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1. Resumo da história da Meguilat Esther 
 
Segundo a Meguilat Ester, o livro de Ester na Bíblia, tudo 
começou com a decisão do rei Achashverosh de transferir a 
capital do império, da Babilônia para Shushan. Ele preparou 
uma grande festa para comemorar a mudança e ordenou que 
sua esposa, a rainha Vashti, desfilasse para mostrar sua beleza 
a todos. Mas Vashti recusou e o rei a expulsou da cidade. 
O tempo passou e Achashverosh caiu em depressão. Seus 
conselheiros sugeriram que ele escolhesse uma nova esposa. O 
rei gostou da idéia e ordenou que as mais belas jovens, 
selecionadas em todo o império, fossem levadas a Shushan. Lá, 
ele escolheu Ester, que escondeu sua origem judaica por 
sugestão de seu tio Mordechai, para não irritar o rei. 
Mordechai conquistara a confiança de Achashverosh ao 
relatar-lhe uma conversa entre dois guardas, no palácio, sobre 
um plano para matar o rei, que, ao saber disso, mandou 
executar os conspiradores. O problema é que isso provocou a 
ira do poderoso ministro Haman. 
Utilizando sua influência, Haman conseguiu convencer o rei de 
que os judeus, que tinham costumes diferentes, conspiravam 
contra o trono. Achashverosh assinou então um decreto 
ordenando o extermínio de todos os judeus persas em um só 
dia: 13 de Adar, no calendário judaico, escolhido em um “pur”, 
sorteio. Além disso, uma noite, Haman cruzou com Mordechai, 
na rua. Como a tradição proíbe que os judeus se curvem diante 
de qualquer homem, Mordechai não obedeceu a uma lei que 
obrigava todos a reverenciarem o ministro. Com mais raiva 
ainda, Haman mandou construir uma forca especialmente para 
executá-lo. 

 



Mordechai, então, orientou Ester a contar ao rei que era judia 
e que em breve seria assassinada junto com seu povo. Na 
véspera do jantar em que Ester revelaria a Achashverosh sua 
origem, o soberano não conseguiu dormir. Para distraí-lo, seus 
servidores leram uma parte da crônica de seu reinado: era 
exatamente o trecho que contava como Mordechai salvara sua 
vida. 
Ele decidiu recompensar o líder judeu e, no dia seguinte, pediu 
ao ministro Haman uma sugestão sobre o que deveria fazer 
para homenagear um grande homem. Lisonjeado, Haman 
achou que seria o felizardo e propôs ao rei que desse ao 
homem as vestimentas reais e que este fosse conduzido em um 
lindo cavalo, por toda a cidade. 
O rei gostou da idéia e pediu a Haman que conduzisse 
Mordechai, a cavalo, pelas ruas de Shushan. Na mesma noite, a 
rainha lhe contou que era judia e pediu que poupasse seu 
povo. O decreto de Haman foi revogado e o extermínio não 
aconteceu. Humilhado, Haman teve que presenciar a vitória de 
Mordechai e, com ele, de todos os judeus persas. O ministro 
terminou morto na forca que erguera para Mordechai e o dia 
14 de Adar, um dia após a data planejada para o massacre, foi 
escolhido para comemorar Purim. Anos depois, o rei persa 
Dario, filho de Achashverosh e Ester, autorizou os judeus a 
construírem o Segundo Templo.        

 
 
 
Fonte: CIP  

 



2. Símbolos do chag 
 

● Oznei Haman 
○ É um doce tradicional do chag que 

representa a orelha de Haman, que foi 
morto na forca que construiu para 
assassinar todos os judeus.  

● Raashan 
○ Instrumento típico usado para fazer barulho 

quando citamos o nome de Haman, durante a 
leitura da Meguilat Esther. 

 
● Coroas  

○ Um símbolo que representa o Melech (Rei) 
Achashverosh e a Malká (Rainha) Esther. É 
tradicional a confecção e o uso das coroas 
durante o chag. 

 
● Máscaras e Fantasias 

○ As máscaras e fantasias são como um véu 
que cobre o rosto e o corpo e esconde a 
identidade, assim como Esther teve que 
esconder que era judia. Ao mesmo tempo, 
elas destacam aspectos individuais da 
pessoa.  

