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“No one will be left behind...”. Este é um refrão conhecido de uma 

canção entoada por consagrado músico judeu: “Ninguém será deixa-

do para trás”. Este também é nosso lema e desafio: ninguém pode ser 

esquecido, deixado para trás, em seu judaísmo. 

Foi pensando em dar uma oportunidade ampla e ilimitada a todos, 

crianças, jovens e adultos, que o Beit Chabad Central está lançando seu 

mais ambicioso projeto: Escola Judaica Online.

A atual revolução tecnológica é uma ferramenta poderosa e veloz per-

feita para acelerar o aprendizado. Para enfrentar a dificuldade da edu-

cação judaica daqueles que precisam de meios alternativos às formas 

tradicionais lançamos este desafio. Nossas tradições serão levadas a 

milhares que se conectarão com orgulho ao nosso legado.  

A educação a distância é uma das formas de ensino que mais cresce 

no mundo. No Brasil, o ensino de graduação e pós-graduação pulou de 

5.000 alunos em 2000 para 838.000 alunos em 2009. 

Nossa Escola Judaica Online tem a marca da qualidade e inovação que 

sempre acompanha os projetos do Beit Chabad Central. “Ninguém será 
deixado para trás”. Pá gina 29

ESCOLA JUDAICA ONLINE

destaques da edição

Sucot no campo
Participe de um dia diferente ao lado 
da família e amigos.  pág. 9

cabalat Shabat
Você é nosso convidado!  pág. 15

projetoS bar mitSvá  
e póS bar mitSvá
Duas razões para você ficar ligado.  
pág. 21

grandeS feStaS
Um guia prático.  pág. 30 e 31
 
judaíSmo para todoS 
Nossas aulas semanais.  pág. 10 a 12

fique por dentro das novidades

LANçAmENtO 
áLbUm DE fIgUrINhAS
Muitas crianças adoram colecionar, 

tro car e bater figurinhas de álbuns de 

carros, motos ou de times de futebol...

O Tsivot Hashem criou um álbum 

que, além de imagens coloridas e 

atraentes, transmite os valores judai-

cos trazendo mensagens educativas.  

Um álbum de 

figurinhas que 

tem tudo para 

emplacar: lin-

do por fora e 

por dentro. 

Cole... cione! 
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Sempre a seu lado

mISSÃO
Comunidade Chabad foi fundada com 

o princípio de que todo judeu é igual e 

merecedor de uma experiência singular 

independentemente de afiliação ou nível de ob-

servância. Abrimos nossos braços e nosso cora-

ção a todos sem uma exigência de se filiar, e nos 

tornamos um lar para os judeus de S. Paulo. 

Nosso endereço é um centro inigualável e vi-

brante, dedicado a divulgar a beleza de nosso 

legado milenar a qualquer criança, mulher ou 

homem que caminhe através das nossas portas.

Mesclando valores tradicionais com técnicas 

contemporâneas, estamos aptos a ajudar pes-

soas a valorizarem suas raízes, enquanto des-

cobrem júbilo e significado nas suas vidas. 

Valorizar cada indivíduo por suas qualidades 

únicas é a característica de Chabad, destacando 

nossa filosofia de que um judeu é um judeu.

uma InstItuIção do Rebe 

Que seu méRIto nos PRoteja.

uma Casa de toRÁ, oRação 

e atos de bondade

A
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mensagem do rabino

Shaná Tová
Prezados Amigos,

Em poucos dias estaremos festejando Rosh Hashaná, o início de um ano 

novo nosso. Nesta data comemoramos a criação do homem e não do univer

so. O homem é o ser máximo e portanto lembramos bem o seu dia.

É interessante que o homem foi criado sozinho, e não em grande número 

como as outras criaturas, porque um homem bom merece um mundo intei

ro e um homem bom é capaz de levar o mundo todo para uma era melhor.

Estamos numa fase de expansão. Começando com essa publicação, estare

mos lançando várias novidades nos próximos meses. Gostaria de destacar 

em especial a Escola Judaica Online e o Álbum de Figurinhas. 

Na verdade, tudo isso vem da inspiração do Rebe. Como seus seguidores, 

nos dedicamos à perpetuação, crescimento contínuo e melhorias nas ativi

dades globais criadas pelo Rebe. Nossas instituições são locais de onde a 

luz da Torá emana com o calor e o sentimento do judaísmo. Estes centros 

ajudarão a concretizar os sonhos do Rebe, de um mundo redimido e aperfei

çoado, algo tão necessário atualmente. O crescimento ininterrupto e o éxito 

do Chabad são testemunhos do impacto contínuo do Rebe neste mundo. 

Esta é a verdadeira medida de sua notável liderança.

Agradeço a todos os amigos – sócios destes sonhos.

Nossos votos nesta época são de Shaná Tová – um bom ano, diferente de 

outras culturas que dizem um feliz ano novo. A razão é simples, não basta 

um ano ser feliz, é preciso que também seja bom, bom para nós e bom para 

todos. Rogamos que este ano nos traga uma nova era para toda a humani

dade com paz, segurança e respeito mútuo.

Com bênçãos,

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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mensagem do presidente

fique conectado: www.chabad.org.br

O site do Beit Chabad surgiu em 2001 e acabou se 

transformando numa importante fonte de refe-

rên cia para mais de 5.000 pessoas que o acessam 

diariamente. Com mais de 11 mil páginas em html 

inclui artigos divididos por temas como as festas, 

ciclo da vida, calendário, P&R, etc. O site é aces-

sado tanto no Brasil quanto em outros países de 

língua portuguesa e por brasileiros que residem no 

exterior. Largamente utilizado na área educacional, 

o site é divulgado aos alunos em escolas e no meio 

universitário. Seu conteúdo é postado em blogs e 

outros sites que solicitam sempre permissão pré-

via, citando a fonte que virou sinônimo de credibili-

dade em seu conteúdo. E você:  já acessou?

Q
ueridos amigos! Nós que convive

mos diariamente no Beit Chabad 

Central, frequentando a Sinagoga, 

shiu rim, eventos cul turais, festividades ju

daicas, farbrenguens, via gens, atividades fi

lan  trópicas diversas, etc., mui tas vezes per

demos a noção da dimensão ex traordinária 

da nossa instituição. 

O Beit Cha bad do Brasil é realmente uma ins

tituição exem plar, que presta relevantes ser

viços não so mente aos membros da comuni

dade Ju dai ca, co mo também a Comunidade 

Bra silei ra em geral, através por exemplo, do 

Projeto Fe li ci da de e outros. Além de sermos 

reconhe ci dos como uma entidade de utili

dade pú blica em ní vel Muni ci pal, Estadual e 

Federal, so mos res ponsáveis pe la Fundação 

Marinha Men des Lo pes, que co mo todas a 

Fundações é fisca liza da pelo Ministério Pú

blico Estadual,o que de monstra o reco nhe

cimento oficial da nossa organização.

No final deste ano, quando celebrarmos Cha

nu cá, o Beit Chabad estará completando 38 

anos de atividades ininterruptas no Brasil, 

com as Bênçãos de D’us, conforme as orien

ta ções e princípios do Rebe, e sob a liderança 

e comando do Rabino Shabsi Alpern. Ao in

vés de olharmos para trás, nos van gloriando 

do nosso passado, continuamos “jo vens” com 

olhares para o futuro, incremen tan do nossas 

atividades e projetos. Portanto, não poderia 

ser em melhor momento, às vésperas de Rosh 

Hashaná do ano 5772, que estamos lançando 

o periódico mensal BC NEWS, que será o bo

letim informativo de todas as nossas ativida

des, e também um relevante veí culo cultural.

Com os votos de um ANO BOM, desejamos 

Shana Tová a todos nossos amigos e familiares.

