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fique por dentro das novidades

SUCOT inTenSO
Todos os anos as atividades de Sucot 

são bem variadas, incluindo diversas 

festas e encontros na Sucá. Crepes 

para jovens, shiurim para diferentes 

grupos, encontro de mulheres, ati-

vidades para voluntários do Projeto 

Felicidade e do Projeto Lev também 

ocorreram na sucá. Durante os dias de 

Yom Tov, foram servidos mais de 1500 

refeições e centenas de lanches. Além 

do delicioso cardápio coordenado por 

Judith Kacowicz, o ambiente agradá-

vel contou com ensinamentos da Torá, 

histórias chassídicas, canções e danças 

animadas. Confira nesta edição parte 

da programação realizada. Pá g. 15

B’H

Sempre escutamos histórias que foram passadas através de gera-

ções sobre a vida e obra de nossos grandes mestres, sábios da Torá. 

Durante anos fomos capazes de imaginar como viviam, pensavam e 

agiam entre seus semelhantes e o legado que nos deixaram. Mas 

faltava algo para entender melhor e se conectar com este passado, 

sempre presente em nossas lições de judaísmo. Era necessário em-

preender uma jornada até o ponto de partida, onde tudo surgiu: o 

berço do movimento chassídico no mundo. 

Ao término do Shabat no Beit Chabad Central sempre é projetado 

um video do Rebe com uma mensagem positiva para a semana. Em 

uma destas ocasiões o Rebe falou enfaticamente sobre o Baal Shem 

Tov. Foi aqui que nasceu a ideia de empreender uma viagem neste 

roteiro espiritual que resultou em 7 dias intensos na Rússia e Ucrânia 

visitando, rezando e se emocionando junto ao túmulo destes gigan-

tes. Leia mais sobre esta incrível jornada na pá gina 6.

RúSSia e UCRânia

Um ROTeiRO eSpiRiTUal 
destaques da edição

“Sempre ao Seu Lado”
Não é apenas um slogan: é fato!
Cumprimos o nosso lema. págs. 12 e 13

FatoS e FotoS
Atividades e encontros no Beit Chabad 
Central. págs . 14 e 15

FinaL de Semana para JovenS 
Paz e diversão ao lado de amigos e do 
querido Rabino Dubi, que comanda o 
Projeto. pág . 19

24º encontro anuaL de muLhereS
Centenas de mullheres se reuniram no 
Buffet França em preparação às Grandes 
Festas. págs. 26 e 27

parShiyot do mêS
Mensagens curtas de cada Porção da 
Torá a cada mês... começando com esta 
edição. pág. 28

Grupo de 13 brasileiros que se aventuraram nesta viagem (Praça Vermelha, Kremlin)
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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

Boa Viagem
Caros Amigos,

Com essa edição estamos inaugurando uma nova sessão nesta publicação – pen-

samentos curtos e atuais sobre cada uma das porções da Torá lidas no mês, que 

chamamos de Parashá. Por alguns momentos voltemos à Parashá do final de outu-

bro. Nela encontraremos uma receita para uma vida mais feliz, o objetivo que todos 

buscam. Mais uma vez vemos que a Torá é realmente uma obra eterna, válida para 

todos em todas as épocas e em todos os lugares.

A Porção de Noé nos conta a conhecida história do Dilúvio. Lemos como a hu-

manidade da época chegou ao nível mais baixo de degradação, e finalmente até a 

paciência do Criador chegou ao fim. Ele é movido a apagar tudo que tinha criado e 

começar de novo com Noé e sua família, os únicos a serem poupados. Ele manda 

Noé construir uma Arca que será seu abrigo. Após transmitir os detalhes e especi-

ficações da obra, vem uma ordem curiosa: “Faça um Tsohar para a Arca”. A palavra 

Tsohar de acordo com uma interpretação significa uma janela, mas segundo outra 

seria uma pedra preciosa com capacidade de iluminar o interior do barco.

Nesta passagem temos uma descrição da nossa vida, os perigos e a receita para a 

sobrevivência.

Todos nós estamos fazendo uma viagem no mar da vida. Rezamos e pedimos que o 

oceano seja calmo e que cheguemos aos nossos destinos com alegria e serenida-

de. Mas como conseguir isso? Esta é a maior preocupação de todos. Diz a Parashá: 

“Faça um Tsohar para a sua arca.” Isso quer dizer: Ponha uma janela no seu barco. 

Tenha certeza de que seu lar terá uma janela para o mundo lá fora, e que estará 

alerta, viva e receptiva para os problemas de sua gente e para as necessidades de 

seu semelhante. Que nunca seja um local de isolamento egoísta, mas um santuário 

cujo espírito caloroso e empático fluirá sempre para fora.

Coloque também uma pedra preciosa na sua arca, cujos raios iluminarão o interior 

de sua casa. Deixe que seu lar seja guiado pela nossa Torá e pela luz da tradição 

judaica. Por isso a nossa Torá é chamada “Torat Chaim” – é uma obra viva e eterna, 

e também proporciona vida aos seus seguidores.

Tendo essas duas qualidades como a base sólida de seu lar, temos a certeza de que 

sua viagem será muito positiva e chegará a um porto feliz e seguro.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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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 – 19h

Cabalat shabat
Sextas-feiras – 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 – 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

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

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

fique conectado: www.chabad.org.br

a idade dO mUndO
& outros artigos

• D’us Criou o Mundo?
• Qual a Finalidade da Vida? 
• Para Einstein, com Amor
• Torá e Geometria
• Desbancando a Teoria da Evolução
• Moléculas Espirituais
e mais...