 
 
Fonte: CIP e madrichim   

 



3. Mitzvot 
 
As Mitzvot são mandamentos Divinos que devemos seguir 
durante o chag. 

 
1. Ouvir a leitura da Meguilat Esther 

A Meguilat Esther, um dos livros do Tanach (Torá, Profetas 
e Escritos Sagrados) conta-nos a história de Purim. Como 
mencionamos acima, há o mandamento de ouvir a leitura da 
Meguilá duas vezes durante a festa: na noite e, novamente, no 
dia de Purim. 

A leitura é feita a partir de um rolo de 
pergaminho escrito à mão. Para cumprir o 
mandamento, é necessário ouvir cada uma 
das palavras.  
 

2. Matanot Laevionim - dar presentes aos carentes 
"Presentes aos necessitados". Uma vez que todos, 

ricos e pobres igualmente, foram salvos do perigo 
mortal, Mordechai desejava assegurar que todos 
tivessem os meios para fazer uma comemoração. 
Portanto, ele ordenou que fosse feita a caridade, de 
modo que todos os judeus, independente de sua 
posição financeira, pudessem celebrar Purim com 
alegria. 

 
3. Mishloach Manot - enviar alimentos a amigos 

Purim é uma festa de união do povo judeu. Haman não 
distinguia quem era mais ou menos religioso, ou onde 
frequentava. Por isso, devemos nos unir em comunidade. Uma 
das formas de o fazer é cumprir o mandamento de Mishloach 

 



Manot: o envio de presentes de alimentos a amigos e 
conhecidos.  

Essa mitzvá é cumprida mediante o envio de um presente 
contendo, no mínimo, dois tipos diferentes de alimentos 
prontos ou bebidas a, pelo menos, um amigo ou 
conhecido. Para cumprir essa obrigação, os 
alimentos devem ser prontos para o consumo.  

É importante ressaltar que ao cumprirmos 
os mandamentos de Purim, devemos ser mais 
generosos nos presentes para os carentes do 
que nos presentes de alimentos para os amigos. 

 
4. Seudat Purim - refeição festiva no dia de Purim 

Um dos mandamentos da festa é fazer uma 
refeição festiva – uma Seudat Purim. Isso celebra o fato 
de que na história de Purim, a queda de Haman 
ocorreu durante um banquete organizado pela Rainha 
Esther. 

 
 

COSTUMES: 
● Jejum de Esther: Quando a Malká Esther foi informada 

sobre o decreto de Haman, ela pediu ao seu tio Mordechai 
que ordenasse aos judeus jejuarem por três dias. Ela 
própria jejuaria, bem como Mordechai. O propósito do 
jejum era ganhar o favor de D'us, para que ela, Esther, 
conseguisse influenciar seu esposo, Melech Achashverosh, 
para frustrar os planos de Haman. 

● Ad lo iada: costume de beber vinho até não se lembrar de 
mais nada - ou até confundir Haman com Mordechai. 
Hoje, é o nome do típico desfile de fantasias. 

 
Fonte: Morashá e Chaguim Laktanim 

 



4. Músicas 
 

Português  Transliteração   עברית

Festa de Purim, festa de 
Purim 
Grande festa aos judeus [às 
crianças] 
Máscaras, reco-reco 
Canções e danças 
 
Vamos fazer barulho: 
Rash rash rash 
Com as matracas 
 
Festa de Purim, festa de 
Purim 
Um manda ao outro comida 
Coisas preciosas, doces 
Delícias doces 
 
Vamos fazer barulho... 

Chag Purim, chag 
Purim 
Chag gadol 
layehudim [layeladim] 
Masechot, raashanim 
Shirim verikudim 
 
Hava narisha: 
Rash rash rash! 
Baraashanim 
 
Chag Purim, chag 
Purim 
Ze el ze sholchim 
manot 
Machmadim, 
mamtakim 
Meged migdanot 
 
Hava narisha... 

  חג פורים, חג פורים,
  חג גדול לילדים!

  מסכות, רעשנים,
  שירים וריקודים!

