
Sefer
Torá

das crianças

Eu tenho uma 

no 

B’’H

Sefer Torá
das crianças

letra

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO
A.Para o seu certificado: escreva seu nome de modo legível
da forma que você quer que apareça no certificado tanto
em hebraico como em português.

Menino Menina

Sobrenome

Primeiro e segundo nome judaico

B.Escreva de modo legível em português os dados
para correspondência.

Nome completo

Endereço

Cidade Estado CEP

Pais Telefone

Data de nascimento
(d/m/a)

Nome judaico da mãe

Quantia enviada  Moeda

Centro Novo Horizonte
Rua Novo Horizonte 208 - CEP: 01244-020, São Paulo, S.P. Brasil 

Tel: (11) 3159-4777

E-mail: centronovohorizonte@centronovohorizonte.com.br 

Site: www.centronovohorizonte.com.br

  www.kidstorah.org

Você receberá um lindo certificado personalizado

de Israel, a terra sagrada, contendo

o trecho da Torá onde a "sua" letra foi escrita.

E-mail
Leilui Nishmat: 

Yakov ben Menachem Mendel Hilel z"l

Rivka bat Reb. Israel Noach a"h

Moshe ben Rose z"l



 A Torá é o presente mais precioso e sagrado que o povo 

judeu recebeu de D'us.  Durante milhares de anos, 

estudamos e vivemos de acordo com as leis que estão nesse 

livro. A Torá que vemos hoje é escrita exatamente do mesmo 

jeito que Moshe Rabeinu, ou Moises, escreveu pela primeira 

vez.

Cada livro da Torá ou rolo , tem 304.805 letras que são 

escritas em uma folha de pergaminho com a ponta de uma 

pena e uma tinta especial por um escriba devoto.  Leva muito 

tempo até ficar pronto pois cada letra deve ser escrita 

perfeitamente.

Por recomendação do Rebe de Lubavitch, Rabi Menachem 

M. Schneerson, rolos especiais de Torá estão sendo escritos 

na cidade velha de Jerusalém, com exclusividade para 

meninos com menos de 13 anos e meninas com menos de 12 

anos. 

Aproximadamente um milhão e meio de crianças já 

compraram letras nesses rolos de Torá. Você também pode 

comprar uma letra e se juntar com as crianças do mundo 

inteiro que estão participando desse projeto especial. Isso 

vai trazer bênçãos para você e para todo o povo judeu.

Queridos meninos e meninas
1. Apenas os meninos com menos de 13 anos e meninas com 

menos de 12 anos podem comprar uma letra nesse Sefer 

Torá. 

2. Cada criança poderá comprar apenas uma letra. 

3. Cada letra custa o equivalente a um dólar americano. 

É preferível que você pague sua letra com seu próprio 

dinheiro.  Se você não tiver todo o dinheiro pode pagar em 

parcelas.

5. Os pais podem comprar letras para crianças pequenas, 

mesmo para recém nascidas. 

6. Em certos casos, alguma outra pessoa pode comprar a 

letra para as crianças que não puderem comprar sozinhas.  

Informação importante

Crianças Judias!! !

Tenham sua letra
 em um Sefer Torá

O escriba escreverá

uma letra na Torá

especialmente para você! 

Preencha o seguinte formulário e envie com um

cheque ou com dinheiro para:

Centro Novo Horizonte

Rua Novo Horizonte , 208 

Cep: 01244-020, São Paulo, S.P. Brasil 

Use um formulário por criança ou copie os

dados em um papel comum.

Como comprar sua letra
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