Mauro Zaitz
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mensagem do vice-presidente

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 – 18h 
(a partir de 16/10 – 19h)

Cabalat shabat
Sextas-feiras – 18h 
(a partir de 16/10 – 19h)

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 
história chassídica – 15 min antes do horário 
das velas

Aula da Parashá para senhoras – 18h  
(a partir de 16/10 – 19h)

Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos

*Veja o horário das velas no verso deste informativo

Você também pode assistir à 
série Vídeo torá Viva online
em www.chabad.org/626747

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

B
oas Novas! Ao nos aproximarmos de mais 

um Rosh Hashaná, é quase automático 

co me çarmos a listar os fatos e realiza

ções que marcaram o ano que passou. Sucessos 

profissionais, nascimentos, casamentos, aparta

mento novo, inicio de uma dieta ou decisão de 

estudar uma vez por semana... Ao relembrar po

demos apreciar o volume e a relevância de nossas 

decisões e ações no período, planejar o futuro e, a 

exemplo do relato diário da Criação, perceber que.. 

“Foi bom!“.

Nos últimos 20 anos tenho tido o privilégio de 

conviver com o Beit Chabad Central semanalmen

te, como aluno e apoiador. A quantidade de novos 

projetos, novas iniciativas e ações das mais diver

sas é impressionante em seu numero e relevância! 

Todo dia surgem novidades e o que mais me im

pressiona é a velocidade com que estas idéias se 

transformam em realidade. Não posso esquecer a 

primeira vez que o Rabino Alpern, voltando de uns 

dias em Miami, me contou de sua experiência fan

tástica ao conhecer um judeu que decidira dedicar 

sua vida a dar momentos de alegria a crianças com 

câncer, e construiu um local em Orlando para onde 

as levava para uma semana inesquecível e trans

formadora! Poucas semanas depois estava no ar 

o “Projeto Felicidade”, reconhecidamente, um dos 

mais bemsucedidos programas do país!

É por isso que saúdo a chegada do BC News. É óti

mo poder voltar a acompanhar o alucinante e ma

ravilhoso ritmo de criação e desenvolvimento dos 

programas do Beit Chabad Central de perto, saber 

o que há de novo para nós e para nossos filhos, e 

como podemos participar. E mensalmente poder 

dizer “Foi bom!” 

Ktivá Vechatimá Tova!

Daniel Citron
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ESpAçO DO LEItOr

Para nós é motivo de alegria e entusiasmo a noticia do 

lançamento do informativo do Beit Chabad Central. Te-

mos uma história de amor e gratidão com a publicação 

anterior, a Chabad News. Nos anos 80, recém-casados, 

recebíamos a revista em seu antigo formato, pequeno 

em tamanho, porém enorme em conteúdo e profundi-

dade. Ela foi para nós e muitas famílias a mola propul-

sora que deu início à procura por horizontes mais sig-

nificativos em nossas vidas e que culminou com nossa 

decisão consciente, madura de seguir e viver nos cami-

nhos de nossa Sagrada Torá. Hoje em dia, no momento 

em que as mídias eletrônicas, desprovidas de valores 

éticos e morais, dominam o panorama informativo em 

nossa sociedade, temos certeza de que esta publicação 

será uma fonte de inspiração para todas as pessoas que 

procuram aprimorar seu judaísmo autêntico e que bus-

cam conhecer melhor suas raizes. 

Mazal Tov a toda diretoria do Beit Chabad Central e ao 

corpo editorial da revista. Desejamos muito sucesso e 

bênçãos do Alto!!!! Com carinho,

dr. alfredo e dra. melany torres, neurofisiologistas

Frequento Shiur no Beit Chabad, o que é muito útil e 

positivo. Pergunto se não seria possível estender este 

benefício a mais pessoas (que não frequentam o Cha-

bad) realizando shiurim em nossos clubes?

dr. Paulo Vaidergorn, oftalmologista

ResPosta
Os anos nos ensinaram que apenas grupos menores de 

estudos dão resultados concretos em termos judaicos. 

Portanto temos 70 aulas semanais fixas (veja pág. 10). 

Mas quando um clube/escola nos fazem uma solicita-

ção, sempre atendemos.

Tenho 20 anos e nasci em S. Paulo, de uma família 

judia, mas não ortodoxa. Sempre tive contato, mesmo 

que mínimo, com a religião, mas nunca tinha me apro-

ximado. Quando pequeno, costumava rezar o Shemá 

antes de dormir, contudo não passava muito disso. Um 

dia, o rabino Eliahu Stiefelmann veio visitar-me em ca-

sa. Nunca o havíamos conhecido, mas o recebemos 

muito bem. Ele convidou meu irmão e eu para um shiur 

no Chabad, organizado por ele na parte da noite. A par-

tir deste contato inicial, estudamos juntos por mais de 

dois anos e continuamos até hoje. Com o Eliahu apren-

di que cada judeu é especial e único, do tzadik até o 

mais simples, todos temos uma alma divina. Aprendi a 

importância do Shabat, quando me convidou, diversas 

vezes para passar o Shabat em sua casa. Estudamos 

assuntos diversos como Mishná, Tanya, Chumash e 

Chassidut. Suas aulas eram, e até hoje continuam sen-

do, o elo que me mantém próximo do judaísmo. Era 

apenas eu perder um shiur que logo percebia isso. En-

fraquecia, me empenhava menos em me aprimorar e 

buscar mitsvot. O rav sabia disso e nunca desistiu de 

mim. Houve momentos em que pensei em desistir, pa-

rar, mas o rabino sempre me ligava e insistia para que 

eu comparecesse aos shiurim. Devo a ele todo o meu 

desenvolvimento. 

Obrigado por tudo.

marcelo apsan, estudante

No ano passado, 2010, meu filho mais velho ia comple-

tar 13 anos e precisava se preparar para o bar-mitsvá. Ele 

estava muito apreensivo, pois nunca estudara em escola 

judaica e o máximo de participação de nossa vida reli-

giosa era participar das 3 grandes festas (Pêssach, Rosh 

Hashaná e Yom Kipur). Sinagoga? Uma vez por ano para 

ouvir o shofar ao término de Yom Kipur.

Um dia recebemos em nossa casa o rabino Eliahu Stie-

felmann. Com muita paciência e carinho, ele foi sa-

nando as dúvidas dos meus filhos e ao mesmo tempo 

despertando nas crianças o que elas tinham de melhor. 

Com isso foi surgindo nelas um interesse pela busca 

da identidade judaica, tanto que o primeiro Shabat que 

passamos no Beit Chabad Central foi suficiente para 

que tivessem a certeza de que queriam aprender tudo 

sobre judaísmo ali mesmo. Aos poucos as crianças fo-

ram trazendo para nossa casa uma alma judaica, co-

meçamos com as mezuzot, depois as idas à sinagoga 

todo Shabat, depois o início do casher dentro de casa e 

assim por dian te. O interessante é que no BCC somos 

assistidos por pelo menos 7 rabinos e todos, cada qual 

na sua área, nos orientam a darmos pequenos passos. 

Nunca somos cobrados por nada e sempre temos uma 

escuta e uma solução para nossas dúvidas e ansiedades. 

Hoje, um ano e meio depois de iniciada esta jornada, o 

Itzak já fez seu bar-mitsvá e participa das aulas de pós 

bar-mitsvá. A Rivka fez seu bat-mitsvá e continua tendo 

aulas de hebraico. Avraham está se preparando para o 

bar-mitsvá, e participa da turma que ainda não tem bar-

-mitsvá. As crianças sabem ler hebraico, conhecem bem 

a nossa história e nossos costumes; e nossa mais nova 

aquisição foi a cozinha casher. Somos muito gratos por 

sermos sempre tão bem recebidos por todos no BCC.

silvia scemes, psicóloga

Envie suas perguntas ou cartas para chabad@chabad.org.br. 
Elas devem conter a identificação, endereço, telefone e pro-
fissão do remetente e poderão ser resumidas. 
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PROJETO LEV

Tristeza? Desânimo? Solidão? 

Precisa Conversar?

O LEV promove visitas a pessoas com 

dificuldade para sair de casa, seja 

por doença, solidão ou por vontade 

própria, melhorando seu estado emo

cional e espiritual.

Se você conhece alguém que gostaria 

de ser visitado ou deseja ser voluntário 

entre em contato conosco.

Para contatos com o LEV fale com 
Silvia Zauder, 3081-3081 Ramal 326 
ou 3087-0326 das 8 às 13h 
E-mail: silvia@chabad.org.br

Foto de visita realizada pelas voluntárias do Projeto Lev

Pela Divina Provi

dência eu descobri 

uma fórmula sim

ples para conseguir 

fortalecer minha 

Emuná (fé) em D’us. E hoje estou feliz 

por compartilhála com todos vocês!