Curioso? 
Leia na sessão “Fé e Ciência” de nosso site: 
http://chabad.org.br/biblioteca/artigos/
fe_ciencia.html
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eSpaçO dO leiTOR

Carta do Vereador Floriano Pesaro por ocasião da 
24ª Tar de Comemorativa Anual da Divisao Feminina

Sempre tenho o prazer de dedicar algumas pala-

vras neste acontecimento que precede datas tão 

profundas para nossa tradição milenar. Pois hoje 

não será diferente. 

Quero expressar a alegria de saber de tantas mu-

lheres dedicadas aos seus lares, aos seus afazeres, 

às suas mitsvot, reunidas aqui para ouvir e acatar 

as palavras deste sábio sagrado, o Rabino Alpern. 

O simples fato de que o Chabad organize e se de-

dique a perpetuar um evento como este atesta a 

importância com que o judaísmo brinda a mulher, 

sempre incansável na promoção da harmonia do 

lar, da educação dos filhos, da realização de mitsvot 

significativas, seja no âmbito do lar, seja amparando 

os menos favorecidos. 

Que possamos todos sermos inscritos no Livro da 

Vida e que sejamos brindados com a tão esperada 

paz em Israel.  

Floriano Pesaro, vereador

Comecei a freqüentar o Beit Chabad Central a pe-

dido de minhas filhas Stephanie e Caroline. A prin-

cípio ia uma vez por mês com elas no Shabat. De-

pois passei a ir duas vezes e quando dei por mim 

estava indo todas as sextas; e quando não ia, sentia 

falta. Assistia aulas às quintas-feiras à noite em gru-

po com o Rabino Eliahu, e essas aulas me fizeram 

aprender muitas coisas.

Infelizmente meu pai, Israel Preter z’l (Tunhe) fa-

leceu em dezembro. Embora não fosse praticante, 

ele sempre respeitava todas as datas e muitos dos 

costumes judaicos. Ele ensinou aos filhos a im-

portância de se recitar Kadish pelos pais por onze 

meses, cumprindo desta forma a mitsvá de honrar 

os pais.

Tenho que dizer que no começo é bem difícil, falar 

o Kadish por um pai. É preciso ser forte. E onde en-

contramos essa energia? Graças a D’us eu estava no 

lugar certo, numa sinagoga onde fui recebido com 

todo carinho por todos os rabinos e frequentadores 

que me ensinaram todas as rezas e rituais. 

Quero agradecer a D’us por colocar todas essas 

pessoas iluminadas em minha vida, que a cada novo 

dia me deixam mais fortalecido por uma fé em D’us.

Ao Rabino Alpern que além de seus ensinamentos, 

carinho, boas palavras e prédicas; sempre que nos 

encontramos, trocamos um beijo, como costuma-

va fazer com meu pai, o que ajuda a aquecer meu 

coração. 

E a todos os Rabinos e amigos novos que fiz nessa 

minha nova casa.

Shalom e muito obrigado a todos. 

salo tabacow Preter, corretor de imóveis

Tenho a felicidade de frequentar o Beit Chabad 

Central desde o seu início, e desfrutar do verdadei-

ro tesouro que são suas aulas e Centro de Estudos 

(Colel).

Passei recentemente por sério problema de saú-

de, do qual felizmente já estou recuperado, e pude 

contar com o conforto e apoio espiritual trazidos 

pelo Rabino Alpern. 

Tal suporte foi decisivo para o meu restabelecimen-

to, e por isso serei eternamente grato a ele. Gosta-

ria de fazer uma menção especial ao Dov Pomeroy, 

e ao meu professor Rabino Dubi, cujo sorriso e bon-

dade me ajudaram a superar os momentos mais di-

fíceis daquele período.

Que D’us continue iluminando-os em sua obra.

sérgio Waiswol, médico

Gostaria de agradecer a gentileza de sempre me 

enviarem o calendário de bolso (5772), que para 

mim é um verdadeiro “achado”, pois além das da-

tas, nos tráz os horários das velas e as devidas bera-

chot. O material enviado, inclusive o “Guia de Sha-

bat” são valiosos e para mim foram um presente 

que guardarei com muito carinho.

Mais uma vez, agradeço toda a preocupação – afi-

nal me enviaram o kit via sedex, temendo que por 

correio não chegasse a mim. Todá Rabá! Espero 

poder agradecê-los pessoalmente, seja em S. Pau-

lo ou em Brasília, quiçá em Eretz Israel.

Envio um abraço especial para a família Alpern, 

com os desejos “LeShaná Tová - Ktivá veChatimá 

Tová”. Cordial Shalom,

Rui samarcos lora, Brasília, DF

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

Dia 12 de setembro, um grupo de 13 pessoas entre cariocas 

e paulistas partiu de S. Paulo rumo a Moscou. O roteiro e 

logística da viagem foram elaborados em apenas dois me-

ses pelo Rabino Yossi Alpern. Lubavitch, berço do movi-

mento Chabad-Lubavitch foi visitado logo no primeiro dia. 

Após micvê no rio de Lubavitch, foram ao local onde era a 

Yeshivá Tomchei Tmimim exatamente na data de sua inau-

guração, 15 de Elul (1897). O ohel do 3º e 4º Rebes de Lu-

bavitch, bem como das quatro Rebetzins, foram visitados. 

