
PURIM EM RESUMO
Sábado à noite e domingo,

23 e 24 de fevereiro de 2013        

OUÇA A LEITURA DA MEGUILÁ
Para reviver os milagrosos eventos de Purim, ouvimos a leitura da Me-
guilá (Rolo de Ester) sábado à noite e uma vez mais no domingo, no 
decorrer do dia. As duas leituras são obrigatórias. Toda vez que o nome 
de Haman for mencionado faz-se barulho com o reco-reco. A leitura é 
ouvida atentamente para que nenhuma palavra seja perdida.

ENVIE ALIMENTOS (CASHER) COMO PRESENTE
Em Purim enfatizamos o mérito da união e amizade judaicas, enviando 
aos amigos dádivas sob forma de alimentos. Remeta a pelo menos um 
amigo, como presente, no domingo no decorrer do dia, através de uma 
terceira pessoa, pelo menos duas espécies comestíveis casher (no mínimo, 
30 g para sólidos e 86 m1 para líquidos) prontas para comer (por exemplo: 
doces, frutas, bebidas, etc.).

PRESENTEIE OS NECESSITADOS
Interesse e dedicação para com os necessitados é uma responsabilidade 
para os judeus durante o ano todo. Particularmente em Purim, a mitsvá 
mais importante é lembrar-se dos menos afortunados. Dê um donativo 
a pelo menos duas (de preferência, mais) pessoas carentes judias no 
domingo no decorrer do dia. A melhor maneira de cumprir esta mitsvá 
é através da doação direta. Se por acaso não encontrar nenhuma pessoa 
nessas condições deposite pelo menos algumas moedas nas caixinhas 
de tsedacá.

PARTICIPE DE UMA REFEIÇÃO FESTIVA 
Como em todas as festas, uma refeição especial é feita para celebrar Purim 
(incluindo carne e vinho), quando familiares e amigos se reúnem para 
comemorar a data. Esta refeição acontece domingo durante o dia.

As crianças também devem ser incentivadas a observar estes preceitos.

O BEIT CHABAD PERDIZES LHE DESEJA FELIZ PURIM!

MAIS DETALHES SOBRE PURIM
Jejum de Ester
• Este ano, por conincidir com o Shabat, o jejum da véspera de Purim (Taanit 
Ester) é antecipado para quinta-feira, 21/2, às 4h45 terminando no mesmo 
dia às 19h07.
Machatsit Hashêkel
• É tradição doar três moedas de meia unidade monetária (machatsit 
hashêkel) para caridade antes de Purim. Este ano, a doação é feita na tarde 
de quinta-feira, 21/2, antes da oração de Minchá. Quem não o fez neste dia,  
pode fazê-lo no próprio dia de Purim.
Costume
• É costume fantasiar-se em Purim em lembrança ao milagre, quando o 
decreto de aniquilação foi transformado em salvamento.
Prece
• Recita-se AI Hanissim na Amidá e no Bircat Hamazon após as refeições - uma 
breve prece de gratidão a D-us pelo salvamento milagroso de nosso povo.

O meio-Shêkel
O meio-Shêkel nos lembra a doação dos judeus neste mês na época do Templo Sagrado, 

uma participação nos sacrifícios públicos diários durante o ano todo. 

A história
Celebra-se Purim no dia 14 de Adar em comemoração ao milagroso salvamento do povo 

judeu. Os fatos descritos no livro de Ester ocorreram por voltado ano 450 A.E.C. O nome Purim 
deriva da palavra “pur” que significa sorteio em persa, o método usado por Haman para escolher 
a data em que pretendia liderar seus exércitos para um massacre total, dos judeus.

Mordechai, conselheiro do rei Achashverosh, vestido de andrajos e cinzas, conclamou os 
judeus para retomar à Torá. Sua prima, a rainha Ester, jejuou em penitência por três dias e 
pediu ao povo judeu para fazer o mesmo. Só então encaminhou-se até o rei para acusar Ha-
man de querer matar seu povo. Os judeus obtiveram permissão para se defender e, em 13 de 
Adar, lutaram contra o inimigo, destruindo-o. Para rememorar este dia de prece e jejum que os 
judeus fizeram antes da vitória, nossos sábios instituíram o Jejum de Ester. E no dia seguinte 
festejaram Purim.

A lição é clara: apenas aderindo à herança sagrada da Tradição Judaica pode-se assegurar a so-
brevivência do povo judeu e influenciar as nações do mundo a levar uma vida digna e justa.

Fantasiando-se em Purim
Existem dois tipos de milagres: aquele que é óbvio e o que está oculto pela Natureza, não 

perceptível ao ser humano. O milagre de Purim foi do segundo tipo. Fantasiamo-nos em 
Purim para reafirmar que a Natureza é nada além de uma “fantasia” da mão Divina.
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