 
  הבה נרעישה:

  רש רש רש!
  ברעשנים!

 
  חג פורים, חג פורים,

  זה אל זה שולחים מנות.
  מחמדים, ממתקים,

  מגד מיגדנות.
 

 הבה נרעישה...

Eu sou Purim, eu sou Purim 
Feliz e divertido 
Não é que só uma vez por 
ano 
Virei me hospedar 
 
La la la...  
 
Viva Purim, viva Purim 
Batam no tambor e nos 
címbalos 
Quem dera que Purim viesse 
Por um ou dois meses 
 
La la la...  

Ani Purim, ani Purim 
Sameach umvadeach 
Halo rak paam 
bashana 
Avo lehit'areach 
 
La la la...  
 
Heidad Purim, heidad 
Purim 
Haku tof umtziltaim 
Ho mi iten uva Purim 
Lechodesh 
lechodshaim 

  אני פורים, אני פורים
  שמח ומבדח.

  הלא רק פעם בשנה
  אבוא להתארח.

 
  לה לה לה...

 
  הידד פורים, הידד פורים

  הכו תוף ומצילתיים.
  הו מי יתן ובא פורים

  לחודש לחודשיים.
 

  לה לה לה...

 

 



Palhaço pequeno e divertido 
Dança com todos 
Palhaço pequeno meu 
Talvez você dance comigo? 
Talvez, talvez, talvez você 
dance comigo? 
Talvez, talvez, talvez você 
dance comigo? 

Leitzan katan 
nechmad 
Roked im kol echad 
Leitzan katan sheli 
Ulai tirkod iti? 
Ulai, ulai, ulai tirkod 
iti? 
Ulai, ulai, ulai tirkod 
iti?  

  ליצן קטן נחמד
  רוקד עם כל אחד.

  ליצן קטן שלי
  אולי תרקוד איתי?

  אולי, אולי, אולי תרקוד איתי?
  אולי, אולי, אולי תרקוד איתי?

A barba me chega até os 
joelhos 
O bigode tem dois braços de 
comprimento 
 
Será que tem alegre e feliz 
Uma máscara como eu 
Será que tem alegre e feliz 
Uma máscara como eu 
 
Os meus chifres são os do 
bode 
Os meus dentes são os do 
leão 
 
Será que tem alegre e feliz... 
 
À minha frente uma trança 
com uma fita 
Atrás de mim um rabo 
magnífico 
 
Será que tem alegre e feliz... 

Zakan yored li ad 
birkaim 
Safam aroch li 
amataim 
 
Hayesh tzohelet 
usmecha 
Kamoni masecha cha 
cha 
Hayesh tzohelet 
usmecha 
Kamoni masecha 
 
Karnaim li karnei 
hataish 
Sheinaim li shinei 
halaish 
 
Hayesh tzohelet 
usmecha... 
 
Milefanai tzama im 
seret 
Meachorai zanav 
tif'eret 
 
Hayesh tzohelet 
usmecha... 

  זקן יורד לי עד ברכיים
  שפם ארוך לי אמתיים.

 
  היש צוהלת ושמחה
  כמוני מסכה חה חה
  היש צוהלת ושמחה

  כמוני מסכה.
 

  קרניים לי קרני התיש
  שיניים לי שיני הליש.

 
  היש צוהלת ושמחה...

 
  מלפני צמה עם סרט
  מאחורי זנב תפארת.

 
  היש צוהלת ושמחה...

 



Rosa de Yaakov 
Ficou alegria e feliz 
Em vê-los juntos 
[Roupas] azuis de Mordechai 
 
Sua salvação 
Foi para sempre 
E sua esperança 
Em todas as gerações 
Abençoado seja Mordechai 
o judeu 

Shoshanat Yaakov 
Tzahala Vesamecha 
Bir'otam yachad 
Tchelet Mordechai 
 
Tshuatam 
Haita lanetzach 
Vetikvatam 
Bechol dor vador 
Baruch Mordechai 
hayehudi 

  שושנת יעקב
  צהלה ושמחה
  בראותם יחד

  תכלת מרדכי.
 

  תשועתם
  היתה לנצח

  ותקוותם
  בכל דור ודור.