Depois de conhecerem a Praça Vermelha (Kremlin), em-

barcaram para Kiev, Ucrânia, onde marcaram presença em 

Babi Yar, poucos dias antes de completar 70 anos do terrí-

vel massacre aos judeus pelos nazistas. Recitaram Tehilim 

e Kadish em memória das vítimas. Na sexta-feira, dia 16, 

partiram de ônibus para Berditchev com destino ao túmulo 

do Rebe Levi Yitschac, seguindo para Mezibush, ao Ohel do 

Baal Shem Tov, fundador do movimento chassídico. A data 

era Chai Elul, que marca o nascimento do Baal Shem Tov e 

do Alter Rebe. Um Shabat emocionante foi marcado pelas 

preces na Sinagoga do Baal Shem Tov, seguido de jantar 

ao lado de 200 pessoas do mundo inteiro. Após o térmi-

no do Shabat partiram para Haditch onde recitaram todo o 

Tehilim no Ohel do Alter Rebe. A cidade de Niezin, onde 

fica o Ohel do Miteler Rebe, o 2º Rebe, também fez par te 

do roteiro. De Kiev voltaram para S. Paulo e Rio de Janeiro.

Ao todo foram 2.160 km rodados em ônibus sempre acom-

panhados pelos shluchim (emissários) das cidades visita-

das, que serviram como guias, já que no grupo, ninguém 

sabia mais que três palavras: “Vodka”, “Niet” (não) e “Da“ 

(sim), o que não servia para muita coisa... 

A viagem seria impossível sem a inestimável ajuda de Ra-

bino Mendy Zaklas, de Briansk, Rússia, e de Rabino Moti 

Levenharz, de Kiev, Ucrânia, responsáveis por todas as re-

servas em hotéis e ônibus de luxo, bem como pela logística 

da alimentação. 

O grupo voltou para casa com uma bagagem diferente. Há 

coisas que dinheiro algum compra no mundo, como esta 

jornada espiritual. Agora, as histórias chassídicas terão um 

“sabor” diferente: tornaram-se “vivas”  e mais emocionan-

tes, tanto na memória quanto no coração. 

shacharit na sinagoga ao lado do ohel do alter Rebe em haditch, ucrânia

Uma semana de pura emoção
Grupo visita os locais dos Tsadikim na Rússia e Ucrânia como preparação para Rosh Hashaná
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depOimenTOS

Abaixo, placa onde se lê “Lubavitch” em russo, sinalizando a entrada na 
cidade berço do movimento Chabad-lubavitch

Acima, Rabino Moti Begun junto ao túmulo do Baal Shem Tov em Mezi-
bush, Ucrânia. Abaixo, no cemitério de Niezhin ao lado do Ohel do Miteler 
Rebe, dançando com um dos líderes da comunidade local

7 BC news

Esta foi a viagem da minha vida. Decidi que deveria 
buscar, em cada um dos Rebes que visitávamos, uma 
referência que tornasse possível estabelecer uma co-
nexão, que me ajudaria a me tornar uma pessoa melhor 
cada vez que recordasse estes momentos. Tenho uma 
imensa admiração pelo Baal Shem Tov e o momento 
mais mágico que tive foi estar no local de seu descan-
so. Lá vibramos ao entoar melodias chassídicas, unidos 
pela emoção e alegria de estarmos todos naquele dia, 
tão especial, junto ao Baal Shem Tov. Era Chai Elul.
Guilherme (Guedalyah) Goldenberg

Foi uma oportunidade única de visitar o passado e pre-
senciar o renascimento e crescimento do nosso movi-
mento em lugares tão inóspitos, além de recarregar as 
baterias para o futuro: que venha a nós para o bem...
Rabino moti begun

Esta foi a viagem mais significativa que já fiz, a começar 
pelo alto nivel espiritual dos companheiros de viagem, 
realizando um retorno ao passado e conhecendo as ori-
gens do que acredito e vivo hoje. Viajamos muitas horas 
de avião, estivemos bem longe de casa para, na verda-
de, fazermos uma viagem para dentro de nós mesmos.
Charles Wajsbrot



Caixas, Caixas E Mais Caixas…
O mundo está repleto de caixas! Vivemos numa casa – que pare-

ce uma caixa! TVs, rádios, celulares e computadores, todos são 
algum tipo de caixa. Nossos armários, geladeiras e fogões também se 

parecem com caixas. Você compra um chocolate, vem numa caixa. Vai ao super-
mercado, muitas coisas estão armazenadas em caixas. Quando recebemos um 
presente, com certeza vem numa linda caixa.
Bem, então eu decidi fazer uma caixa também! É uma caixa muito especial: cha-
mo-a de “Caixa de Pedidos para D’us”.
Toda vez que tenho um pedido, escrevo um bilhete a D’us, e coloco em Sua cai-
xa. Quando tenho uma reclamação, escrevo-a num pedaço de papel e a coloco 
na Caixa de D’us. Se estou agradecida, feliz ou triste escrevo isso e vai para a 
Sua caixa!
D’us ama os meus bilhetes, Ele os lê todas as vezes. Como eu sei disto?
Porque mais cedo ou mais tarde, quando Ele acha que está na hora, meus pedi-
dos são atendidos!
Você, minha amiga, é muito especial para D’us, e para mim também! 
Quero que você possua essa caixa de “Pedidos Para D’us” para que tenha uma 
linha direta com Hashem – D’us.
Use-a com saúde e com muita, muita felicidade e alegria!

