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Resumo dos fatos salientes 60 ano, esperanças de um futuro
ainda melhor . Sucessos na vida do povo , do movimento , da
kvutza. Tambem aqui o tema deve ser alegre, mostrando as

esperanças concretas para um fUturo ainda mais belo, an
aMbiO das penúrias passadas pelo povo. A composição de um

mural somente dividido em figuras geométricas dos sucessos

alcançados, rodeado todo ele de símbolos de trabalho, kibu—
tzim florescentes podem ser temas para decorações em Roshw
Hashaná.

PEÉQMEÉEQÉEÃPEEQÉH“ HêSªAEÍTÁ
Dia do Toque

Dia em que se deve fazer tocar o shofar, afim de" chamar
0 povo para as grandes comemorações.

O sentido e a origem do shofar tem sido interpretados e

explicados de diversas maneiras, Conforme Maimõnides o uso
do shofar tem por finalidade despertar a consciência do ho—
mem, convidandomo & meditar e & purificar—seºSegundo a Bí-
.blia, 0 shofar é simplesmente um instrumento musical desti-
nado ao júbilo e alegriaº Não se usava somente para as Gran—
des Festas, mas também mp.início de cada mês. O Shofar de—
sempenhou um grande papel em certas circunstâncias solenes e
de grandeenvergadura em momentos determinantes da vida juda—
ica a Na libertação dos escravos ada ? anos 0 da terra cada
500

No campo mais restrito de presente, o shofar serve como
arauto do Ano Novo 0 como tºque dos Clarim para as consciênci
cias judaicas.Convida—as a repassarem pela memória o ano ido
0 1 implorarem o perdão a Deus pelas faltas cometidas.

Yom Ha Zicarón : Dia da Recordação
Duas classes de lembranças ocorrem na mente do judeu :

a 60 sua responsabilidade como filho de Israel e a de seus
atos pessoaisº Deus se recorda 60 todas as suas criaturas.

Também ■*■■

“ é 0 dia de partida para o ano novo,'
o renascimento do mundo , de sua criação.

Zom_ªa_Dins Dia do Julgamento

A prece Unetane Tenue fala do julgamento de Deus que des-
crimina de acordo com os méritos de cada um ■■ quem ha de vive &
e quem há de morrer; quem há de gozar paz 0 prosperidade e quem
aguarda ■■ miséria e o des.-sossegoo Diante da iminência do julga—
mento divino , 0 ser humano invoca elemência e rogaslnscreve—
nos no livro da vida, da Redenção e da salvaçãoº LE SHSNÁ TOVÁ
TICATEVU—Sôde inscritos para um ano bom:
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Apresentamos aqui, três métodos diferentes para a real
lizaeao 60 sua sichá. Aquela que mais convier & realidade
de sua kvutzí deveraser adotada pelo próprio madrich.

ntrono:

Divide—s; a kvutzí em dois grupos., Cada grupo eneenarí a

situação proposta pelo madrieh.

SituaçãosEm cada um dos grupos 0 madrich fixará determi-
nados personagens para cada Uànnich,(OBS—os personagens
dos dois grupos deverão ser s mesmos)

EX? imi.kvutzí 60 IO chaniehim é dividida em duas partes
Cada grupo terá 5 chaverim com os determinados papéis:
rabino,padre9ateu criança,sabra,preto,velho,"você“(o cha—
nieh representará ,neste caso9 a sua própria opinião)º

Cada grupo terâ,mais ou menos, 15 minutos para cada per
sonagem definir sua posição sobre Rosthashanáº Em se—

guida cada grupo encenará ,0 dessa forma abre—se a discus—
são.

29 MÉPODO: madrich distribui para cada chanich um

pÉEEÍ_Hue_Éontém uma pergunta sobre Rosh Hashanáº 0161
chanieh, por sua vez, responderá & sua pergunta e todas
as perguntas 010 colocadas em debate.

I)O que é mais importante para vocêsreveillonwou rosh ha
shanâ?

2)Qual ■■ diferença que você sente entre um ano novo bbs
sileiro 0 rosh hashaná? `

3) ual o significado que você da a Rosh Hashshá ?

4) ocê acha que Rosh Hashaná une de algum modo os ju—
deus?

5)Você acha que todos os judeus sentem o Rosh Hashaná?
6)Por que você Vai & sinagoga em Rosh Hashaná e em Yom

Kipur?
7)Qual 0 significado que você vê em mandar cartões de

Shanâ tová ?

8)Ate que ponto você vê um sentido no toque 60 shofar?
Ele s'gnifica algo além de um som bonito?

9)Voeê VE significado em alguma reza específicaFPor que?
IO)Você se sente perto de Deus quando está dentro da si—

nagoga?

OBSSCaso compçreeim mais de dez chanichim fica a cargo
de cada madrich elaborar as perguntas restantes,

3ºMÉ PODOz

Este & baseado no segundo método ,poróm os ehanichim são d
divididos em duplas . O madrieh distribui uma pergunta para
cada dupla os quais recebem ?mais ou menus cinco minutos
pari debater entre si" Derminado 0 tempo,is perguntas são
levadas paªa a kvutzí inteiraº


