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fique por dentro das novidades
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destaques da edição

homenagem ao sr. jaime 
goldsztajn
Um dos pilares do Beit Chabad, exemplo 
de sincera teshuvá, deixa um patrimônio 
eterno: sua família, membros dignos de 
nossa comunidade.  
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memórias
Como ‘Chabad’ tornou-se nome de rua 
em pleno bairro dos Jardins. 
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o Pai do rebe
O dia 20 de Menachem Av marca o  
yahrtzeit do R. Levi Yitschak Schneerson. 
Pág. 25 a 27

O Colel do Beit Chabad está investindo cada vez mais no estudo pro-

fundo de Torá e chassidut, despertando o entusiasmo de jovens pelo 

judaísmo. Isto os motiva a terem genuíno amor e alegria, ingredientes 

essenciais para inspirar suas vidas. 

Foi desta forma que surgiu a ideia do Projeto Despertar. Durante 

três meses, um grupo de dez jovens entre 18 e 24 anos estudou “Os 

Treze Princípios de Fé de Rambam”, ministrado pelo Rabino Yaa-

cov Nurkin, baseado no livro de Arye Kaplan. Ao término dos estudos 

dez jovens empreenderam uma viagem inesquecível a Nova York e  

Washington, de 1 a 11 de julho, com parte das despesas subsidiadas 

pela instituição, celebrando a data chassídica de 12 de Tamuz, dia da 

libertação do Rebe Anterior. O grupo foi acompanhado pelo Rabino 

Dubi Nurkin. Pá gs. 10 a 12

Projeto despertar



MISSÃO

uma InstItuIção do Rebe. 

uma Casa de toRÁ, oRação 
e atos de bondade.

Que seu méRIto nos PRoteja.

comunidade Chabad foi fundada 

com o princípio de que todo judeu 

é igual e merecedor de uma 

experiência singular, independentemente 

de seu nível de observância. 

O Beit Chabad Central é dedicado a divulgar 

a beleza de nosso legado milenar.

Mesclando valores tradicionais com 

técnicas contemporâneas, ajudamos 

pessoas a descobrirem mais júbilo e 

significado nas suas vidas. 

Valorizar cada indivíduo por suas 

qualidades únicas é a característica de 

Chabad, destacando nossa filosofia de que 

cada judeu é um judeu.

Desta forma, mereceremos a vinda de 

Mashiach em breve em nossos dias.

A

expediente
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mensagem do Rabino

O Mês da Graça

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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Os tempos não são sempre os mesmos; os tempos mudam. Cada hora tem seu 

próprio significado, assim como todo dia, todo mês e todo ano.

O mês de Elul, também, tem um significado especial, todo seu: é o último mês do 

ano no Calendário Judaico. Durante este mês vemos o ano velho indo embora, e 

nos preparamos para receber o Ano Novo. É, portanto, tempo para um “balanço” 

espiritual. Está na hora de revisar o ano que passou, fazer correções e emendas, 

para que o ano termine bem, e que o ano novo seja ainda melhor. Deixar o ano 

acabar sem fazer este “balanço” é o mesmo que dirigir uma grande loja de depar-

tamentos sem fazer um balanço anual: muitos artigos indesejáveis ficariam em-

poeirados nas prateleiras, perdendo dinheiro, desperdiçando espaço. Além disso, 

é preciso fazer uma folha de balanço para saber quanto lucro foi auferido durante 

o período, se é que houve lucro, e de que maneira a empresa pode ser melhorada.

O “balanço” espiritual certamente é tão importante e mais ainda na medida em 

que o dinheiro, afinal, oscila, e os produtos renovam-se ou tornam-se obsoletos, 

mas as coisas espirituais são eternas. 

Espiritualmente, também, pode haver “itens” indesejáveis, como maus hábitos, 

falhas e outros erros, talvez pequenos detalhes (às vezes não tão pequenos), mas 

se permitirmos que se acumulem, eles crescem em proporção e ficam mais difí-

ceis de corrigir. Além disso, se cometemos erros e fizemos coisas erradas (e quem 

não as faz?) precisaremos do perdão de D’us. Mas como podemos esperar perdão 

se nem sequer fazemos uma tentativa para corrigir nossos erros?

Felizmente o mês de Elul foi destacado por D’us como um mês de graça Divina 

especial e de perdão. Há somente uma condição: uma firme resolução de aban-

donar o caminho errado e tomar uma decisão igualmente firme de tentar fazer o 

melhor.

Cabe a nós tirarmos vantagem disso.

Shaná Tová a todos,



a nOSSa SInagOga

mInyan dIÁRIo
shacharit

Segunda a sexta-feira
1º minyan – 6h30
2º minyan – 7h45 
Domingos e feriados – 8h05

minchá e arvit
Domingo a sexta-feira
Até 3 de agosto – 17h30
A partir de 5 de agosto – 17h45

Cabalat shabat
Sextas-feiras às 17h30
A partir de 5 de agosto – 17h45

hoRÁRIos do shabat
Chassidut – 8h45

Shacharit – 9h30

Kidush e Farbrenguen – 12h00

Aula da Parashá com explicações do Rebe  
– 1 h antes do horário das velas *

Minchá seguida de Seudá Shlishit com 
estudo de Pirkê Avot – 15 min antes do 
horário das velas *

Aula da Parashá para senhoras – 15 min 
antes do horário das velas * 

Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

Você também pode assistir à 
série Vídeo torá Viva online
em www.chabad.org/626747*Veja o horário das velas no 

verso deste informativo
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BeIt ChaBad CentRal
um Lar onde todo judeu se sente Bem reCeBido!

w Homens, mulheres e crianças estão convidados 
a participar.

w Todos são bem-vindos, independentemente de 
afiliação, conhecimento ou nível de observância. 

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

w Bufê de kidush oferecido após os serviços. 

w Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o quanto 
vai gostar!

CaBalat ShaBat  
todas as sextas-feiras às 17h30

messIbot shabat PaRa CRIanças
Um empolgante programa para meninos e meninas 

da 1ª à 5ª série. Venha e desfrute no Tsivot Hashem 

de um lanche fantástico, prêmios, jogos e histórias. 

todo shabat à tarde logo após minchá de shabat
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Programa

11:00

Coquetel de ReCepção 

11:15

“o que VoCê deVeRia SabeR SobRe a Sua pele” 
com a Dra. Denise steiner

(PresiDente eleita Da socieDaDe Bras. De Dermatologia / gestão 2013-2014)

12:15

CuRSo de automaquiagem - o botiCáRio

13:00

almoço

14:00

“25 e SeuS miStéRioS...” 
com raBino shaBsi alPern, seguiDo Do toque Do shofar

SoRteio de pRêmioS

25 anoS

25º Encontro AnuAl dA divisão FEmininA chAbAd

28 de agoSto, teRça-feiRa28 de agoSto, teRça-feiRa
daS 11:00 àS 15:00 hoRaSdaS 11:00 àS 15:00 hoRaS

no buffet fRança, aV. angéliCa 750no buffet fRança, aV. angéliCa 750

B”h

JArdins
bEit chAbAd cEntrAl
ruA mElo AlvEs, 580

tEl: 3081-3081 com rosAnA

higiEnópolis
All KoshEr

Al. bArros, 391 loJA 12
tEl: 3825-1131

AdquirA sEu convitE com AntEcEdênciA: r$ 50,00
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PaRa MUlheReS
sarah steinmetz
- Todo início do mês judaico

- Toda véspera das festas judaicas

- Aulas de chalá

- Aulas para noivas

suPeR-teRça
- Todas as terças-feiras de manhã, aulas exclusivas 
para o público feminino abordando temas  
variados (veja quadro ao lado)

aUlaS diárias – de 2ª a 5ª feira

corrente de salmos 
A cada mês, dezenas de mulheres se juntam
virtualmente para a Corrente de Salmos. 
A Corrente acontece uma vez ao mês, no 
Shabat que antecede Rosh Chôdesh, o pri-
meiro dia do mês judaico. A próxima leitura 

acontecerá no Shabat 11 de agosto.

Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

aUlaS SeManaIS

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição (JLI)

domInGo

9:00 shabsi alpern 
 Café da manhã com debate de histórias comoventes *

9:30 daniel eskinazi
 Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *

10:00 dovber nurkin
 Trechos da porção semanal *

17:45 avraham steinmetz
 Prédica entre as orações da tarde 

18:15 yakov nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

18:15 Integração pais e filhos - avot ubanim
 Os pais estudam com seus próprios filhos sob a  
 orientação de um professor *

19:00 daniel eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico

20:45 avraham steinmetz
 Conceitos chassídicos *

seGunda-FeIRa

10:30 daniel eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico ** 

11:30 sarah steinmetz
 Obra milenar Ética dos Pais **

17:30 david lancry
 Preparando-se para o Bar Mitsvá 

17:45 eliahu stiefelmann 
 Prédica entre as orações da tarde

20:00 eliahu stiefelmann
 Investindo em nosso futuro (jovens)

20:15 Guershi a. Goldsztajn
 Preparando-se para o Bar Mitsvá

19:15 daniel eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico (residência de jovens)

20:30 avraham steinmetz
 Em Busca da Alma (a partir de 13 de agosto) ***  
 (Banco Daycoval)

21:00 shamai ende
 Sabedoria do Rebe (residência de casais)

7:45 daniel eskinazi
 Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *

9:00 dovber nurkin
 Trechos da porção semanal *

16:30 dovber nurkin
 Código de leis *

18:15 yakov nurkin
 Leis das obras de Maimônides 

TURMAS “lUncH & lEARn” 

Quer relaxar em meio ao seu dia corrido de trabalho?
Participe das aulas sobre ética talmúdica com  
Rabino Avraham Steinmetz, na região da Faria Lima ou 
Vila Olímpia.

alImente sua alma e satIsFaça o seu aPetIte!