Yael alpern

Para ajudar alguém que 
gostaria de ser visitado ou 
para ser voluntário, entre 
em contato com Silvia Zau-
der, 3081-3081 Ramal 326 
ou 3087-0326 das 8 às 13h 
ou silvia@chabad.org.br

Juliana Hutzler, Yael Alpern e 
simone steinecke vistam a sra. 
Lizelotte Wachsman, que esbanja 
vitalidade aos 100 anos de idade

No mês de setem-

bro, os visitados do 

Projeto Lev receberam 

um presente especial 

de Rosh Hashaná: uma 

caixinha com sabonetes 

decorada com um cora-

ção – símbolo do projeto 

– com a frase “Pedidos 

para D’us”. Junto à cai-

xa foi incluída uma carta 

orientando as pessoas 

a escreverem todos os 

seus pedidos especiais 

para D’us.

LEV é uma organização que 
promove visitas a pessoas 
que encontram dificuldade 
para sair de casa, seja por 
doença, solidão ou por von-
tade própria. Nessas visitas 
os voluntários levam alegria, 
atenção e bom humor, aju-
dando a melhorar seu estado 
emocional e espiritual. 

projeto lev
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CURiOSidade

Não admira que o Shabat seja um dos próprios ali-

cerces da nossa religião e estilo de vida. 

Houve um tempo em que os povos do mundo eram 

pagãos, e a ideia de tirar um dia de descanso na semana 

de trabalho lhes parecia absurda. Os romanos, por exem-

plo, que durante muito tempo governaram praticamente o 

mundo inteiro, e conheciam muitas terras e muitos povos, 

ficaram atônitos ao saber que os judeus guardavam um dia 

da semana como dia de descanso. Os romanos pensavam 

que os judeus eram simplesmente preguiçosos e tolos. 

Quando souberam que não apenas os próprios judeus des-

cansavam naquele dia, mas também os seus servos, e até 

mesmo os animais, riram e caçoaram dos judeus “loucos”.

Em boa hora, as outras nações do mundo enten-

deram que ter um dia de descanso na semana é uma boa 

ideia. Quando o mundo pagão adotou duas religiões, Cris-

tianismo e Islamismo, um dia de descanso para eles passou 

a fazer parte de sua vida também. Mas era de um tipo dife-

rente, e por mais estranho que pareça, cada qual escolheu 

um dia diferente para o seu descanso: domingo e sexta-fei-

ra, respectivamente. Parece que a própria Divina Providên-

cia não queria que nosso sagrado Shabat fosse adotado por 

não-judeus. Nosso Shabat é bastante diferente; não apenas 

é o dia original de descanso que o próprio Criador santifi-

cou no sétimo dia da Criação, como é diferente também na 

maneira pela qual o observamos. Nosso Shabat é um dia 

sagrado em todos os aspectos; nenhum trabalho ou negó-

cio é permitido, e o dia é dedicado a D’us e aos assuntos da 

alma – prece e estudo da sagrada Torá. Segundo nossos 

Sábios, o Shabat é a “fonte de bênçãos” para cada um dos 

dias da semana seguinte.

O dia de descanso judaico

w Não é necessário inscrever-se.

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 Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o quanto 
apreciará!

w Bufê de kidush oferecido após os serviços.

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 ou 

chabad@chabad.org.br

w Clarice Gotlieb (visita da filha Carlinha)
w Mauro Zaitz (Yahrtzeit da mãe)
w Flavio Similiovitch (Ofruf)
w Sr. Isaac Amar (reestabelecimento da Sra. Beracha)
w Drs. Jacob e Joel Faintuch (Yahrtzeit do pai Sr. Wolf)

w Julio Spritzer (Yahrtzeit do pai)

agRadeCimenTO pelo KidUSh
CaBalaT ShaBaT  
todas as sextas-feiras às 19h

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

9 BC news



Não perca!

VEM AÍ...
o novo álbum 

de figurinhas do 
TSIVOT HASHEM

paRa mUlheReS
Sarah Steinmetz

- Todo início do mês judaico
- Toda véspera das festas judaicas
- Aulas de chalá
- Aulas para noivas

aUlaS SemanaiSaUlaS diárias – de 2ª a 5ª feira

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres

7:45 Daniel Eskinazi
 Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

16:00 Dovber Nurkin
 Código de leis *

17:00 Dovber Nurkin
 Coreografia das rezas *

18:30 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides 

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 primeiro dia do mês 
judaico. A próxima leitura aconte-
cerá no Shabat 26 de novembro. 

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

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 *

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 *

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 

18:00 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

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)
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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

TERÇA-FEIRA

7:30 Avraham Steinmetz
 Chassidut

8:30 Yossi Alpern
 Obra milenar Ética dos Pais **

9:40 Daniel Eskinazi
 Provérbios de Salomão **

11:00 Avraham Steinmetz
 Conceitos na parashá **

12:15 Sheila Barzilai
 Discursos esotéricos em alto nível **

18:00 Daniel Eskinazi
 Prédica entre as orações da tarde 

20:30 Guershi A. Goldsztajn
 Entoando melodias chassídicas *

21:00 Avraham Steinmetz
 A história de Gênesis

QUARTA-FEIRA

7:15 Avraham Steinmetz
 Leis trabalhistas do Talmud

13:00 Avraham Steinmetz
 Leis civis do Talmud

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

18:00 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
 O espírito de Israel **

17:30 David Lancry
 Consolidando adolescentes às suas  
 eternas raízes *

18:00 Yossi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde *

19:15 Daniel Eskinazi
 Ensinamentos do Rebe (moças) **

20:00 Eliahu Stiefelmann
 Bases da filosofia chassídica

20:30 Avraham Steinmetz
 Filosofia judaica

SEXTA-FEIRA

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 da manhã

13:15 Shamai Ende
 Empolgação espiritual *

16:00 Shabsi Alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção 
 semanal

