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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

B’H

destaques da edição

DAF HAYOMI
Ivo Halpern conclui o ciclo de leitura do 
Talmud, após 7 anos e meio estudando 
uma página por dia. Pág. 10
 
TSIVOT HASHEM
A animação das crianças do Rio de Janeiro 
que completaram o álbum “Viajantes do 
Tempo”. Pág. 12 

YOM KIPUR E O PERDÃO
Rabino Shamai Ende responde até que 
ponto vai o perdão em Yom Kipur. Pág. 23

GRANDES FESTAS
Um breve guia para o mês de Tishrei.
Pág. 28 e 29

Às vésperas de um ano novo, o costume mundial é desejar feliz ano 

novo, independentemente do idioma empregado. Nós desejamos 

Shaná Tova: um bom ano. Não basta que seja feliz, tem de ser bom. 

Bom no verdadeiro sentido da palavra, não apenas uma sensação 

passageira de felicidade. Para nós, não é sufi ciente que o ano seja 

bom em termos materiais, mas também e sobretudo, que o seja es-

piritualmente. A boa vida requer uma qualidade moral imbuída no 

cotidiano. Um ano novo, para ter sentido e ser bem-sucedido, tem 

que incluir valores espirituais e morais. Além disso, não podemos 

almejar um ano bom apenas para nós, mas para todos. Desta for-

ma, faremos, aos poucos, um mundo melhor. Um mundo de paz, de 

compreensão, de respeito mútuo. Que seja assim.

Pá gs. 22 a 29

ano novo: bom ou feliz?
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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
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mensagem do Rabino

A Época da Fraternidade

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil

3 BC NEWS

Se nossa intenção fosse dar um nome à mensagem especial trazida com muita 

força pela época de Rosh Hashaná e Yom Kipur, nós a chamaríamos de “Mensa-

gem de Fraternidade”, ou a “Época da Fraternidade”.

Nossos Sábios dizem: “Pelas transgressões que estão entre o homem e D’us, o 

Dia da Expiação expia, mas pelas transgressões entre o homem e seu próximo, 

esse dia traz o perdão somente se ele aplacou seu próximo.” Esta é a época em 

que devemos fazer retificações nos nossos relacionamentos com o próximo. Se 

no decorrer de nossas associações com outros seres humanos ofendemos ou co-

metemos erros com alguém, esta é a hora de pedir desculpas e fazer correções.

Portanto, a época de Rosh Hashaná e Yom Kipur é um período de genuína frater-

nidade, companheirismo e afeição. Devemos aproveitar bem esta oportunidade, 

pois é uma sensação muito agradável estar em paz com todos, desejar o bem a 

todos, e saber que todos se sentem da mesma maneira a nosso respeito.

Ahavat Yisrael, amor ao nosso próximo, é uma mitsvá da Torá, como está escrito 

– “E amarás o teu próximo como a ti mesmo.” Esse mandamento está interligado 

com outro: “Amarás o Eterno teu D’us com todo teu coração...”

Ora, à primeira vista poderia parecer estranho ser ordenado a amar alguém, pois 

é muito difícil fazê-lo por uma ordem. É fácil cumprir mandamentos como colocar 

tefilin ou usar tsitsit, o que podemos nos obrigar a fazer. Mas podemos também 

ser obrigados a amar alguém? 

O significado desse mandamento de Ahavat Yisrael é que devemos fazer um es-

forço para cultivar um sentimento de irmandade e amor ao nosso próximo. Po-

demos fazer isso se nos acostumarmos a ver tudo que há de bom e positivo nos 

nossos irmãos. Há muitas qualidades excelentes no caráter de todos, portanto 

não deveria ser difícil apreciar essas qualidades e cultivar um sentimento de esti-

ma por todo e cada judeu que conhecemos.

Que esse sentimento de fraternidade e afeição mútua seja genuíno e verdadeiro.
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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 14 de setembro – 17h45
A partir de 16 de setembro – 
18h00

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras às 17h45
A partir de 21 de setembro – 
18h00

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45

Shacharit – 9h30

Kidush e Farbrenguen – 12h

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

 w Rogério Calderon (Término do kadish)

 w Paulo Aronson (Término do kadish)

 w Abi Katri (Aufruf)

 wMarcia Frischman (Yahrtzeit do marido)

 w Guershi Avi Goldsztajn (Shloshim do pai)

 w Elias Israel (Aufruf do sobrinho)

 w R. Daniel Fisch (apoio ao evento de Anash)

 w Daniel Szor (noivado)

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
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quem pode participar: 
Todos, tanto rabinos, professores, bachurei yeshivá, como Anash em geral.

O projeto divide-se em dois grupos:

A. Aos que se dedicam ao ensino e estudo – 100 sichot do livro Shulchan Shabat.

B. Aos Anash em geral - 50 sichot do livro Shulchan Shabat.

Regras:
 w O início da campanha será no domingo – 1º dia de Chodesh Elul 5772, 19 de agosto de 2012. 

 w O término da campanha será na terça-feira, data magna de 5 de Tevet 5773, 18 de dezembro de 
2012, com farbrenguen.

 w Na inscrição será entregue uma apostila com as 100/50 sichot a serem estudadas, assim como 
100/50 perguntas (das quais serão escolhidas 20/10 para as provas).

 w Ao grupo A haverá uma prova de 20 questões entre as 100. Cada uma será avaliada de 1 a 4 pon-
tos, sendo 80 pontos a nota máxima.

 w Ao grupo B haverá uma prova de 10 questões entre as 50, valendo cada de 1 a 8. A nota máxima 
será de 80 pontos.

 w A prova será escrita, na qual cada resposta poderá consumir 5 linhas apenas.

 w Se alguém fizer esse estudo pelo menos uma vez por semana no Colel do Beit Chabad Central 
receberá também 1 ponto por semana, podendo assim somar cerca de 20 pontos à nota adquiri-
da na prova. Os interessados deverão registrar-se com um dos rabinos do Colel.

INSCRIçÕES: 
Com Rabino Shalom Ber Gourarie: 99935-1411 e 3051-6472 ou e-mail: sbgourarie@gmail.com

Prêmios: 
4 passagens ao Rebe para 10 de Shevat 5773, sendo 2 para cada grupo. 

AULAS: 
O Rabino Yaacov Nurkin ministrará aulas sobre a matéria da semana no Colel aos domingos e 
terças-feiras das 19h00 às 20h00. 

Campanha de Estudo da Obra 
Shulchan Shabat 

Realização: Colel Esther Alpern do Beit Chabad Central
Rabinos responsáveis: Dubi Nurkin e Eliahu Stiefelmann

Em parceria com Vaad Rabanei Anash
Dedicado aos 200 anos do falecimento do primeiro Rebe (Alter Rebe) 5573-5773

          Um chassid certa vez dirigiu-se ao Rebe Rashab questionando: 
quero conectar-me com o Rebe, como devo agir?
 Respondeu o Rebe: estude a chassidut que leciono, assim 
estarás conectado comigo.        (Likutei Diburim 1, pág. 50)

“ “Col HaColel
A VOZ DO COLEL
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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 *

16:40 Shabsi Alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

17:40 Israel e Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

17:50 Shabsi Alpern
 Ética dos Pais

17:50 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **
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Dorothea Piratininga ensina a receita da torta Gerbeaud (recei-
ta na página ao lado) em tarde na qual as participantes coloca-
ram a mão na massa. Acima, Stella Salztein e Rose Goldman 

Foi um sucesso a atividade manual com Lilian Crespin em que 
as mulheres decoraram caixinhas de madeira com técnica de 
decupagem. Todas adoraram!

SEMPRE AO SEU LADO

Todas as senhoras da comunidade estão convidadas a participar gratuitamente 
do grupo Chá da Tarde. Para inscrever-se é só entrar em contato com Vanessa 
pelo telefone: 3087-0313 ou vanessakrosenbaum@chabad.org.br

CHÁ DA TARDE
SESSÃO PIPOCA
“Every Child is Special” (Toda Criança é Especial) foi o titulo do 

filme indiano mostrado dia 1º na sala de projeção do Beit Chabad 

Central com produção e direção assinada por Aamir Khan. Todas 

ficaram comovidas com as cenas e a história relatada.

