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Raizes ou Tempestade?

Há alguns anos, no local aonde se encontra a sede Habonim Dror, tudo estava
pronto para um seder muito especial. A kiará já estava pronta, a mesa arrumada, e os
convidados já estavam esperandoo início do seder. O anfitrião (hoje conhecido como Judeu
Louco) estava ansioso, pois havia feito tudo com enorme carinho para todas aquelas
pessoas tão especiais que lá estavam. Aquela noite estava muito estranha, a lua estava mais
brilhosa do que nunca e muitas nuvens estavam ofuscando um pouco de seu brilho. Quando
o anfitrião ia levantar o primeiro copo de vinho, uma grande tempestade começou no Bom
Fim. Alguns minutos depois nada mais havia sobrado daquele seder, nada mais havia
sobrado da casa. Após algumas pesquisas, estudiosos chegaram a conclusão de que os
elementos daquele seder ainda podem estar nesta área. E é por isso que estamos aqui,
precisamos encontrar esses elementos para que o nosso seder possa acontecer, e para que
possamos provar que nossas raizes são muito mais fortes do que uma tempestade. O nosso
futuro agora depende somente da gente.

As quatro perguntas:

1 - Por que somos uma Tnuá tão grande?
2 - Por que é tão bom estar aqui no Habonim Dror?
3 - Por que nossos Chaverim sentem tanto orgulho de pertencer ao Habonim Dror?
4 - Por que, quando falam mal do Habonim Drosficamostão nervosos?

1 - BONIM: Nosso filho caçula, vocês estão chegando agora, mas temos a certeza de que
saberão, no futuro, levar essa tnuá com a grandeza que ela merece.

2 - MORDIM: A shichavot bogrot deixou de ser novidade, vocês têm agora que se
preparar para uma hadrachá na qual farão de tudo para não haja espaço na cancha, devido
ao grande número de chanichim.

3 - MAAPILIM: Pois é, cada vez mais vocês têm responsabilidades aqui dentro, e cada vez

mais podem entender a nossa grandeza. Finalmente são madrichim e farão disso uma arma,

para que possamos crescer cada vez mais.
4- MAGSHIMIM: Agora não tem jeito, o Shnat esta chegando e vocês precisam se mexer
para conseguir a grana. Na «mms volta serão bogrim que darão de tudo para a tnuá andar
ainda mais, e serão exempio de muitos chanichim.

SHICAHVOT TZEIROT AÍNU

Como era bom aquele tempo em que vinhamos no Dror somente aos sábados. = não

tinhamos preocupação nenhuma, a não ser a diversão. Aqueles madrichim que todo o

tempo estavam correndo. e falando aquelas coisas no cheder que, algumas vezes, não
entendiamos nada. Mas agora que estamos do outro lado sabemos como é bom e como é  
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gratificante ver o snif cheio de chanichim. Temos agora que nos preocupar se vai chover ou
não, se os chanichim vão gostar ou não. E como é bom poder estar com essas
preocupações, e estarmos certos que o que estamos fazendo é o melhor que podemos fazer.
Não podemos esquecer que também temos o direito de nos divertir, e isso é muito

importante; mas também não podemos esquecer que, se ficarmos parados. essa coisa tão
maravilhosa que é o Habonim Dror não irá ter continuidade. Como diz o titulo : “fomos da
shichavot tzeirót? . Além de nos divertir, temos agora que nos preocupar com que os nossos
chanichim se sintam bem aqui dentro.

AS DEZ MACHANOT:

A MACHANÉ LOCAL: E tudo novidade, não temos certeza de nada, queremos

matar os atacantes, e não parar de correr um minuto. Vou pedir para o meu madrich me
colocar de Shmirá com aquela pessoa que eu gosto...

A 1º CENTRAL: Quanta gente, quero conhecer todos. A minha shichvá é muito
legal, quanta diferença para a minha machané local...

A 2* CENTRAL: Comoé bom rever o pessoal cada vez mais quero estar com eles.

A 3º CENTRAL: Por que essas barracas são tão complicadas? Será que a minha
mala vai se molhar?

A 4º CENTRAL: Adorei a machané hadrachá. Vou ser um ótimo madrich!!!

A 5º CENTRAL: Nem parece que se passaram tantas machanót, como é bom
conhecer cada vez melhor os meus amigos dos outros estados.