Informações e inscrições:
Tel: 3087-0319 com Sarah / avraham@chabad.org.br

esColha o tema de seu InteResse:

 Chassidut

 Crianças / jovens

 Farbrenguen 

 histórias

 leis judaicas

 mística e Cabalá

 moral e ética

 Porção semanal

 talmud
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teRça-FeIRa

8:30 yossi alpern
 Obra milenar Ética dos Pais **

9:20 daniel eskinazi
 Provérbios de Salomão **

10:10 avraham steinmetz
 Conceitos na parashá **

11:10 dovber nurkin
 Salmos **

12:00 sheila barzilai
 Discursos esotéricos em alto nível ** 

12:30 avraham steinmetz
 Ética Talmúdica *** (lunch & learn – Vila Olímpia) 

17:45 daniel eskinazi
 Prédica entre as orações da tarde 

20:30 Guershi a. Goldsztajn
 Entoando melodias chassídicas *

QuaRta-FeIRa

13:00 avraham steinmetz
 Ética Talmúdica *** (lunch & learn – Faria Lima)

15:00 Guershi a. Goldsztajn
 Preparando-se para o Bar Mitsvá 

17:45 dovber nurkin
 Prédica entre as orações da tarde 

20:00 dov Pomeroy
 Análise geral da porção semanal

21:00 shamai ende
 Curso de leis judaicas

QuInta-FeIRa

10:15 avraham steinmetz
 Em Busca da Alma - (a partir de 9 de agosto) ***  

17:30 david lancry
 Consolidando adolescentes às suas eternas raízes * 
 (Chumash Bereshit)

17:45 yossi alpern
 Prédica entre as orações da tarde *

19:00 daniel eskinazi
 Ensinamentos do Rebe (moças) **

20:00 eliahu stiefelmann
 Bases da filosofia chassídica

20:30 avraham steinmetz
 Cabalá (residência em Pinheiros)

As aulas são gratuitas. Para participar, entre em contato 
previamente com o rabino responsável pelo curso.

Rab. Avraham Steinmetz: avraham@chabad.org.br
Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@uol.com.br
Rab. David Lancry: barmitsva@chabad.org.br
Rab. Dov Pomeroy: dov@chabad.org.br
Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com
Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com
Rab. Guershi A. Goldsztajn: guershiavi@msn.com
Rab. Shamai Ende: yeshivalubavitch@uol.com.br
Rab. Shabsi Alpern: rabino@chabad.org.br
Rab. Yacov Nurkin: jorge.nurkin@gmail.com
Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br

seXta-FeIRa

7:45 daniel eskinazi
 Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *

9:00 dovber nurkin
 Trechos da porção semanal *

17:45 shabsi alpern
 Prédica entre as orações da tarde

shabat

8:45 daniel eskinazi
 Ensinamentos do Rebe (principiantes) *

8:45 shamai ende
 Discursos esotéricos em alto nível (avançado) *

11:00 shabsi alpern
 Prédica entre as orações da manhã

12:30 shabsi alpern
 Reunião chassídica pós orações da manhã

13:15 shamai ende
 Empolgação espiritual *

16:30 shabsi alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

17:30 Israel e mendi nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

17:45 shabsi alpern
 Ética dos Pais

17:45 avraham steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **
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acima, dov Pomeroy explica a parashá da semaná às participantes em 
almoço de encerramento do semestre. abaixo, einat Rosenfeld  faz 
atividade com canto e violão em uma tarde animada

acima, sheiva nadolny e sua filha Raquel nadolny Zeiger no sítio do 
Projeto Felicidade em s. lourenço da serra. abaixo, participantes do 
Chá da tarde aproveitam churrasco em dia ensolarado no sítio. À es-
querda, esther dimenstein participando das atividades manuais

20 de junho 
Foi uma tarde agradável onde a israelense Einat Rosen-

feld interpretou canções ao violão, intercalando as músi-

cas com relatos de sua vida. Ela trouxe cópias das letras 

para que todas pudessem cantar juntas.

27 de junho
A data marcou um almoço de encerramento do primeiro 

semestre deste ano. Dov Pomeroy dirigiu algumas palavras 

para as senhoras sobre a parashá da semana. As horas que 

passaram juntas foram de descontração e muita alegria. 

2 de juLho
Elas adoram bingo e torcem para ganhar os prêmios. Mas 

quem não ganhou, também saiu feliz. Momentos agradá-

veis em boa companhia já são um bom motivo para curti-

rem o encontro. Desta vez, quem deu sorte levou um DVD 

player, jogos americanos da Mickey, livros, conjunto de 

xícaras para chá etc. Entre uma jogada e outra, dinâmica 

de perguntas sobre atualidades e cultura geral animaram 

o encontro.

15 de juLho
O Tsivot Hashem organizou um churrasco celebrando as 

férias de julho no sítio em S. Lourenço da Serra. O Projeto 

Chá da Tarde adorou a ideia e levou o grupo; parte foi de 

van e outras optaram por ir com suas famílias. O dia estava 

ensolarado e frio, mas 300 pessoas se animaram e presti-

giaram o evento. A monitora Sônia orientou os interessa-

dos a como enfeitar porta-guardanapos, porta-retratos e 

caixinhas de madeira com pintura e pedras coloridas. 

Chá da taRde

todas as senhoras da comunidade estão convidadas a participar gra-
tuitamente do grupo Chá da tarde. Para se inscrever é só entrar em 
contato com Vanessa, em horário comercial, pelo telefone: 3087-0313 
ou vanessakrosenbaum@chabad.org.br
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SeMPRe aO SeU ladO

kinus torá em homenagem a 
jaime goLdsztajn

Guershi avi Goldsztajn

R. moti begun

R. dubi nurkin

R. Zalman tzfasmanR. david Gorenstein e R. dani eskinazi fazem o término do tratado

A véspera de Rosh Chodesh Menachem Av marcou o tér-

mino do período da shivá da família Goldsztajn. Amigos 

e frequentadores do Beit Chabad reuniram-se na hora da 

tefilá para prestar homenagem a Jaime Goldsztajn.

Um estudo especial sobre o Templo Sagrado foi aborda-

do brevemente por cada rabino, filho e genros, e lições 

aprendidas pelo exemplo de Jaime.

Rabino David Gornstein, genro, fez o Siyum (término do 

Tratado) Brachot, fazendo uma conexão entre Shalom e 

alma. R. Shamai Ende fez a abertura falando sobre ”O 

propósito do Bet Hamicdash”, seguido do R. Moti Be-

gun, que destacou como seu sogro foi um exemplo de 

coerência. Rabino Zalman Tzfasman explicou como “As 

dificuldades nos ajudam a crescer”, salientando a simpli-

cidade de seu sogro, algo tão raro em nossos dias.

“Viver com o Bet Hamicdash” foi o tema de R. Dubi 

Nurkin, que viu em seu sogro um exemplo de teshuvá. 

Guershi Avi Goldsztajn relatou três momentos especiais 

ao lado do pai: todos os dias ele o levava à sinagoga; 

passou-lhe o gosto pelas melodias chassídicas que en-

toou, mesmo estando na UTI, e sua forte conexão com o 

Rebe. Rabino Shabsi Alpern contou como Jaime sempre 

procurava valores e bens mais elevados. Rabino Shmu-

li Schildkraut, casado com a neta, abordou Neder, (pro-

messas) e Corban (sacrifícios).

Todos sentiram-se um pouco consolados após as pala-

vras inspiradoras e com o patrimônio humano deixado 

pelo patriarca da família. Que dias de luto transformem-

se em breve em dias de alegria.



aCOnteCeU
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A chegada no dia 12 de Tamuz, dia da libertação do Rebe 

Anterior, levou o grupo direto do aeroporto JFK em Nova 

York para o Ohel (túmulo do Rebe). No local rezaram ao 

lado do Rabino Yoel Kahn, um dos maiores conhecedores 

de chassidut de nossa geração, famoso por repetir todos 

os discursos chassídicos do Rebe após cada farbrengen.   

O programa mesclou visitas a locais de interesse judaico 

e chassídico e  pontos turísticos: JEM (Jewish Educational 

Media), a casa do Sexto Rebe, Biblioteca do 770, Ground 

Zero, Estátua da Liberdade, Empire State Building, entre 

outros, fizeram parte do roteiro.

No Shabat o grupo dividiu-se para as refeições entre as 

residências de Pinchas e Nechamie Margolis e Yossi e Ri-

vka Freeman. O grupo também contou com a prestativa 

ajuda de Yossi Nigri no agendamento das atividades, hos-

pedagem e refeições. 

No dia 4 de julho foram a Washington com a van dirigi-

da por Tchochie, que acompanhava e animava o grupo. A 

luz havia retornado à cidade apenas quatro horas antes, 

após cinco dias sem eletricidade, resultado de uma tem-

pestade. Um farbrengen foi celebrado com o sheliach de 

Spring Valley, Rabino Dovber Volotsky.

Bagagem para a vida

abaixo à esquerda, grupo atravessa a brooklyn bridge; à direita, visita à Casa branca
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Após a tefilá, todos partiram para visitar o Museu do Ho-

locausto, Spy Museum, Museu do Crime, Lincoln Memo-

rial, Capitólio e Casa Branca, voltando a Crown Heights. 

No dia seguinte, foram ao parque de diversões Six Flags, 

em New Jersey. Interessante notar que onde estivessem 

formavam um minyan.

A viagem resultou em uma bagagem espiritual vivida em 

momentos únicos, compartilhados por todos. Um convite 

permanente a novos estudos e descobertas. Fica a sensa-

ção positiva de pertencer a algo muito mais amplo e que 

os acompanhará para sempre. 