DOCES HÚNGAROS
Dia 8 as senhoras reuniram-se para assistir uma aula de culiná-

ria com Dorothea Piratininga, confeiteira de mão cheia e autora 

do livro “Doces Húngaros”. Chana Alpern introduziu o encontro 

falando sobre a porção semanal da Torá, seguida por Dorothea, 

que contou a história ilustrada em um livro húngaro com fotos da 

famosa Confeitaria Gerbeaud, que faz a famosa torta de mesmo 

nome, com nozes, damasco e chocolate; receita seguida passo 

a passo na demonstração dessa aula. A degustação do resultado 

teve 100% de índice de aprovação: não sobrou nenhuma fatia…

CLUBE A HEBRAICA
O Festival de Cinema Judaico promovido pelo clube A Hebraica 

foi prestigiado pelo grupo Chá da Tarde, domingo dia 12. Dezeno-

ve senhoras compareceram para assistir ao filme: “David”. Após 

a sessão muitas aproveitaram o dia ensolarado para conversar e 

tomar um cafezinho no local. 

ARTESANATO PARA ROSH HASHANÁ
Lilian Crespin ministrou uma aula de artes distribuindo caixas de 

madeira para aplicar a técnica de decupagem com lindos guar-

danapos, cujo motivo estampado era Rosh Hashaná. Além de 

funcionar como uma terapia, o clima de alegria e união entre as 

participantes bem integradas deu um gostinho de antecipação às 

Grandes Festas.

CONTATO ÚTIL
Lilian Crespin (encomendas p/ Rosh Hashaná): 3085-4874 / 7665-2528
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Vanessa Rosenbaum, coordenadora do Chá da Tarde, acompanha gru-
po de senhoras ao Festival de Cinema Judaico na Hebraica, em tarde 
ensolarada de domingo

Acima, no centro, Ilda Mutchnik, que estreou no Chá da Tarde trazida 
pela amiga Marcela Goldhar (à direita). À esquerda, Chaia Kahn

Ingredientes para a massa: 
320 gramas de farinha de trigo peneirada

190 gramas de manteiga

3 gemas de ovos

2 colheres de sopa de açúcar

15 gramas (1 tablete) de fermento biológico

2 colheres de sopa de leite

1 pitada de sal

Ingredientes para o recheio:
200 gramas de nozes moídas 

100 gramas de açúcar

6 colheres de sopa de geleia de damasco

Raspas da casca de 1 limão

Ingredientes para a cobertura:
1 tablete de 200 gramas de chocolate meio amargo 

1 colher de chá de manteiga

Preparo:
Coloque em uma tigela funda a farinha de trigo, as gemas, 

a manteiga, as duas colheres de sopa de açúcar, o sal e o 

fermento diluído no leite. Agregue tudo com a mão até que 

desgrude dos dedos e forme uma massa homogênea.

Divida a massa em quatro partes iguais, envolva-as em pa-

pel filme e guarde-as na geladeira por 24 horas.

Moa as nozes, misture-as com o açúcar e com as raspas de 

um limão, e reserve. 

Abra uma das partes da massa em uma assadeira (não há 

necessidade de untá-la) e faça alguns furos nela com a 

ponta de um garfo. 

Cubra-a com uma fina camada de geleia e, por cima, espa-

lhe nozes com açúcar e raspas da casca de limão.

Abra a segunda parte da massa e coloque-a sobre a pri-

meira, cobrindo-a também com uma camada de geleia e 

nozes com açúcar e raspas da casca de limão.

Faça o mesmo com a terceira parte da massa.

Cubra tudo com a última parte da massa e leve para assar 

em forno preaquecido a 180 oC. 

Tire do forno quando começar a dourar e deixe esfriar com-

pletamente.

Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria. 

Cubra a torta com o chocolate derretido e leve-a à geladei-

ra por cerca de uma hora, até que o chocolate endureça.

Receita da Torta Gerbeaud 
(Zserbó Szelet)
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projeto bar mitsvá 
Léo Scemes Altman celebrou seu Bar Mitsvá no Beit 

Chabad Central com apoio do responsável pelo Projeto 

Bar Mitsvá, Rabino David Lancry. Léo nutre grande entu-

siasmo pelos estudos judaicos e se mostra cada vez mais 

interessado em refinar seus conhecimentos e colocá-los 

em prática. 

Abaixo, transcrevemos parte de seu discurso: 

“A Parashá Massê descreve as 42 viagens feitas pelo nos-

so povo, desde a saída do Egito até a Terra de Israel. A 

vida do ser humano aqui na terra, também é uma jornada, 

que começa quando nascemos e termina quando nossa 

alma volta a Hashem. Isto nos ensina que devemos estar 

constantemente viajando, mesmo após atingirmos nos-

sos objetivos, nunca devemos parar... A natureza humana 

é de se acomodar ao atingir uma meta, principalmente na 

área espiritual. Hoje é meu Bar Mitsvá. Tenho em mente 

que este é apenas o primeiro passo para uma vida repleta 

de Torá e mitsvot”.

Ivo Halpern, que terminou o ciclo de estudo de todo o Talmud, apre-
senta sua conclusão ao público do Beit Chabad Central após o término 
do Daf haYomi

MOMENTO HISTÓRICO
Ivo Halpern concluiu o estudo de todo o Talmud (Siyum 

HaShas) dia 1º de agosto, na sinagoga do Beit Chabad. Ivo 

estudou diariamente o Talmud e apresentou sua conclu-

são ao público que veio prestigiar e ‘pegar uma carona’ no 

mérito dele por ter acabado um ciclo de sete anos e meio 

de estudos.

A introdução ao estudo do Talmud Bavli pelo Daf haYomi 

foi idealizada e implementada pelo Rabino Meir Shapira, 

de Lublin. O primeiro ciclo teve início em 1924 (5674). 

Sua intenção era incentivar todo judeu a estudar uma fo-

lha (daf) do Talmud por dia e ao final de sete anos e meio 

concluir todo o Talmud, como Ivo conseguiu concretizar.

Esse estudo tem unido centenas de milhares de judeus na 

Europa, Israel e EUA. Mesmo na época do Holocausto, os 

judeus, de acordo com suas possibilidades, continuaram a 

estudar Daf haYomi. Esse estudo forneceu a eles a força 

para enfrentar e conseguir vencer todas as adversidades. 

Que Hashem, através do mérito do estudo da Torá, traga 

saúde, paz e alegrias a Ivo, seus familiares e a todos nós 

juntos, o mérito de receber a Gueulá (Redenção), que seja 

em breve, em nossos dias.

SEMPRE AO SEU LADO
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Acima, o voluntário Steven Allweis com criança do Projeto

Projeto Felicidade 
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

Nasci em Manchester, Inglaterra, e estudo Línguas 

Modernas (Francês, Espanhol e Português) na Universi-

dade de Nottingham. Faz parte do programa curricular 

passar um ano no exterior, em países que falam os idio-

mas que se está aprendendo, e foi assim que vim ao Bra-

sil; para melhorar o meu português. Estou aqui há três 

meses, e quando terminar meu estágio pretendo ir para a 

Espanha lecionar inglês por nove meses.

Tornei-me voluntário do Projeto Felicidade gra-

ças ao Rabino Shabsi Alpern. O rabino da minha sinago-

ga (Heaton Park) na Inglaterra enviou um e-mail ao Beit 

Chabad Central, o qual o Rabino Alpern gentilmente res-

pondeu. Chegando ao Brasil, fui logo ao seu encontro e 

conversamos sobre as diversas atividades da instituição. 

Resolvi tornar-me voluntário do Projeto Felicidade, onde 

participo três vezes por semana. Também sou voluntário 

do Ten Yad, duas vezes por semana. 

Amo participar no Projeto Felicidade, uma organi-

zação incrível que faz um excelente trabalho com crian-

ças que têm câncer e suas famílias. Todos os envolvidos 

são muito receptivos e amigos, e sinto verdadeiro prazer 

em ajudar. O trabalho é gratificante e sinto-me fantástico 

por poder contribuir com uma entidade como esta, que 

faz realmente valer a pena.

Steven Allweis

How I became a volunteer
(Como me tornei um voluntário)

depoimento
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tsivot hashem
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SUCESSO NO RIO DE 
JANEIRO
Um grande número de crianças ca-

riocas já completou o álbum “Via-

jantes do Tempo” e recebeu brindes 

pelo correio. Os pais e professores 

agradeceram e parabenizaram Tsi-

vot Hashem pela iniciativa, qualida-

de e conteúdo. 

Incentive seus filhos: todas as crian-

ças que completarem o álbum parti-

ciparão do grande sorteio final! 

Informações com R. Dubi ou Judith:  
contato@tsivothashem.org.br

Rafael Rosenbaum, Eliahu Mizrahi, Zalmi Broner e David Bar com os brindes 
gentilmente doados pelo Beit Hasofer

Moshe SchechterRaphael Franco Chaim Boruch Lenczynski

Mendel Broner, Levi Broner, Dovid Beuthner, Mendi Kaprow, Eliahu Balassiano exibem orgu-
lhosos seus álbuns completos

Os irmãos Shalom Dov Ber e Sheina Mosse

Hana Yehudit Mizrahi
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chai elul
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18 de Elul (este ano 5/setembro), marca o aniversário de nascimento, em 1698 (5458), do Baal Shem Tov, fun-
dador do Chassidismo, e em 1745 (5505), de Rabi Shneur Zalman, fundador do Movimento Chabad Lubavitch.

