lareira.
Na noite de Purim, depois da
leitura da Meguila, disse o avo a
safta Bilah:

 

-Chegou a hora de assar os Oznei
Haman.

Disse a vovozinha: -Assim farei
como voce me pede. Farinha de
Trigo eu tenho, mas de onde
pegarei azeite de oliva ?

-Ainda sobrou um pingo no
fundo da garrafa; lembrou-se o
vovo.

Disse entao a avo: -E um ovo
de onde pegarei ?

Disse o avo : -Em boa hora: Eis
que ouco a galinha molhada a
cacarejar.
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Comecou a vovozinha a
amassar a massa, enquanto o
vovo acendia o forno.

-Eu ja fui mocinha e agora sou
velhinha, mas nunca vi um Oznei
Haman que nao fosse recheado.
Agora o que farei com a massa ?

Gritou o saba Chavakuk: -Olhe
eu achei uma uva passa ! Entao a
vovo pegou a massa, dobrou-a ao
meio, e fechou de todos os lados

fazendo um Oznei Haman.
Pronto: colocou-o na assadeira e
no forno.

Saba e safta pararam perto do
forno e disseram: -Cresca e
engrandesca durante toda a noite,
em cumprimento e em largura.

Depois deixaram o forno e
foram dormir.

 

No dia seguinte de manha o
primeiro a se levantar foi o saba.
Abriu a boca do forno e como se
assustou *
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-O Oznei Haman cresceu tanto

que encheu ate o fim do forno!!!
Oh safta venha depressa *!!

Pulou a safta da cama € correu

ver o forno na cozinha. Abriu 6
comecou a bater palmas e gritar.

-E agora ? Quem podera tira-lo
dai ?

Os vizinhos vieram correndo e,

com espanto, abriram a boca e os
olhos e depois comecaram a
gritar: “Como  tiraremos este
Oznei Haman do forno ?
Um aconcelhou assim, outro

aconcelhou assado, mas nao

nseguiram tiralo, ate que um
moco gritou: -E preciso derrubar
o teto do forno ! Disse e fez:
pegou um martelo e hack-hack. O
rapaz martela e todos esperam ..
Passaram alguns minutos e o
Oznei Haman apareceu a vista:
Grande e largo. Brilhante e
lustroso.
Pararam o saba e a saíta ao

seu lado e gritaram: -Quem esta
com fome, venha e coma ?

Juntaram-se velhos e jovens, €e
comeram, e comeram durante
toda o chag de Purim e tombem
para os passarinhos sobraram:
migalhas ...
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Filmoteca:

“Rastros de

dangue?

 Data: 23/03/90

Hora: 21:00

1.0601:8.

E Filme com pipoca
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