  ברוך מרדכי היהודי.

E Mordechai saiu da 
presença do rei 
Com um vestimento real e 
uma coroa de ouro 
E Mordechai saiu da 
presença do rei 
E a cidade de Shushan ficou 
alegre e feliz 
 
E para os judeus houve luz e 
alegria 
Luz e alegria e felicidade e 
glória 
E para os judeus houve luz e 
alegria 
Luz e alegria e felicidade e 
glória 

Umordechai yatza 
milifnei hamelech 
Bilevush malchut 
veateret zahav 
Umordechai yatza 
milifnei hamelech 
Vehair Shushan 
tzahala vesamecha 
 
Layehudim haita ora 
vesimcha 
Ora vesimcha 
vesason vikar 
Layehudim haita ora 
vesimcha 
Ora vesimcha 
vesason vikar 

  ומרדכי יצא מלפני המלך
  בלבוש מלכות ועטרת זהב,

  ומרדכי יצא מלפני המלך
  והעיר שושן צהלה ושמחה.

 
  ליהודים היתה אורה ושמחה,

  אורה ושמחה וששון ויקר.
  ליהודים היתה אורה ושמחה,

  אורה ושמחה וששון ויקר.

 
 
fonte: Shirim em Português   

 



5. Receita de Oznei Haman 
→ Ingredientes da massa: 

- 4 ovos 
- 1 xícara de açúcar 
- ½ xícara de óleo 
- Suco de 1 limão e raspas (opcional) 
- 5 xícaras de farinha de trigo 
- 2 colheres de chá de fermento em pó 
- 1 colher de chá de baunilha 

 
→ Ingredientes do recheio: 

- 2 xícaras de geleia do sabor que quiser 
- Ou 2 quadradinhos de chocolate 

 
→ Modo de preparo: 
Em uma tigela bata os ovos com açúcar; acrescente os 
ingredientes restantes e amasse até obter uma massa macia. 
Para fazer o recheio, misture todos os ingredientes. Abra em 
superfície enfarinhada, corte círculos com a ajuda de um copo; 
coloque o recheio e feche três arcos formando um triângulo. 
Coloque em assadeira untada. Pincele com gema batida e asse 
em temperatura moderada até dourar. 

E TÁ PRONTINHO!  

 Fonte: Chabad 

 

 



6. Curiosidades  
 

Purim é mencionado na Bíblia?  
O estabelecimento da festa de Purim é de certa forma 

descrito na Bíblia, até porque a Meguilá Esther faz parte dos 24 
livros da Bíblia. Mas ainda é considerada uma festa "rabínica", 
porque foi instituída por profetas, diferente de Pessach e Sucot, 
que aparecem nos Cinco Livros de Moisés.  

 
Como Esther manteve o Shabat sem levantar suspeita?  

Esther tinha sete empregadas (Esther 2:9). Ela fazia um 
rodízio entre elas, para que cada uma servisse num dia da 
semana. Dessa forma, a empregada que servia ela no Shabat 
só a via naquele dia e achava que Esther nunca trabalhava. 
Nos outros dias ela trabalhava porque sabia que ficar sentada 
sem fazer nada não seria saudável para sua saúde mental. 

 
 

Como Mordechai ouviu o plano de matar o rei?  
Alguns dizem que ele soube do plano através de uma 

visão profética (Targum Sheini).  
O Talmud diz que os dois conspiradores, Bigsan e Seresh, 

estavam conversando na sua língua nativa, o Tursi. Mordechai 
era membro do Sanhedrin (assembléia judaica onde ocorriam 
os julgamentos), e sendo assim era fluente em 70 idiomas. (Pelo 
menos, alguns membros do Sanedrín deveriam ser fluentes em 
todos os idiomas. Isso porque eles precisariam interrogar as 
testemunhas na sua língua mãe e não era permitido o uso de 
intérpretes.  
 

 
 

 



Por que o nome de D'us não é mencionado uma única vez na 
Meguilá?  