Parte do grupo reunido na frente do 770, no brooklyn, onde puderam rezar, estudar e inspirar-se na sinagoga do Rebe. na página ao lado, 
abaixo de um calor de 40ºC, o grupo visita o Capítólio em Washington, no dia 4 de julho

em visita ao ohel (túmulo do Rebe), os viajantes estudam um maamar (discurso do Rebe) antes de rezar nesse local sagrado

          Viajar é muito bom, mas o especial deste projeto foi ter 
deixado um legado para nossas vidas. Nas semanas que 
antecederam a viagem, os es tudos nos deram uma pers-
pectiva muito maior da profundidade que temos como ju-
deus e do dever de sermos uma luz para as nações. 
Agradeço aos organizadores deste projeto, e especial-
mente aos Rabinos Yaakov e Dubi Nurkin, que ministra-
ram aulas muito interessantes, com exemplos marcantes. 
E ao Beit Chabad Central, que sempre se empenha em 
projetos para jovens. 

yoni Zumerkorn



12 BC news

Visita ao lincoln memorial em Washington. 
ao fundo, o maior obelisco do mundo

Passeio ao parque six Flags, em new jersey. Fe-
lipe Fisman e jonathan Zumerkorn entram numa 
máquina de secar após um banho do Rio bravo.

ao lado, tradicional passeio de barco à estatua da 
liberdade, em ny, justamente na data da liberta-
ção do Rebe anterior

acima e abaixo, divertida visita ao museu do Crime 
em Washington

acima e ao lado, grupo  visita o empire sta-
te building no anoitecer e aproveita para 
rezar minchá e arvit (o grupo por si já for-
ma um minyan) no mirante de um dos edi-
fícios mais altos do mundo
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v"c

Nesse curso você terá respostas sobre algumas das 
questões mais importantes da vida – e da morte. 
Saiba de onde você vem, onde estão seus entes 

queridos, e como o antes e o depois são na verdade  
o aqui e o agora.

O Judaísmo acredita na alma? 
Na vida após a vida? Na reencarnação? 

No céu e inferno? 
Se eles existem, como são? 

A Busca 
      da Alma

A jornada através da
Vida, Morte e Além

com Rabino Avraham Steinmetz

6 quintas-feiras
de 9 de agosto a 20 de setembro

(exceto 16/8)
das 10h30 às 12h

Beit Chabad Central
R. Dr. Melo Alves, 580

Inscrições e mais informações: 3081-3081 / 8315-8770 com Sarah
JLI.Brasil@gmail.com / www.myJLI.com

6 segundas-feiras 
de 13 de agosto a 24 de setembro

 (exceto 17/9)
das 20h30 às 22h

Av. Paulista, 1793 - auditório
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DOM
19/8

B”HTsivot Hashem apresenta:Tsivot Hashem apresenta:

a partir das 10 hs a partir das 10 hs 

Trenzinho
Charrete
Pedalinho

Fazendinha
Quadra

Trenzinho
Charrete
Pedalinho

Fazendinha
Quadra

Entrada (R$ 10,00) a partir de 5 anos
Informações: (11) 3081-3081 
Beit chabad Central

Reserve transporte
(R$ 20 por pessoa)HASHEM

TSIVOT

QUEREMOS MASHIACH AGORA!

Elul
Campo

no

no sítio S. Lourenço da Serra
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dOMIngO nO SítIO

inverno quente
O dia estava ensolarado, e os termômetros osci-

lavam entre 15 e 17ºC. Mas no sítio de S. Louren-

ço da Serra o calor do ambiente tornou o evento 

do Tsivot Hashem gostoso e aconchegante. Mais 

de 300 pessoas compareceram para curtir a be-

leza do local cercado por mananciais e repleto 

de atrações. 

Um churrasco saboroso e farto acompanhado de 

saladas e fritas, além de bolo e frutas regados a 

chá e café agradou a todos como cardápio do dia. 

Charrete, pedalinho, bicicleta e trenzinho deram 

movimento ao cenário. 

Trabalhos manuais sempre são incluídos no pro-

grama. Nesse domingo adultos e crianças pin-

taram objetos de madeira, como porta retratos, 

caixinhas, porta guardanapos, e aplicaram pedras 

coloridas em composições criativas. Pulseiras e 

colares com miçangas ganharam a preferência 

das meninas. 

Rabino Dubi reuniu as crianças que recitaram os 

12 versículos da Torá e responderam perguntas 

sobre o período de 17 de Tamuz a 9 de Av, partici-

pando com entusiasmo.

Agora é esperar pelo próximo...

O Domingo no Sítio acontece uma vez por mês. 
Informações: 3081-3081 com Mônica
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Projeção semanal de vídeo com explicação das sete leis dos fi-
lhos de noé, por R. dani eskinazi, para os pais dos participantes 
do Projeto Felicidade

Projeto Felicidade 
av. arnolfo azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

Desde o início do Projeto Feli ci da de, 2001, a pro-

gramação da semana, sempre encerrada às sextas-feiras, 

contava com a presença de um rabino transmitindo uma 

mensagem de otimismo e ensinamentos. Por muitos 

anos foi assim, e os pais ouviram as lições. 

Hoje a mensagem está gravada em um CD e é pro-

jetada às sextas-feiras em uma tela grande na sala de jo-

gos/vídeo do Projeto. Enquanto as crianças brincam, os 

pais sentam-se juntos e os olhos atentos vão produzindo 

diversas emoções. O Rabino Daniel Eskinazi explica pau-

sadamente, de forma simples e didática, cada uma das 

Sete Leis dos filhos de Noé. Notam-se os rostos atentos, 

lágrimas emocionadas enquanto a mensagem vai sendo 

passada na tela. No final, todos aplaudem e agradecem.

Uma mãe certa vez ligou na semana seguinte em 

que haviam participado, dizendo que para seu filho o 

importante foram os passeios, mas ela iria lembrar para 

sempre a mensagem que havia escutado. Outros ain-

da fazem comentários como: o mundo seria melhor se 

as pessoas colocassem em prática aquelas leis, que são 

grandes verdades...

O Rebe incentivava cada judeu a espalhar e ensinar 

a todos os povos as Sete Leis dos filhos de Noé outor-

gadas por D’us à humanidade. O Projeto Felicidade tem 

desempenhado muito bem essa tarefa e cumprido sua 

parte; milhares já escutaram e outros continuaram sema-

nalmente ouvindo e gravando a mensagem. 

As Sete LeiS doS fiLhoS de Noé 
no Projeto felicidade
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Oferecemos 

cinco dias  

de diversão  

e alegria a  

crianças 

com câncer de classes 

sociais menos favorecidas. 

Buscamos restabelecer a 

autoestima e a vontade de 

viver, fortalecendo o ânimo 

na luta contra a doença.

Estão abertas as inscrições 

para a seleção de novos 

voluntários.

Entre em contato pelo 

telefone 3803-9898 com 

Viviane ou Elizete ou pelo 

site www.felicidade.org.br 

vOCê gOStaRIa 
de partiCipar?

No início de 2009, 

a Secretaria da Fa-

zenda do Gover-

no de S. Paulo 

lançou no progra-

ma da Nota Fiscal 

Paulista uma forma onde todo e qualquer 

cidadão pode auxiliar as entidades benefi-

centes cadastradas na Secretaria de Assis-

tência e Desenvolvimento Social: O Proje-

to Felicidade é uma dessas entidades.

 Doe seus cupons e notas fiscais tomando o 

cuidado para não incluir o CNPJ ou CPF do 

comprador. Devem chegar em nossa sede 

dentro do tempo hábil de serem cadastra-

dos, ou seja, a validade é até o dia 20 do 

mês seguinte à emissão dos mesmos. 

Nunca foi tão fácil ajudar: é só enviar seus 

cupons, de seus familiares e amigos para o 

Projeto Felicidade: 

Av. Arnolfo Azevedo, 201  Cep: 01236-030 

Mais informações: fone 3803-9898

Saiba como doar!

sua adesão é Fundamental PaRa nós!

Nosso bazar tem um endereço especial: Galeria Ouro Fino, 
na Rua Augusta. Acei tamos todo tipo de mercadoria em 
bom estado ou novas que empresas e pessoas possam 
doar. Peças de vestuário, calçados e aces só rios, material 
de escritório, brinquedos e objetos de de coração são 
bem-vindos. nós retiramos a sua doação.

BazaR 
do projeto feLiCidade

é fácil comprar
R. Augusta, 2.690 / 113

É fácil doar 
Tel.: 3803-9898 (na sede do 
Projeto com Elisete ou Adriana) 
ou 3081-3081 (no Beit Chabad 
com Rosana ou Vanessa)

Aberto de segunda a quinta, 
das 9h30 às 18h00 e às  
sextas, das 9h30 às 17h00



Dona Anita veio com seus pais e irmão da Rússia, chegou ao Brasil 

com 8 anos, e aos 22 casou-se com o primo de seu pai.

Sempre morou no bairro de Pinheiros, o marido tinha uma fábrica 

de móveis e ela, uma loja de roupas: “Modas Anita”.

Ela tem 4 filhos, 9 netos e 10 bisnetos e está esperando mais 2. Ho-

je, aos 93 anos de idade, D. Anita é muito grata pela família que tem 

e é bastante ativa, vai à sinagoga de Pinheiros, à Hebraica, onde joga 

tranca com as amigas, à casa do filho e da neta almoçar no Shabat 

e mantém contato com as amigas por telefone. 

D. Anita gosta de ler para manter-se informada sobre as notícias do 

mundo (lê o Estado de S. Paulo todos os dias) e da nossa comuni-

dade (revista da Hebraica, BC News, entre outras), além de fazer pa-

lavras cruzadas. Ela está sempre de bom humor e gosta tanto das 

nossas visitas que faz propaganda do Projeto LEV para suas amigas.

silvia scemes

18 BC news

leV é uma organização que promove visitas a pessoas 

que encontram dificuldade para sair de casa, seja por 

doença, solidão ou por vontade própria. nessas visitas os 

voluntários levam alegria, atenção e bom humor, ajudando 

a melhorar seu estado emocional e espiritual. 

