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Caros leitores: 

Estamos na véspera de Chag Shavuot e a mensagem a todos 
é para que aproveitem ao máximo a festa, recebendo a Torá 
com toda a alegria e intensidade e escutando os 10 
mandamentos com a leitura da Torá na quarta-feira em 
toda Sinagoga, dia 20 de de Maio pela manhã. 

Esperamos que vocês gostem da Revista Torakids após alguns 
anos sem estar sendo publicada. Afinal estamos reiniciando e 
esperamos que as atividades aqui contidas tragam sorrisos a 
todos. 

Essa edição está dirigida a o uso das 
Brachot – Bençãos que temos a 
honra e o privilégio de fazer ao 
comermos alimentos, especialmente 
Casher, espero que gostem uuum. 

Ainda nesse número incluímos um 
joguinho para trocar roupinhas de 
um bonequinho com o objetivo de nos acostumar com a 
Mitzvá de Tzitzit – franjas nos cantos da roupa – Mitzvá que 
Hashem nos comandou para relembrarmos todas as mitzvot 
de nossa Torá no nosso dia-a-dia. 

O tempo passou e o Projeto Ahavat Israel está de cara nova, 
inicialmente estavamos em projetoahavatisrael.org, com 
Parashat haShavua e a Revista ToraKids, e agora estamos 
com um projeto todo novo em escolavirtual.com para você 
nosso amiguinho. 

Há nele uma rádio - radiosimcha.com - tocando 24h por 6 
dias da semana (menos Shabat). Temos uma Biblioteca 
Virtual para as crianças, a Revista Chana para as mulheres, o 
Museu do Orgulho Judaico com nosso orgulho, estamos 
iniciando o Ulpan de Hebraico para aqueles que querem 
aprender a lingua HeBraica, contamos com o Gibi Turma da 
Mitzvá e ainda estamos iniciando com um projeto ambicioso 
- Judaismotv.net. Divulguem e nos escrevam em 
contato@projetoahavatisrael.org.                Chag Sameach 
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Meses do Calendario Judaico 

 

 

Tishrei Teves Adar Tamuz 

Chesvan Shevat Nissan Av 

Kislev Sivan Iyar Elul 
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Nossos Sábios ensinaram: “tudo nesse 
mundo têm um propósito especial …”  

Por exemplo, quando nós comemos, nós 
temos a oportunidade de cumprir a 
mitzvá de comer comida Kasher.  

E nossos Sábios explicam: “a maneira 
correta de fazê-lo é louvando a Hashem, 
o criador dos céus e da terra, dizendo 
uma Brachá (bencão) antes e outra 

depois da refeição”. 

Então vamos aprender um pouco a 
respeito das Brachot! 
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ALGUMAS  
              BrachoT  

 

Todas as Brachot de alimentos têm o mesmo início. 

"Baruch ata ad-onay, elo-heinu melech haolam..." 
"Bendito és Tu nosso D-us, Senhor de todo o universo..."  

Para Pão (Chalá): 
"...Hamotzi lechem min ha'aretz". 
"...que Tira o pão da terra ". 

Para Vinho & Suco de Uva:  
"...Borê perí hagafen". 
"...que Criastes o fruto da vinha ". 

Para Bolos, Biscoitos, Massas, Farináceos .: 
"...Borê minei mezonot". 
"...que Criastes vários tipos de alimentos ". 

Para Frutos de Árvores:  
"...Borê perí ha'etz". 
"... que Criastes o fruto da árvore". 

Para Vegetais:  
"...Borê perí ha'adamah". 
"... que Criastes o fruto da terra". 

Para Bebidas, Carne, Peixe e Laticínios:  
"...Shehakol nihyah bidvaro". 
"...que todas as coisas foram criadas através de sua vontade".  
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AA  PP  KK  HH  QQ  TT  SS  NN  
 

boa pergunta 
 

 

Eu tenho uma maça inteira e uma metade 

de uma das frutas do “shivat ha’minim”. 

Sobre qual delas eu devo fazer a Brachá? 

Pista: Nós estudamos que quando alguém estiver 
planejando em comer algumas frutas diferentes 

(sendo todas bore peri haétz), então deve ser 

escolhida qualquer uma das frutas para se fazer 

a Brachá e mais nenhuma Brachá é requerida para 

se comer das demais. E nós devemos escolher a 

fruta para a brachá baseados no seguinte 

critério: 

A primeira escolha deve recair sobre uma dentre 

as “shivat haminin” (azeitonas, tâmaras, uvas, 

figos e romãs- nessa ordem). Não havendo 

nenhuma das 7 frutas anteriores, então devemos 

escolher uma fruta qualquer, desde que inteira. 