Num nível mais elevado, a idéia é de que no milagre de 
Purim D'us não foi revelado. Diferente do milagre de Chanucá, 
por exemplo, quando algo sobrenatural ocorreu: um pote 
pequeno de óleo durou por oito dias. Ninguém confundiria 
aquilo como um fato natural. Mas em Purim, os fatos 
aconteceram sucessivamente: Esther tornou-se rainha, ela teve 
acesso ao rei, Mordechai acabou sem querer ouvindo o plano 
dos dois rapazes que queriam matar o rei etc. etc. Então todos 
esses eventos poderiam ser mal interpretados como eventos 
naturais, ou simples "coincidências" se você preferir.  

 
Esther queria ganhar o concurso do Rei?  

Essa é uma impressão que muitos têm dos tempos de 
escola... Absolutamente não. A Meguilá nos conta que 
enquanto as mulheres gastaram 12 meses se embelezando com 
produtos cosméticos, se preparando para o grande evento 
real, Esther exigiu que nenhum ajudante de beleza fizesse nada 
nela.  
 
Quando e onde se passou Purim?  

Purim aconteceu há aproximadamente 2.368 anos atrás 
em um lugar chamado Shushan (Susa), o Irã dos dias de hoje.  

 
Como se comemora Purim em Israel?  

Purim é comemorada com extrema alegria em Eretz Israel. 
Todos se fantasiam, dos 8 aos 80. Nas escolas, os dias são de 
festa total. Nas ruas, há uma mistura de Halloween e Carnaval. 
Fantasias elaboradas e gente feliz pra ir em baladas e festas 
na rua. A leitura da Meguilá ocorre em toda esquina! 
 
fonte: Choveret antiga de Purim do Hebraikeinu 

 



7. Purim nos dias de hoje 
 
  Purim é considerado um chag alegre, no qual nós 
comemoramos a vida fantasiados e, em Israel, isso é levado 
muito a sério. Lá as pessoas vão para a rua com suas fantasias 
bem preparadas e dançam como se não  houvesse amanhã. 
Alguns questionamentos que podemos levar aos chanichim: 
Será que nós nos fantasiamos em alguns momentos da nossa 
vida? E essa fantasia tem um lado positivo e negativo? 
Odiar o outro vai trazer coisas boas para a sua vida? 
O povo judeu dos dias de hoje tem o que aprender com a 
união do povo na história de Purim?

 
 
 
 
 



8. Direcionamento por faixa etária 
 

No Hebraikeinu Gan, as crianças já podem identificar a 
festividade, e dar-lhe o nome usual e frequente, Chag Purim. 
Além disto, por meio de vivências baseadas na arte, no jogo e 
na brincadeira, as crianças poderão conhecer parte dos 
símbolos do chag: oznei Haman, raashan, massechot 
(máscaras) de melech e malka, coroas e cetros. Alguns 
costumes característicos de Purim que enfatizem o “aqui e 
agora” poderão ser vivenciados: preparar mishloach manot, 
ouvir canções típicas e comer oznei Haman. A história da festa 
poderá ser contada de maneira geral e adequada a esta faixa 
etária.  

* Nesta faixa etária, inicia-se o conhecimento das mitzvot 
básicas: mishloach manot, seudat Purim, kriat hameguila 
(leitura).  

 
No Tziporim, quando a criança já manifesta compreensão 

mais intuitiva, e não somente concreta, seus conhecimentos de 
costumes e símbolos se vão ampliando, assim como ouvir a 
Meguila, tocar o raashan, fantasiar-se, usar coroas, cetros e 
massechot (máscaras), preparar mishloach manot, comer oznei 
Haman. Nesta época, a criança já pode entender a história de 
Purim e seu significado, sorteio, contada em linguagem simples, 
além de poder compreender mais facilmente certos valores 
sociais e sentir empatia por personagens e imagens históricas: 
Melech  

Achashverosh, Malka Vashti e Malkat Esther e cenas da 
história. A criança pode aprender os símbolos, músicas e 
costumes (mitzvot) e seus significados, vivenciados pela família 
e pelo ambiente próximo.  

 



* Nesta faixa etária, a criança já pode conhecer as mitzvot 
básicas e seus conceitos: kria bameguila (leitura), seudat Purim, 
mishloach manot, matanot laevionim.  