Para se tornar voluntário ou indicar alguém que gostaria de ser visitado, 
entre em contato com silvia Zauder, 3081-3081 R. 326 ou 3087-0326 das 
8 às 13h00 ou silvia@chabad.org.br

projeto lev

da esquerda para a direita: silvia scemes, yael alpern, a nova 
visitada d. anita sister e sybila dwek em tarde descontraída

d. lea mucinic é visitada pelas voluntárias shoshana Zajac e dorothea Pira-
tininga, que ouviram atentamente a sua história de vida e nos apresentam ao 
lado um relato resumido

Nascida na Lituânia, Heneleja Mucinic (conhecida 

como Lea) desde pequena já podia sentir a presen-

ça do antissemitismo: “Estudava na escola da aldeia 

vizinha, onde eu não tinha nome, era a judia” – re-

lembra.  Após muitos problemas com os vizinhos 

devido à religião, seu pai Samuel resolveu vir para o 

Brasil, onde já tinha dois irmãos.

Enquanto isso, Sonia, a mãe de Lea, tomava conta 

de um pequeno boteco da família, além de criar os 

filhos, cuidar da horta e da casa, que era mantida 

dentro dos preceitos casher. 

Samuel chegou à nova pátria em 1937 e teve que 

esperar entrar em vigor uma nova lei que permitiu 

trazer a esposa e seus cinco filhos, em agosto de 

1939. Ele abriu uma pequena loja, em S. Sebastião, 

no litoral do Estado de S. Paulo, e após três anos a 

família mudou-se para a capital. Para que Lea pu-

desse estudar na escola pública, teria que se sub-

meter a um exame rigoroso. Sua mãe comprou-lhe 

um dicionário, que ela decorou em poucos dias. 

Passou na prova em nono lugar! 

Lea formou-se em odontologia pela USP e conhe-

ceu seu marido, Sam, no seu consultório. “Ele foi 

tratar dos dentes, e aí foi amor à primeira vista”- 

conta. Tiveram três filhos: Dora, Sarita e Alberto, 

que lhe deram seis netos. 
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Como era a sua vida antes de trabalhar no beit Chabad?
Sou paulistana, tenho 46 anos e venho de uma família 

numerosa e humilde, composta de 10 filhos. Meus pais 

sempre fizeram tudo o que estava ao seu alcance para 

nos prover com o que era necessário. Só não puderam me 

fornecer estudo em uma faculdade. Ainda assim, agrade-

ço muito a eles por tudo o que sou e sei. Casei aos 19 anos 

com meu marido Rony e temos três filhos: Felipe, Jéssica 

e Ana Paula, 26, 23 e 13 anos. Trabalhei desde os 13 anos: 

em gráfica, grande construtora e fábrica de roupas. Parei 

um período, mas precisei voltar a trabalhar. Foi quando 

vim para o Beit Chabad Central.

Como soube do beit Chabad, alguma indicação?
Na época, final de 1991, a secretária do Rabino Alpern (Lú-

cia) conhecia meu irmão João. Ela tinha muito trabalho e 

precisava de uma assistente. Como eu não tinha telefone 

na época, ela mandou um motorista entregar um bilhete 

em minha casa para marcar uma entrevista com o Rabino. 

Era um mundo novo que se abria em meu caminho. 

Como foi a entrevista com o Rabino alpern?
Estranhei o horário da entrevista, marcada para às 19h, e 

meu marido me acompanhou. O Rabino Alpern estava lá 

pontualmente, como sempre. Lembro-me como se fosse 

hoje: recebeu-me gentilmente e olhou-me nos olhos en-

quanto fazia as perguntas. A impressão que me passou foi 

de um homem muito sério e gentil. Somente depois com-

preendi o horário tardio da entrevista: o seu tempo era 

precioso, como é até hoje, e teve que me encaixar nesse 

horário para me receber com tranquilidade e me dar a de-

vida atenção. No inicio foi difícil acostumar-me com tudo, 

mas graças a D’us adaptei-me rapidamente.

Quais eram suas atribuições?
Auxiliava a Lúcia com o trabalho do escritório organizan-

do pagamentos, cadastro, boletos, redigindo cartas etc. 

Ela ensinou-me muita coisa. Mas quando a Lúcia saiu, tive 

que assumir o posto sozinha. Ajudava naquela época a D. 

Esther na distribuição da revista juntamente com D. Emi-

lia – muita saudade... – e compras para a sinagoga e em 

todos os setores; algo que continuo a fazer até hoje. Aliás, 

aprendi muito com a D. Esther. Apesar de ser extrema-

mente ocupada, sempre que solicitava sua ajuda, ela me 

dava muita atenção. Uma pessoa admirável; costumava 

colocar ordem e equilíbrio em todas as coisas e circulava 

em todos os departamentos. Escutava as pessoas à sua 

volta e tomava decisões firmes.  

o que mudou de lá para cá?
Muitas coisas mudaram e evoluíram. O Beit Chabad cres-

ceu muito e tive que ir me adaptando aos novos projetos, 

novos rabinos e funcionários. Em 2001 o Rabino Alpern 

solicitou minha ajuda no Projeto Felicidade. Era a pré-or-

ganização antes de seu lançamento oficial. Eu permaneci 

nele por poucos meses, mas foi uma experiência muito 

feliz e gratificante. 

Como se sente fazendo parte da equipe?
Como responsável pelas compras do Beit Chabad, li-

do com muitas pessoas e estabelecimentos e sempre 

fui bem tratada. Preciso mencionar os dois motoristas, 

Gelázio e Nilson, que colaboram conosco. Gosto muito 

deles e trabalhamos em harmonia. Fazem todo tipo de 

trabalho; cartórios, bancos, trazem e levam doações, ae-

roporto, compras e procuram sempre fazer o melhor pos-

sível. A equipe é muito boa e a direção com o Rabino Al-

pern é perfeita. Qualquer que seja o problema ele sempre 

encontra uma resposta imediata e uma boa solução. Con-

sidero-o um exemplo e aprendo com ele todos os dias.

Qual a impressão que você tem de nossa comunidade?
Uma das coisas que mais admiro dentro da comunidade é 

a solidariedade, a ajuda mútua e ao próximo. Noto que o 

Beit Chabad é muito respeitado pela comunidade. Como 

uma pessoa religiosa que sou, acredito que tudo aconte-

ce por intermédio de D’us. Ter vindo trabalhar aqui certa-

mente foi uma porta que D’us abriu em minha vida.



Memórias
uma rua chamada 
chabad
Como foi a mudança de nome da R. Giácomo Garrini para Rua 

Chabad em pleno bairro dos Jardins

Por Rabino shabsi alpern

No segundo semestre de 

1976, as obras da sina-

goga e do micvê termi-

naram e também conseguimos 

que fosse mudado o nome da 

Rua Giáco  mo Garrini para Rua 

Chabad. 

Naquela época um grande ami-

go nosso era o inesquecível vere-

ador Dr. David Roysen. Muita coi-

sa boa aconteceu por meio desse 

homem singular. Ele convidou o 

prefeito da época, Dr. Olavo Se-

túbal, para assistir a uma palestra 

minha sobre amor ao próximo. 

Aproveitei a vinda desse visitante 

ilustre para pedir a mudança do 

nome da rua em conjunto com a 

inauguração da nova sinagoga. O 

Prefeito foi extremamente posi-

tivo e disse que nos atenderia, e que isso deveria acontecer dentro de dois 

meses. Pedi também que a mesma lei desse o nome de Giácomo Garrini para 

outra rua, pois não queria ofender a alma desse grande patriota italiano. Na 

época estava sendo inaugurada uma avenida de quatro pistas no Jabaquara 

e ela recebeu o nome de Giácomo Garrini. Porém, em menos de duas sema-

nas a rua ganhou o nome de Chabad. Fomos até o gabinete do Dr. Olavo para 

agradecer e ele começou dizendo: “Veio a jato, não é?” Naquela semana tinha 

pousado o primeiro voo do Concorde no Brasil; aproveitei e disse – “veio pelo 

Concorde.”

Naquela época, bem em frente ao Beit Chabad, morava uma senhora brasilei-

ra, D. Wanda, que gostava de nos visitar e trazia as filhas para pedir uma bênção 

no caminho delas para a maternidade etc.

Na mesma rua morava uma senhora da comunidade que resolveu fazer um 

abaixo assinado para a rua voltar a ter o nome antigo. Ela foi pedir para D. Wan-

da ser a primeira assinante, pois a fama da Wanda combinava com esse tipo 

abaixo, nosso grande amigo o vereador david 
Roysen, em 1977. na foto ao lado, Roberto 
Cardoso alves, presidente da Câmara muni-
cipal, visitando o beit Chabad Central
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de coisa. Porém, Wanda gritou com ela: O que é isso, vai mexer com o nosso 

Rabino! E em seguida, Wanda me contou tudo. Decidi ir até a casa da fulana 

para acalmá-la e levei uma mezuzá de presente. Lá chegando, comecei: “Pos-

so lhe dar uma mezuzá de presente? A sua está tão enferrujada, parece que 

foi da sua avó.” Ela respondeu: “Isso mesmo, é da minha avó, como sabia?” Ela 

aceitou, mas com a condição de que não tirasse a mezuzá antiga, e durante 

anos ela ficou com as duas mezuzot na entrada da casa.

Acalmei-a e descobri qual era o problema dela com o nome novo, Rua Cha-

bad. Ela me mostrou o motivo da sua oposição: tinha grande quantidade de 

cartões de visita com o nome antigo da rua. Após essa visita de paz, a filha dela 

começou a frequentar minha palestra das terças-feiras. 

Por que tivemos de passar por essa chateação toda? Como sempre, enten-

demos os desígnios de D’us somente mais tarde. É bom lembrar dessa lição 

porque a vida sempre nos traz momentos assim.

Alguns anos depois o Rebe lançou uma campanha mundial para imprimir o 

livro sagrado Tanya em todo local onde houvesse pelo menos um dos nossos. 

