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O KC ATRAVESSOU MARES 
E DESERTOS PARA SE SEN-
TAR COM VOCÊ AQUI      
     HOJE!!!!!!
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Editorial

EAEEEEEEEEE RAPEIZEE, tudo bem com vocês?????? Curtiram o seder 
de vocês????? E o nosso, FOI IRADÍSSIMO né???? 

 Ainda um pouco nesse clima de Pessach, nada melhor do que ler um KC  
irado, com jogos e várias matérias super interessantes sobre o assunto né? 

 Então galera como todos sabem, o Pessach celebra a libertação do povo 
judeu da escravidão no Egito, onde no seder contamos à história da libertação  
do povo judeu do Egito.

 Uma comparação com esta que gosto de fazer é a de que a chazit nos 
liberta da tecnlogia, mas como assim Jamal, tá maluco cara?

 Não, durante toda a semana, a Chazit é o único lugar em que eu con-
sigo me desligar totalmente da internet. Focando somente nas peulot e nos 
chanichim que estão no sábado.

 Lá é um lugar onde nos divertimos, damos risadas, curtimos, durante 
algumas horas sem tem a menor necessidade de olharmos o Whatss App, en-
trarmos no Facenook ou Tweetarmos. Por isso para mim é um lugar que nos 
liberta desse vício que é a tecnologia hoje em dia para nós.

 Voltando a falar do nosso seder, como sempre, o seder da Chazit veio 
para ser um pouco diferente, com mais diversão, mais animação, alegria, 
mas sempre lembrando de todos os perrengues que conseguimos vencer, até 
conseguirmos nos libertar do Egito.

 Então é isso galera, espero que tenham gostado do Seder e que este-
jam prontos para mais um Kc ABSURDOOOOO!!!!! 

Chag Sameach!!!!! 

    Chazak vê Alê
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Saul Xexeoquer

- Expressividade máxima
- Lucióla ta chegando
- Show do JB na hebraica
- Longe do museu do índio
- 1 Cre x 0 Uri
- O cara do lado do Jamal não é o pai do Jamal
- Tem que ter peito pra ser mazkir(a)
- “Eu adoro essas gordurinhas” 
- Po, troca a musica ai
- ABAIXA A MUSICA!!!
- Novo lançamento do Dolly Latinha
- Ta muito rebelde
- Sobe Moshe pro monte sinai
- Desce Moshe do monte sinai
- Sobe denovo
- Desce denovo
- Zé volta atacado
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Efraim Suez
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Made In Israel

Kol Chazit #416

Qual a diferença das comemorações de pessach no mundo e em Israel? 
Pessach em Israel é um chag muito especial. Para você saber mais de como 
é celebrado lá, vem ai 10 curiosidades sobre Pessach em Israel. 

1- A maioria dos supermercados não vedem coisas com Chametz (farinha). 
Os produtos contendo Chametz são tapados e não são vendidos.
2- Em Israel é o inicio da Primaveira e por isso outro nome do chag, é 
Chag HaAviv. 
3- Durante a semana toda não tem aulas em Israel. No total são 3 semanas 
de férias. 
4- Todas as famílias aproveitam a festa para sair em passeios por Israel e 
para o exterior
5- A Matza mas popular é a Matza com Chocolate. Chocolad Hashachar é a 
marca que os israelenses mais gostam. 
6- Voce pode ir no Mc Donalds e pedir um hambúrguer com pão kosher de 
pessach.
7- O estado de Israel vende seu Chametz antes do chag à um não judeu e 
depois de pessach volta a comprar dele... 
8- Durante o Chag se faz a reza dos Coahanim (Birkat Hakohanim) maior 
do mundo. Milhares de pessoas chegam ao kotel para serem abençoados.
9- Muitos Israelenses que não podem tirar o chametz de suas casas antes 
do chag, passam o Chag tudo num hotel. 
10- Em Israel foi feita a maior Matza do mundo. Medindo 7.5m x 2m

Moscas
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Somos 
muuuuito ami-

gassss! 
Adoraaamos 
brincar com a 
água, uhull!

KColuna das Mulheres

Algumas reflexões desse pessach e das últi-
mas semanas)

Porque nesta noite lembramos.
Lembramos o desamparo dos oprimidos diante 
da arrogância dos poderosos.
Lembramos com alívio: é passado.
Lembramos com tristeza: é presente.
Lembramos com medo: é futuro. 

Ainda existem Faraós. Ainda existem escra-
vos. Seus escravos se contam aos milhões, 
neste mundo em que vivemos: os oprimidos 
e os testemunhas. Enquanto os Faraós ai-
nda são os poderosos, seus escravos são os 
oprimidos. 