Mas se todas as frutas estiverem inteiras ou 

cortadas, então deve-se escolher sua fruta 

preferida para fazermos a Brachá 

Solução: Uma fruta que seja parte dos “shivat 
haminim”, “sempre terá precedencia sobre as 

demais mesmo que não esteja inteira. E a razão 

é que mesmo não estando inteira, as frutas do 

“shivat haminim” são sempre consideradas como 

as mais importantes das frutas. 

 
Fonte: Mishná Berurá - Orach Chaim, 211:4  . 
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Ache as palavras e complete a linha pontilha em frente 

delas. Então use a letra nos espaços numerados para 

solucionar o enigma no final da folha. 
 

HSKAELO S  H  E  A  K  O  L 
1 

NOHTBKAAMAZRI _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
2 

TZOMNEO _  _  _  _  _  _  _ 

TERIEHZPA _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
                       3 

MDHAAA’A _  _  _  _  _  _  _  
         4 

FGREHPANIAE _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
                            5 

ZTMAIOH _  _  _  _  _  _  _  _ 

NHCUEEHHSAI     _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _ 
   6 

 

eeennnIIIgggmmmaaa   
O que devemos fazer antes de comer ou beber algo? 

 

_   _   _   _   _   _ 

2       3      4       6       5       1 



TorahKids Magazine – Shavuot 5770, Maio/2010 

12  

 



TorahKids Magazine – Shavuot 5770, Maio/2010 

  13 



TorahKids Magazine – Shavuot 5770, Maio/2010 

14  

 

 

Eu estou do lado direito dos 
batentes das casas judaicas, voce 
pode me ver quando voce entra e 
sai. Eu tenho a primeira parte do  

Shemah Israel dentro de mim. E eu 
sou uma lembranca constante da 
presenca de D−us. Quem sou eu?  
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Uau, voce e’ tao 

esperto! Voce 

descobriu. 

E sou a Mezuza!  
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Tzitzit 

 
SHELACH – BAMIDBAR 

 (N’UMEROS)  13:1 — 15:41 
HASHEM FALOU A MOSHE DIZENDO 
PARA FALAR AOS FILHOS DE ISRAEL. E 
DIGA A ELES PARA FAZER FRANJAS NOS 
CANTOS DE SUAS VESTIMENTAS POR 
TODAS AS SUAS GERAÇÕES... E 
COLOCARAM SOBRE OS TZITZIT UM FIO 
AZUL CELESTE... E QUANDO OLHARES 
PARA ELE TE LEMBRARÁS DE TODAS AS 
MITZVOT QUE EU TE COMANDEI... 
 

Veja o jogo na próxima página 
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Jogo da Tzitzit1  

 

Para poder jogar este jogo, você precisa cortar e colar 
nos locais indicados,  

Em outra página, você encontrará roupas para vestir o 
boneco do menininho.  

Por favor não esqueça do Tzitzit! ! ! 
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Jogo do Tzitzit2  

 

A Torá foi dada a nós através de Moshe, o servo 

mais fiel de Hashem. 

E cada Judeu em particular, menino ou menina, é 

herdeiro da Torá por si mesmo. Se estudou a 

Torá por vários anos ou somente sabe um 

pouquinho, ela é igualmente sua herança – para 

estudar e cuidar, o presente mais especial que 

Hashem já deu! 
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PPrrooccuurree  aabbaaiixxoo  ppeellooss  ddiiaass  

ddaa  sseemmaannaa  eemm  HHeebbrraaiiccoo  
 

 

Yom Rishon (Domingo)  Yom Sheni (Segunda) 

Yom Shlishi (Terça) Yom Revii (Quarta) 

Yom Chamishi (Quinta)  Yom Shishi (Sexta) 

and  Shabbos 
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Jogo Dos 7 Erros 
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444000   ddd iiiaaasss    aaafff ooosss    MMMaaatttaaannn    TTTooorrraaa ,,,    

MMMooossshhheee    tttrrrooouuuxxxeee    ooosss    

Asseret  Hadibrot. 

Agora ajude Moshe a se reunir com o Bnei Israel: 
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1- em que dia da crição hashem fez as 
árvores  e as plantas? 

(   )  primeiro 

(   )  terceiro 

(   )  quarto 

(   )  quinto 

2- quem foi a esposa de nosso patriarca 
itzchak? 

(   )  Rachel 

(   )  Sara 

(   )  Lea 

(   )  RIVKA 

3- Quem sucedeu a MosHe como lider do 
(bnei israel)povo Judeu? 

(   )  KAlev 

(   )  Yoshua 

(   )  Nun 

(   )  PinChas 
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 4- quem era o irmão de Moshe? 