Convido vocês para irem com meus 

voluntários – os anjos do Projeto Lev 

– e observálos em sua obra sagrada!

Sou muito privilegiada por ver estes 

eventos surpreendentes e especiais, 

que ocorrem diariamente, Baruch 

Hashem.

Quando um voluntário e a pes soa vi

sitada estão juntos, Hashem se junta 

a eles com toda a Sua glória. ELE está 

lá! Ele também partilha aqueles mo

mentos preciosos com eles.

Que Hashem continue a segurar 

nossas mãos e tocar nossos corações, 

man ten donos com saúde e felizes, 

física e es pi ritualmente, e que nossa 

conexão com Ele possa continuar 

trazendo bênçãos para todos.

Mensagem
Diretora Yael T. Alpern

B’H
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Cansado de ficar na cidade, trabalhar ou es-

tudar a semana inteira? A família sem ânimo 

para decidir o que fazer, para onde ir? Isto não 

é mais problema. Um domingo ao mês é pos-

sível sair totalmente da rotina e pegar a estra-

da com seu carro ou de ônibus fretado, se não 

quiser dirigir. Apenas 50 quilômetros, o que 

significa menos de uma hora de distância de S. 

Paulo, separam vocês deste verdadeiro paraí-

so. O sítio do Beit Chabad, situado em S. Lourenço da Serra. O Tsivot 

Hashem se preocupa com tudo: almoços, lanches deliciosos, cada vez 

com cardápio diferente e bem farto com preço simbólico. Atividades 

e atrações diversificadas como gincana, artesanato, sorteios,  além de 

toda a infraestrutura do sítio: pedalinho, animais, passeios de charre-

te, trenzinho, quadra poliesportiva, campo de grama, campo de tênis, 

cama elástica, playground, redes, bicicletas e trilhas.

domingo no sítio

O Domingo no Sítio acontece todo 
mês. Para mais informações ligue 
para 3081-3081 e fale com Mônica
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AULAS SEmANAIS

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 *

18:00 avraham steinmetz
 Prédica entre as orações da tarde 

18:30 yakov nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

18:30 Integração pais e filhos - avot ubanim
 Os pais estudam com seus próprios filhos 
 com a orientação de um professor *

 
19:30 daniel eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico

21:00 avraham steinmetz
 Conceitos Chassídicos *

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

9:00 dovber nurkin
 Trechos da porção semanal *

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

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

16:00 dovber nurkin
 Código de leis *

17:00 dovber nurkin
 Coreografia das rezas *

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

18:00 eliahu stiefelmann 
 Prédica entre as orações da tarde

18:30 yakov nurkin
 Leis das obras de Maimônides 

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

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

20:30 avraham steinmetz
 A Terra de Israel

20:30 daniel eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico (residência  
 de casais)

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

domInGo seGunda-feIRa

Todas 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

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
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7:30 avraham steinmetz
 Chassidut

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

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

9:00 dovber nurkin
 Trechos da porção semanal *

9:40 daniel eskinazi
 Provérbios de Salomão **

11:00 avraham steinmetz
 Conceitos na parashá **

12:15 sheila barzilai
 Discursos esotéricos em alto nível **

16:00 dovber nurkin
 Código de leis *

17:00 dovber nurkin
 Coreografia das rezas *

18:00 daniel eskinazi
 Prédica entre as orações da tarde 

18:30 yakov nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

20:30 Guershi a. Goldsztajn
 Entoando melodias chassídicas *

21:00 avraham steinmetz
 A história de Gênesis

7:15 avraham steinmetz
 Leis trabalhistas do Talmud

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

9:00 dovber nurkin
 Trechos da porção semanal *

13:00 avraham steinmetz
 Leis civis do Talmud

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

16:00 dovber nurkin
 Código de leis *

17:00 dovber nurkin
 Coreografia das rezas *

18:00 dovber nurkin
 Prédica entre as orações da tarde 

18:30 yakov nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

20:00 dov Pomeroy
 Análise geral da porção semanal

21:00 shamai ende
 Curso de leis judaicas

teRça-feIRa QuaRta-feIRa

aulas esPoRÁdICas
sarah steinmetz (para mulheres)
- Todo início do mês judaico
- Toda véspera das festas judaicas
- Aulas de chalá
- Aulas para noivas

Rabino convidado
Aula quinzenal pós café da manhã aos domingos
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AULAS E AtIVIDADES SEmANAIS

QuInta-feIRa seXta-feIRa e sÁbado

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

9:00 dovber nurkin
 Trechos da porção semanal *

10:15 avraham steinmetz
 O espírito de Israel **

16:00 dovber nurkin
 Código de leis *

17:00 dovber nurkin
 Coreografia das rezas *

17:30 david lancry
 Consolidando adolescentes às suas  
 eternas raízes *

18:00 yossi alpern
 Prédica entre as orações da tarde *

18:30 yakov nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

19:15 daniel eskinazi
 Ensinamentos do Rebe (moças) **

20:00 eliahu stiefelmann
 Bases da filosofia chassídica

20:30 avraham steinmetz
 Filosofia judaica

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

9:00 dovber nurkin
 Trechos da porção semanal

18:00 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 chassidica pós orações matinais

13:15 shamai ende
 Empolgação espiritual *

16:00 shabsi alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção 
 semanal

17:30 Israel nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

17:40 shabsi alpern
 Histórias calorosas de nossos ancestrais

18:00 avraham steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres

Já EStÃO DISpONíVEIS:
O Calendário e o horário das Velas de 5772
Retire na recepção do Beit Chabad Central
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atIVIdades esPeCIaIs

A cada mês, dezenas de mulheres se juntam virtual-

mente para a Corrente de Salmos. A Corrente acontece 

uma vez ao mês, no Shabat que antecede Rosh Chô-

desh, o primeiro dia do mês judaico.

Antes do Shabat mais de cem mulheres se comprome-

tem, via e-mail, a ler cinco capîtulos durante o dia do 

Shabat, em qualquer horário até o pôr-do-sol, estejam 

onde estiverem. Salmos lidos no Shabat Mevarechim, 

o Shabat que antecede Rosh Chôdesh e que abençoa 

o mês que se inicia, trazem bênçãos Divinas para a pes-

soa, seus filhos e netos.

Faça parte você também desta Corrente e atraia bên-

çãos para você e seus entes queridos.

O Tsêmach Tsêdec, o 

ter ceiro Rebe, disse: 

“Se vocês conheces-

sem o poder dos versículos 

dos Salmos e seus efeitos nas mais 

su premas Alturas, usariam todos os momentos disponí-

veis re citando-os. Saibam, então, que os capítulos dos 

Sal mos rompem todas as bar reiras, e elevam ainda mais 

aqueles que os recitam, para, sem interferência, se pros-

trarem diante de D’us, atingindo o efeito desejado com 

benevolência e misericórdia”.

a próxima leitura irá acontecer no shabat 24 de setembro. 
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

corrente de salmos

AVOt UbANIm – fALE COm SEU fILhO

O Rebe Rashab declarou: “Da mesma forma que co-

locamos tefilin diariamente devemos dedicar meia 

hora todos os dias para refletir sobre a educação de 

nossos filhos.” 

Somos pais “full time” e é por 

isto que no Beit Chabad este 

bom hábito é celebrado todos 

os domingos, logo após Maariv, 

a Prece da Noite, onde pais e fi-

lhos se reúnem para passarem 

momentos juntos.

O que eles fazem durante uma 

hora? Aproveitam da melhor 

for ma possível escolhendo o 

que querem transmitir e o que 

a criança quer receber: pode 

ser desde o estudo do Talmud, 

o Chumash, reforçando concei-

tos de temas que estão apren-

dendo na escola, até contar 

histórias chassídicas, o que fica 

a critério de cada pai e seu filho. E principalmente volta-

mos a falar com nossos filhos, uma arte que está esque-

cida entre muitos. Participe desta experiência e tenha 

momentos inesquecíveis.

Venha estudar com seu filho todos os domingos às 18h30.  
a partir de 16/out às 18h.
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Escola Judaica On-Line

B”H

Imagine uma escola à qual os alunos não querem faltar um dia sequer.
Chegam sorrindo e saem cantarolando lindas canções judaicas.
Imagine a criança sentindo o calor e o espírito do judaísmo.