Voltando à nossa história, a filha daquela vizinha com duas mezuzot foi morar 

em Luanda, Angola, e um amigo nosso depois foi para lá a negócios. Dei para 

ele o material para a impressão e as instruções, e disse: talvez você encontre 

um dos nossos em Luanda. Ele voltou dizendo: uma coisa tão “estranha” acon-

teceu comigo, há apenas uma única pessoa dos nossos lá, e é uma senhora 

que disse que morava na Rua Chabad, e que frequentava as suas palestras...

Por fim, escolhemos a data de 1º de Nissan – 20 de março de 1977 – para co-

memorar as novidades (término das obras e mudança de nome da rua), pois 

a inauguração do Mishcan, o primeiro santuário da História Judaica construído 

no deserto após o Êxodo, teve lugar nessa data, que também foi bem perto do 

75º aniversário do Rebe. 

o então prefeito dr. olavo egídio setúbal veio assistir uma palestra sobre “amor ao Próximo” 
no beit Chabad Central. na saída conversou com Rabino alpern que lhe fez o pedido para mu-
dança do nome da rua da sinagoga para Rua Chabad, o que ele atendeu prontamente. na foto 
acima o Rabino agradece no gabinete do prefeito, 1976

decreto municipal instituindo que a rua  
Giácomo Garrini recebesse o nome de  
Rua Chabad, em 1976
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Havia um motorista de um guincho que morava 

perto de uma estrada toda enlameada no interior. 

Todo dia ele saltava para dentro do caminhão e 

dirigia pouco mais de um quilômetro até uma curva parti-

cularmente lodosa na estrada, e todo dia o caminhão enca-

lhava na lama. Mas era um velho caminhão confiável; seus 

pneus cheios e seu motor barulhento sempre conseguiam 

vencer o barro e chegar até um chão sólido.

Na maioria dos dias, enquanto dirigia, ele encontrava ou-

tros motoristas que sem saber tinham se aventurado até 

a estrada barrenta e encalhado no atoleiro. Alguns tinham 

ficado ali durante horas, acelerando inutilmente o motor e 

vendo as rodas girarem à toa na lama. O motorista surgia 

como um salvador e lhes oferecia reboque, tirava-os do 

barro e os levava de volta para a pista.

O filho do caminhoneiro certa vez perguntou a ele: “Por 

que sempre vai por essa estrada enlameada? Sempre fica 

atolado nela. Por que não leva o caminhão por um lugar 

melhor, onde a estrada seja limpa e seca?”

“É por isso mesmo,” disse o caminhoneiro ao filho. “Meu 

guincho tem o poder de atravessar aquela lama. O único 

motivo para eu passar ali todo dia é encontrar outros que 

estão atolados e não conseguem sair por si mesmos. É para 

isso que serve um guincho.”

moRal da hIstóRIa
Algumas almas são como caminhões guincho. De alguma 

forma elas têm a força de passar pelas estradas mais difí-

ceis e enlameadas da vida. Não importa o que a vida atira 

para essas pessoas, elas têm a força interior para atravessar 

aquilo. E assim continuam sendo jogadas no abismo, mui-

tas e muitas vezes.

O que essas almas provavelmente nem sequer percebem 

é que estão ajudando outras. Quando você enfrenta um 

momento difícil e o vence, leva luz até aquele local escu-

ro, e este pode iluminar um caminho para outros que estão 

atolados na própria escuridão. Talvez até seja possível que 

o único motivo que você tinha para passar por aquela es-

trada escura fosse para ajudar a tirar outras almas para fora 

da escuridão.

Às vezes ajudamos os outros diretamente, partilhando 

nossas experiências e ensinando um novo caminho para 

aqueles que não conseguem enxergar a saída. Ou pode 

acontecer indiretamente. O simples fato de que você pas-

sou por aquilo e sobreviveu acende um caminho, abre uma 

porta, e outras almas sofredoras que talvez você nunca te-

nha conhecido, de repente, encontram uma saída do lama-

çal e são libertadas.

Portanto, talvez você seja uma alma-guincho. Talvez às ve-

zes você esteja sendo guinchado. Todos nós passamos por 

isso. Mas se entendermos que toda vez que dominamos 

nossa própria escuridão podemos estar ajudando outros 

que não podem se ajudar, seremos inspirados a continuar 

guinchando.

saLvo por um gUInChO
“d’us atormenta algumas pessoas? Creio que ele está me 

atormentando, porque tenho sofrido uma perda após a ou-

tra durante grande parte da minha vida. Parece que assim 

que me recupero de uma tragédia, outra se abate em cima de 

mim. sempre consigo me levantar, mas estou começan-

do a pensar que é algo pessoal…”

por rabino aron moss
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PeRgUnte aO RaBInO

No Talmud (Sanhedrin 59a) encontramos duas opiniões 

opostas sobre este assunto muito delicado, que ocorre 

com frequência na vida atual. Lá, conclui-se que a proi-

bição de estudar a Torá com um não-judeu não se aplica 

às sete mitsvot (as chamadas leis dos filhos de Noé) que 

eles têm a obrigação de conhecer e cumprir. 

Assim também Maimônides, em seu livro Mishnê Torá 

(hilchot melachim 8:10), escreve: “Nosso mestre Moshê 

transmitiu a Torá e seus mandamentos somente ao 

povo de Israel e aos que desejarem 

converter-se. Ele também nos orde-

nou, a mando de D’us, que devemos 

instruir todos os habitantes do mundo 

a receber sobre si as sete Mitsvot que 

os filhos de Noé (toda a humanidade) 

foram ordenados a cumprir. Aquele 

que aceitá-las e tomar o cuidado de 

cumpri-las é considerado um chassid 

(devoto) entre os povos, e tem parte no 

mundo vindouro, contanto que assim o 

fizer e aceitar, por ordem Divina explícita na Torá, por 

intermédio de Moshê, nosso mestre”.

No capítulo seguinte, Maimônides nos ensina a lista e os 

detalhes dos sete mandamentos de toda a humanidade 

a serem seguidos: 1. A proibição de praticar idolatria; 2. 

De blasfemar contra D’us; 3. De cometer homicídio; 4. 

De manter relações incestuosas e cometer adultério; 5. 

De roubar; 6. A obrigação de instituir um sistema judici-

ário; e 7. A proibição de ingerir um órgão de um animal 

que foi extraído ainda em vida. 

Desta forma, temos a obrigação de ensinar a um não-

judeu todas as leis dessas mitsvot, que incluem muitos 

detalhes, como estudos profundos que reforçam a fé 

em D’us; as leis de recato que nos levam a não trans-

gredir atos imorais; as leis judiciais do Talmud aplicadas 

a todo ser humano; as minuciosas proibições de roubar, 

enganar e prejudicar o próximo; as leis de tsedacá e jus-

tiça social; reforçar atos de bondade etc.

O Rebe lançou uma campanha mundial para propagar 

essas mitsvot para toda a humanidade, e explicou que o 

fato de não termos notícias de que no último milênio os 

sábios judeus difundiram essa lei deve-se às inúmeras 

perseguições que nosso povo sofreu 

durante a história, sem que tivéssemos 

a possibilidade de exercer alguma in-

fluência sobre as demais nações do 

mundo.  No entanto, na época atual, 

quando deixamos de ser o povo per-

seguido e tornamo-nos muito influen-

tes em vários setores, passa a ser uma 

obrigação de cada judeu cumprir essa 

lei, instruindo todos os povos a cumprir 

as suas. 

O Rebe ainda frisou que essa é a melhor solução para 

vários problemas atuais, como a violência, a imoralida-

de, a decadência da educação, os conflitos etc., pois uma 

pequena luz pode dissipar muita escuridão. Desta forma 

estaremos construindo um mundo melhor, preparando 

a humanidade para receber a era messiânica, quando 

todos os povos habitarão em paz e harmonia, conforme 

consta (Yeshayahu 2:4): “Não levantará um povo sobre 

outro a espada, e não mais aprenderão a guerrear, e 

juntos servirão a D’us”, e como disse o profeta (Tsefa-

niá 3:9): “Então, transformarei todos os povos em uma 

nação com um idioma claro em que todos clamarão o 

nome de D’us e o servirão com igualdade”. 

é permitido a um não-judeu estudar a torá? Pode-se deixá-lo participar de uma aula de torá?

Por Rabino shamai ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

temos a obrigação 
de ensinar a um não 
judeu as sete leis 
dos Filhos de noé, 
que incluem manda-
mentos com valores 
universais

os não judeus e o estudo da torá
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parshiyot do mês de agOStO

shofetim
“Juízes (Shofetim) e funcionários deverás nomear em to-

dos os portões…” Aqui somos informados dos deveres dos 

funcionários graduados do estado judaico: os juízes, o rei, 

os sacerdotes e os profetas. Eles devem ser justos, corre-

tos, bondosos, clementes e acima de tudo leais à Torá e 

guiados por ela.

Bons juízes são uma bênção para qualquer país, pois são 

os guardiões de suas leis. Em nossa Terra Santa os juízes 

eram a pedra fundamental de toda a nossa vida.

Naqueles dias felizes em que vivíamos em nossa própria 

terra tínhamos o Sanhedrin – a Corte Suprema, consistindo 

de setenta e um membros que eram os homens mais notá-

veis e sábios  da terra. Tínhamos vários Sanhedrin menores  

e numerosas cortes menores com três membros. O siste-

ma de juízes e justiça prescrito pela Torá é maravilhoso.

Infelizmente, perdemos essa bênção quando perdemos 

nossa terra. O nome da Parashá nos relembra nossa gran-

de perda. Ansiamos pelo tempo em que poderemos nova-

mente desfrutar a grande bênção que é prometida na pri-

meira frase dessa Parashá. Na verdade, rezamos três vezes 

ao dia em Shemonê-esrê: “Restaura nossos juízes como 

nos dias de antigamente…” 

4/aGo

êKev
“E assim será, se (Êkev) ouvirmos esses comandos…” 

A Parashá começa com a condição de que se ouvirmos as 

ordens de D’us e as obedecermos, então D’us nos concede-

rá bênçãos abundantes.