17:30 Israel / Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

17:40 Shabsi Alpern
 Histórias calorosas de nossos ancestrais

18:00 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **
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SempRe aO SeU ladO

COlel 
Comece bem o ano ampliando seus conhecimentos ju-

daicos. O Colel do Beit Chabad fornece uma experiência 

singular oferecendo uma oportunidade de estudar com 

nossos rabinos sobre temas de seu interesse ou obras de 

grandes eruditos com as quais você gostaria de se fami-

liarizar. Agende aula experimental. Traga um amigo ou 

familiar ou organize um grupo de estudos.

o Colel funciona de segunda a quinta, das 9h às 12h e das 16h 
às 21h, às sextas e véspera de yom tov, das 9 às 12h e aos do-
mingos das 9h às 10h30 e 17h30 às 21h. agende uma aula com 
Rabino Dubi: 9296-9303 ou Rabino Eliahu: 7810-1437.

Tehilim: paRa meninOS e meninaS
Sabe-se que a tefilá, prece, pronunciada através da pureza da boca das 

crianças consegue atingir um nível tão elevado que atrai proteção a todo o 

nosso povo.Todo Shabat Mevarechim – o Shabat que antecede o próximo 

mês – o Tsivot Hashem reúne um grupo de meninos e outro de meninas 

na sinagoga para recitar Tehilim. São mais de 30 crianças onde no final 

todos sentem a força e energia renovados tanto por estarem ao lado de 

amigos quanto pelos chocolates que são compartilhados. 

Para crianças de de 5 a 13 anos. Das 9 às 9h30, todo último Shabat do mês 
judaico. Meninos na sinagoga e meninas no 5º andar

aVOT UBanim: faLe Com seu fiLho
O Rebe Rashab declarou: “Da mesma forma que colocamos 

tefilin diariamente devemos dedicar meia hora todos os dias 

para refletir sobre a educação de nossos filhos.” No Beit Cha-

bad este bom hábito é estimulado todos os domingos, onde 

pais e filhos se reúnem para passarem momentos juntos es-

tudando e contando histórias. 

todos os domingos às 18h

póS-BaR miTSVá: Continue ConeCtado!
 Meninos que já fizeram bar mitsvá e pensam que encerraram mais 

uma etapa em suas vidas se enganaram. No Beit Chabad são estimu-

lados a continuar seguindo na “estrada”, ampliando e fortalecendo 

seus conhecimentos.  As aulas Pós-Bar Mitsvá promovidas no BC aju-

dam a esclarecer dúvidas e explorar a eterna sabedoria da Torá. Rabi-

no David Lancry prepara aulas interativas sobre costumes, festas, etc. 

Uma bagagem preciosa para todas as etapas de suas vidas.

Para participar ou indicar um jovem para fazer Bar Mitsvá, fale com Rabino 
David Lancry pelo telefone 8889-0328 ou barmitsva@chabad.org.br
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pROjeTO mezUzá
voCê saBia?

O rolo de pergaminho é enrolado no sentido do 

comprimento e envolvido por um plástico ou pa-

pel, colocado dentro de um estojo e afixado ao 

batente da porta. É permitido talhar uma cavida-

de (com menos de 7,5 cm de profundidade) no 

batente para lá colocar a mezuzá.

Para receber uma visita em sua casa, agende com 
Rabino Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com  
ou 7810-1437

O Beit Chabad possui um micvê para mergulhar 

utensílios – Tevilat Kelim – que está disponível a 

todos. Ao adquirir objetos novos para a cozinha os 

quais servirão para armazenar, co zi nhar ou servir 

alimentos e que foram fabricados em materiais 

como metal, porcelana ou vidro, devem ser mer-

gulhados três vezes e recitada uma bên ção espe-

cial, antes de serem utilizados. Objetos plásticos ou de madeira não 

necessitam desta imersão. Nota: remova eti que tas, colantes e outros adesi-

vos antes da imersão para que esta seja válida. 

Horários de funcionamento: de domingo a sexta-feira até às 17h

miCVê de UTenSíliOS

Chá da Tarde
Não perca esta novidade 
do Beit Chabad Central

Participe você também 
do encontro semanal de 
senhoras com diversas 
atividades culturais.

miCVê/KiT nOiVa
O Beit Chabad criou um kit especial 

pa ra noivas para marcar o pri meiro 

mer gulho em um micvê que antece-

de o seu casamento. O kit in clui um 

li vro ju dai co, castiçal para via gem, 

uma ta bela de horário do acendi men-

to das velas de Shabat, além de fo-

lhe to com uma mensagem especial.

Para agendar horário no micvê fale 
com Flora de domingo a 5ª feira 
após as 18h (3081-3081). Para au-
las: Cintia Souccar (7723-5028).

As interessadas devem entrar em contato 
com Vanessa pelo telefone: 3087-0313 ou 
vanessakrosenbaum@chabad.org.br 13



aCOnTeCeU

aconteceu...

ShidUCh: Um Tema de inTeReSSe geRal
No mês de agosto o Beit Chabad Central promoveu três 

palestras com o renomado professor, Abraham Katz, 

expert no assunto de relacionamento e shiduch (busca 

da alma gêmea). Este relevante tema desperta sempre 

muito interesse, principalmente de pais e jovens.

Professor há mais de 15 anos no Beit Rivka em Kfar Cha-

bad, administra um programa de consulta sobre casa-

mento e orienta noivos e noivas. Além disso, é professor 

e conferencista em universidades e faculdades em Israel. 