Os Faraós modernos já não constróem 
pirâmides, mas sim discursos que disseminam 
ideais desumanos, submissos e opressores. Os 
Faraós modernos usam discurso de ódio. Os 
Faraós modernos usam parte de minorias para 
fragilizar as mesmas. Os Faraós modernos 
submetem corações e mentes alienadas pelo 
próprio discurso irracional. Os Faraós mod-
ernos são nacionalistas, mas escolhem quem 
deve se juntar a eles. Os Faraós modernos 
aplaudem com ironia os opositores. Os Far-
aós modernos constroem muros que dividem 
a Cisjordania. Os Faraós modernos impedem 
a educação e o diálogo. Os Faraós modernos 
desrespeitam e machucham os mais sensíveis 
e os mais corajosos. Os Faraós modernos cri-
am feridas e barreiras fáceis de serem destruí-
das, mas difíceis de serem reconstruídas.
Os escravos, 
Os escravos são homossexuais privados de 
seu amor; são trans 
privados de ter um corpo como a alma; são os 
negros vítimas do racismo; são os refugiados 
sem lar na Europa; são as mulheres alvos de 
objetificação e violência; são os praticantes 
do candomblé limitados de viverem a sua 
religião; são as populações indígenas privadas 
de suas riquezas naturais; são os civis de Síria 
esquecidos por fecharmos os olhos; são os 
movimentos juvenis desamparados por ofen-
sas e críticas sem diálogo; são as crianças 
presas na mentalidade dos adultos; são mui-
tos de nós. 

Para estes, ou melhor, talvez para 
nós, ainda não chegou o dia da 
travessia. A vida ainda é amarga 
como o maror. A luta é antiga como 
os 40 anos de escravidão. A batalha 
é um campo de guerra. 

É deles também que lembramos 
nesta noite e que não deixaremos 
que lutem sozinhos nessa traves-
sia. Com eles repartimos o amor, 
dividimos a empatia e um pedaço de 
nosso seder. 
Que não sejamos ingênuos o sufici-
ente para ignorar o drama de seus 
mundos, para reconhecer que é pre-
ciso apoiar a luta e batalhar contra 
os Faraós para que todos atinjam a 
própria liberdade. Que não sejamos 
testemunhas mais uma vez. Que não 
sejamos incoerentes com os nossos 
valores e com as nossas famílias. 
Que possamos dialogar sempre para 
alcançarmos nossos objetivos. Que 
sejamos sempre nós sem invadir o 
outro. Que nossas escolhas sejam 
sempre condizentes com os valores 
humanos do judaísmo e com a es-
sência do nosso povo. 
Não existe liberdade plena enquanto 
houver qualquer tipo escravidão e 
enquanto formos testemunhas.

Ruth Fiszon Zagarodny
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Pestes nos animais
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Pessach na Diáspora
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E ai, galera Chazitiana! Aqui quem fala é a Gi Malka e eu vim contar um pouco 
pra vocês de como é o meu Pessach nessa tal de diáspora. 

O nosso “ritual” já começa pre-Seder: meu pai (como bom anfitrião que é) cria um 
belo grupo de Whatsapp com todas as pessoas da família que vão no Seder - e ai 
ja viu ne?! Nesse grupo o primeiro passo é discutir o cardápio e quem leva o quê. 
Mas logo depois vira aquele claaassico ‘grupo da família’. Conforme o dia do Sed-
er vai se aproximando, fotos das comidas sendo preparadas vão sendo recebidas. 

Chegando no dia do Seder, que a propósito é na minha casa (inclusive eu não me
Lembro um ano em que o Seder não foi lá em casa), a gente fica em função do 
chag: achar a keara, ver se todos os ingredientes foram comprados, arrumar mesa, 
descer a louça, e por aí vai. E meu pai passa os dois dias anteriores preparando 
nossa Hagada express e procurando coisas legais pra falar. Já é normal que ele se-
pare também esses textinhos pra cada um de nós que vamos estar - e ele adora! O 
Seder em si é bem rápido e objetivo - do jeito que a família gosta. 

E depois chega a melhor parte: o jantar!!! Todo mundo com água na boca já se 
prepara pelo que estar por vir! Ah e nesse meio tempo rolam umas fotineos. Mas 
ai todo mundo ataca o jantar e vai sentar em algum lugar da sala. Conforme as 
pessoas vão terminando, as sobremesas vão sendo preparadas. Só pra enlouquecer 
todo mundo de novo. 

Depois desse jantar farto, as pessoas ficam de social e tudo mais, meus primos 
ficam jogando vídeo gama mas chegando perto das 23:30 o povo já vai armando 
barraca pra partir. E assim passou mais um Seder. 

Assim como todo ano. Sempre igual e sempre família. 

(Mas depois todo minha sai do grupo do WhatsApp)

Chag Samech queridos!!!!!

Beijos,

Gi

Chuva de Granizo
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Coluna Shnat
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Gafanhotos
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KConsumidor
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Roni Wine

- Sabor de pizza preferido: pepeRONI
- Quando olha pro alto grita: olha um dRONI
- Doce fino francês preferido: macarRONI
- Sério de livros favorito: cRONIas de narnia
- O que acha que é desacordo com os usos e costumes de uma épo-
ca: AnacRONIco
- Odeia quanto te respondem com: iRONIa
- Cantora preferida: Amy WINEhouse
- Seu melhor amigo: Harry Potter

Escuridão