(   )  itro 

(   )  Merari 

(   )  AHaron 

(   )  KEhat 

5- quem tinha uma tunica de muitas 
cores, presente de seu pai? 

(   )  YOSEF 

(   )  Yoshua 

(   )  Levi 

(   )  ReuVen 

6- Quem não era filho de terach? 

(   )  Nachor 

(   )  Serug 

(   )  AVram 

(   )  Haran 

7- qual das pragas abaixo não fez parte 
das pragas que hashem enviou ao faraó? 

(   )  gafanhoto 

(   )  fogo 

(   )  escuridão 

(   )  sapos 
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SShhaavvuuoott   

LLLiiiggguuueee   ooo   PPPooorrrtttuuuggguuuêêêsss   eee   ooo   HHHeeebbbrrraaaiiicccooo:::   

SSShhhaaavvvuuuooottt   

“““SSSeeemmmaaannnaaasss”””   
   

ZZZeeemmmaaannn   MMMaaatttaaannn   TTTooorrraaattteeennnuuu   

TTTeeemmmpppooo   dddaaa   eeennntttrrreeegggaaa   dddaaa   TTTooorrrááá   
   

CCChhhaaaggg   HHHaaabbbiiikkkuuurrriiimmm   

FFFeeessstttiiivvvaaalll   dddaaasss   PPPrrriiimmmíííccciiiaaasss   
   

CCChhhaaaggg   HHHaaakkkaaatttzzziiirrr   

FFFeeessstttiiivvvaaalll   dddaaa   CCCooolllhhheeeiiitttaaa   
   

AAAssseeerrreeettt   HHHaaadddiiibbbrrrooottt   

111000   MMMaaannndddaaammmeeennntttooosss   
   

MMMeeegggiiillllllaaattt   RRRuuuttthhh   

LLLiiivvvrrrooo   dddeee   RRRuuuttthhh   
   

BBBiiikkkuuurrriiimmm   

PPPrrriiimmmeeeiiirrrooosss   FFFrrruuutttooosss   (((PPPrrriiimmmíííccciiiaaasss)))   



TorahKids Magazine – Shavuot 5770, Maio/2010 

28  

 

Shavuot 
    e     o  

 leite 
Bnei Israel foi permitido comer produtos “chalaví” (laticínios) em 

Shavuot. Vamos testar teus conhecimentos e verificar o quanto você 

conhece a respeito da festa de Shavuot? 

1. Bnei Israel recebeu a leite em Shavuot. 

2. Hashem deu os 10 leite para o povo Judeu. 

3. A Torá tem 613 leite. 

4. Nós temos 248 Mitzvot leite na Torá. 

5. Shavuot é chamado Chag leite por causa do oferecimento dos 

primeiros frutos. 

6. Há um costume de se ler Megilat leite em 

Shavuot. 

7. O dia que segue ao Chag costuma ser chamado de leite Chag. 

8. Nós recemos a Torá no Monte leite. 

9. Bnei Israel proclamou Naasê veleite antes que 

eles receberam a Torá. 

10. Na primeira noite de (Erev) Shavuot, nós costumamos estudar 

o leite durante a noite toda. 

11. “Torah tzivah lanu leite, morashah kehilat leite. 
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Teste tua atenção e encontre 10 diferenças: 
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Solução de “Ache o caminho”: 
 

 

 

Solução das 10 Diferenças,: 
 

 

 
 

Solução do Jogo dos 7 Erros 

 

 

 

Solução do Kosher Quiz  
1.Terceiro, 2.Rivka, 3.Yoshua, 4.Aharon, 5.Yosef, 6.Serug, 
7.Fogo. 
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Solução do Enigma das BRACHOT  
 
 

 



TorahKids Magazine – Shavuot 5770, Maio/2010 

32  

Soluções 

Meses Hebraicos 

 

Dias Hebraicos  

 

 

 

Solução Shavuot e Leite 
1. Bnei Israel recebeu a Torá em Shavuot. 
2. Hashem deu os 10 mandamentos para o povo Judeu. 
3. A Torá tem 613 mandamentos. 
4. Nós temos 248 Mitzvot positivas na Torá. 
5. Shavuot é chamado Chag Habikurim por causa do oferecimento 
dos primeiros frutos. 

6. Há um costume de se ler Megilat Rut em Shavuot. 
7. O dia que segue ao Chag costuma ser chamado de Isru Chag. 
8. Nós recemos a Torá no Monte Sinai. 
9. Bnei Israel proclamou Naasê venishmá antes que eles receberam 
a Torá. 

10. Na primeira noite de (Erev) Shavuot, nós costumamos estudar o 
Tikun lel Shavuot durante a noite toda. 

11. “Torah tzivah lanu Moshe, morashah kehilat Yakov. 


