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Atividades & Curiosidades

SHAVUOT - infantil
Atendendo a nossos leitores, estamos publicando aqui algumas das sugestões e curiosidades enviadas, assim como a respectiva fonte. Esperamos que possa agradar e abrilhantar os preparativo para o seu Yom Tov!

Bolo Bíblico: Educacional e Delicioso
Os ingredientes deste bolo estão escondidos nos versículos do Tanach, a nossa Bíblia.
Sugerimos que estude primeiro, depois peça ajuda a sua Mãe para o preparo. Asse e
coma.

Ingredientes:
1. 1/2 xícara de Juízes 5:25
2. 2 xícaras Jeremias 6:20
3. 2 colheres de sopa Samuel I 14:25
4. 6 Jeremias 17:11
5. 1 1/2 xícaras Reis I 5:2
6. 2 colheres de chá Amós 4:5
7. 4 colheres de chá Crônicas II 9:9
8. uma pitada de Levítico 2:13
9. 1/2 xícara de Juízes 4:19
10. 2 xícaras (picadas) Naum 3:12
11. 2 xícaras Samuel I 30:12
12. 2 xícaras (picadas) Números 13:23
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Instruções:
1. Faça creme juntando os ingredientes 1, 2, 3 e as
gemas de 4.
2. Peneire juntos os ingredientes 5, 6, 7 e 8.
3. Combine o acima junto com o ingrediente 9.
4. Adicione os ingredientes 10, 11 e 12.
5. Adicione as claras batidas em neve de 4.
6. Agora despeje o conteúdo em uma travessa retangular bem untada (33 cm x 23 cm)
e asse a 160 (180) C por uma hora ou até que um palito inserido no meio saia limpo.
7. Após esfriar você pode decorar como quiser, fica por sua conta!

(Fonte: learn@jts)

CuRiOsIdAdEs
Como o Silencio se parece?

Rabi Abahu disse em nome de Rabi Yochanan: Quando D-us
deu a Torá, nenhum pássaro trinou, nenhuma ave voou, nenhum boi mugiu, os anjos não voaram, os serafim não disseram 'Kadosh', o mar não se mexeu, nenhuma criatura falou. O
mundo estava totalmente silencioso - e uma voz foi ouvida: “Eu
sou o Senhor teu D-us”. (Midrash Shemot Rabbah, 29)

Ruth e Atos de Bondade

“Este rolo [Meguilat Ruth] não diz nada sobre pureza ou impureza, nem de proibição ou
permissão. Para que propósito, então, foi escrito? Ensinar quão grande é a recompensa
daqueles que fazem atos de Bondade. ”(Midrash Ruth Rabbah 2:13)

Feliz Aniversario Rei David!

Essa data é da festa de aniversário do rei David, um descendente direto
de Ruth. De acordo com a história no Massechet Chagigá 12a, o Rei David
nasceu e morreu em Shavuot.
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O nome de Eva ((Chava)
Chava)

Qual é o nome hebraico de Eva, a primeira mulher? E
qual é o seu significado mais profundo?
O Rabino do "Aish" responde:
O nome bíblico original de Eva é "Chava". E como na
maioria dos nomes na Torá, ela explica o significado
deste nome que foi dado a ela por Adam Harishon
(Adão o primeiro homem):
"O homem chamou o nome de sua esposa Chava, porque ela se tornou a mãe de todos os vivos" (Bereshit
(Genesis) 3:20). A raiz deste nome está relacionada com
a palavra “Chaya”, que significa viver, e a palavra “Chai”,
que significa vida. "Chava" está na forma causativa - isto
é, ela fez com que todas as pessoas no futuro vivessem.
(fonte: "Rashi" em Bereshit 3:20 com "Siftei Chachamim")
O Midrash Talpiot explica que Adam podia falar todos os idiomas que já existiriam. No
entanto, um dia ele viu que os animais estavam chorando, e ele não conseguia entender o que eles estavam dizendo. Chava disse-lhe: "Eles estão chorando porque estão
com fome". Adão imediatamente reconheceu que ela estava certa e deu a ela o nome
de "Chaya" porque ela era uma educadora.
Da mesma forma, afirma-se no Talmud: "Ela foi chamada de Chava porque cuidou de todo o mundo" (Avodah Zara 43a).
Alternativamente, "Chiva" é uma cobra. O caso da cobra foi mencionado em seu nome
(Kli Yakar em Bereshit 3:20).

Tzedaka no valor de 104 - Segula para Filhos
Costume trazido até nós em nome do Rav Chaim Palagi que nos relembra o fato do mundo estar assim devido ao pecado da árvore e
para corrigi-lo nós fazemos Tzedaká no valor de 94 acrescentado
mais 10 até o valor final de 104 com o intuito de consertar o nome
"Ben" o que é especialmente propício na véspera de Yamim Tovim e
em especial de Shavuot - ajudando assim a trazer filhos bons para
esse mundo...
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O Costume de Decorar com Folhagem e Flores
Muitos têm o costume de decorar a sinagoga e casa com folhagem e flores em honra do feriado de Shavuot.
A mais antiga menção a esse costume é do Maharil (Alemanha,
1365-1427), que escreve que era costume espalhar grama e flores
perfumadas no chão da sinagoga em honra de Shavuot. Contudo,
o costume pode ir tão longe quanto o primeiro exílio babilônico:
o Chida (Jerusalém, 1724–1806), cita um antigo Midrash que alude
a esse costume sendo praticado na época da história de Purim.
Embora o Maharil mencione apenas o costume da sinagoga, outros acrescentam que também era costume decorar em casa. Porém não é explicado até ai nenhuma razão para esse costume.
Vamos então listar algumas possíveis razões a seguir:
[Antes de discutir as razões, deve-se notar que alguns Rabinos, mais notavelmente o
Gaon de Vilna (1720–1797), defenderam a abolição do costume de colocar a vegetação
como decoração em honra do feriado de Shavuot. devido a isso ter se tornado a prática
de não-judeus de honrar seus próprios feriados, decorando com vegetação e árvores. ]