 
No Dubim, juntamente com a experiência que a criança 

vai acumulando, ela passa a compreender mais 
profundamente o significado de costumes e símbolos 
relevantes, que são de valor para o povo judeu - ouvir a 
Meguila, prestando atenção para tocar o raashan ao ouvir o 
nome de Haman, fantasiar-se de melech ou malka, usando 
coroas e cetros, massechot (máscaras), músicas e tachpossot 
(fantasias). Já pode também preparar mishloach manot, 
confeccionar e comer oznei Haman. Revela curiosidade em 
conhecer a história de Purim que se encontra na Meguilat 
Esther, enfatizando conceitos como Melech Achashverosh, 
Malka Vashti e Malkat Esther, palácio, entre outros, e valores 
ligados à festa e às mitzvot. Outros aspectos que se podem 
abordar com crianças nesta faixa etária são: o histórico e seu 
significado, os valores morais e nacionais ligados à festa, e os 
costumes aceitos pela comunidade e pelo povo e seus 
significados.  

*Nesta faixa etária, a criança já compreende o significado 
das mitzvot, como mishloach manot, seudat Purim, kriat 
hameguila, matanot laevionim.  
 

Nos Hebraikeinus 1 e 2, além de compreender o 
significado de costumes e símbolos relevantes, que são de 
valor para o povo judeu, como ouvir a Meguila, prestar atenção 
para tocar o raashan ao ouvir o nome de Haman, fantasiar-se 
de melech ou malka, usando coroas e cetros, massechot 
(máscaras), músicas e tachpossot (fantasias), os chanichim 
também entendem mais certas subjetividades, como valores 
que a história de Purim nos transmite para nosso cotidiano. É 

 



interessante também preparar mishloach manot, confeccionar 
e comer oznei Haman e compreender o que é matanot 
laevionim e porque o fazemos. Devemos contar a história de 
Purim que se encontra na Meguilat Esther de modo interativo, 
enfatizando conceitos como Melech Achashverosh, Malka 
Vashti e Malkat Esther, palácio, entre outros, e valores ligados 
à festa e às mitzvot. 

*Nesta faixa etária, a criança já compreende o significado 
das mitzvot, como mishloach manot, seudat Purim, kriat 
hameguila, matanot laevionim.  
  

Nos Hebraikeinus 3, 4 e X, podemos trabalhar o que Chag 
Purim significa nos dias de hoje e inserido no contexto dos 
chanichim. Por que mantemos os costumes e símbolos vivos 
mais de 2000 anos depois do ocorrido e como podemos usar a 
Meguila para melhorar o mundo (Tikun Olam). Qual ' 

Alguns possíveis questionamentos são: Quais são os  O 
que significa fantasiar-se e mascarar-se e por que isso nos 
deixa tão felizes? Como podemos unir a comunidade assim 
como o povo se uniu para derrotar Haman? E por que criamos 
tantas divisões dentro de nosso povo se nossos perseguidores 
históricos sempre nos consideraram um só? Qual é a relação 
entre Purim e Tzedaká? Como podemos agir contra os 
genocídios de hoje a partir da história de Purim? 

 É interessante também manter costumes como preparar 
mishloach manot, confeccionar e comer oznei Haman e juntar 
doações para matanot laevionim.  

 
 
fonte: Chaguim LaKtanim e vaadá Chinuch 
 

   

 



9. Milon (dicionário) 
 

- MEGUILAT - Rolo 
Onde a história de Purim está escrita. 
 

- MELECH - Rei 
Melech Achashverosh, rei da Persia. 
 

- PUR - Sorteio 
Haman escolheu o dia que os judeus seriam exterminados 
através de um sorteio. 
 

- MATANOT LAEVIONIM - Presentes aos necessitados 
Mitzvah de Purim que consiste em doar dinheiro ou comida 
para pelo menos dois carentes no dia de Purim. 
 

- MICHLOACH MANOT - Envio de Porções 
Envio de comida a um amigo ao decorrer do dia 
 

- SEUDAT PURIM - Refeição de Purim 
Uma das mitzvot de Purim é fazer um banquete muito alegre. 
 
Fonte: Chabad e Vaada 
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