Dezoito de Elul é “o aniversário de dois grandes luminares”, 

o Baal Shem Tov, fundador do Movimento Chassídico, e o 

Alter Rebe, fundador da Chassidut Chabad. Dezoito equi-

vale às letras hebraicas que formam a palavra chai (“vida”). 

Assim, Dezoito de Elul é chamado Chai Elul.

A vitalidade que Chai Elul acrescenta ao serviço Divino au-

menta as bênçãos que receberemos no próximo ano novo, 

assegurando a todos “Ketivá Vechatimá Tová”, que cada ju-

deu seja inscrito para um ano bom e doce. E que isso inclua 

a maior das bênçãos: a vinda de Mashiach. Que isso possa 

ocorrer no futuro imediato.

Quando o Beit Chabad Central festejou seu “Bar-Mitsvá”, 

26 anos atrás, recebemos uma carta do Rebe parabenizan-

do-nos pela ocasião. Era o dia de Chai Elul (18 de Elul).

Leia abaixo a tradução dessa carta.
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Chol   amôed 
Sucot 
      no Campo
Em S. Lourenço da Serra

Chol   amôed 
Sucot 
Chol   amôed 
Sucot 
Chol   amôed 

      no Campo
Sucot 

no Campo
Sucot 

Mega bazar com muitas surpresas 

Quinta 4/10
a partir das 10h
 para toda a família

B”H

Chol   amôed 

Mega bazar com muitas surpresas 

Delicioso Churrasco

Tsivot Hashem apresenta:Tsivot Hashem apresenta:

Entrada R$ 15  a partir 5 anos
Informações: (11) 3081-3081 
Beit Chabad Central

Reserve transporte
(R$ 20 por pessoa)

HASHEM

TSIVOT

QUEREMOS MASHIACH AGORA!
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Chol   amôed 
Sucot 
      no Campo
Em S. Lourenço da Serra

Mega bazar com muitas surpresas 

Quinta 4/10
a partir das 10h
 para toda a família

B”H

Delicioso Churrasco

Tsivot Hashem apresenta:Tsivot Hashem apresenta:

Entrada R$ 15  a partir 5 anos
Informações: (11) 3081-3081 
Beit Chabad Central

Reserve transporte
(R$ 20 por pessoa)

HASHEM

TSIVOT

QUEREMOS MASHIACH AGORA!

DOMINGO NO SÍTIO

HAMELECH BASSADÊ – O REI ESTÁ NO CAMPO
O Tsivot Hashem celebrou Rosh Chodesh Elul reunindo muitas famílias no campo, 

dia 19 no sítio de S. Lourenço da Serra. A novidade foi a presença de um apicultor 

que ensinou os segredos que envolvem o mundo fascinante das abelhas. As crianças 

puderam observar uma colmeia com cinquenta mil abelhas e como se forma o mel 

no favo, além de ver de perto as ferramentas e vestimenta utilizada pelo apicultor. 

Todos receberam de brinde sachês de mel.

Além de falafel e guloseimas, as crianças se divertiram e participaram de sorteios. 

Um dos prêmios foi um iTouch.

O Tsivot Hashem fez soar o som do shofar 

anunciando que Hashem está mais próxi-

mo de todos nesta época tão propícia para 

reavaliar nossas ações, fazer teshuvá e to-

mar boas decisões para o ano novo que se 

aproxima. O Tsivot Hashem deseja a todos 

Ketivá ve Chatimá Tová!

O Domingo no Sítio acontece uma vez por 
mês. Informações: 3081-3081 com Mônica

DICAS COM MEL:
• Rinite e sinusite: mastigue bem o 

favo de mel. 

• Cãimbras: ingira uma colher de sopa 

de mel, 2 vezes ao dia. 

• Pele macia: limpe bem a pele, pas-

se mel cristalizado massageando, e 

deixe descansar por 10 min. Enxague 

bem o rosto com água morna.
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LEV é uma organização que promove visitas a pessoas que encontram 

dificuldade para sair de casa, seja por doença, solidão ou por problemas 

particulares. Nessas visitas os voluntários levam alegria, atenção e bom 

humor, ajudando a melhorar seu estado emocional e espiritual. 

Para tornar-se 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

Em pé as voluntárias Sho-
shana Zajac (esq) e Doro-
thea Piratininga (dir) e a D. 
Yael Alpern (centro), que 
fizeram sua primeira visita 
à casa das irmãs gêmeas Ge-
ni Szarcgun e Sara Rosen-
zweg. Elas ficaram muito 
animadas com a visita

No mês de julho o ilusionista Ortega, a pedido do Projeto 
Lev, gentilmente fez um show de mágica beneficente no 
Residencial Greenhouse, no Brooklin, proporcionando um 
domingo muito especial aos idosos.
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O que você pode nos contar do seu passado?
Estudei no Colégio Renascença. Perdi minha mãe quan-

do eu tinha 22 anos e meu único irmão Daniel tinha 18. 

Sabia que teria que assumir a casa e procurei cuidar de 

meu pai e meu irmão. Minha mãe faleceu jovem, aos 44 

anos, após ter se submetido a uma cirurgia bariátrica, 

pouco comum na época. Ela foi a nona paciente a se sub-

meter a essa técnica, e acabou ocorrendo uma infecção 

hospitalar generalizada. Separei-me após ter um filho, 

Gabriel, hoje com 19 anos. Inteligente e único. O maior 

bem de minha vida.

Você esteve com o Rebe. Poderia descrever essa expe-
riência?
Esta foi a melhor experiência que já tive; ter tido o privi-

légio de conhecer o Rebe. Foi em 1990, incentivada pelo 

Rabino David Weitman, que trabalhava no Beit Chabad 

Cen tral e montava grupo de meninas para passarem 

uma a duas semanas no Machon Chana, escola para me-

ninas não religiosas, para descobrirem o judaísmo e apro-

ximá-las. Acabei ficando por onze meses. Guardo comigo 

38 dó lares que recebi das mãos do Rebe. Em cada um 

deles anotei a data e a berachá que recebi como “Hats la-

chá “(sucesso)”. Quase todo domingo eu passava por lá. 

Que influência essa experiência trouxe para sua vida?
A maior contribuição é ter me ajudado a dar valor e incen-

tivar meu filho a ter conexão com nossas raizes. Gabriel 

sempre estudou no Renascença, frequenta e participa 

das atividadades para jovens; enfim acho que ele está 

bem integrado na comunidade. 

Como começou a trabalhar no Beit Chabad Central?
Dona Esther Alpern, z”l, me convidou para ser telefonista 

quando soube que eu buscava um emprego. Sou eterna-

mente agradecida a ela e ao Rabino Alpern, que sempre 

me ajudaram nos momentos difíceis e importantes da 

minha vida. 

Como é ser telefonista aqui? 
Gosto muito de trabalhar aqui. Aprecio o Rabino Alpern 

pela maneira como ele resolve os problemas que surgem 

no dia a dia, de forma eficiente e objetiva. Sinto sauda-

des de D. Esther, que me marcou muito. Era uma pessoa 

boa, sempre disposta a ajudar, tinha mão forte: quem a 

conheceu não a esquece. A Dona Emília, já falecida, tra-

balhou até mais de 80 anos de idade aqui. Foi ela que me 

ensinou a ler os Salmos, começando pelo capítulo 20, fa-

lando que isso me ajudaria a encontrar mais paz. Ela me 

tranquilizava com seus conselhos e sabedoria. De cora-

ção, agradeço a todos os amigos de verdade que fiz aqui.

Que tipo de informações as pessoas mais buscam?
Informações de todos os tipos: o horário de acendimento 

das velas, das rezas na sinagoga, quando cai Rosh Hasha-

ná, se o cemitério está aberto, telefones de outras sina-

gogas, ou fazer reserva para jantares ou mais detalhes 

de alguma das atividades promovidas pelo Beit Chabad 

Central.

Qual é sua maior realização?
Sem dúvida, meu filho Gabriel. Um jovem maravilhoso 

de quem muito me orgulho com todo meu amor. Já en-

frentei muitos obstáculos e desafios na vida, mas todos 

eles nada mais foram do que degraus na busca de algo 

para melhor. Minha maior conquista é ver meu filho co-

nectado e feliz. 
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Memórias
A “Gâmara” Municipal

Algumas cenas emocionantes que o grande amigo Dr. David 

Roysen nos proporcionou e uma história até bem mística

Por Rabino Shabsi Alpern

David tinha costumes bonitos. Quando alguém o procurava como vere-

ador, para prestar-lhe um favor, se fosse um judeu, em troca ele pedia 

que o homem colocasse tefilim, e se fosse mulher, que acendesse as 

velas no Shabat e Yom Tov. Um tanto diferente do estilo tradicionalmente em-

pregado no mundo dos nossos políticos... 

