
1. O que significa Ahavat Israel?
a) viagem para Israel
b) vamos comemorar
c) a palavras “Semanas” em hebraico
d) amor ao próximo

2. Qual o animal que podemos usar o chifre para fazer o Shofar?
a) carneiro
b) zebu
c) vaca
d) touro

3. O 1º dia de Rosh Hashaná coincide com que dia da criação?
a) sétimo
b) terceiro
c) sexto
d) oitavo

4. No caminho da Akedá, nosso patriarca Avraham foi obstruído por?
a) uma Avalanche
b) um Rio
c) uma Serpente
d) um Abismo

5. O som do Shofar serve para despertar o sentimento de?
a) festa e dança
b) arrependimento e teshuvá
c) banquete e fome
d) preguiça e sono

Respostas das Charadinhas:
1 - O futuro
2 - A palavra fim
3 - O cotovelo direito
4 - O acento

5 - Quatro
7 - De coração
8 - Segundo lugar
10 -A planta do pé

11 - O acento agudo.
13 – Adiantando o relógio
14 - Vem cá sobrinho
15 – O relógio

6 - Quando esta devendo a peruca que comprou.                  16 - A Fumaça.           17  A Idade.
9 - Só é possível ultrapassar o último colocado quando você está em primeiro e dá uma volta em cima do último. Portanto você
está em primeiro.
12 - Porque vão ter que entrar no rodízio pelo menos uma vez na semana.
Respostas do Pepino:
1.Ano Novo judaico, comer maça com mel 2.usamos frutas 3.toque do Shofar 4.reza de Tashlich 5.livro da Vida 6.patriarca Itzchak
7.criação do mundo 8.Tzom Guedália9.Yom Kipur
Respostas do Quiz: 1.d, 2.a, 3.c, 4.b, 5.b
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Queridos irmãos e irmãs:
Rosh Hashaná é o momento importante no qual paramos para fazer nosso balanço:
meditamos e tomamos as decisões que julgamos acertadas para nos conduzir de forma
melhor para nós e a criação de acordo com nossa abençoada Torá. E para nos ajudar nessa
tarefa,  lembremos  que  o  exemplo  de  nossos  ancestrais,  Z L,  sempre  ajuda  quando
precisamos orientação; Pois abaixo selecionamos algumas pérolas:
1. Sobre a inspiração na Tefilá:
Um chassid  foi  até  Rabi  Mordechai  de  Denaburg  e  pediu-lhe  permissão  para  sair
mais cedo.
"Por que está com tanta pressa?" perguntou Rabi Mordechai.
"Rebe," respondeu o chassid, "rezarei a tefilá em Rosh Hashaná e preciso revisar o
Machzor e me preparar."
"O Machzor," disse Rabi Mordechai, "não mudará. É mais importante que você
passe em revista seus atos e prepare a si mesmo."
2. Sobre a Sinceridade:
O  Chafêtz  Chaim  disse:  "Não  é  aquele  que  bate  no  peito  que  é  perdoado,  mas
aquele cujo peito bate dentro dele por causa das averot, pecados, que cometeu."
3. Sobre a oportunidade individual:
Um afamado Chazan, cantor, sempre explodia em lágrimas nas palavras: "O homem
foi criado do pó e ao pó voltará", na prece de Rosh Hashaná.
Um chassid, certo ano após as preces, perguntou-lhe: "Por que estava chorando? Se
as  palavras  fossem:  'O  homem foi  criado  do  ouro  e  ao  pó  retornará,'  eu  poderia
entender teu lamento. Mas como o homem foi criado do pó e ao pó retornará, o que
ele perde? Pelo contrário, no intervalo entre ser criado do pó e retornar ao pó, o
homem tem a oportunidade de fazer boas ações, e assim, nada há pelo que chorar!"
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Vejamos quanto você sabe sobre Judaísmo e o quanto precisa perguntar
ao Papai e a Mamãe:

Substitua o “Pepino”:
Abaixo temos várias afirmativas sobre Judaísmo. É claro que o
pepino não pertence realmente a nenhuma delas. Substitua a palavra
“Pepino” pela resposta correta para tornar estas frases verdadeiras!

1. O Rosh Hashaná é  o Pepino judaico.  Temos  o
costume de comer Pepino com mel nesta noite.

2. Usamos Pepinos, que não comemos durante os
últimos  meses,  para  fazer  a Brachá (benção)  de
Shechianú nas refeições da noite de Rosh Hashaná.

3. É mitzvá escutar o toque do Pepino nos dois dias de Rosh
Hashaná.

4. Temos o costume de visitar um local com peixes e
simbolicamente jogar nossos pecados fora na reza do

Pepino após a reza da tarde do 1º dia.

5. Em Rosh Hashaná, o livro do Pepino está aberto e
somos assinados para um Bom e Doce Ano.

6. Nesse dia, relembramos a Akedá (oferecimento em
sacrifício) de nosso Patriarca Pepino.

7. Em Rosh Hashaná, lembramos da criação do Pepino.

8. Esse  ano,  o  jejum  de Pepino,  3  de  Tishrei,  cai  no
Domingo.

9. No Shabat, 25/Set, comemoraremos o dia do Pepino.
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Todos concordamos que as charadinhas ajudam a despertar o
ânimo e o entusiasmo. Esperamos que essas lhe possam estimular:

1 - O que é que ninguém pode ver mas está sempre na nossa frente?

2 - O que é que pode acabar com qualquer coisa com apenas três letras?

3 - O que é, o que é, que você segura com a mão esquerda e não
consegue com a direita ?

4 - O que é que esta sempre acima do céu ?

5 - Numa família há três irmãos, cada um tem uma irmã. Quantos filhos
são?

6 - Quando um homem pode dizer que esta endividado até a cabeça ?

7 - Qual era o problema do decorador quando procurou um médico ?

8  -  Você  está  competindo  em  uma  corrida  e  ultrapassa  o  corredor  que
está em segundo lugar. Em que posição você está agora?

9  E se você ultrapassou o último corredor, em que posição você está
agora?

10  -  Qual  foi  a  primeira  planta  que  os  portugueses  trouxeram  para  o
Brasil?

11 - O que é que nós sempre somos obrigados a colocar no pé?

12 - Por que os motoristas locais levam garfo e faca no carro?

13  Qual a maneira mais fácil de passar o tempo?

14 - Qual o contrário de volátil ?

15 - O que é que tem quartos mas não tem salas, tem meias mas não tem
pés?

16 - O que é, o que é, que pode encher uma sala mas não pode encher
uma colher ?

17 - O que é, o que é, que sempre aumenta mas nunca diminui ?
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