Imagine o orgulho de seus pais.

Um grupo de indivíduos dedicados assumiu a tarefa de preparar cursos online,
usando as teorias educacionais mais modernas e tecnologia de ponta

para tornar a cultura e tradição judaica atraentes,
signi� cativas e agradáveis de aprender.

Aguarde novidades.
Um projeto inovador
do Beit Chabad Central.

escola judaica ready 2.indd   1 09/09/2011   10:17:14



w Não é necessário inscrever-se.

w Homens, mulheres e crianças estão convidados 

a participar.

w Todos são bem-vindos, independente de 

afiliação, conhecimento ou nível de observância. 

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

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

apreciará!

w Bufê de kidush oferecido após os serviços.

Convidados à Mesa

bEIt ChAbAD CENtrAL
um Lar onde todo judeu se sente Bem reCeBido!

hosPItalIdade no shabat
Se você gostaria de receber ou ser recebido numa re-

feição de Shabat, favor telefonar de segunda a sexta-

feira para a sinagoga: 3081-3081, com Rabino Yossi.

Família Faingezicht (Aufruf Daniel)

Família Michaan (Bar Mitsvá de Tishbi Yehuda)

Família Alpern (Aniversário)

AgrADECImENtO pelo KIDUSh

messIbot shabat PaRa menInos e 
menInas
Um empolgante programa para todas as crianças: da 

1ª à 5ª série. Venha e desfrute Tsivot Hashem com 

um lanche fantástico, prêmios, jogos e histórias. 

todo shabat à tarde logo após minchá de shabat

CAbALAt ShAbAt  
todas as sextas-feiras às 18h*

Aprendemos do Patriarca Avraham, que ficava sentado 

à frente de sua tenda por longas horas em busca de fo-

rasteiros para dar-lhes de comer e beber, que devemos 

tornar nosso lar um verdadeiro oásis.

A hospitalidade sempre fez parte da Tradição Judaica. A 

mitsvá de preocupar-se com o próximo é um exercício 

diário a ser aplicado todos os dias do ano. Mas, espe-

cialmente no Shabat, ter convidados compartilhando os 

momentos agradáveis ao redor da mesa é um modo de 

trazer mais alegria e santidade a este dia.

Sentimentos positivos em torno de temas relacionados 

com Torá são estimulados. Convidar uma pessoa que 

nunca participou de um Shabat e cuja curiosidade dá 

margem a perguntas é mais do que praticar um ato de 

bondade para com ela; é fazer um bem a nós mesmos: o 

de somar uma nova dimensão à nossa própria experiên-

cia a cada semana.

sobre shabat

* após 16/out às 19h
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Projeto Felicidade 

felicidade é tu do 

o que to do mun-

do de se ja. E quan-

do se pen sa em 

crian ças, mais ain-

da, pois ver nos sos 

fi  lhos fe li zes é o 

me lhor pre sente. 

Foi pensando nas 

crian ças e adoles-

cen tes que amadurecem muito cedo, que precisam lutar 

con tra o cân cer deixando a escola e a infância temporaria-

men te de la do, e nos pais e irmãos que a acompanham 

nes ta tra je tória que o Beit Chabad Central criou o Projeto 

Felicidade. 

Ele é feito para crianças de classes menos favorecidas que, 

acompanhadas por seus pais e um irmão, participam de 

cinco dias de pausa no trata men to. O Pro je to Feli ci da de 

ofe rece uma opor-

tu ni da de de usu-

frui rem de mo-

men tos ines que-

cí  veis, de ale  grias, 

com es ta  dia, trans-

por te, ali men tação 

e pas  seios todos 

gra tuitos. Des de a 

che gada da crian-

ça os vo lun tários 

as cer cam de amor 

e carinho a fim de 

tor nar ca da dia es pecial em suas vidas.

Segunda-feira há festa no buf fet onde são recebidas com 

linda decoração, bolo, guloseimas e brinquedos, além de 

show das palhacinhas. À noite são visitadas e recebem 

um “Kit Arte” para usarem nos momentos de folga. Terça, 

quarta e quinta o roteiro pode incluir parque de diversões, 

praia, aquário, cinema ou playland, visita a clube de fute-

bol, ou à Gol, Linhas aéreas que também é parceira e ajuda 

a trazer crian ças de outros estados para virem participar. 

O sítio do Projeto, em S. Lourenço da Serra, é roteiro fixo 

deste pacote de alegria. Fica a 50 minutos de S. Paulo e 

lá praticam esporte, fazem artesanato, passeios em trilhas 

e de bicicleta. A infraestrutura oferece quadras poliespor-

tivas com aulas de tênis, há ainda passeios de trenzinho, 

pedalinho, playground, etc. 

Mas o encanto não se desfaz ao fi nal da semana: o “Kit Car -

ta” mantém um 

elo de cor res-

pon dên cia per-

ma  nente com as 

crian  ças que já 

par ticipa ram e ho-

je estão em ma-

nu tenção ou cu-

radas. O “Kit Fes-

ta” leva uma fes-

ta sur presa pa ra a 

crian ça que nem sonha em celebrar o seu aniversário. Bo-

lo, balões e presentes invadem a sua casa. No mês de ou-

tubro o Projeto Felicidade promove uma Festa Anual onde 

todas as crianças e seus familiares que moram a somente 

duas horas de distância do Mundo da Xuxa são convidados 

a passarem o dia no parque temático celebrando este reen-

contro. Tornou-se um verdadeiro reencontro com histórias 

compartilhadas e velhos amigos que não se viam há anos. 

Aproveitam os brinquedos, lanches e presentes que levam 

para casa. Este dia é ansiosamente esperado por todos!

O Projeto Felicidade oferece muito mais do que sonhos 

e esperança; faz com que vivam momentos que durarão 

para o res to da 

vi da. Da mes ma 

for  ma que que re-

mos o melhor pa -

ra nossos filhos, 

é possível a ca  da 

um partici par e 

fazer sua par  te: 

aju dar a tor  nar 

crian ças es  peciais 

mais con fian tes e 

felizes.

InfoRmaçÕes e InsCRIçÕes
av. arnolfo azevedo, 201. 
fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br
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na página ao lado, em sentido horário, sítio em s. lourenço 
da serra, passeio ao hopi hari, sala de computação na sede 
do Projeto, viagem ao Guarujá. nesta página, acima, visita 
do Kit festa, abaixo, pedalando no sítio

Daqui a cem anos
Não será importante
Que marca de carro dirigi
Em que tipo de casa vivi
O quanto tive em minha conta bancária
Nem a grife das minhas roupas

Mas o mundo pode ser um pouco melhor 
Porque fiz alguma diferença 
na vida de uma criança 

Nossa Missão

é fácil comprar
R. Augusta, 2.690 / 113

é fácil doar 
Tel.: 3081-3081 
com Rosana

sua adesão é fundamental PaRa nós!

Nosso bazar tem um endereço especial: Galeria Ouro 
Fino, na Rua Augusta. Acei tamos todo tipo de merca-
doria 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

Aberto de segunda a 
quinta, das 9h30 às 
18h e às sextas, das 
9h30 às 17h. 
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A finalidade de toda a Criação é declarada quase que ime-

diatamente na hora do Gênesis: E D’us disse: “Que haja 

Luz!” O propósito da Criação é que todo o mundo – até a 

escuridão – se transforme em luz.

vvv

Lutar contra o mal é uma atividade muito nobre quando ne-

cessária. Porém não é nossa missão na vida. Nosso traba-

lho é trazer mais luz.

vvv

O Baal Shem Tov ensinava que em tudo que uma pessoa 

vê  ou ouve neste mundo, deve encontrar um ensinamento 

sobre como o Homem deve servir a D’us. Na verdade, este 

é todo o significado do serviço a D’us.

vvv

Em 1976, em meio a múltiplos litígios, o recluso e excêntri-

co multimilionário Howard Hughes faleceu. O Rebe falou 

sobre ele:

Ele sentia não poder confiar em ninguém, pois estavam to-

dos atrás do seu dinheiro. Durante os últimos vinte anos de 

sua vida, tudo que ele fazia era se esconder do mundo, sem 

um amigo, e sem qualquer tipo de divertimento na vida.