Mais um costume curioso: sempre que alguém ascendia na hierarquia do Go-

verno Municipal, ele lhe sugeria que mandasse uma carta ao Rebe pedindo 

uma bênção de sucesso – e temos cópias de muitas dessas cartas. Chegou a 

vez de Roberto Cardoso Alves, que tornou-se presidente da Câmara Municipal 

de S. Paulo. A resposta veio (obviamente em inglês), em uma carta de página 

inteira, em que o Rebe refere-se à Câmara como Gâmara. Aflito, David veio à 

minha casa à noite: “Não acredito que o Rebe tenha se enganado!” Tive que 

pensar rapidamente, e respondi-lhe: “Gamara é uma palavra em aramaico, que 

significa estudar. Creio que o Rebe está lhe mandando uma dica de que está 

na hora de criar um grupo de estudos na Câmara Municipal.”

Em menos de duas semanas foi montado um curso, com aulas todas as quin-

tas-feiras na hora do almoço. Compareciam de 20 a 25 pessoas, e um funcio-

nário da casa gravava minha aula, e na semana seguinte todos recebiam de 

brinde a gravação da aula anterior. 

Ao lado, sessão solene da Câmara dos Verea-
dores realizada na sede do Beit Chabad. Dis-
cursando, o vereador David Roysen, em 1980

18 BC NEWS
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CENAS DA ÉPOCA

Governador Paulo Maluf inaugura a Casa de 
Estudos, em 1979

Festa de Hakhel para todas as escolas judaicas no Estádio Municipal do Pacaembu, em 1980

À esquerda, visita ao então Presidente da Re-
pública João Figueiredo, em 1982. Acima, no 
mesmo ano, promulgação do decreto criando 
a Praça Mashiach Now, ao lado do Terminal 
Rodoviário do Tietê

Um dia, surgiu um jovem de cerca de 16 anos de idade, um tal de Sidney, que 

passou a frequentar as aulas assiduamente. Toda semana ele questionava os 

assuntos que eu transmitia, mas as perguntas começaram a incomodar os 

outros, todos adultos. Tentei várias vezes, de diversas maneiras, convencê-lo 

a vir ao Beit Chabad, onde ele estaria entre jovens da idade dele, recebendo 

atenção especial dos rabinos, mas ele se recusava a aceitar minha sugestão. 

Finalmente concordou e acabou tornando-se um dos nossos alunos mais sin-

gulares. Mas ele queria mais, e foi para uma yeshivá, nos Estados Unidos. Lá, 

além de estudar muito, ele escrevia diariamente para a sua família, detalhando 

tudo o que havia aprendido naquele dia. Tornou-se um rapaz muito religioso, 

e por intermédio de suas cartas, com uma média de 15 páginas, influenciou to-

dos os seus familiares. Após alguns anos, fez rabinato, e hoje Rabino Shlomo 

(Sidney) Levy é um dos grandes rabinos de Chabad na Argentina, conhecido 

por centenas de jovens que frequentam diariamente sua sinagoga.

O Rebe não se enganou.

CENAS DA ÉPOCA

19 BC NEWS

BCNews_set12_b.indd   19 22/08/12   11:54



Durante dez anos, Rabino Alpern visitou as principais capitais em preparação para a chegada 
dos rabinos fixos. Na foto, com Rabino Disraeli Zagury no Amapá, no marco da Latitude Zero, 
em 1990

Visitando o então Presidente José Sarney, 
em 1987

Visita histórica do Rabino Ovadia Yossef, em 1984

Comemorações da chegada de uma nova Torá para a comunidade de Recife, no final da década 
de 80

CENAS DA ÉPOCA

20 BC NEWS
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COMEMORE AS GRANDES FESTAS
COM O BEIT CHABAD CENTRAL

A SINAGOGA NAS GRANDES FESTAS
 § Teremos prazer em recebê-los na nossa sinagoga – 
agora de cara nova

 § Entrada franca. Reservas não são necessárias
 § A fonte de Tashlich está à disposição o dia todo

ROSH HASHANÁ PARA CRIANÇAS
 § Venha ouvir o toque do shofar
 § Sorteio de um shofar verdadeiro, nos dois dias
 § Distribuição de chocolates e guloseimas
 § Atividades com monitores profi ssionais

REFEIÇÃO NA SUCÁ
 § Venha fazer uma refeição festiva no ambiente alegre 
da nossa sucá

 § Reservas com Mônica pelo tel: 3081-3081

BÊNÇÃO DO LULAV E ETROG
 § As Quatros Espécies estão disponíveis diariamente 
na nossa Sucá (exceto Shabat)

 § No dia 1/10 teremos rabinos de plantão entre as 
6h e 18h para serem seu personal “Lulav Man”

SIMCHAT BEIT HASHOEVA
 § Convidamos você e sua família para uma noite de 
dança chassídica na sucá

 § DJ Hélcio Müller
 § Comes e bebes à vontade

GRANDE FESTA DE SIMCHAT TORÁ
 § Venha com sua família festejar um animado Simchat 
Torá

 § Delicioso kidush com sushi
 § As crianças receberão as bandeirinhas tradicionais

Rua Melo Alves, 580 – S. Paulo
www.grandesfestas.org.br

8/10
a partir
das 19h

3/10
às 20h

1-7/10

30/9
1-2/10
5-6/10
8-9/10

16-18/9
a partir
das 9h

16-18/9
25-26/9
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Rabi Shimon ben Yochai certa noite sonhou que os 

filhos de sua irmã iriam sofrer uma perda de seis-

centos dinares durante o ano. Era a noite de Rosh 

Hashaná, e o grande sábio achou que seu sonho era signifi-

cativo. Os filhos de sua irmã eram ricos mercadores de seda.

Rabi Shimon estava determinado a salvar seus parentes 

de uma perda tão grande. Ele costumava coletar dos so-

brinhos contribuições substanciais para fins de caridade, 

para ajudar viúvas pobres e órfãos e sustentar estudantes 

necessitados. Eles contribuíam de boa vontade e genero-

samente. Porém, naquele ano, eles notaram que o tio pe-

dira somas maiores do que as geralmente doadas por eles. 

Certa vez, perguntaram: “Por que está pedindo contribui-

ções maiores este ano?”

“É melhor alimentar um cordeiro faminto que um lobo 

bem nutrido,” respondeu Rabi Shimon.

Os parentes não entenderam o que seu sábio tio quis dizer 

com aquilo, e ele apenas acrescentou que eles deveriam 

anotar todas as contribuições. Eles sabiam que se sairiam 

bem se fossem orientados por ele.

Quase no final do ano, uma tropa de soldados cercou a 

cidade. O capitão da tropa decretou uma taxa a ser paga 

pelos moradores e, vendo que havia dois ricos mercadores 

de seda, ordenou que pagassem seiscentos dinares para a 

manutenção das tropas. Os irmãos recusaram-se a pagar 

uma taxa tão alta, e o ordenança encarregado da coleta os 

prendeu.

As esposas dos dois irmãos, desoladas, foram a Rabi Shi-

mon e pediram que as ajudasse. Ele pediu-lhes que lhe en-

tregassem a lista das contribuições que eles tinham feito 

durante aquele ano. Somou as quantias, e faltavam apenas 

seis dinares para totalizar seiscentos.

“Tragam-me seis dinares e eu tirarei seus maridos da pri-

são”, disse Rabi Shimon.

As mulheres pensaram que o tio tinha se enganado. “São 

seiscentos dinares, não seis, que o capitão nos ordenou pa-

gar,” disseram elas.

“Eu sei. Mas façam como estou dizendo. Tragam-me seis 

dinares, não mais; e com a ajuda de D’us, seus maridos se-

rão libertados.”

Rabi Shimon foi ao capitão da tropa e começou a conversar 

com ele. “Seu chefe está enchendo os bolsos com dinheiro 

que roubou de pessoas inocentes. O que você ganha com 

isso? Nada. Ele pega tudo para si mesmo. Agora você está 

mantendo dois homens na prisão esperando um resgate 

do qual você nada receberá. Aceite meu conselho. Tudo 

que consegui deles são seis dinares. Pegue e liberte-os.” 

O capitão aceitou os seis dinares e libertou os dois prisio-

neiros.

