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Acendimento das velas 

Rosh Hashana 1-17:39 

Rosh Hashana 2-16:31 

Shabat Shuva – 17:39 

Nossos Sábios nos ensinam que devemos 
tocar o shofar (chifre de carneiro) durante 
o mês de Elul, pois o sopro desperta para 
que façamos Teshuva. No entanto, no dia 
antes de Rosh Hashaná somos orientados 
a não fazê-lo. Parece estranho que no dias 
antes do julgamento, não precisemos 
deste despertar. O motivo- é para 
confundir o Satan. Como podemos nós, 
seres humanos, confundir a Satanás ao 
deixar de tocar o shofar? 
 
A Torá nos diz que quando um juiz recebe 
dois disputantes, ele não deve respeitar 
um disputante mais do que o outro. Se ele 
mostrasse mais respeito a um, então o 
segundo disputante sentiria perda e 
confusão, incapacitado de apresentar as 
suas razões e reclamações no caso. 
 
O mesmo acontece com o toque do shofar. 
Durante todo o mês, o shofar desperta-nos 
para fazer Tshuva, e ao chegar o dia 
anterior a Rosh Hashaná não soamos o 
shofar mostrando a nossa confiança em 
vitória. Este ato envia uma mensagem 
para o nosso contendor, que estamos tão 
confiantes que seremos escritos para um 
ano de sucesso, que nem mesmo é 
necessário tocar o shofar na véspera de 
Rosh Hashaná. Isso confunde o Satan em 
apresentar a sua reclamação contra nós 
no momento do julgamento. Que todos 
sejamos escritos e selados para um novo 
ano bom e doce. 

Um Maguid - palestrante - chegou a uma 
pequena aldeia judia. Após ministrar uma 
série de palestras, visitou a cidade, e o 
rabino que ensinava seus moradores. "Eu 
decidi não continuar minhas andanças", 
disse o Maguid. "Resolvi assentarme 
nesta cidade." O rabino estava assustado. 
"Como você espera ganhar a vida aqui, se 
para apenas um rabino pagam tão pouco? 
Não haveria sustento suficiente para nós 
dois?" O Maguid retrucou: "Deixe-me lhe 
contar uma história. Era uma vez um 
fazendeiro que mantia um ganso em uma 
gaiola. Ele muitas vezes esquecia de 
alimentá-lo, deixando o ganso passar 
fome." Um dia, o agricultor comprou um 
galo e colocou-o na mesma gaiola. O 
ganso disse, 'Eu vou morrer de fome! Não 
é possível para nós dois vivermos com tão 
pequena quantidade de comida que 
recebo! ". O galo respondeu: “Não se 
preocupe. Quando estou com fome, eu 
posso cantar. Isso lembrará o agricultor. 
Então, nós dois seremos alimentados”. 
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Por que dizemos "SAVRI 
MARANAN"-ATENÇÃO 
SENHORES no Kidush 
e Havdalá? 
 
1. Vinho, sobre a qual 
recitamos o Kidush, 
pode ser algo negativo 
se utilizado 
indevidamente. Por 
exemplo, segundo 
algumas opiniões, o 
pecado cometido por 
Adão, era com o vinho 
(uva). Este pecado 
trouxe a morte para o 
mundo. Além disso, era 
usado como sedativo 
antes da execução de 
uma pessoa (pelo 
Tribunal Rabínico). 
Então quando estamos 
prestes a recitar o 
kidush sobre o vinho, o 
leitor diz "Atenção 
senhores"- intencionado 
a perguntar: É este 
vinho, o da vida ou da 
morte ? E todos 
respondem: Lechaim! 
Dizendo, este é o vinho 
da vida. Estamos 
usando este vinho para 
um propósito santo, para 
fazer kiddush. 
2. Aquele que recita o 
Kidush toma primeiro do 
vinho. Ao dizer "Atenção 
senhores", está sendo 
educado e pedindo 
permissão aos 
presentes para beber 
enquanto eles esperam. 
3. Essas duas palavras 
foram agregadas para 
juntar um total de 
palavras no kidush de 
um número aspecifico 
com significado 
cabalístico. 

     O Ganso e o Galo 
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Confusão 

Ditado 
 

"Falar mal memso de si próprio é 
considerado lashan hará.” - 

Rabino Iosef 
                             