Êkev significa também calcanhar (lembre-se que Yaacov as-

sim foi chamado porque ao nascer, sua mão estava agarran-

do o calcanhar de Essav). Da mesma forma, a frase refere-se 

àquelas mitsvot “menores” que estão sob o calcanhar, por 

assim dizer. Ou seja, preceitos comuns que ocorrem fre-

quentemente e que a pessoa está propensa a tratar de ma-

neira leviana. O significado completo do primeiro versículo 

da Parashá seria: “Se observares os preceitos ‘menores’ (e 

não apenas os assim chamados ‘importantes’), então você 

realmente merecerá todas as bênçãos do Todo Poderoso.”

Há judeus que se apegam a determinados preceitos que 

consideram “importantes” (caridade, Yizkor etc.), mas ne-

gligenciam outros. Não há mitsvot sem valor, mas é da na-

tureza humana dar pouca importância às coisas que ocor-

rem regularmente. “A familiaridade alimenta o desdém”. É, 

portanto, necessário ser especialmente cuidadoso nesses 

casos, pois são essas mitsvot “menores” que apresentam o 

verdadeiro teste da lealdade da pessoa à nossa Torá e seus 

preceitos. É por isso que D’us promete recompensas espe-

ciais por esses preceitos.

11/aGo

reê 
“Veja (Reê) Eu concedo neste dia para ti uma bênção e uma 

maldição…” 

O tema dessa Parashá é a escolha que nós, como indivídu-

os e como nação, temos de fazer entre os dois caminhos 

abertos à humanidade: o caminho do bem e o caminho do 

mal.

Israel está a ponto de entrar na Terra Prometida e tornar-se 

uma nação independente. Seu futuro depende da opção 

correta, aquela da Torá e mitsvot. Escolha a Torá, e você 

escolhe o caminho da vida e da bênção.

Todos desejam vida e bênção, mas as pessoas com fre-

quên cia atraem sobre si uma maldição porque fizeram uma 

má escolha. Durante gerações e séculos o mundo tem pro-

curado o caminho para a paz e a felicidade, mas inevitavel-

mente encontrou guerra e sofrimento. O motivo é que eles 

não puderam “ver” o caminho certo. Estavam “cegos”. Para 

nós judeus não pode haver uma visão nublada. D’us nos 

mostrou claramente qual deve ser nossa escolha. “Veja, eu 

concedo neste dia para ti uma bênção e uma maldição; a 

bênção se cumprirem os mandamentos…” A placa na es-

trada é bastante clara.

18/aGo

25/aGo

vaetchanan
“E implorei (Vaetchanan) ao Eterno… deixa-me ir, eu Te su-

plico, e ver a boa terra…” A Parashá começa com uma prece 

comovente de Moshê para que ele possa entrar na terra.

A palavra Vaetchanan é derivada de Chen – graça. Moshê 

não baseia seu pedido na sua vida de serviço a Israel, ou ou-

tros méritos, mas implora como um ato de graça. 

A ânsia de Moshê para entrar na Terra Prometida não era 

para “comer seus deliciosos frutos”. Há muitos mandamen-

tos na Torá que somente podem ser observados na Terra 

Santa, e Moshê estava ansioso por cumpri-los.

Em nossas preces a D’us com frequência rezamos pedin-

do misericórdia e graça. Pedimos misericórdia quando nos 

vemos em profunda necessidade. Pedimos graça quando 

desejamos algum favor ou privilégio especial. 

Com a prece de Moshê nesta Parashá podemos aprender-

que sempre que rezamos a D’us pedindo favores especiais 

não devemos ter em mente coisas materiais, mas sim bene-

fícios espirituais, embora os benefícios materiais os acom-

panhem mesmo assim. Este tipo de prece (na qual invoca-

mos a generosidade de D’us) geralmente é reservado para 

coisas como um coração compreensivo, mente clara, filhos 

merecedores e outras bênçãos semelhantes.
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péroLas
UM JUDEU É cOMO UMA AgUlHA 
Todo judeu é comparado a uma agulha. Assim como uma agulha entra e sai nos 

pedaços de tecido unindo-os, um judeu tem a capacidade de “costurar” e unir os 

mundos superiores e os mundos inferiores. Isto é semelhante àquilo que se afir-

ma sobre Chanoch (bisavô de Noé): que ele era um sapateiro, ou seja, ele “costu-

rava” a parte superior do sapato à parte inferior, assim, unindo os mundos supe-

riores com os inferiores.

Porém, se um judeu não tem um “olho” que lhe permita ver aquilo que está acima 

dele, então ele é somente “um alfinete” que cutuca e causa dor às pessoas. É so-

mente devido ao “olho”, através do qual a linha é passada – a linha tripla de Torá, 

Serviço Divino e Ações de Bondade – que ele pode juntar os mundos superiores 

aos inferiores.

vvv

TRêS DEclARAçõES DE gUEUlá
O versículo no segundo parágrafo do Shema declara: “E juntarás o teu grão, teu 

vinho e teu azeite.” 

“Teu grão” refere-se à redenção do Egito. O início do exílio é sugerido no sonho 

de Yossef: “Eis que estávamos atando feixes [de grãos] no meio do campo.” Então 

Yaacov e seus filhos desceram ao Egito para comprar grãos. E finalmente, quando 

fomos redimidos, deixamos o Egito com a nossa massa de grãos enbrulhada e 

pendurada nos nossos ombros”.

“Teu vinho” corresponde à redenção na história de Purim. O decreto de Haman foi 

um castigo pelo envolvimento dos judeus no grande banquete do Rei, durante o 

qual eles beberam vinho proibido. Em seguida, o milagre da salvação provocado 

por Esther ocorreu no meio de uma refeição festiva de vinho. E, é claro, uma das 

mitsvot do dia de Purim é beber vinho.  

“Teu azeite” refere-se ao milagre do frasco de azeite na conhecida história da re-

denção de Chanucá. 

vvv

O cOnSOlADOR ESTá lOngE DE MIM 
Qual é o nome de Mashiach?… Menachem ben Chiskiá é seu nome, como é decla-

rado: “Pois o consolador está longe de mim, aquele que reconforta minha alma. 

(“Menachem meishiv nafshi)”. (Sanhedrin 98 b)

O Maharsha comenta sobre essa passagem talmúdica que “O fato de o nome de 

Mashiach ser ben Chiskiá não é derivado de nenhum versículo em particular, mas 

sim baseado na tradição.”

No entanto, é possível afirmar que esse aspecto é sugerido no próprio versículo 

[acima citado].

O valor numérico de mem, beit, yud, as últimas letras das palavras “Menachem 

meishiv nafshi” é 52, o mesmo de ben. O valor das primeiras letras naquelas pala-

vras (mem, mem, nun) é 130, o valor numérico de Chiskiá!

RaBI levI YItSChaK SChneeRSOn

em homenagem ao dia 

20 de menachem av, 8 de 

agosto, o 68º yahrtzeit do 

famoso cabalista e erudito, 

pai do Rebe, selecionamos 

algumas de suas pérolas. 

é interessante notar que 

suas anotações curtíssimas  

eram feitas nas bordas de 

seus livros (foto acima), já 

que não dispunha de papel 

em seu período de exílio. a 

tinta era fabricada por sua 

esposa, a  Rebetsin Chana, 

com de ervas que ela mes-

ma colhia.

anos depois, esses livros 

com anotações chegaram 

milagrosamente ao Rebe 

e tornaram-se livros de es-

tudos profundos.
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yekaterinoslav, 1935
Mais uma noite de inverno. O silêncio e o medo dominam 

as ruas desoladas. O rabino da cidade, o erudito cabalista 

Rabi Levi Yitschak Schneerson, está acordado, imerso nos 

estudos, após um dia ocupado com atividades clandesti-

nas. Pois ainda há judeus que imergem no micvê, rezam 

com um minyan, e ensinam Torá aos filhos. Mensageiros 

furtivos vêm e vão com bilhetes codificados. Dinheiro de 

suborno troca de mãos. Por um momento ele permite 

que a exaustão o domine, mas suas mãos já estão pro-

curando um livro. Seus olhos encontram as linhas onde 

tinham parado na noite passada; surge um sorriso, e sua 

força retorna. Essas são as horas que ele mais ama.

Suas horas de estudo passam e então, minutos antes 

da meia-noite, há uma leve batida na porta. Seu coração 

para. As notícias nunca são boas. Ele fica sentado, tenso 

– e preparado. Outra batida: fraca, vacilante. Não, não é a 

polícia secreta. A NKVD tem outro estilo: chuta e arromba 

a porta. Esse visitante precisa de ajuda. Ele se levanta e 

abre a porta. Uma mulher está ali, trêmula e assustada. 

Ela entra rapidamente, como se estivesse sendo perse-

guida. Lá dentro, ela tira o casaco de inverno, olhando fur-

tivamente para cada canto da casa. Não há ninguém além 

do rav e sua esposa, então ela começa a falar.

“Rabi, estou muito agradecida por ter chegado aqui sem 

ter sido apanhada. Venho de uma cidade distante, e agora 

o senhor precisa fazer um grande favor para mim…”

A rebetsin lhe oferece uma cadeira, mas ela declina. Fala 

rapidamente: “Minha filha e seu noivo queriam casar-se 

nos escritórios do governo, como os não-judeus. Mas meu 

coração não me deixou concordar com um casamento 

que não fosse à maneira judaica.