Eles lhe disseram: “Agora, querido tio, entendemos por 

que nos pediu contribuições maiores este ano. Entende-

mos também o que quis dizer quando falou: ‘É melhor 

alimentar um cordeiro faminto que um lobo bem nutrido,’ 

pois é melhor darmos dinheiro para causas boas e sagra-

das que perdê-lo de maneira ruim. Mas, se você sabia que 

havia um decreto celestial de que deveríamos contribuir 

com seiscentos dinares, por que não nos disse, e teríamos 

alegremente lhe dado todos os seiscentos dinares, e nós 

e nossas esposas teríamos sido poupados da ansiedade?”

“A resposta é muito simples,” respondeu Rabi Shimon. “Se 

eu tivesse lhes contado sobre o perigo que os ameaçava, 

vocês teriam contribuído não em prol da tsedacá, mas para 

se pouparem de problemas. E embora seja correto dar tse-

dacá mesmo dessa maneira, certamente é uma forma mais 

elevada quando a tsedacá é dada sem motivação pessoal, 

mas em cumprimento ao mandamento de D’us.

Vejam, os ganhos e perdas de um homem são determina-

dos em Rosh Hashaná, o Dia do Julgamento, para o ano 

inteiro. Se a pessoa soubesse de antemão quais perdas so-

freria durante o ano em negócios mal-sucedidos, ou, pior 

ainda, com doenças ou coisas assim, D’us não o permita, 

ela daria alegremente aquele dinheiro para tsedacá e se-

ria poupada do problema. Mas, então, essa tsedacá estaria 

maculada pelo interesse próprio. O homem sábio doa tse-

dacá o tempo todo, não apenas nas horas difíceis. Pois a 

Torá disse que tsedacá nunca deixa alguém mais pobre e 

afasta todos os tipos de problema, qualquer que tenha sido 

o julgamento em Rosh Hashaná.

as nossas festas

A ORDEM DE 
PAGAMENTO
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PERGUNTE AO RABINO

Maimônides, em suas leis sobre Teshuvá, ensina que 

esta tem o poder de trazer o perdão à pessoa para todo 

e qualquer erro cometido. Como também o próprio dia 

de Yom Kipur, ‘o dia do perdão’, tem o poder de atrair 

a anistia Divina, porém, somente para aqueles que fize-

rem Teshuvá. 

Qual é a diferença, então, entre o dia de Yom Kipur e 

os demais, já que o indulto vem apenas pelo mérito da 

Teshuvá, que pode ser feita a qualquer dia do ano? O Tal-

mud nos explica que, apesar de uma pessoa ser perdoa-

da após fazer Teshuvá e não ser mais penalizada por suas 

falhas, a limpeza total da alma, chama-

da de ‘capará’, só ocorre no dia de Yom 

Kipur. No entanto, Maimônides enfatiza 

que apenas o ritual de Yom Kipur, sem o 

ato de Teshuvá, não tem o poder de re-

dimir as falhas cometidas durante o ano.

Existem também proibições mais gra-

ves, como aquelas que são passíveis da 

pena capital que, para serem redimidas 

por completo, além de fazer a Teshuvá e orar em Yom 

Kipur, a pessoa precisa passar por certos martírios, sen-

do que, ao ocorrer algo negativo com alguém, costuma-

se dizer que isso foi uma ‘capará’. No entanto, caso a 

pessoa faça uma Teshuvá mais sincera, principalmente 

no dia de Yom Kipur, ela pode livrar-se desses tormen-

tos. Isto é frisado no ápice das orações de Yom Kipur, 

quando todos clamam: “A Teshuvá, a Tefilá (prece) e a 

Tsedacá anulam o mau decreto”. 

O que significa e como se faz essa ‘Teshuvá’? 

O Lubavitcher Rebe esclareceu que é um grande erro 

traduzir ‘Teshuvá’ como ‘arrependimento’, como muitos 

fazem. A tradução correta de ‘Teshuvá’ é ‘retorno’, que 

significa a percepção de que se está trilhando o caminho 

errado e a decisão de retornar ao correto, sendo o arre-

pendimento apenas um primeiro passo para a Teshuvá. 

Desta forma, fazer Teshuvá significa tomar uma decisão 

firme de não tornar a pecar, e tentar fazê-lo na prática. 

Assim, quem vem à sinagoga no dia sagrado de Yom 

Kipur e faz o jejum do dia, com certeza está cumprin-

do uma grande mitsvá, que será acrescentada a seus 

méritos para o grande julgamento desse dia solene. No 

entanto, para ter sua ficha limpa e garantir as bênçãos 

Celestiais para um ano bom e doce, não basta apenas 

bater no peito e pedir perdão, se na 

mesma hora a pessoa tem a pretensão 

de continuar a cometer os mesmos er-

ros no ano que vem. 

Certa vez o quinto Rebe de Chabad, 

Rebe Rashab, encontrou seu pai um dia 

após Yom Kipur e perguntou-lhe: “De-

pois desses últimos 40 dias dedicados à 

Teshuvá, com qual serviço Divino deve-

mos nos ocupar agora?” Seu pai, então, respondeu lhe: 

“Agora devemos nos ocupar em fazer Teshuvá.” Com 

essa frase o Rebe revelou a seu filho qual é o teste para 

saber se realmente nossas orações de Yom Kipur alcan-

çaram seu objetivo. O segredo para isso é analisar o day 

after. Se no dia seguinte ao Yom Kipur continuarmos 

com o intuito de Teshuvá e boas ações, significa que 

nossas súplicas de Yom Kipur foram realmente sinceras 

e, consequentemente, aceitas.

Esperamos que nossas orações e boas decisões sejam 

bem recebidas nas Alturas, e que possamos garantir um 

ano bom e doce, abençoado em todos os sentidos.

Shaná Tová Umetucá!

No dia de Yom Kipur todos os judeus vão às sinagogas bater no peito e pedir perdão. Será 
que isso é suficiente para limpar a pessoa de todos os pecados do ano que passou?

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

Apenas o ritual de 
Yom Kipur, sem o 
ato de Teshuvá, não 
tem o poder de redi-
mir as falhas come-
tidas durante o ano.

Yom KIpUR e o perdão
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parshiyot do mês de setembro

1/SET 

Ki Tetsê
Toda mitsvá da Torá pode ser colocada em uma de 

duas categorias. Ou seja, mitsvot “bein adam la-

Makom” – mandamentos entre o homem e D’us – e 

mitsvot “bein adam l’chavero” – mandamentos que 

envolvem interação com outras pessoas. Várias ve-

zes nos tornamos muito envolvidos no primeiro tipo, 

porém parecemos perder o segundo de vista. Em di-

versos pontos da porção desta semana, porém, ve-

mos a sensibilidade que é necessária para aque las 

mitsvot envolvendo o homem e seu próximo.

A Torá nos diz que se uma pessoa deseja tirar ovos 

ou filhotes de um ninho, primeiro deve espantar a 

ave mãe. O Ramban explica que um dos motivos 

para esse mandamento é que não devemos agir 

com um coração insensível e impiedoso, causando 

à ave mãe o desconforto de presenciar a perda dos 

filhotes.

A Torá também nos ordena não arar com um boi e 

um jumento juntos. Um dos motivos para essa proi-

bição pode ser o fato de que um boi é ruminante, ao 

passo que o jumento não é. Imagine o sofrimento 

que o jumento sentiria se, trabalhando lado a lado 

sob a canga, voltasse a cabeça para ver o boi masti-

gando seu alimento. Ficaria magoado pelo fato de 

que o boi tem comida e ele não tem.

Nesses dois cenários, a Torá nos ensina uma lição 

incrível sobre a sensibilidade que devemos ter para 

reconhecer e impedir o sofrimento e desconforto de 

outros. Se a Torá pode ser tão exigente sobre nossa 

sensibilidade com esses animais, quanto mais en-

tão devemos ser sensíveis com relação às pessoas.

8/SET 

ki Tavô
“E será, quando entrares (tavô) na terra que o Eterno 

teu D’us te concedeu…”

A Parashá começa com uma nota animadora. A pa-

lavra hebraica Vehaya (e será), com a qual começa a 

Parashá, tem sido usada muitas vezes pelos nossos 

profetas quando eles começavam uma profecia fe-

liz. (É por isso que nossos Sábios dizem que Vehaya 

é uma expressão de júbilo).