Em suas palestras, falou para grupo de pais, rapazes e 

moças separadamente, a fim de poder expor diferentes 

abordagens relevantes a cada grupo. 

Entre os diversos aconselhamentos e dicas que trouxe 

à tona ele falou “Não saia com ninguém caso não sinta- 

se preparado; muitas vezes os pais desejam isto, mas 

talvez você não esteja pronto!” 

aUlaS eSpeCiaiS 
Em preparação às Grandes Festas, fo-

ram ministradas diversas aulas, que 

atraíram um grande público para o 

Beit Chabad Central.

Dezenas de mulheres 
aprendem a fazer chalá 
com Sarah Steinmetz

“Curso de Sobrevivência 
para as Grandes Festas” com 

Rabino Avraham Steinmetz
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sucot e simchat torá
Além das refeições festivas na sucá que foram servidas para as 

pessoas que fizeram suas reservas, o Beit Chabad Central ofe-

receu a todos um kidush com vinho, sucos, bolos e chalot para 

quem quisesse realizar a mitsvá de recitar berachot em uma 

sucá. Em Simchat Torá, um animado sushi com danças e brindes 

para as crianças.

Grande festa de simchat beit hashoevá aconteceu no sábado à noite no 
Beit Chabad Central, com danças e muita animação

Projeto lev marcou o encontro de todos os voluntários em um delicioso 
jantar na sucá, que contou com a apresentação de dois mágicos que diver-
tiram os participantes

no domingo à noite de Chol hamoêd, Rabino avraham stein-
metz ministrou uma palestra sobre Sucot intitulada “O Abra-
ço Divino”, seguido de crepes saboreados na sucá. Ao final foi 
passado o filme “Ushpizin”, com sua mensagem marcante

Primeiro encontro de senhoras da melhor idade aberto com um chá inau-
gural na sucá. animadas com a iniciativa que ocorrerá semanalmente, 
puderam conhecer a coordenadora do grupo, Vanessa Rosenbaum

Encontro de voluntárias do Projeto Felicidade, onde não fal-
taram palavras animadoras do Rabino alpern sobre a festa. 
Ao final, confraternizaram com um lanche dentro da sucá

senhoras da comunidade sefaradi compareceram à sucá 
para participar de uma aula tradicional do Rabino shabsi  
alpern. o grupo se reúne nesta época há 40 anos!
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  Há muito tempo 

uma garotinha vivia feliz 

em um orfanato de Mi-

nas Gerais, lá na cidade-

zinha de Nanuque. Brin-

cava com seus irmãos e 

amigos, mas um bruxo muito malvado chamado osteosar-

coma fez a garotinha adoecer. Ela ficou triste, mas era mui-

to guerreira, e com a ajuda de amigos encontrou um reino 

mágico, o “Reino da Baleia”, e para lá foi buscar a cura.

Este reino era muito distante de onde ela vivia. Fi-

cava na capital do estado, na cidade de Belo Horizonte. 

Lá nesta capital passou a frequentar a Casa de Apoio do 

Hospital Mário Penna. Ao longo do seu tratamento contra 

o mal, a garotinha fez cirurgia, colocou prótese na perni-

nha e foi vencendo com a ajuda do Altíssimo esta doen-

ça. O que ela não sabia é que novas surpresas viriam. Ela 

conheceu ali um papai, uma mamãe e duas novas irmãs. 

Junto a esta família continuaram a luta e um dia , lá no 

meio da “Baleia”, ela foi informada que iria conhecer um 

Projeto Felicidade 

letícia Pereira em 
passeio ao Guarujá

PARA SER UM VOLUNTáRIO:
Av. Arnolfo Azevedo, 201. 
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

outro reino mágico: o da “felicidade”. 

Não se sabe como a magia do destino viria realizar 

seus sonhos, viajar de avião, passear em parques, conhecer 

novos amigos. Partiram então, a garotinha e sua mãe rumo 

a fronteiras desconhecidas. Aportaram em uma cidade im-

ponente: S. Paulo. Que maravilha! Foram bem acolhidas e 

se divertiram pra valer, conheceram fadas madrinhas e até 

príncipes que tiraram fotos, dirigiam, ajudavam, visitavam. 

Comeram e beberam a se fartar e sabem o que mais? Fize-

ram amigos de verdade.

Esta garotinha descobriu-se neste reino, viu que já 

não era apenas uma menininha, agora se via uma princesa, 

abençoada pelo Pai do céu e cheia de alegria e felicidade 

no coração.

Mãe e filha aprenderam que o maior Projeto de Felici-

dade que se pode almejar é viver rodeado por pessoas que 

amamos, nos respeitam e nos fazem sentir que D’us está 

em tudo e em todos, pois no mundo ainda existem magias 

que se tornam reais.

Agora, agradecidas voltaram para o lar, mais fortes e 

felizes. Não há sofrimento quando nos permitimos ultra-

passar nossas próprias fronteiras. A vida é simples, é ape-

nas um “Projeto de Felicidade”, possível e realizável quan-

do se tem amigos mágicos…

Por denise e letícia Pereira,10 anos

História de Vida

Kit Festa

“

Na sede do Projeto 

quem passa pela sala do Kit 

Festa não resiste a dar uma boa espiada, atraído pelas cores.

São roupas, brinquedos, livros e guloseimas que vão 

tomando conta da mesa, dispostas em celofane transpa-

rente. Desta forma os itens doados e selecionados por fai-

xa etária vão sendo montados.