1. Pastagens Verdes no Deserto
Talvez a mais famosa razão dada seja que D'us alertou os judeus no
Sinai que “as ovelhas e os rebanhos não pastarão de frente para
aquela montanha [Sinai]”. Agora, a Torá foi dada em um deserto. Isso indica que ocorreu um milagre, transformando temporariamente
essa área em terra fértil com abundância de vegetação. Em comemoração a esse milagre, tornou-se costume celebrar o feriado de
Shavuot com a vegetação. Assim como o Midrash conta que o Monte Sinai inteiro estava como ‘adornado’ por flores.

2. Discurso Perfumado
Explicando no verso “Suas bochechas são como uma cama de
especiarias, como bancos de ervas doces; seus lábios são lírios
que gotejam com a mirra que flui”, o Talmud explica que “de cada vez que [os Dez Mandamentos] saíram da boca de D’us, o
mundo inteiro estava cheio de especiarias fragrantes”. Assim,
em Shavuot, decoramos com flores perfumadas e folhagens.
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3. Julgamento das Árvores
A Mishná afirma que no feriado de Shavuot, D'us julga a terra e determina a abundância dos frutos das árvores para o próximo ano. Portanto, as
folhagens são colocadas na sinagoga para nos lembrar também de orar
pelas árvores e suas frutas.

4. Cesta de Moshe no Nilo
Moshe nasceu no dia 7 do mês de Adar. Três meses depois, quando
sua mãe não conseguiu mais escondê-lo dos egípcios, ela o colocou
em uma cesta e colocou a cesta no rio, onde ele foi encontrado por
Batia, filha do Faraó, e miraculosamente salvo. Três meses a partir do
dia 7 de Adar é o dia 7 de Sivan, o segundo dia de Shavuot. Em comemoração a este milagre, decoramos o feriado com grama e juncos.

5. “Uma Rosa entre os Espinhos”
O Bnei Yissaschar (1783–1841), explica o costume de embelezar o feriado com flores, assim como o costume de adornar o rolo da Torá
com flores, elaborando no verso: “Como uma rosa entre os espinhos,
assim é o meu amado entre as filhas”, o Midrash conta a história de
um rei que tinha um pomar plantado com belas árvores. Ele confiou
a um vassalo e foi embora. Depois de um tempo, o rei voltou e encontrou-o cheio de espinhos, então ele trouxe lenhadores para cortar tudo. No entanto, olhando atentamente para os espinhos, notou
entre eles uma única rosa. Ele sentiu o seu perfume e seu ânimo se
acalmou. O rei disse: "O pomar inteiro será salvo por causa dessa
flor".
De maneira semelhante, o mundo inteiro foi criado apenas por causa
da Torá. Depois de 26 gerações, D’us olhou atentamente para o Seu mundo para averiguar o que havia produzido e achou-o ausente. Olhando de perto, Ele viu uma única
rosa - a nação Judia. E quando Ele lhes deu os Dez Mandamentos, e o povo Judeu proclamou “Nós faremos e ouviremos”, Seu espírito foi acalmado. Disse D’us: “O pomar será
salvo por causa dessa flor. Por amor da Torá e de Israel, o mundo será salvo ”.
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6. Colheita e as Primeiras Frutas
Alguns explicam que esse costume é baseado no fato de que
Shavuot ser chamado de “Festival da Colheita”. Além disso, Shavuot marcou o início da temporada para trazer Bikurim, primeiros
frutos, para o Templo Sagrado. Portanto, nós decoramos com
plantas e flores em lembrança do costume de adornar as cestas
de Bikurim (assim como os bois que lideravam a procissão) com
flores e plantas.

7. Yissachar é concebido
A Torá descreve como Reuven foi em "os dias da colheita do trigo" e
trouxe dudaim (flores) para sua mãe Lea. Desejando as flores, Rachel disse a sua irmã Lea: "Por favor, me dê um pouco do dudaim de seu filho".
Ressentida pela posição de Rachel como esposa favorita, Lea respondeu:
“É um pequeno problema você ter levado meu marido, que [você deseja] também levar o dudaim do
meu filho?” Então, Rachel responde: “Portanto, ele
ficará com você esta noite como pagamento pelo dudaim do seu filho.” O Midrash nos conta que a partir da união naquela noite entre Yakov e Lea, o quinto filho de Lea, Yissachar, foi concebido.
O Alshich (1508–1593) explica que esse incidente ocorreu na véspera de Shavuot. Assim, Yissachar que foi concebido em Shavuot,
foi especialmente abençoado por seus descendentes serem eruditos da Torá e se sentarem no Sanedrim. E o Midrash Talpiot explica
que, com base na opinião de que os dudaim que Reuven trouxe
era um tipo de flor, o costume é embelezar este Yom Tov com flores.
baseado no chabad.org, artigo: 7 Classic Reasons for Shavuot Flowers and Greenery
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