O motivo para esta Parashá começar com uma pala-

vra de esperança é que ela também con tém a gran-

15/SET 

Nitzavim
“Vós estais de pé (Nitzavim) neste dia, todos vós pe-

rante o Eterno vosso D’us…”

O Midrash diz que quando Israel ouviu a terrível 

recitação de Tochachá (Admoestação), eles fica-

ram assustados e se perguntaram como poderiam 

sobreviver a calamidades tão assustadoras. Então 

Moshê os acalmou dizendo: “Vós estais de pé… pe-

rante o Eterno vosso D’us.” A palavra “Nitzavim” su-

gere mais que simplesmente “de pé” (para o qual 

a palavra hebraica é “Omedim”). Implica existência 

permanente. Moshê disse ao povo que enquanto 

eles se vissem na presença de D’us (“perante o Eter-

no vosso D’us”), sua existência estaria assegurada.

Foi o último dia da vida de Moshê. Ele tinha reunido 

todo o povo, homens, mulheres e crianças, desde 

os chefes das tribos até os lenhadores e poceiros. 

Então ele proclamou o pacto solene feito entre Is-

rael e D’us. “Não somente com vocês eu faço este 

pacto e este juramento; mas também com ele que 

está aqui conosco neste dia perante o Eterno nosso 

D’us, e também com ele que não está aqui conosco 

neste dia.” Assim, todas as futuras gerações de Isra-

el estão incluídas no solene juramento.

Moshê adverte o povo como um todo, e também o 

indivíduo. Mas não importa o quanto alguém se afas-

tou, sempre há esperança da misericórdia de D’us se 

ele retornar a Ele em sincero arrependimento.

Convocando céu e terra como testemunhas, Moshê 

conclui esta Parashá dizendo ao povo que a esco-

lha entre vida e morte, bênção e maldição, está nas 

mãos deles. Mas aconselha: “Escolhes a vida, para 

que possas viver, tu e tua semente”. 

de Admoestação (Tochachá) que nos ad verte sobre 

as fatídicas calamidades que se abateriam sobre nós 

na Galut se nos afastássemos do caminho da Torá. 

Ao iniciar a Parashá com uma nota animadora, so-

mos fortalecidos e encorajados na firme esperança 

de que não importa o que acontecer, certamente 

retornaremos à nossa terra e levaremos B icurim (os 

Primeiros Frutos) novamente: “E te alegra rás com 

tudo de bom que o Eterno teu D’us deu a ti…”
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29/SET 

Haazinu
“Dê ouvidos”, é o título da Parashá, que contém a 

“Canção de Haazinu”, a mais bela e a mais impor-

tante de todas as canções da Torá.

A Canção de Haazinu é a mensagem de despedi-

da de Moshê. Ao despedir-se de seu amado povo, 

Moshê revisa sua história desde os primeiros dias, 

e faz sua profecia até o futuro distante. Ele diz ao 

seu povo para ser sábio e prestar atenção à manei-

ra como sua história é feita. D’us toma um cuidado 

especial com Seu povo e o trata de uma maneira so-

brenatural. Desde o princípio da humanidade D’us 

tem ordenado o destino de Israel, “pois a porção 

do Eterno é Seu povo, Yaacov – o quinhão de sua 

herança.” Referindo-se aos dias memoráveis no de-

serto, Moshê fala sobre o cuidado paternal de D’us 

com a nação recém-nascida e da sua vergonhosa in-

gratidão nas seguintes palavras:

“Ele o encontrou numa terra deserta, e no ermo de 

um deserto imenso; Ele o protegeu e lhe deu sabe-

doria, e o guardou como o protegido de Seu olho… 

Mas Jeshurun (Israel) engordou, e chutou… 

E o Eterno viu e ficou irado… e Ele disse: ‘Ocultarei 

Minha face deles...”

Quando D’us volta Sua face contra Israel, somos 

deixados à mercê de um mundo perverso, para so-

frer crueldades indizíveis. Mas então entendemos 

que D’us, e somente Ele, é nosso protetor; que Ele 

é o Único que “feriu” e é Ele que irá “curar”. Então 

D’us, como um pai leal, fica repleto de compaixão 

para conosco. Ele castiga severamente todos os po-

vos da terra que maltrataram os judeus, enquanto 

Israel e sua terra são completamente perdoados e 

reinstalados no favor Dele.

Nos belos versos da Canção de Haazinu todo o se-

gredo da nossa existência é revelado. É por isso que 

é tão importante para nós “darmos ouvidos” e en-

tender essas palavras proféticas. Porém o chama-

do não é dirigido somente para nós. É endereçado 

a céu e terra, a todos os povos do mundo também.

A Parashá (porção semanal) é lida na sinago-
ga parcialmente no Shabat à tarde, na 2ª e na 
5ª feira de manhã e depois integralmente no 
Shabat seguinte pela manhã.
É bom costume estudar a Parashá durante a 
semana diariamente, para isso ela é subdivi-
dida em 7 porções menores.

A Parashá Nitzavim tem uma mensagem oportuna e 

profunda. É especialmente oportuna quando é lida 

no último Shabat do ano, o Shabat anterior a Rosh 

Hashaná. Essa é a hora mais apropriada para arre-

pendimento sincero e retorno a D’us, a fim de des-

frutar vida e bênção para nós e para nossos filhos.

22/SET 

Vayêlech
A Parashá começa com: “E Moshê foi (Vayêlech)…”

Essa foi a última jornada de Moshê. Ele falou aos Fi-

lhos de Israel pela última vez em sua vida. Pois esse 

foi seu último dia (era o sétimo dia de Adar, 2488, 

completando uma vida de 120 anos).

Em geral, Moshê não precisava reunir o povo ao seu 

redor sempre que tinha uma mensagem para eles. 

Você se lembrará que D’us tinha ordenado a ele que 

fizesse duas trombetas de prata para chamar o povo 

à tenda de Moshê, sempre que houvesse necessi-

dade.

No entanto, nesse último dia de sua vida, Moshê 

não usou as trombetas. Não exerceu sua autoridade 

como líder real de Israel para ordenar que o povo 

aparecesse perante ele. Ele próprio foi até eles.

O nome da Parashá é um lembrete a todo homem, 

seja notável ou humilde, que algum dia ele terá 

de fazer seu “vayelech”. Nenhum poder, nenhu-

ma riqueza, nenhuma influência terá qualquer uso 

naquele dia, mas somente as ações do homem o 

acompanharão em sua última jornada.
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“No dia de Rosh Hashaná, o destino de indivíduos e nações 
é inscrito; e no de Yom Kipur, é selado.” 

Este é o tema da comovente prece Unesanê Tokef, 

composta pelo sagrado mártir Rabi Amnon, que re-

citamos no Mussaf de Rosh Hashaná e Yom Kipur. 

O período de Julgamento começa em Rosh Hashaná e ter-

mina em Yom Kipur. No intervalo temos os dias de Arre-

pendimento (na verdade, os Dez Dias de Arrependimento 

incluem Rosh Hashaná e Yom Kipur), quando cada um de 

nós tem a chance de melhorar e até alterar o veredicto. E a 

prece mencionada, Unesanê Tokef, leva ao segundo ponto 

alto: “Teshuvá (arrependimento), Prece e Caridade des-

viam o mau decreto.” 

TESHUVÁ
Teshuvá signifi ca “retorno”, ou seja, retornar a D’us. “Deves 

refl etir em teu coração… e retornar a D’us, teu D’us, e ouvir 

Sua voz…” (Devarim 30:2). Portanto, é um mandamento 

que todos os judeus devem cumprir, não apenas o peca-

dor, pois em questões de bondade e santidade não há limi-

te; sempre há espaço para aproximar-se cada vez mais de 

D’us, cumprindo Seus mandamentos com amor e dedica-

ção sempre crescentes.

É claro, aquele que deixou de seguir o caminho de Torá e 

mitsvot e cometeu transgressões deve “virar a página” de 

uma vez; romper por completo com os caminhos errados e 

começar uma nova vida, livre do pecado e repleta de Torá 

e mitsvot.

TESHUVÁ, TEFILÁ E TSEDACÁ
(ARREPENDIMENTO, PRECE E CARIDADE)

as nossas festas
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Tão grande é o poder do arrependimento, dizem nossos 

Sábios, que é eficaz retroativamente. Há apenas uma exce-

ção: os erros contra o próximo devem ser reparados antes 

que D’us aceite o sincero arrependimento do pecador.

Embora o arrependimento seja eficaz a qualquer tempo 

durante o ano, e seja um mandamento que pode e deve 

ser sempre cumprido, os Dez Dias de Arrependimento fo-

ram separados como um tempo especial de graça e favor 

Divino, quando é mais prontamente aceito. Nossos Sábios 

declararam que o chamado do Profeta “Busca a D’us quan-

do Ele pode ser encontrado, clama a Ele quando Ele está 

perto” (Isaia 55:6), refere-se aos Dez Dias de Arrependi-

mento, quando D’us Se deixa “encontrar” por aqueles que 

O buscam e chega “perto” dos que desejam aproximar-se 

Dele. O Shabat entre Rosh Hashaná e Yom Kipur é cha-

mado Shabat-Shuvá (“Retorno”), por causa da Haftará que 

lemos nele; “Retorna (shuvá) Israel, a D’us, teu D’us” (Ho-

sea 14:2).