No final, mais um kit a ser entregue a algum aniver-

sariante que nem imagina o que está a caminho. Somente 

os pais são avisados e combinada a data para a celebração 

momentos inesquecíveis

em domicílio. Bolo, refrigerante, balões, tudo para a festa 

de uma criança que já passou pelo Projeto.

Quando acabam os cinco dias de atividades as famí-

lias retornam à rotina levando saudades e boas lembran-

ças. Pensam que talvez serão esquecidas. Então vem o 

Projeto bater em suas portas e ... : ”Suuurpresa!”

Para cada criança é como se vivesse novamente 

dias de festa. A mensagem é “não fui esquecida”. A feli-

cidade pode bater a qualquer instante. É preciso apenas 

abrir a porta!

“
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Nesta coluna, momentos do Projeto: voluntária com as cri-
anças, trem histórico de santos, buffet infantil e criança 
junto a pinguins no aquário do Guarujá

Oferecer cinco dias 

de diversão e alegria a 

crianças com câncer de 

classes sociais menos favorecidas.

Restabelecer a autoestima e a vontade 

de viver, fortalecendo o ânimo na luta 

contra a doença.

Nossa Missão

é fácil comprar
R. Augusta, 2.690 / 113

é fácil doar 
Tel.: 3803-9898
(Elisete ou Adriana) ou 
3081-3081 (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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bachurei chabad

Daniel Frischman com a Suca-
móvel, iniciativa do Beit Chabad 
Central: se você não pode ir à 
sucá, ela vai até você

O Beit Chabad Central do Brasil é muito mais do que uma simples sinagoga à qual as 
pessoas comparecem para fazerem suas preces, mas uma “empresa” focada na aproximação à 
religião. Constantemente são “fabricados” novos projetos para os frequentadores. Com muito 
orgulho, posso dizer que faço parte de um deles, uma das mais novas ideias da instituição, o 
projeto Bachurei Chabad. 

Dirigido pelo Rabino Dubi Nurkin, o ideal do projeto é proporcionar eventos e encontros 
de jovens garotos. O objetivo do projeto é para que os “bachurim” possam ter oportunidades de 
passar tempo em grupo, sem qualquer outra preocupação e com muito lazer, porém, o principal 
de tudo é que essa diversão toda vem com um tempero muito especial: a Torá. 

Dentre os vários eventos que tivemos como “Pizzadas”, “sushizadas”, refeições de Shabat 
na casa do Rabino Dubi e Shabatons, citarei dois deles que tiveram, em minha opinião, grande 
destaque:

“Shabat Mevarchim Elul”, o Shabat que antecede mês de Elul, cerca de 20 jovens tiveram 
a experiência maravilhosa de passá-lo no sítio do Beit Chabad Central. O Alter Rebe, primeiro 
Rebe da dinastia Chabad, escreve que no mês de Elul, o Rei (D’us) está no campo (i.e. mais perto 
do povo), e depende de nossa vontade ir a Seu encontro. Por isto escolhemos este Shabat para 
passar no campo. Foi realmente muito especial!

Outro evento marcante foi a palestra com o Dr. Avraham Katz, psicólogo Israelense perito 
em assuntos de “shiduchim”. Foi o evento de maior sucesso do projeto Bachurei Chabad, reu-
nindo cerca de 50 jovens. Seguido da palestra sensacional do Dr. Katz, tivemos uma “pizzada” 
com muita diversão.

Não posso esquecer de citar que o Bachurei Chabad também está presente no colel do 
Beit Chabad Central. Foi uma iniciativa de jovens estudarem duas horas por dia.

Por fim, em nome dos jovens frequentadores gostaria de agradecer ao Rabino Dubi por 
essa iniciativa elogiável, e principalmente ao Rabino Shabsi Alpern, que está por trás de tudo o 
que acontece nesta instituição maravilhosa que é o Beit Chabad Central do Brasil. 

           Daniel Frischmann

“

“

18 BC news



Rabino Dovber Nurkin, carinhosamente conhecido 

como Dubi, tem liderado atividades para rapazes de 

nossa comunidade, os Bachurei Chabad. Recentemen-

te foi realizado um Shabaton no sítio do Projeto Feli-

cidade, aproveitando a infra-estrutura e a vantagem de 

estar a apenas 50 minutos de S. Paulo. 

O Cabalat Shabat light, ao lado de amigos, entoan-

do canções e participando de conversas, dividindo 

experiên cias, tornou o ambiente alegre e agradável. 

No sábado à noite, após a havdalá, teve jogo de futebol 

seguido de performance musical e divertida num es-

quema conhecido como “Kum/zitz”, traduzindo: “Ve-

nha / sente-se”. 

O final de semana 

foi encerrado com 

churrasco e pé na es-

trada. Foi uma opor-

tunidade para sen-

tirem-se acolhidos, 

como uma grande 

família que se sen-

te em casa… desta 

vez, envolvidos pela 

exuberante nature-

za que cerca o local.  