A 6º CENTRAL: Cada vez mais eu quero conhecer os meus amigos e Ter a certeza

que eles serão para sempre.
A 7º CENTRAL: Pois é, agora temos que começar a pensar nos mifalim, temos o

ano todo, e essa machané esta servindo para saber mais ou menos quem vai para o Shnat.
A 8º CENTRAL: Que frio na barriga, o Shnat tá chegando, ialta muito pouco, tenho

que ver quem vai ser meu quarto no Shnat, que choradeira no último dia. Vou sentir

saudades das machanót.
O SHNAT: Depois de tudo que já passei, aqui estou eu , Israel é maravilhoso, e

estar no Shnat dispensa qualquer comentário. Aos poucos vou me virando com o hebraico.
Sobre a shichvá, agora sim que eu começo a ter a certeza quem é cada um.

HABONIM DROR:Representa para nós um lugar aonde temos liberdade de, dentro

de limites, fazer o que quisermos. E para nós uma Segunda casa.

MIFKAD: Um momenio muito especial do Sabado, para os chanichim, hora de

saber o que vai acontecer no Sábado, para nós ( madrichim ) hora de iniciar tudo o que foi

preparado durante o chug.
CHANICH CHATO: Como é bom chegar no chug e ficar falando daquele chanich

chato, mas não podemos desrespeitar ele, pois daqui a aigum tempo ele estará no nosso
lugar, e deve Ter toda a motivação possivel.  



Baruchata adonai eloheinu melech aolam bore pri a guefen
Baruch ata adonai eloheinu melech aolam sheecheianu vekihimanuveiguianu lazman aze
Bebe-se o primeiro copo
Baruch ata adonai eloheinu melech aolam bore pri adama
(come-se o karpas)
Quebra-se a matza do meio em dois pedacos e separa-se o pedaço maior para o atikoman
Em que difere essa noite de todas as noites? Po; ONASNOITES Comemes CHAMETE E LIATRA, MESA MONTE Sooaro
Pois em todas as noites não mergulhamosalimentos sequer uma vez, porém essa noite duas vezes. ל
Pois em todas as noites comemosdiversas verduras, porem nesta noite, maror.
Pois em todas as noites comemos sentados ou recostados, porém nesta noite todos nós reclinamos.
Escravos fomos de farao no Egito; e o Eterno, nosso D”us nos retirou de la com mao forte e braço
estendido. E se não houvesse retirado nossos antepassados do Egito, nóse nossosfilhose osfilhos de
nossosfilhos estaríamos ainda escravizados ao Faraó no Egito; e ainda que sejamos todos sábios,
todoscultos, todos velhos, todos conhecedores da Torah, é nosso dever contar a respeito do êxodo do
Egito: e todo aquele que mais conta a respeito do êxodo do Egito, elogiado seja.
A respeito de quatro filhos falou a Torah: um sábio, um perverso, um ingênuo e um que não sabe
perguntar.
O que diz o sábio? “Quais os testemunhos, estatutos e leis que nos prescreveu o Eterno?” E tulhe
responderás conforme as normas de pessach: nada se comeapós o afikoman.
O quediz o mau? “O que signifa este serviço para vós?”Ele diz para vós e não para ele — e já que ele
exclui a si mesmo da comunidade nega um princípio. E tu deverás responder-lhe: “Fazemo-lo em
gratidão pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito” Por mim, mas não por ele, pois se ele
tivesse estado lá, não teria sido salvo.
O que diz o ingênuo? Queé tudo isso? E lhe dirás: “Com mao forte o Senhor nostirou do Egito, da
casa da servidão.”
E ao filho que não sabe perguntar tu terás que iniciar dizendo: “e contarás ao teu filho naquele dia,
dizendo: por isso me retirou o Eterno do Egito.”
E essaipromessa que cumpriua nossos antepassadose a nós; pois não foi apenas um que se levantou
contra nós para nos destruir, senão em cada geração levantam-se contra nós para nos destruir, e o
Santo, bendito seja, nos salva de suas mãos.
Essas são as dez pragas que o Santo, bendito seja, trouxe aos egípcios no Egito, e ei-las:
Sangue, rãs, piolhos, animais ferozes, peste, sama, granizo, gafanhoto, trevas c morte dos
primogênitos
Rabi Gamliel costumava dizer: aquele que não disse as seguintes 3 coisas em pessach não cumpriu
sua obrigação. E as 3 coisas são:

Pessach (o sacrifício de pessach) - nossos antepassados comiam na época em que o Templo
Sagrado existia — mas por que razão? Porque D*ussaltou por cima das casas dos nossos antepassados
no Egito, conforme mencionado : “E direis, esse é o sacrifício de pessach para o Eterno, que passou
sobre as casas dos filhos de Israel no Egito ao ferir os egipciosSsalvar nossas casas - e o povo
reverenciou 6 56 prostemou.”