Era um homem que tinha tudo, e tudo que ele possuía ser-

viu somente para deixá-lo trancado.

Ele era igual a qualquer um de nós. Temos as chaves da 

nossa liberdade, mas as usamos para nos trancar.

vvv

Quando as coisas não dão certo, confie em D’us e fique 

calmo. Mesmo que tenha sido tudo por sua culpa e você 

mereça o que está recebendo, confie em D’us que tudo é 

para o bem, e permaneça calmo. Quando Ele sabe o quan-

to você confia Nele, encaminha tudo para o bem.

péroLas do rEbE

Trechos extraídos do livro “Trazendo o Céu para a Terra –  
365 Meditações dos Ensinamentos do Rebe”, Tzvi Free-
man. Editora Colel , 2000

Rabi menachem mendel schneerson, a 
personalidade judaica mais fenomenal 
de nosso tempo é, para os chassidim e 
admiradores do mundo todo, “o Rebe”.
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Confiar no Único Acima não significa esperar por milagres.

Significa ter confiança naquilo que você está fazendo agora 

mesmo – porque você sabe que Ele o colocou no caminho 

certo e tudo que você fizer estará repleto com energia Divi-

na e bênçãos do Alto.

vvv

Muitas pessoas que escreveram ao Rebe falando sobre seu 

desespero receberam uma resposta semelhante a esta:

O desespero é totalmente oposto a tudo aquilo em que 

acreditamos – em outras palavras, uma negação da rea-

lidade. É negar que existe um D’us que dirige toda a Sua 

criação e observa cada indivíduo, e assiste cada um naquilo 

que deve realizar.

vvv

Você pergunta: “Como posso ser feliz?”

Certo, você não pode controlar a maneira como se sente, 

mas tem controle sobre o seu pensamento, fala e ação 

conscientes. Faça algo simples: Cultive bons pensamen-

tos, fale coisas boas, e comporte-se como uma pessoa ale-

gre – mesmo que por dentro não se sinta totalmente assim. 

Com o tempo, o júbilo interior da alma vai se manifestar.

vvv

Você deve ter sempre coisas boas para pensar. Uma mente 

vazia é um vácuo esperando pensamentos destrutivos.

vvv

Onde seus pensamentos estão – é onde você está, você por 

inteiro. Tente estar sempre em locais bons.

vvv

O estado natural do Homem, a maneira em que D’us o 

criou, é ser feliz. Observe uma criança e você verá.

Durante os últimos dez anos o 

programa Taglit presenteou 5.000 

jovens entre 18 e 26 anos da 

comunidade judaica brasileira com 

um programa de 10 dias em Israel, 

incluindo passagens, hospedagem, 

atividades e passeios monitorados.

Inscrições até 1º de novembro

Para mais informações: 
tel: 11 3034-4985 
www.taglitbrb.com

A viagem dura 10 dias, 
mas a experiência, a vida toda!

fAçA destA ViAgeM 
A Melhor experiênciA

 de suA VidA!

Em 8 de janeiro de 2012 
um grupo de 40 jovens do Taglit 

irá viajar para Israel acompanhado 

do Rabino Eliahu Stiefelmann  

do Beit Chabad Central. 



pErgUNtE AO rAbINO

Um dos aspectos que diferencia o judaísmo de outras 

religiões é o fato de a prática da religião não se resu-

mir apenas à sinagoga. O centro da vida judaica é o 

lar judaico e as leis do judaísmo envolvem cada passo 

da pessoa 24 horas por dia, sete dias por semana. À 

mulher judia foi dada a principal responsabilidade de 

manter acesa a chama do judaísmo. Isto é alcançado 

por meio da alimentação casher, da santidade da vida 

conjugal (taharat hamishpachá), da educação dos fi-

lhos desde os primeiros passos dentro do judaísmo 

e da iluminação espiritual das velas de Shabat e Yom 

Tov. Assim se garante a continuidade de nosso povo.

Uma vez que estas responsabilidades 

são de extrema importância, a mulher 

judia está isenta de certas mitsvot po-

sitivas que exigem prazo fixo para seu 

cumprimento, como talit e tefilin, sucá, 

lulav, shofar. Mesmo assim, há mitsvot 

que as mulheres cumprem apesar de não ordenadas; 

porém, a mitsvá de talit e tsitsit não devem cumprir por 

razões cabalísticas e por transgredir a proibição da Torá 

de não usar adornos masculinos.

No decorrer da história judaica encontramos a mulher 

judia como aquela que manteve a chama judaica dentro 

do povo. Ainda no Egito, as mulheres iam ao encontro 

de seus maridos escravizados para encorajá-los a cons-

truir uma família, e educavam seus filhos com todas as 

dificuldades e perseguições, dentro das mais puras tra-

dições. Segundo nossos Sábios, por mérito das mulhe-

res judias nosso povo foi redimido do Egito. Assim, será 

também pelo mérito delas que seremos redimidos do 

exílio atual por intermédio de Mashiach.

Ao ordenar a Moshê que transmitisse a Torá ao povo ju-

deu, D’us lhe pediu que antes dissesse às mulheres e só 

depois aos homens, pois elas aceitariam mais facilmente 

e ainda ajudariam a convencer os homens. Quarenta dias 

após receber a Torá, o povo cometeu o pecado do Be zer ro 

de Ouro, sem a participação das mulheres. Quando os es-

piões voltaram da Terra Santa, desencorajando os judeus 

a entrar nela, os homens choraram, implorando para voltar 

para o Egito; mas as mulheres mantiveram sua fé em D’us 

e pediram para ter uma parte nesta Terra. E assim encon-

tramos vários episódios em que as mulheres sempre de-

monstraram, naturalmente, ter mais fé do que os homens.

Este é um dos motivos por que os homens receberam 

mais mitsvot do que as mulheres, para que sirvam de 

lembrete de sua fé em D’us, conforme escreveu Maimô-

nides em seu livro de leis. 

Este também é o simbolismo da kipá – constantemente 

a lembrar que existe Alguém acima de 

nossa cabeça. A mulher não precisa des-

te lembrete.

Sempre que surgem novas ideologias 

dentro do judaísmo insistindo em modifi-

car certas leis e costumes ou mesmo de-

tur pando-os em nome da modernidade, estas se deparam 

com contradições mesmo dentro de suas próprias doutri-

nas. Afinal, por que estes mesmos homens usam kipá, 

tsitsit, tefilin, rezam numa sinagoga, são chamado à Torá? 

Com certeza é apenas para demonstrar sua fé em D’us e 

unir-se a Ele por seus atos, cumprindo Sua vontade. As 

mitsvot são expressão da vontade Divina, porém Sua von-

ta de só pode ser expressa através das leis na forma que 

Ele nos ensinou na Torá (escrita e oral – o Talmud), nas 

tra  dições judaicas mantidas por nossos ancestrais desde 

que Moshê os recebeu no Monte Sinai até o presente.

Estas leis são Divinas e, portanto, eternas, não passíveis 

de mudanças como as leis feitas pelos humanos. Assim, 

colocar talit ou tefilin numa mulher significa pegar um 

objeto que expressa a vontade Divina e usá-lo contra 

Sua vontade. Isto demonstra apenas que a base de toda 

esta teoria provém em descrer que as leis da Torá são o 

alicerce do judaísmo e que os mandamentos são prove-

nientes de D’us, transmitidos no Sinai. 

soube que nas sinagogas liberais mulheres já 
usam kipá e talit, fato completamente repeli-
do pelos judeus ortodoxos. Por que a relutân-
cia em aceitar as mudanças dos tempos? 