“Implorei a eles, insisti – e finalmente consentiram em 

ir até o rav para um verdadeiro casamento judaico. Estão 

muito assustados: ambos são funcionários de alto nível 

do Partido Comunista. Se forem descobertos, perderão o 

emprego – ou talvez até a vida. Virão até aqui exatamen-

te à meia-noite para serem casados. Por favor, Rabi, faça 

essa grande bondade; case-os. Dê alívio para três almas…“ 

Passaram-se alguns minutos. O relógio deu doze badala-

das. Mais batidas na porta, e entra um casal jovem e assus-

tado. A rebetsin os leva rapidamente a um aposento re-

servado; Rabi Levi Yitschak sai para encontrar um minyan. 

Já é quase uma da madrugada. Rabi Levi Yitschak cami-

nha rapidamente pelas ruas solitárias, pedindo ao Mestre 

do Universo que o poupe de encontrar um esquadrão po-

licial noturno. Agora ele bate à outra porta, tirando os fiéis 

da cama para irem ao casamento. 

Nove judeus fiéis estão na sala. Rabi Levi Yitschak sente-

-se abençoado. Nove judeus fiéis em Yekaterinoslav que 

sabem como manter a boca fechada. Mas… quem será o 

décimo? Em quem ele pode confiar?

Sua mente examina todas as possibilidades e decide 

por uma solução. “Esperem,” diz a eles enquanto deixa 

o apartamento e desce as escadas. Grisha, “Síndico do 

Comitê dos Moradores”, mora no andar térreo perto da 

entrada. Durante muitos anos ele pertenceu à grande si-

nagoga de Yekaterinoslav, até que a loucura comunista 

o seduziu e ele se tornou membro do Partido. Agora ele 

trabalha de mãos dadas com a NKVD, mantendo um olho 

atento sobre judeus suspeitos de atividades judaicas clan-

destinas e denunciando comportamento “incorreto”. Sua 

incumbência atual: Rabi Levi Yitschak – suas atividades 

rabínicas, e todos que entram e saem de sua casa. Grisha 

vê, anota e reporta tudo.

Uma súbita batida na porta, e ele se levanta com dificul-

20 de av

ChUPá 
à meia-noite 
em homenagem a 20 de menachem av, o yahrt-
zeit do pai do Rebe, Rabi levi yitschak schne-
erson (falecido em 1944), e também 15 de me-
nachem av, data ligada aos casamentos na era 
talmúdica, partilhamos com nossos leitores um 
incidente típico que foi trazido a público pela 
primeira vez por uma das poucas testemunhas 
oculares – sua esposa, Rebetsin Chana

26 BC news



hOMenageM

dade para abri-la. Rabi Levi Yitschak em pessoa está ali, 

sorrindo. Grisha fica confuso: convida o Rav para entrar.

“Venha, Grisha,” diz o rav segurando calorosamente as 

mãos de Grisha, “venha completar um minyan para um jo-

vem casal judeu. Eles estão se casando, construindo uma 

família – uma casa eterna no caminho dos nossos pais…”

A presença de Rabi Levi Yitschak domina Grisha. A barba 

digna e o semblante nobre, e – mais que qualquer outra 

coisa – seus olhos, olhos penetrantes cujo olhar direto 

perscrutavam a alma de um homem. 

Uma torrente de emoções dominou o coração de Grisha. 

O pedido do rav é surpreendente: a responsabilidade de 

Grisha é relatar erros, não compactuar! Mas – quem senão 

Grisha poderia avaliar o risco pessoal que o rav estava as-

sumindo ao pedir a esse “vigilante pessoal” que se junte 

a ele e o ajude na sua obra subterrânea? A mesirut nefesh 

do rav penetra fundo no coração de Grisha. Porém, muito 

além disso, está a confiança do rav nele, aquele olhar em 

sua face sagrada que mostra a total confiança que depo-

sita nele. Grisha de imediato é dominado pelo sofrimento 

– bem como pela maior riqueza que jamais sentiu. O pró-

prio rav está contando comigo, pensa ele, com lágrimas 

nos olhos; o rav está depositando sua confiança em mim.

“Eu?!” murmura Grisha, engasgando. “Mas o Rav sabe 

que eu… eu…” Ele não consegue terminar a frase.

Rabi Levi Yitschak abraça os ombros de Grisha; um olhar 

de entendimento passa entre eles. Grisha tranca a porta e, 

como num sonho, segue Rabi Levi Yitschak escada acima.

“Há dez Yidden casher aqui”, diz o Rav numa voz que irra-

dia confiança e prazer. Ele se senta para escrever a ketu-

bá; tudo é rapidamente assinado e preparado. A rebetsin 

aparece com um talit; quatro homens seguram os cantos; 

a canópia nupcial é aberta sobre o jovem casal.

Rabi Levi Yitschak começa a cantarolar o niggun costu-

meiramente cantado sob a chupá. O noivo abaixa o olhar. 

Agora a noiva, com sua mãe e a Rebetsin Chana de cada 

lado, inicia as sete voltas ao redor dele. O noivo coloca o 

anel em seu dedo: “Agora você é minha esposa…” diz ele 

em hebraico, com um sotaque russo. Uma nova casa eter-

na surge em Israel, uma casa construída sobre mesirut ne-

fesh (autossacrifício).

Às duas da manhã o casal e a mãe dela deixam a casa do 

Rav, seguidos por oito membros do minyan, profunda-

mente comovidos. O Rav e Grisha permanecem. “Rabi,” 

Grisha mal consegue falar, “este é meu cartão de membro 

do Partido. Pegue-o – é seu… Eu não… não… vou precisar 

mais dele. Rabi Leivik, quero continuar – com você, com 

o Judaísmo. Com esta fé pura, com este mesirut nefesh.”
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          O falecimento de 

Jaime Goldsztajn (z”l) 

marcou uma grande 

perda para a comunida-

de, o Beit Chabad Cen-

tral e as pessoas que 

conviveram com ele.

Particularmente no Beit 

Chabad, Jaime foi sem-

pre dedicado desde a 

fundação. Frequentava 

diariamente o Minyan nas 3 orações e por muitos 

anos atuou como Gabai da sinagoga, adquirindo dos 

amigos o título carinhoso de “Gabai de Ouro” (Gol-

den Gabai).

Nas tardes de sábado (Seudá Shlishit), nos cafés 

da  manhã de domingo e nos farbrenguens, nos ale-

grava e inspirava, designando e regendo as canções 

chassídicas cantadas por todos os participantes.

Neto de um homem sábio, brilhante e autor de vários 

livros, o Sr. Leibl Knoplich (z”l), Jaime deixa além de 

muita saudade, um legado de luz, brilho e respeito, 

através de sua esposa, filhas, filho, genros, netos e 

bisnetos, todos chassidim de Lubavitch.

do amigo ernesto Kogan

          Muitas pessoas tornaram-se mais religiosas nas 

últimas duas décadas aqui em S. Paulo graças ao es-

forço de várias correntes que trabalham muito bem 

nessa direção.

Porém, Jaime nos deixou uma prova ímpar e única 

de que ele realmente foi (junto com Regina, que te-

nha vida longa com saúde) bem diferente. 

Ele começou essa marcha há quatro décadas, numa 

época em que não havia muitos casais jovens para 

servirem de inspiração. A família Goldsztajn tornou -

se uma referência e um modelo. 

Este é o maior e o melhor legado que um ser huma-

no pode deixar.

Que continue nos inspirando.

Rabino shabsi alpern

a ReFeRênCIa 



Você conhece a história do menino que estava sentado num grande barco 

lotado e sentiu-se entediado? De repente, veio-lhe à mente uma ideia que 

poderia entretê-lo. Tirou do bolso um canivete e começou a furar o fundo do 

barco, perto do local onde estava sentado.

Um marinheiro viu o que o menino tolo fazia e gritou furiosamente: “Está louco? O 

que está fazendo?”

“Não é da sua conta.” respondeu o menino. “Estou abrindo o buraco debaixo do 

meu assento, pelo qual paguei, e posso fazer o que bem entender com meu próprio 

lugar.”

O marinheiro arrancou-lhe a faca da mão. “São pessoas como você que causam pro-

blemas ao mundo, porque pensam apenas em si e no próprio divertimento. Não 

tem juízo suficiente para ver que se fizer um buraco no fundo do barco, mesmo que 

seja debaixo do seu assento, todos sofreremos? A água entrará pelo furo, o barco 

afundará, e todos morreremos afogados!”

Esta história deveria nos lembrar de que quando fazemos algo errado, o prejuízo 

não é apenas nosso, mas de nossa família, de nosso povo, e até mesmo do mundo 

inteiro.

Nossos rabinos dizem que devemos pensar em nós mesmos e no mundo como 

metade bons, metade maus. Portanto, quando estamos a ponto de fazer algo, de-

vemos nos lembrar de que aquilo “pesará na balança” de todos quando estivermos 

em julgamento perante D’us. Nossas boas ações inclinarão a balança a nosso favor 

e ajudarão o mundo a tornar-se um local mais feliz para se viver. Portanto, pensar 

nisso nos ajudará a entender como é importante vigiar nossas ações. 