TEFILÁ
A prece também é um mandamento. Um judeu é ordena-

do a rezar todos os dias do ano. Mas, novamente, durante 

os Dez Dias de Arrependimento D’us está especialmente 

próximo”, e a prece devota é mais aceitável e eficaz. Quan-

do rezamos a D’us sinceramente, mostramos que cremos 

Nele e na Sua capacidade de nos ajudar, e Ele não nos de-

saponta. Um dos destaques do serviço de Rosh Hashaná 

é a prece de Chana, que serve como a Haftará do primeiro 

dia de Rosh Hashaná; e em Yom Kipur em Minchá – a prece 

de Yoná. Em ambos os casos a situação parecia sem espe-

rança, mas a prece ajudou milagrosamente. Chana era uma 

mulher, e Yoná um homem; seja homem ou mulher, D’us 

aceita a prece sincera. Tsedacá, como Teshuvá e Tefilá, é 

também um mandamento mencionado muitas vezes.

TSEDACÁ
Traduzimos a palavra como “caridade” ou “doação”, mas 

significa “justiça”, porque devemos doar tsedacá não por 

bondade, ou porque não suportamos ver os pobres sofren-

do, mas porque D’us nos ordenou dar aos pobres, com o 

entendimento de que somos seus “guardiões” e que eles 

têm direito à nossa ajuda, independentemente dos nossos 

sentimentos pessoais. É por isso que todos são ordenados 

a doar segundo os próprios meios, e não segundo os seus 

sentimentos.

Portanto, quando mencionamos Teshuvá, Tefilá e Tsedacá 

durante os Dez Dias de Arrependimento, queremos dizer 

mais que o nosso dever normal, e com uma medida maior 

de disposição. Tsedacá caminha de mãos dadas com bon-

dade e inclui todos os atos de ajuda, não apenas dinheiro, 

mas também tempo e esforço. 

E se ajudar os outros financeiramente é Tsedacá, muito 

mais é ajudá-los espiritualmente; pois a ajuda material é 

temporária, ao passo que a espiritual é eterna. 

É por isso que costuma-se doar especialmente em apoio 

às sagradas instituições de Torá, yeshivot e outras seme-

lhantes, pois esse tipo de Tsedacá é tanto material quanto 

espiritual.

“Três coisas anulam o mau decreto: arrependimento, prece 

e caridade.” Isto corresponde a outro dito de nossos sábios: 

“Sobre três pilares o mundo se apoia: Torá, Avodá e Guemi-

lut Chassodim”. Arrependimento corresponde à Torá, pois 

chama por um retorno à Torá e mitsvot; Avodá é prece; e 

Guemilut Chassodim é o mesmo que Tsedacá.

Os sábios expressaram isso também de outra maneira: 

“Sobre três pilares o mundo se apoia: julgamento (justiça), 

verdade e paz.” 

Ora, diz-se que o tempo de prece é o tempo de (auto) jul-

gamento; a Torá é verdade; e caridade, obviamente, au-

menta a paz no mundo.

Aquilo que é verdadeiro sobre o mundo em geral, vale para 

cada pessoa, pois cada indivíduo é um “pequeno mundo” 

em si mesmo. O mundo do judeu se apoia nas três coisas: 

Torá, Tefilá e Tsedacá. Portanto, também Teshuvá, Tefilá 

e Tsedacá devem ficar juntas, para assegurar um ano real-

mente feliz.

Teshuvá significa “retorno”, ou seja, retornar 

a D’us. “Deves refletir em teu coração… e re-

tornar a D’us, teu D’us, e ouvir Sua voz…”

(Devarim 30:2) 
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Rosh Hashaná
Domingo a terça, 16 a 18 de setembro
Em hebraico, Rosh Hashaná significa “Cabeça do Ano”, e 

como o nome indica, é o início do ano judaico. O aniversário 

da criação de Adão e Eva é o aniversário da humanidade, 

destacando o relacionamento especial entre D’us e a hu-

manidade. D’us não somente deseja ter um mundo com 

pessoas, D’us deseja um relacionamento íntimo com cada 

um de nós.

O Shofar
Um Toque de Despertar
Nos dois dias de Rosh Hashaná, cem sons são tocados no 

shofar (chifre de carneiro). Seu som é simples e melancó-

lico – um grito vindo do coração, como um filho perdido 

chorando pelo pai, e seu chamado abala as cordas mais 

íntimas da alma.

Refeições Festivas
A cada noite e dia de Rosh Hashaná apreciamos uma refei-

ção festiva. Na primeira noite pedimos simbolicamente a 

D’us um Ano Novo doce, comendo uma fatia de maçã mer-

gulhada em mel. É costume comer frutas e legumes cujos 

nomes representem uma bênção (como tâmara, romã, fei-

jão, cenoura etc.); bem como a cabeça de peixe.

Na segunda noite de Rosh Hashaná, apreciamos uma nova 

fruta da estação que ainda não tenhamos comido desde o 

início da estação.

Tashlich — Jogar Fora
No primeiro dia de Rosh Hashaná (17 de setembro) antes 

do pôr-do-sol, realizamos a cerimônia e pre-

ce de Tashlich (“jogar fora”). Visitamos 

a margem de um rio, lago, riacho ou 

qualquer corpo de água contendo 

peixes vivos para atirar simboli-

camente os nossos pecados.

A Cabalá ensina que a água 

simboliza bondade, e os 

peixes, que não têm pál-

pebras, nos lembram da 

Providência Divina eter-

namente vigilante. Re-

zamos para que Ele nos 

julgue com misericórdia 

e amor nessa época.

Se a pessoa não puder realizar essa cerimônia em Rosh 

Hashaná, pode fazê-lo até o último dia de Sucot (7 de ou-

tubro).

A Véspera de Yom Kipur
Terça-feira, 25 de setembro
CAPAROT O serviço de Caparot (expiação) é feito cedo 

pela manhã na véspera de Yom Kipur com uma galinha viva 

ou dinheiro que é então doado para caridade.

REFEIÇÕES FESTIVAS É uma mitsvá comer e beber na 

véspera de Yom Kipur. São feitas duas refeições, uma 

pela manhã, e outra pouco antes do início de Yom Kipur. 

A pessoa deve comer apenas alimentos leves na segun-

da refeição.

TSEDACÁ É costume doar generosamente para caridade 

durante todos os Dez Dias de Retorno. Na véspera de Yom 

Kipur, isso é ainda mais forte.

O Dia de Yom Kipur
Quarta-feira, 26 de setembro
Yom Kipur é um jejum de 25 horas começando antes do 

pôr-do-sol até após o anoitecer do dia seguinte. Passamos o 

dia na sinagoga. Abstemo-nos de comer, beber, lavar ou un-

tar o corpo, usar sapatos de couro e de relações conjugais.

PRECE Em Yom Kipur, o dia no qual somos comparados a 

anjos, temos o costume de usar roupas brancas enquanto 

rezamos. Vestir-se de branco nos lembra da nossa mortali-

dade e nos conclama ao arrependimento. 

YIZCOR Lembramos dos nossos pais falecidos em Yom 

Kipur, com o Yizcor durante os serviços matinais. O Yizcor 

é mais que um serviço de lembrança, é um tempo para os 

parentes do falecido se conectarem com as almas de seus 

entes queridos num nível mais profundo; a tradição diz que 

durante a prece de Yizcor, as almas dos falecidos descem 

do céu e se juntam àqueles que lhes são mais próximos.

A CONCLUSÃO Yom Kipur termina com a prece de Ne’ilá, 

seguido por um toque do shofar, a prece de Arvit e Havdalá, 

que assinala o término de Yom Kipur. Então, quebramos o 

nosso jejum.