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

os homens receberam 
mais mitsvot do que 
as mulheres, para que 
sirvam de lembrete de 
sua fé em d’us
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prOJEtO bAr-mItSVá
“O Projeto Bat Mitsvá é muito legal, pois atende qualquer 

pessoa, independente do seu conhecimento e nível que se 

encontra no judaísmo. Vou dar o meu exemplo: quando eu 

comecei no Projeto Bar Mitsvá, não sabia quase nada so-

bre religião, nem conhecia uma só letra do alef-bet. Logo 

nas primeiras duas semanas de aula eu já sabia identifi-

car todas as letras do alfabeto hebraico, além de saber um 

pouco mais sobre a minha religião. O interessante nas au-

las é que você não se sente obrigado a fazêlas, porque vai 

se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. Em Sucot, 

por exemplo, aprendi sobre esta festividade, em Pêssach, 

a mesma coisa, e assim por diante. Os rabinos são super 

legais e todos te ensinam de uma maneira super legal o 

judaísmo. No dia do meu bar-mitsvá todos que participa-

ram do meu aprendizado estavam lá me apoiando e incen-

tivando cada vez mais para que este momento se tornasse 

especial e significativo. “

depoimento de andré scemes altman

Para participar ou indicar um jovem, entre em 
contato com Rabino David Lancry pelo telefo-
ne 8889-0328 ou barmitsva@chabad.org.br

pÓS bAr mItSVá 
Se você gostou do Projeto Bar Mitsvá , ainda 

não acabou: continue com a gente no Pro-

jeto Pós Bar Mitsvá. Ele foi projetado para 

pessoas que já fizeram Bar Mitsvá, mas gos-

tariam de permanecer conectados, amplian-

do seus estudos. Este projeto tem como ob-

jetivo aprofundar os princípios do judaísmo, 

sua história, até o legado do povo judeu do 

passado aos nossos dias. 

Os estudos do Projeto Pós Bar Mitsvá são 

rea lizados em grupo, para meninos acima 

de 13 anos. No final de cada mês é pro-

gramado um passeio especial e divertido 

escolhido pela maioria dos jovens que par-

ticipam. Boliche, Kart e encontro gastronô-

mico, entre outros.
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JEWISh LEArNINg INStItUtE

O curso é organizado ao redor de seis temas cen-

trais, com fatos judaicos apresentados em série 

e utiliza textos que fazem os alunos se pergun-

tarem como nunca ouviram isso antes e por que 

eles pensavam que os judeus acreditavam em 

algo diferente do que está sendo apresentado.

Os fatos apresentados no curso focalizam ideias 

centrais de fé, costumes judaicos e os manda-

mentos, levando os alunos a uma apreciação 

até dos “pequenos” detalhes e sua capacidade 

de lançar uma nova luz sobre a filosofia e prática 

judaicas. Longe de ser uma coleção de triviali-

dades, estes novos fatos formarão um tesouro 

de ideias que conferem amplitude e objetivo ao 

conhecimento dos alunos sobre o Judaísmo e 

reforçam aquilo que eles já sabem.

Cada lição abrangerá um tema principal que re-

força os bocados de conhecimento apresenta-

dos dentro da lição, proporcionando aos alunos 

um vislumbre amplo a muitos aspectos diferen-

tes da cultura, tradição e observância judaicas.

EM NOVEMBRO

Não perca MAIS UM 

curso do JLI com 

rabino avraham

Informações: 3087-0319 com Sarah
JLI.Brasil@gmail.com



tsivot hashem
do brasil

Há 30 anos o Beit Chabad lançou o seu pri-

meiro álbum de figurinhas que acabou 

sendo muito disputado pelas crianças. 

Agora o álbum do Tsivot Hashem está 

sendo lançado em uma nova versão, mui-

to mais atraente, contendo 120 figurinhas 

autocolantes, distribuídas em pacotinhos 

que abordam passagens e conceitos lindos 

da Torá. Esta é uma forma divertida de incen-

tivar nossas crianças a aprenderem de forma lúdica 

conceitos básicos em sua formação judaica. Apre-

sentamos acima alguns dos personagens ilustra-

dos por Victor Elman, engraçados e divertidos como 

Rafa Kneidale, Cadu Kipá e Daat Robô. 

fale com o tsivot hashem pelo fone 3081-3081, ramal 
317, à tarde, para descobrir como adquirir o álbum e 
as figurinhas que darão prêmios através de sorteios.  
Corra para completar o seu!
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micvê

Micvê significa “junção” (de águas) de fonte natu-

ral, preservadas a uma temperatura agradável. O 

micvê parece uma piscina, à primeira vista, mas 

sua concepção envolve detalhes minuciosos da 

Lei Judaica para que se torne apropriado para a 

imersão. 

O micvê do Beit Chabad Central surpreende a to-

dos que o visitam. Inaugurado em 2000, com duas 

opções de acesso, um pela Rua Melo Alves e outro 

pela Rua Chabad (uma entrada bem dis creta), o mi-

cvê possui cinco salas de banho de coradas, kit de 

higiene com todo material necessário para os pre-

parativos que antecedem a imersão, além de toa-

lhas, roupões, tudo esterilizado.

“é uma felicidade muito grande po-
der cumprir uma das mais importan-
tes mitsvot em um lugar tão lindo!”

Abaixo, um dos três micvaot. Na página ao lado, 
confortáveis salas de espera e a banheira de hi-
dromassagem preparada para receber uma noiva
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Ao entrar dentro de suas águas a bênção apropria-

da já está afixada na parede, próxima dos olhos e 

do coração. 

O espaço dedicado especialmente às noivas é um 

capítulo à parte: tudo é preparado para que sua pri-

meira imersão seja um momento tão agradável e 

especial que será lembrado a cada mês.

Mas é na pureza das águas do micvê, que recebem 

exames de controle haláchico e biológico constan-

tes e periódicos, que se encontra toda a conexão e 

sentido desta mitsvá tão fundamental. 

Para marcar hora no micvê fale com Flora de domin-
go a 5ª feira após as 18h (3081-3081). Agendamento 
de aulas com Cintia Souccar (7723-5028).

“foi um momento maravilhoso e má-
gico. meu casamento será iluminado!”

“as aulas possibilitaram que eu enten-
desse profundamente o significado de 
um momento tão especial.”
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Você dispõe de 30 minutos ou 
uma hora?

Há mais de cinco anos o Colel, Centro de 

Estudos, tem sido uma fonte de inspira-

ção para todos que desejam iniciar ou am-

pliar seus estudos judaicos. O ambiente é 

agradável e descontraído e dispõe de uma 

enorme biblioteca onde é possível esco-

lher os volumes que serão compartilhados 

em sistema de chavruta, duplas de estu-

dos, para leitura e discussão dentro dos 

textos originais. 

Rabinos de plantão estão lá para esclarecer 

suas dúvidas. Reserve um tempo durante 

a semana. Pode ser trinta minutos ou uma 

hora, mas que poderá fazer toda a diferen-

ça em sua vida. Conheça todas as opções 

que são oferecidas (gratuitamente).

o Colel funciona de segunda à quinta, das 9h às 12h e das 16h às 
21h, às sextas e véspera de yom tov, das 9 às 12h e aos domin-
gos das 9h às 10h30 e 17h30 às 21h. agende com Rabino dubi: 
9296-9303 ou Rabino eli: 7810-1437 uma aula experimental.

COLEL
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mezuzá é a palavra hebraica para designar 

umbral. é afixada no umbral direito da por-

ta de cada dependência do lar ou estabele-

cimento judaico e contém um pequeno rolo 

de pergaminho manuscrito de duas passa-

gens da torá: “shemá” e “Ve-haiá”. 

é nesse conteúdo que reside o verdadeiro 

valor da mezuzá, e não em seu invólucro. 

ela deve ser escrita à mão, por um sofer 

(escriba) habilitado e bem versado nas leis, 

o que torna o pergaminho sagrado.

em seu verso estão escritas as letras hebrai-

cas shin, dalet e yud, que forma o acróstico 

das palavras hebraicas “shomer daltot Is-

rael” – “Guardião das casas de Israel”.

a partir do momento em que é afixada, a 

mezuzá atrai a santidade e proteção divina.

prOJEtO mEzUzá
visitas domiCiLiares

há mais de dois anos, o beit Chabad Central tem 
visitado famílias pelo bairro dos jardins e proxi-
midades; mais de 40 famílias já foram visitadas, 
afixando mais de 150 novas mezuzot.

Quando conheci a família K. através do Projeto Mezuzá, 
seu filho, que estudou numa escola pública, nunca tinha tido 
nenhuma formação ou informação sobre o judaísmo, literal-
mente nada.