Agora é o mês de Elul – anterior ao de Rosh Hashaná, nosso Ano Novo. É nessa 

época que o Todo Poderoso examina nossos registros no Livro da Vida, e cabe a nós 

cuidar para que nosso registro seja o melhor e mais limpo possível, para que D’us 

nos abençoe com um ano muito bom e feliz.

elul

Quando estamos a 
ponto de fazer algo 
negativo, devemos 
lembrar que aquilo 
“pesará na balança” 
de todos quando es-
tivermos em julga-
mento perante d’us

O MenInO nO BaRCO
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Eliezer Vofchuk 13 Av  1 ago
Arnaldo Copeliovitch  15 Av  3 ago
Igor Rascovsky  15 Av  3 ago
Mendy Nigri  17 Av  5 ago
Isaac Galant  22 Av  10 ago
Adrian Henigman  22 Av  10 ago
Pinechas Guertzenstein  23 Av  11 ago
Haim Moscovich  24 Av  12 ago
Isaac Michaan  26 Av  14 ago
Fabio Bornsztein  28 Av  16 ago
Flávio Munhoz  28 Av  16 ago
Leandro Cohen  28 Av  16 ago
Rogério Calderon  29 Av  17 ago
Dovi Naparstek  29 Av  17 ago
Marcelo Susyn  30 Av  18 ago
Shabsi Alpern  1 Elul  19 ago
Rafael Loeb  1 Elul  19 ago
Paulo Nachim  2 Elul  20 ago
Jacob Faintuch  3 Elul  21 ago
Wolf Goldenstein  6 Elul  24 ago
Yossi Ossowiecki  7 Elul  25 ago
Renato Kyhl  12 Elul  30 ago
Hilton Kuperman  13 Elul  31 ago

nOSSaS alegRIaS
w Miriam e Chaim Ossowiecki 

ganharam um neto, Yossef 

Yitschak, filho de Chana e Nachum 

Lifsitz. Parabéns!

w Nasceu Michael Yechiel, filho de 

Henry e Tzipy Segal. Mazal Tov também 

aos avós Dr. Bension e Sandra Segal e Baruch e 

Miriam Werthaim

w Rabino Shalom Ber e Hanna Buchsenspaner 

ganharam um filho, Israel Zeev. Parabéns também 

aos avós Max e Miriam Buchsenspaner e Cheila 

Judkowitch

w Nasceu Clara, filha de Daniel e Bety Argalji, neta 

de Nathan e Geni Argalji e Alberto (z”l) e Eva Fidel. 

Mazal Tov! 

w Parabéns pelo nascimento de Gabriela, filha de 

Fernando e Vanessa Fridman. Avós Jacob e Lidia 

Fridman e Jose e Eliana Muller

anIveRSaRIanteS de agOStO *

UM OlhO  
no futuro

Uma mulher pobre, que tinha um filho fraco 

e doente, certa vez recebeu um ovo de pre-

sente. “Mamãe, posso comê-lo?” perguntou 

ansiosamente o menino. “Estou faminto.”

“Não, filhinho. respondeu a mulher. “Precisamos fi-

car de olho no futuro. Vamos economizar o ovo.”

“Mas o que faremos com ele?” perguntou o garoto.

“Vamos pedir ao nosso vizinho que faça sua galinha 

chocá-lo até que nasça um pintinho.”

“Então podemos comer o pintinho e fazer uma can-

ja?” indagou ele, entusiasmado.

“Não, meu filho. Devemos pensar no futuro. Cuida-

remos da ave até que cresça e comece a botar ovos.”

“E então teremos muitos ovos para comer, não é?”

“Não, se pensarmos no futuro. Vamos juntar os ovos 

e fazer as galinhas chocarem-nos até que nasçam 

mais filhotes.” “Então teremos galinha em todo Sha-

bat!” concluiu o menino, exultante. 

“Não tão depressa, meu filho. Lembre-se de que de-

vemos ficar de olho no futuro. Vamos vender algu-

mas galinhas e comprar uma novilha, que criaremos 

até crescer e se transformar numa vaca. Ela vai ter 

bezerros, e poderemos vender alguns e comprar um 

campo. Imagine só, meu filho, como ficaremos ricos! 

Teremos um campo com vacas, bezerros, galinhas e 

ovos, e tudo a partir deste único ovo!”

Ao vislumbrar a riqueza que a aguardava, a pobre 

mulher ficou tão empolgada que bateu as mãos de 

pura alegria. Mas, ao fazê-lo, esmagou o ovo…

O que podemos aprender com esta história? aprovei-
te o presente! Isso pode aplicar-se a muitas coisas. E 

nesta época do ano, quando o Todo Poderoso nos dá 

o presente de Teshuvá (arrependimento), por que não 

fazemos uso imediato disso para alimentar nossa alma 

faminta, antes que se perca, como o ovo quebrado?

* Lista parcial

Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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histórias Chassídicas
teShuvá: SomeNte Com ALegriA!
Certa vez, quando o Tsemach Tsedek fez um discurso so-

bre teshuvá, e ergueu seu olhar para os chassidim reuni-

dos, eles caíram em pranto. O Tsemach Tsedek declarou: 

“Teshuvá é uma mitsvá. Como todas elas, uma mitsvá sem 

simchá é gornisht, sem valor!”

A verdAdeirA QueStão 
Um discípulo do Maguid de Mezeritch tinha acabado de sair 

do micvê (banho ritual), e encontrou um dos seus amigos. 

“O que será de todas as nossas transgressões?” pergun-

tou o amigo. “De maneira alguma estou preocupado com 

as transgressões,” respondeu o primeiro. “Para isso temos 

teshuvá. A verdadeira questão é: E quanto às nossas mits-

vot? Será que realmente estamos servindo bem a D’us?”

CoNtAgem de Crédito
Um homem procurou Reb Yisrael de Ruzhin e disse: “Sou 

um pecador, e quero me arrepender.”

“Então por que não o faz?” perguntou o tsadik.

“Porque não sei como,” disse o outro.

“Então de que maneira soube como pecar?” perguntou o 

tsadik.

“Primeiro eu agi,” disse o homem, “e somente depois des-

cobri que tinha pecado.”

“Então faça o mesmo agora,” disse o tsadik. “Arrependa-se 

agora, e a contabilidade chegará depois…”

o Que é remorSo SiNCero?
“A verdadeira teshuvá,” disse o Rebe Anterior certa vez, “é 

como aquela do homem de Vitebsk.” E essa foi a história: 

um rio divide a cidade de Vitebsk em duas metades, e antes 

que construíssem uma ponte ligando as duas partes, a úni-

ca maneira de atravessar era num pequeno barco. Num dia 

tempestuoso a corrente estava traiçoeira, e os amigos na 

margem do rio advertiram o colega: “Fique longe da água 

hoje: está perigosa demais!” Porém, em vez de dar atenção 

ao aviso, ele começou a travessia. O barco virou – e ele se 

afogou.

O Primeiro Rebe concluiu: “Naquele momento, quando 

ele percebeu que estava afundando, você pode imaginar o 

sofrimento pelo ele passou por não ter seguido o conselho 

dos amigos? – Assim, também, é como a pessoa sente a 

verdadeira teshuvá.”

QuANtidAde de remorSo
“Rebe,” disse um homem idoso a Reb Yissachar Dov de 

Belz, “cheguei a uma idade avançada, e graças a D’us nada 

me falta. Somente uma coisa: que o senhor me prometa 

que receberei o perdão pelos pecados da minha juventude.”

“Se você arrepende-se deles totalmente,” respondeu o 

Rebe, “então isso garante o perdão.”

“E a seu ver qual é a quantidade de remorso exigida?”, per-

guntou o velho.

“Deixe-me lhe contar uma história,” disse o mestre. “Um 

próspero mercador certa vez apressou-se para chegar à 

grande feira de Leipzig um pouco mais cedo que os ou-

tros mercadores, e os artigos que ele levava numa carroça 

lotada eram muito procurados. No dia em que ele chegou 

começou a chover, portanto, durante alguns dias nenhum 

outro comerciante que vendia o mesmo tipo de artigos 

conseguiu levar a mercadoria até a feira. Todos os fregue-

ses em potencial, apinhavam-se ao redor da sua barraca. 

Vendo como a procura era intensa, ele decidiu deixar todos 

esperando durante alguns dias para que o preço ficasse 

ainda mais alto. E de fato, dia a dia a chuva ficava mais for-

te e o preço cada vez mais alto. Então, no meio da noite a 

chuva parou. Antes do amanhecer, o mercado começou a 

ressoar com todas as carroças que chegavam das provín-

cias de todos os lados, e o preço de seus artigos caiu de 

imediato.

“Agora, então,” concluiu o tsadik, “se você achar que seu 

remorso pelos pecados de sua juventude é tão intenso 

quanto o arrependimento daquele mercador quando per-

cebeu o quanto sua ganância tinha lhe custado, então você 

pode ter certeza de que seu arrependimento é suficiente 

para assegurar o seu perdão.”

teshuVÁ
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Quer ParticiPar?
Dez receitas para você fazer parte

enCha SeU COfRInhO 
Não importa quanto e sim 
quando (sempre!). 
busque o seu na recepção com lígia

BazaR dO PROJetO 
felICIdade 
Ajude doando ou comprando 

itens novos e usados.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou flavia@
felicidade.org.br

BRIndeS PaRa CRIanÇaS
Doe brindes e brinquedos novos 
para nossas crianças.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou flavia@felicidade.org.br

nOta fISCal PaUlISta
Traga sua nota fiscal sem CPF 
e deposite em nossa urna. 
na recepção do beit Chabad Central

véSPeRa de feStaS JUdaICaS
Ao invés de mandar presentes, faça uma 
doação a algum de nossos projetos. 
Enviaremos uma carta a quem você 
dedica essa doação.
Fale com Rosana: 3087-0309 ou rosana@chabad.org.br

PlaCa eM hOMenageM a  
enteS qUeRIdOS
Nós afixamos na sinagoga e cuidamos para 
que o kadish seja recitado e luzes sejam 
acesas na data do yahrtzeit e no Yom Kipur. 
Fale com dov Pomeroy: 3087-0305

fUndO dIgnIdade
Fundo do Rabino que ajuda com 
discrição pessoas necessitadas.
Fale com Rab. yossi: 3087-0308 ou 
chabad@chabad.org.br

PReSente de anIveRSáRIO 
Ofereça aos seus convidados a opção de 
fazer uma doação em sua homenagem 
para o Projeto Felicidade.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou flavia@felicidade.org.br

KIdUSh 
Patrocine um kidush de Shabat 
em suas datas especiais.
Fale com sissa: 3087-0318 ou sissa@chabad.org.br

dOaÇÃO MenSal 

Receba um boleto bancário em sua casa. 
Fale com Rosana: 3087-0309 ou rosana@chabad.org.br
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