Matza — por que comemos? porque a matza de nossos antepassados não chegoua fermentar
quando D'us apareceu-lhes e os redimiu, conforme foi dito: “e assaram com a massa que retiraram
do Egito bolos ázimos, que não fermentaram porque expulsos foram do Egito e não puderam
demorar-se nem fazer previsões para si.”

Maror — por que comemos? Porque os egipcios amargaram a vida de nossos antepassados no
Egito, conforme foi dito: “e amargaram suas vidas com trabalho pesado em barro,tijolos e todo
trabalho de campo — todo trabalho quefizeram foi com rigor.”

Bebe-se o segundo copo
Baruch ata adonai eloheinu melech aolam asher kidshanu be mitzvotav ve tzivanuai achilat matza
(come-se a matza)
Baruch ata adonai eloheinu melech aolam asher kidshanu be mitzvotav ve tzivanu al achilat maror
(come-se a alface comcharosset)

(come-se matza com alface e um pouco de charosset)

Bebe-se o terceiro copo
Enche-se o copo de Eliahu Hanavi
Bebe-se o quarto copo

IE Sdalom
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Ma nishtanaa laila aze mikol a leilot

Shebechol a leilot anu ochlin chametz u matza. A laila aze Kulo matza.

She bechol a leilot anu ochlin shear ierakot. A laila aze Kulo maror.

She bechol a leilot ein anu matbilin afilu paam achat. A laila aze shtei peamim.
She bechol a leilot anu ochlin bein ioshvim u bein messubin.A laila aze culanu messubin.

Avadim amu u amu. Ata benei ronn, bnei rorin. Avadim ainu. Ata, ata bnei rorin

Ma nishtanaa laila aze mikol a leilot

Shebechoi a leilot anu ochlin chametz u matza. A laila aze kulo maiza.

She bechol a leilot anu ochlin shear ierakot. A laila aze kulo maror.
She bechola leilot ein anu matbilin afilu paam achat. A laila aze shtei peamim.
She bechol a leilot anu ochlin bein ioshvim u bein messubin.A laila aze culanu messubin.

Avadim ainu u ainu. Ata benei rorin, bnei rorin. Avadim ainu. Ata, ata bnei rorin

Ma nishtanaa laila aze mikol a leilot

Shebechol a leilot anu ochlin chametz u matza. A laila aze kulo matza.

She bechol a leilot anu ochlin shear ierakot. A laila aze Kulo maror.

She bechola leilot ein anu matbilin afilu paam achat. A laila aze shtci peamim.
She bechol a leilot anu ochlin bein ioshvim u bein messubin.A laila aze culanu messubin.

Avadim ainu u ainu. Ata benei rorin, bnei rorin. Avadim ainu. Ata, ata bnei rorin

Ma nishtanaa laila aze mikol a leilot

Shebechol a leilot anu ochlin chametz u matza. A laila aze kulo matza.

She bechol a leilot anu ochlin shear icrakot. A laila aze kuio maror.

She bechol a leilot cin anu matbilin atilu paam achat. Alaila aze shtei pcamim.
She bechola leilot anu ochlin bein ioshvimu bein messubin.A laila aze culanu messubdin.

Avadim ainu u ainu. Ata benei rorin, bnei rorin. Avadim ainu. Ata, ata bnei rorin

Ma nishtanaa laila aze mikol a leilot

Shebechol a leilot anu ochlin chametz u matza. A laila aze kulo matza.

She bechol a leilot anu ochlin shear ierakot. A laila aze kulo maror.

She bechol a leilot ein anu matbilin afilu paam achat. A laila aze shtei peamim.
She bechol a leilot anu ochlin bein ioshvim u bein messubin.A laila aze culanu messubin.

Avadim ainu u ainu. Ata benei rorin, bnei rorin. Avadim ainu. Ata, ata bnei rorin

Manishtana a laila aze mikola leilot

Shebechol a leilot anu ochlin chametz u matza. A laila aze kulo matza.

She bechol a leilot anu ochlin shear ierakot. A laila aze kulo maror.

She bechol a leilot ein anu matbilin afilu paam achat. A laila aze shtei peamim.
She bechol a leilot anu ochlin bein ioshvim u bein messubin. A laila aze culanu messubin.

Avadim ainu u ainu. Ata benei rorin, bnei rorin. Avadim ainu. Ata, ata bnei rorin