Pequeno Guia para o mês de Tishrei

28 BC NEWS

as nossas festas
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Daniel Faingezicht 16 Elul 3 set

Roberto Michaan  17 Elul  4 set

Zalman Tzfasman  21 Elul  8 set

Mendi Bloch  22 Elul  9 set

David Lancry  23 Elul  10 set

Ariel Kullock  24 Elul  11 set

Sami Lancry  26 Elul  13 set

Shaya Gansburg  26 Elul  13 set

Arie Bloch  3 Tishrei  19 set

Isaias Feigenson  3 Tishrei  19 set

Helcio Muller  3 Tishrei  19 set

Yoichi Moritz  6 Tishrei  22 set

Jacques L. Eskenazi  6 Tishrei  22 set

David Naparstek  7 Tishrei  23 set

Yossi Alpern  10 Tishrei  26 set

Bruno Althman  10 Tishrei  26 set

Leo Rosenbaum  11 Tishrei  27 set

Daniel Szyfman  11 Tishrei  27 set

Hugo Spritzer  13 Tishrei  29 set

Daniel Frischmann  14 Tishrei  30 set

NOSSAS ALEGRIAS
w Nasceu Yeshayahu Shaul 

Moshe filho de Chana Lea e 

Mendi Nurkin. Mazal Tov também 

aos avós R. Yaacov e Guita Nurkin 

e R. Gabriel e Nancy Aboutboul

w Mazal Tov ao Rabino Avraham e Sarah Steinmetz 

pelo Bar-mitsvá de seu filho Mendi. Congratulações 

também às famílias Averbuch, Dodo e Alpern

w Parabéns a Dov e Miriam Pomeroy pelo Bat-mitsvá 

de sua filha Chani

w Mazal Tov pelo casamento de Isaac Israel e Natalie 

Zamlung. Parabéns aos pais Morse e Sigalit Israel e 

Nelson e Dany Zamlung

w Parabéns pelo nascimento de Felipe, filho de Ivo e 

Fernanda Bornsztein. Parabéns aos avós Fabio e Lili 

Bornsztein, Arnon Grunkraut e Berenice Sonnenreich

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO *

* Lista parcial

Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br

A Festa de Sucot
Domingo a domingo, 30/9 a 7/10
Sucot é uma festa com duração de sete dias, logo após 

Yom Kipur, e celebra a proteção de D’us aos nossos 

ancestrais após o Êxodo do Egito. Sucot significa ca-

banas, os abrigos ao ar livre ordenados pela Torá nos 

quais vivemos durante a Festa. A sucá (singular) nos 

cerca por todos os lados, simbolizando a fé na prote-

ção e atenção Divina – não apenas na vida espiritual 

da sinagoga, mas na nossa vida real, no mundo real. 

Sobre Sucot
Sucot é observado realizando na sucá praticamente 

tudo que você faz em sua casa: comer, estudar Torá 

e simplesmente passar o tempo. Du rante sete dias e 

noites, fazemos todas as nossas re fei ções na sucá e a 

cada refeição recitamos uma bên ção. 

A cada dia de Sucot, exceto no Shabat, cum pri  mos 

mais uma mitsvá muito importante, o preceito de se-

gurar as Quatro Espécies, recitando as bên çãos ade-

quadas (que podem ser encontradas no local).

Shemini Atsêret
Domingo e segunda, 7 e 8/10
Shemini Atsêret é um dia adicional após o final de Su-

cot, permitindo-nos mergulhar naquelas sensações 

espirituais em nossa sucá e estocá-las para o ano à 

nossa frente. Shemini Atsêret é marcado por preces 

de Yom Tov e refeições festivas. Nosso costume é 

comer na sucá em Shemini Atsêret. É nosso costume 

também dançar com a Torá em Shemini Atsêret (do-

mingo à noite), assim como faremos em Simchat Torá.

YIZCOR Em Shemini Atsêret, durante as preces ma-

tinais, recitamos novamente o Yizcor pelos membros 

da família que faleceram.

Simchat Torá
Segunda e terça, 8 e 9/10
A celebração é marcada na noite de Simchat Torá 

(segunda-feira) e no dia seguinte (terça-feira) com 

danças alegres e animadas na sinagoga, segurando 

os Rolos de Torá. Os círculos de dança circundam a 

bimá (plataforma de leitura) da sinagoga sete vezes, 

enquanto são entoadas alegres canções judaicas.
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Histórias Chassídicas
UMA REALIZAÇÃO 
Quando Reb Yisrael, o Maguid de Koznitz, foi visitar Apta 

certa vez, seus habitantes pediram-lhe que rezasse na si-

nagoga no Shabat. Ele recusou-se, dizendo: “Consegui al-

guma coisa com o sermão do ano passado?”

Quando a notícia da severa resposta espalhou-se, todos em 

Apta ficaram aborrecidos. Então, um artesão, um homem 

do povo, chamou o Maguid: “Rebe, o senhor disse que não 

conseguiu nada com seu sermão do ano passado. Ora, dei-

xe-me contar-lhe a verdade. Naquele ano ouvi dizer que 

todo judeu tem de praticar o que está escrito no Livro dos 

Salmos: ‘Eu coloco D’us sempre perante mim.’ Bem, des-

de então o nome de D’us está perante meus olhos, como 

fogo negro escrito sobre fogo branco, e eu estremeço em 

reverência.” “Muito bem,” disse o Maguid. “Então vou lá no 

Shabat para pregar.”

O SILÊNCIO É DE OURO 
Reb Avraham de Sochatchov, quando criança, estudava 

com seu pai, Reb Ze’ev Nachum de Biala. Certo dia, o pai 

apresentou-lhe uma questão sobre legalidade do Talmud, 

que ele considerava particularmente capciosa, mas a do-

tada criança provou que o aparente problema, na verda-

de, não era problema algum. O pai rejeitou o argumento 

do filho, mostrando onde estava seu erro fundamental e 

deu-lhe um tapinha de leve na bochecha, dizendo: “Você 

precisa deixar de lado o hábito de responder rapidamente 

antes de pensar com maior profundidade.”

Passaram-se décadas, e o pai, idoso e doente, foi visitado 

pelo filho, que agora era considerado um dos luminares da 

época. O idoso lembrou ao filho aquele episódio, e disse-

-lhe que quando olhara novamente os comentários clás-

sicos sobre o tema discutido, tinha descoberto que a so-

lução apresentada pelo filho era perfeitamente aceitável. 

Na época não lhe dissera isso para que não se tornasse 

vaidoso. Agora, depois de todos aqueles anos, ele queria 

pedir-lhe perdão pelo tapinha de repreensão que lhe dera 

na época.

Reb Avraham respondeu: “Acredite-me, pai, eu sabia que 

estava certo e que o tapinha foi imerecido, e claro que o 

perdoei por isso de imediato. Apenas não respondi nada, 

por causa da mitsvá de honrar o pai.”

POLÍTICA PARA MELHORIA ECONÔMICA 
Um rav visitante, certa vez perguntou a Reb Mordechai de 

Nadvorna: “O que pode ser feito pela situação material de 

nossos irmãos judeus? As pessoas estão achando difícil ga-

nhar o sustento, e as coisas vão de mal a pior.”

“A única solução” - disse o tsadik - “é todos fazerem teshu-

vá, se arrependerem. Veja, sob o Trono Divino há um gran-

de tesouro em dinheiro. Como sabemos? Porque quando 

os filhos de Israel tinham de contribuir com meio shekel, 

D’us quis que Moshê Rabenu soubesse exatamente como 

era essa moeda. Então, ensina o Midrash, Ele mostrou-

-lhe uma moeda que tinha tirado debaixo do Trono Divi-

no, e disse: ‘Com uma dessas eles devem contribuir.’ Ora, 

em louvor ao arrependimento o Talmud diz – ‘Realmente 

exaltada é a teshuvá: eleva-se até o Trono Divino.’ O resto 

é fácil. Quando nossos irmãos arrependerem-se e já esti-

verem lá no alto, estou certo de que não terão dificuldade 

em conseguir um pouco de dinheiro do tesouro que está 

escondido ali…”

OS DIAS DE NOSSOS ANOS 
Reb Meir de Premishlan relatou que certa vez, quando a 

alma de seu pai – tinha ascendido para vivenciar uma vida 

espiritual mais elevada, viu dois homens sendo levados ao 

Mundo Acima: um jovem, depois um idoso. O primeiro eles 

chamaram de “velho”, e o segundo, de “criança”.

“Este não é o Mundo da Verdade?” ele perguntou, bastante 

surpreso. “Por que, então, vocês zombam?”

E a resposta foi que essa era de fato a verdade, pois o jo-

vem em seus poucos anos tinha realizado grandes coisas, 

portanto, cada dia vivido era considerado como um ano, 

enquanto que o velho, nada tendo para mostrar após oi-

tenta anos, era uma criança.
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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 
fl avia@felicidade.org.br

BRINDES PARA CRIANÇAS
Doe brindes e brinquedos novos 
para nossas crianças.

Fale com Flávia: 3803-9898 ou 
fl avia@felicidade.org.br

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 afi xamos 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 fl avia@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

Doe seus cupons e no-
tas fi scais tomando o 
cuidado para não incluir 
o CNPJ ou CPF do com-
prador. Devem chegar 
em nossa sede dentro do tempo hábil de se-
rem cadastrados, 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: 3803-9898

NOTA FISCAL PAULISTA
SAIBA COMO DOAR!
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