Fui à sua casa para lhe dar uma mezuzá de presente, e 
a casa estava iluminada com as luzinhas de fim de ano. Logo, 
com muita emoção colocamos a mezuzá na porta de entrada, e 
isto trouxe muita luz e esperança para a família.

Convidei-os para duas festas de Chanucá, às quais eles 
vieram, todos; o filho acendeu uma velinha da Chanukiá, algo 
que nunca havia visto ou feito  na vida.

A família mora há 35 anos a duas quadras do Beit Cha-
bad, e nunca tinham ouvido dizer que existe uma sinagoga na 
Melo Alves! Foi a primeira vez que as três crianças pisaram 
numa Sinagoga! 

Depois de vários telefonemas e conversas com pessoas 
de influência, eles receberam uma ligação da Unibes, dizendo 
que surgiu uma vaga numa escola judaica para o filho. Sua ale-
gria (e a nossa) foi indescritível. Logo marcaram uma entrevista 
e matricularam o menino na escola.

Em poucas semanas ele já sabia algo sobre o Shabat e 
kidush. Em Péssach  o menino, sozinho, começou a contar toda 
a historia que os pais ouviram com lágrimas nos olhos.

“
“

Rabino eliahu stiefelmann, 
coordenador do Projeto

Para receber uma visita, agende com Rabino eli: 
7810-1437 ou rabinoeliahu@gmail.com
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Histórias Chassídicas

O EspElHO
Durante muitos anos, Rabi Israel Baal Shem Tov, que mais 

tarde viria a fundar o Movimento Chassídico, levou uma 

“vida oculta”, escondendo habilmente seu conhecimento e 

sua piedade sob o disfarce de um poceiro ignorante.

Certa vez, ele foi visitar o Rabino de Brody. O rabino, vendo 

apenas as maneiras rudes e as roupas enlameadas do visi-

tante, tratou-o com desprezo.

Disse o Baal Shem Tov: “Nossos Sábios nos dizem para 

‘aprender com todo homem’, pois o próximo é seu espe-

lho. Se a sua própria face está limpa, a imagem que você 

encontra também será impecável. Se você se olhar no es-

pelho e enxergar uma mancha, é a sua própria imperfeição 

que está vendo.”

AlvO FáCil
Um certo chassid, homem erudito e instruído, certa vez re-

clamou ao Rabi Menachem Mendel, o 3º Rebe.

“Rebe, no beit hamidrash (salão de estudos) todos pisam 

em mim! Eles nunca aceitam o que digo. Na verdade, eles 

praticamente fazem o oposto daquilo que eu os aconse-

lho!” Disse o Rebe: “Você se espalha por todo o beit ha-

midrash – onde quer que alguém pise, não pode deixar de 

pisar em você…”

águA sEM sAl 
Antes que Rabi Israel Baal Shem Tov fosse a público com 

seus ensinamentos e criasse o Movimento Chassídico, ele 

trabalhou como shochet (abatedor ritual) numa pequena 

aldeia na Ucrânia. Depois que ele deixou seu cargo, a aldeia 

contratou outro shochet para abater o gado e as aves.

Certo dia, um aldeão enviou um de seus trabalhadores não-

-judeus com uma galinha para o shochet. Porém o mensa-

geiro voltou com a ave ainda viva, cacarejando. “Este novo 

sujeito que você arrumou,” explicou ele, “não é bom.”

“Por quê?” perguntou o aldeão.

“Oh, não,” disse o camponês, “de mim ele não recebe mais 

galinhas para abater. Ele fica ali de pé com uma jarra, e usa 

água comum do poço quando afia a faca! Yisrolik afiava a 

faca com suas lágrimas…”

MistériO DEbAixO DO pANO
O Maharash (4º Rebe de Chabad) mantinha sempre um 

lenço em cima de sua escrivaninha. Assim que alguém 

entrava, ele a cobria com o lenço, e quando a pessoa saía, 

descobria outra vez a mesa.

Um certo chassid ficou curioso em saber o que o Rebe 

tanto escondia debaixo do lenço. Finalmente teve a opor-

tunidade de ver. Descobriu que o grande mistério era um 

pedaço de pergaminho, sobre o qual estava escrito:

“Visualizo D’us sempre à minha frente.”

A DiFiCulDADE DO riCO 
Perguntaram ao Maharash: “Por que o Rebe dedica mais 

tempo ao rico que ao pobre quando entram em yechidut 

(audiência particular)?”

“O pobre” – replicou o Maharash – “descreve rapidamen-

te sua situação desesperadora e pede logo uma bênção. 

O rico, ao contrário, tenta primeiro me impressionar dis-

correndo sobre suas extensas transações comerciais. Só 

depois de algum tempo admite realmente que também 

tem dívidas e que necessita urgentemente de socorro. 

Geralmente o rico demora mais até deixar alguém perce-

ber a natureza real da sua situação financeira.”

CHApéu EsquisitO
Um chassid de Rabi Sholom DovBer, o 5º Rebe, abriu uma 

indústria para fabricar galochas. Logo cada hora que passa-

va acordado e cada pensamento seu estavam ocupados em 

sua empresa nova e próspera.

O Rebe disse a ele: “Colocar os pés dentro de galochas é 

algo muito comum; mas colocar a cabeça em galochas…”
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Esta certamente é uma pergunta difícil aqui no 

Brasil para quem vive fora do eixo Rio-S. Paulo. 

Hoje em dia a maior parte da nossa comunida-

de vive nestas duas metrópoles. No entanto, nossos 

avós e bisavós, judeus imigrantes vindos de outras 

terras buscaram, em muitos casos, oportunidades em 

pontos distantes do país. Na imensidão do Brasil a co-

munidade judaica sempre lutou para manter a heran-

ça de nosso povo através da família e das instituições 

comunitárias, mas nem sempre isso foi fácil. 

Mesmo para aqueles que vivem nestas grandes ci-

dades e moram longe de alguma escola judaica ou 

sinagoga a dificuldade de se ligar ao judaísmo se re -

pete. A agenda apertada e o trânsito estressante são 

situações vividas por adultos, bem como por crian-

ças, diariamente. Basta o triângulo escola-casa-tra -

balho de uma família estar na contramão das sina-

go gas e das escolas da comunidade para termos 

uma situação de risco na vivência judaica daquelas 

pessoas. 

Pensando nesta realidade é que idealizamos a Es-

cola Judaica Online, usando o ensino a distância 

para quebrar a barreira do tempo e do espaço e le-

var judaísmo de forma inovadora às crianças, jovens 

e suas famílias. 

Aprendendo A distância
A educação a distância é uma das formas de ensino 

que mais cresce no mundo. No Brasil, o ensino de 

graduação e pós-graduação pulou de 5.000 alunos 

em 2000 para 838.000 alunos em 2009. As experi-

ências com alunos da Educação Básica têm se mul-

tiplicado ano a ano em todas as partes do país nas 

formas mais criativas. 

A interatividade da web 2.0, a disseminação das co-

ne xões de banda larga e também o crescimento 

exponencial da internet em celulares têm mudado 

a forma que as novas gerações se relacionam, tra-

balham e aprendem. Numa revolução constante, o 

ensino a distância não tem ainda modelos definiti-

vos. As melhores práticas apontam para as soluções 

que complementam várias formas de interação en-

tre professores e alunos. Desta maneira podemos 

incluir as múltiplas inteligências e adaptá-las à dis-

ponibilidade de cada um.

Escola Judaica Online
Então, para enfrentar o desafio da educação judaica 

para aqueles que precisam de meios alternativos às 

formas tradicionais de educação judaica, estamos 

desenvolvendo a Escola Judaica Online. Tudo isso 

dentro dos padrões de qualidade que já são marca 

do trabalho do Beit Chabad Central. Estamos no mo-

mento definindo o currículo para os primeiros cur-

sos para crianças de 8 a 12 anos que, com a ajuda de 

D’us, estará no ar no início de 2012. 

Nosso objetivo é criar uma experiência de aprendiza-

gem que incentive crianças, jovens e suas famílias 

a par ticiparem cada vez mais no conhecimento e na 

prá  tica das tradições, histórias e costumes no povo 

ju deu. Desta forma será garantida a conexão entre 

as novas gerações com nossas tradições milenares. 

Em breve divulgaremos novos detalhes. Fique 

atento!

