
























PREFÁCIO 

É com muita alegria que oferecemos aos nossos sócios e 
amigos este novo Machzor. Na verdade, não é propriamente 
"novo": a tradução, a transliteração e os comentários são 
originais; as orações, porém, são tradicionais e consagradas 
pelo tempo. 

Conta-se que dois turistas estavam visitando o Louvre 
em Paris. Como não entendiam nada de arte e não sabiam 
apreciar o que estavam vendo, passavam à frente dos 
quadros fazendo críticas desprovidas de qualquer 
fundamento: "Este é razoável; aquele é muito fraco!" Ao 
ouvir tais comentários, tão levianos e desrespeitosos, um 
dos guardas mais antigos do museu não agüentou ficar 
calado. Aproximou-se dos turistas e disse: "Senhores, talvez 
vocês não saibam, mas estas obras-primas estão aqui há 
muito, muito tempo. Elas já não são mais sujeitas a 
julgamento." 

O mesmo acontece com o Machzor. Estas preces, com as 
quais iniciamos o Ano Novo judaico, já existem há séculos. 
São os instrumentos com os quais muitas e muitas gerações 
de judeus expressaram a Deus seus mais íntimos sonhos, 
suas esperanças, seus temores, seus projetos, suas aspirações. 
Estas preces já não são mais sujeitas a julgamento. 

Se não conseguimos captar plenamente sua força, se 
somos incapazes de estabelecer um vínculo entre as palavras 
impressas nestas páginas e os anseios que palpitam em 
nossos corações, se estas orações não nos tocam 
profundamente, é por falha nossa e não por falha delas. Nós 
é que precisamos abrir a alma, elevarmo-nos à altura destas 
frases sagradas, ouvir atentamente o que elas dizem, procurar 
penetrar no seu recôndito e descobrir sua mensagem. 

Esperamos que aquilo que há de novo neste Machzor nos 
ajude a compreender melhor sua essência tão antiga e 
perpetuamente atual. 

Shaná Tová! 

RABINATO E DIRETORIA DA 

CONGREGAÇÃO ISRAELI TA PAULISTA 
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