 

ESCOLA JUDAICA ONLINE

EDUCAçãO JUDAiCA E TECNOLOGiA
Levando a mensagem milenar
Como aprender os valores milenares da tradição judaica nos dias de hoje?

Por michel metzger * 

* Michel Metzger é presidente do conselho da Cidade 
Escola Aprendiz, coordenador de informática peda-
gógica do Colegio Iavne e um dos coordenadores do 
Projeto Escola Judaica Online.
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Yom kipur
7 e 8 de outuBro

7 de outubro
Véspera de Yom Kipur

w Caparot antes de Yom Kipur

w Caridade

w Micvê

w São feitas duas refeições festivas 
antes do jejum

w Vela memorial de yahrtzeit é acesa 
antes de Yom Kipur

w Acendimento das velas até 17:47. 
 Bênçãos 2 e 4

w Jejum desde antes do pôr-do-sol 
até o anoitecer do dia seguinte 

w Início do jejum às 17h47

w Col Nidrei

8 de outubro
Yom Kipur

w Prece memorial – Yizcor 

w Quebra do jejum após a Havdalá

w Término do jejum às 18h42

sucot
12 a 19 de outuBro

12 de outubro
Véspera de Sucot

w Eruv Tavshilin é feito, possi bi li tan-
do que se cozinhe na sexta-feira para 
o Shabat

w Acendimento das velas às 17:49. 
 Bênçãos 3 e 4

w Kidush e refeição festiva à noite na 
Sucá

w Todas as refeições são feitas na 
sucá, até 19/10, e segundo o costume 
Chabad até 20/10.  Bênção 5

13 de outubro
1º dia de Sucot

w Antes de Shacharit, bênção do 
Lulav durante o dia, até  19/10 
excluindo Shabat. Bênção 6

w Kidush e refeições festivas durante 
o dia e à noite na Sucá

w Acendimento das velas após 18:44 
 Bênçãos 3 e 4

14 de outubro
2º dia de Sucot

w Bênção do Lulav

w Kidush e refeições festivas durante 
o dia e à noite na Sucá

w Acendimento das velas até 17:50. 
Bênção 7 
w Término do Shabat sábado às 
18:45

BêNçãOS
1. Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu Mêlech 
haolam asher kideshánu bemitsvotav vet-
sivánu lehadlic ner shel Yom Hazicaron.

2. Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu
Mêlech haolam asher kideshánu bemits-
votav vetsi vánu lehadlic ner shel Shabat 
veshel Yom Hakipurim.

3. Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu
Mêlech haolam asher kideshánu bemits-
votav vetsivánu lehadlic ner shel Yom Tov.

4. Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu 
Mêlech haolam shehecheyánu vekiy-
emánu vehiguiánu lizman hazê.

5. Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu 
Mêlech haolam asher kideshánu bemits-
votav vetsi vánu leshêv bassucá.

6. Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu
Mêlech haolam asher kideshánu bemits-
votav vetsi vánu al netilat lulav.

Observação: a primeira vez que recitar as 
Bênçãos 5 e 6, acrescente a Bênção 4.

NOSSAS fEStAS

rosh hashaná
28 a 30 de setemBro

28 de setembro
Véspera de Rosh Hashaná

w Eruv Tavshilin é feito, possi bi li tan do 
que se cozinhe na sexta-feira para o 
Shabat

w Selichot

w Anulação das Promessas

w Acendimento das velas às 17:44 
 Bênçãos 1 e 4

w Kidush e refeição festiva à noite

w Maçã molhada no mel e outros 
costumes

29 de setembro
1º dia de Rosh Hashaná

w Toque do shofar

w Kidush e refeições festivas durante 
o dia e à noite

w Prece de Tashlich perto de água 
corrente

w Acendimento das velas após 18:38. 
Bênçãos 1 e 4

w Uma nova fruta é ingerida à noite, 
após o Kidush

30 de setembro
2º dia de Rosh Hashaná

w Toque do shofar

w Kidush e refeição festiva durante o 
dia

w Acenda velas até 17:44. Bênção 7

1 de outubro
Shabat Teshuvá

w Término do Shabat às 18:39

2 de outubro
Jejum de Guedaliyá 

w Início do jejum às 4:35

w Término do jejum às 18:28

Horários para a cidade de S. Paulo
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Roberto Roitburd

Leo Rosenbaum

Daniel Frischmann

Sidney Wajsbrot

Marcelo Dimant

Nathan Argalji

Flávio Rabinowicz

Saul Wajsbrot

Nathan Maltz

Henrique Souccar

ANIVErSArIANtES 
DO mÊS *

w Bar Mitsvá de Arie Leib, filho de 
Rabino Dani e Daniela  Eskinazi. Mazal 
Tov também para os avós Jacques K. 
Eskinazi e Nora (z”l) e Jaime e Regina 
Goldsztajn

w Aconteceu o Opshernish de Chaim, 
filho de Rabino Tufic e Miriam Savoia. 

w Celebramos o Bar Mitsvá de Herbert 
Takser

w Parabéns pelo casamento de Rafael 
Loeb e Liba  e boas vindas para a 
comunidade! 

w Mazal Tov pelo Brit Milá do filho 
de André e Simo ne Hascal. Parabéns 
também aos avós Beni e Flavia Schor, 
Roberto e Victoria Hascal

w Bat-Mitsvá de Nicole, filha de 
Renée e Marcelo Souss. Saudamos 
também os avós Sacha e Tania 
Kalmus e Vivian e Alberto Souss 

w Nossos parabéns pelo Brit-milá do 
filho de Yuval e Ilana Kapah

mAzAL tOVhOShANá rAbá
ShEmINI AtSÊrEt  
E SImChAt tOrá
19 a 21 de outuBro

19 de outubro
Hoshaná Rabá

w Bênção do Lulav

w Eruv Tavshilin é feito, possi bi li tan do 
que se cozinhe na sexta-feira para o 
Shabat

w Acendimento das velas às 18:52. 
 Bênçãos 3 e 4

w Kidush e refeição festiva na Sucá

w Danças e Hacafot à noite

20 de outubro
Shemini Atsêret

w Kidush e refeições festivas durante o 
dia e à noite

w Yizcor

w Prece pela chuva

w Acendimento das velas após 19:48. 
Bênçãos 3 e 4

w Danças e Hacafot à noite

21 de outubro
Simchat Torá

w Danças e Hacafot durante o dia

w Kidush e refeição festiva durante o 
dia

w Acenda velas até 18:53. Bênção 7

w Término do Shabat sábado às 19:49

7. Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu Mêlech 
haolam asher kideshánu bemitsvotav vetsi-
vánu lehadlic ner shel Shabat côdesh.

Tishrei é um mês rico em festas e dias sagrados, mais que qualquer outro 

mês do ano. Isso não é uma surpresa, pois com Tishrei tem início um novo ano. 

Quando saímos em viagem, levamos conosco muitas coisas que vamos  

precisar. Da mesma forma, quando iniciamos um novo ano, devemos buscar 

coisas novas para tornar nossa jornada feliz e agradável no decorrer do ano 

novo. O mês de Tishrei nos proporciona esses itens necessários. Ele nos enri-

quece bastante, e nos tornamos melhores e mais sábios por toda a experiência 

religiosa que Tishrei nos dá. 

Vamos então fazer uma pequena pausa, para ver o 

que devemos procurar para a nossa longa jornada através do 

novo ano – pois o ano novo é como um continente novo, ain-

da inexplorado. Não sabemos que tipos de clima ou tem-

pestades este continente desconhecido reserva para nós. 

Não sabemos que espécies de plantas crescem 

ali. Devemos ficar bem preparados. Nossas malas de 

viagem estarão vazias, ou completamente cheias? 

Vamos levar bastante de Tishrei conosco em 

nossas malas! Vamos levar junto inspiração e o espírito 

de júbilo para o restante do ano.

A Mala de Viagem
pArA rEfLEtIr

PARA MAIS INFORMAçõES  
SOBRE AS FESTAS CONSuLTE  
O guIA ANExO

NOSSas alegrias

* Lista parcial

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

w Mazal Tov para Norma e Fernando 
Wasercier pelo casamento

w Parabéns ao Rabino Shimon e 
Ethel Brand pelo Bar-Mitsvá do seu 
filho Moishe
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