Apesar da chuva no domingo Chol Hamoêd Sucot o Tsivot 

Hashem manteve sua programação no sítio. As pessoas 

que vieram não se arrependeram e puderam saborear um 

churrasco na sucá. Um momento artístico foi realizado 

com pintura de castiçais e desenhos feitos tanto por adul-

tos como pelas crianças. Sorteio de lanternas incremen-

tadas, nave espacial com controle remoto, entre outros, 

agradaram muito as crianças. Só faltou o controle remoto 

para acionar a parada total da chuva...

shabaton aventura no sítio

SUCOT nO CampO

Um domingo por mês o sítio  
está aberto para receber pessoas 
de todas as idades. Para mais in-
formações ligue para 3081-3081 
e fale com Mônica
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Quando Mashiach chegar é que perceberemos a grandeza da 

hodaá (reconhecimento e fé) e da temimut (sinceridade), que 

todos acreditam com uma fé pura em D’us, em Sua Torá e 

mitsvot. Talmud, isto é, a compreensão humana, mesmo a de 

nível mais elevado, é limitada. Porém, hodaá, fé, é um senti-

mento sem limites. O Rei Mashiach irá explicar a grandeza 

do maassê de temimut – a avodá sincera que flui do coração.

vvv

O “Shpoler Zeide” [“avô de Shpole”] era um homem de 

muito fervor, muito mais que os demais alunos do Maguid. 

Quando visitou o Alter Rebe em Liadi, no ano de 5569 ou 

5570 [1809 ou 1810], contou que, quando tinha três anos 

de idade, viu o Baal Shem Tov: “Ele colocou sua santa mão 

sobre meu coração, e desde então eu sinto este calor”. Um 

gesto de um tsadic, e mais ainda vê-lo e ouvir sua voz, deve 

repercutir de tal modo que jamais seja esquecido.

vvv

O intelecto e o entusiasmo são dois mundos: o intelecto, um 

mundo frio e sereno, e o entusiasmo, um mundo eferves-

cente e impetuoso (impulsivo). Esta é a avodá do homem: 

integrá-los para que sejam um. Nesse momento a impetuo-

sidade se converte em aspiração, e o intelecto torna-se um 

guia para uma vida de avodá (serviço a D’us) e ação prática.

vvv

Apenas com suspiros não seremos salvos. O suspiro é ape-

nas a chave para abrir o coração e os olhos para não ficarmos 

de braços cruzados, mas para planejar um trabalho e ativi-

dade sistemáticos. Cada pessoa deve atuar e fazer campa-

nha para fortalecer e divulgar a Torá e o cumprimento das 

mitsvot. Há quem consiga fazer isso através da sua escrita; 

outros, através de sua oratória, e outros com o seu dinheiro.

péroLas do ReBe

Trechos extraídos do livro “Hayom 
Yom”, primeira obra do Rebe pu-
bli cada.

Rabi menachem mendel 
schneerson, a personali-
dade judaica mais feno-
menal de nosso tempo 
é, para os chassidim e 
admiradores do mundo 
todo, “O Rebe”.
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O Rebe Rashab proclamou em um farbrenguen: Assim 

como colocar tefilin todo dia é uma mitsvá, uma obrigação 

que nos foi ordenada pela Torá e aplica-se a todos os ju-

deus, independentemente de seu nível de Torá – seja ele 

um grande erudito ou um homem simples – da mesma 

forma é uma obrigação e dever absoluto de cada pessoa 

pensar meia hora por dia, todos os dias, sobre a educação 

de Torá dos filhos e fazer tudo o que estiver ao seu alcance 

– e também além de suas possibilidades – para inspirar e 

fazer com que as crianças sigam no caminho em que estão 

sendo guiadas.

vvv

O Alter Rebe disse: As coisas físicas e materiais de um ju-

deu são espirituais. D’us nos dá o material para que façamos 

dele algo espiritual. Às vezes não é bem assim, mas deve-

mos dar a D’us aquilo que nos for possível, mesmo que seja 

somente uma “oferenda de pobre”, e então Ele nos restitui 

com abundância.

vvv

A ordem do dia começa com Modé Aní (“Agradeço perante 

Ti, Rei vivo e existente, que devolveste em mim minha alma 

com piedade; grande é nossa fé em Ti”). Isto é pronuncia-

do antes da lavagem (ritual) das mãos, mesmo que as mãos 

ainda estejam impuras, pois todas as impurezas do mundo 

não conseguem impurificar o Modé Aní de um judeu. Ele 

pode estar incompleto nisso ou naquilo, mas o Modé Aní [ou 

seja, gratidão e reconhecimento a D’us] permanece intacto.

vvv

O Tsemach Tsedec disse ao Reb Hendel, em yechidut 

(audiên cia particular): “O Zohar eleva a alma, o Midrash des-

perta o coração, e Tehilim com lágrimas lava o recipiente”.

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

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.

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. 

VAGAS LIMITADAS



Esclarecedor, inteligente e divertido, abrangendo 
componentes fundamentais do legado judaico,

 tudo temperado com divertidas surpresas.

Que tipo de 
árvore era a 
“árvore do 

conhecimento”?

=

“Olho por olho”

deve ser levado ao pé da letra?

Os judeus acreditam
 em Satã?

Os 
anjos 

têm asas?

O que é “olho gordo”?

Como funciona?

Genial. Profundo. Divertido. Inspirador. Você não pode perder.

Um novo curso de seis semanas sobre

CULTURA JUDAICA

Certamente surpreenderá até os “maiores experts”
em costumes judaicos, com uma vasta gama de
curiosidades e assuntos intrigantes, incluindo:

O curso perfeito para mentes inquisitivas, Fatos Fascinantes 
colocará você no centro da conversa enquanto você exibe sua

bagagem irresistível de conhecimento judaico.

E MITOS JUDAICOS
E MISTÉRIOS DO OCULTO
E EVENTOS BÍBLICOS

E ETIMOLOGIA DO HEBRAICO
E O CICLO DA VIDA JUDAICA
E SIMBOLOGIA DOS PRATOS TÍPICOS

Quem escreveu 
“a escrita sobre 

o muro”?

v"c

Fatos Fascinantes
Explorando os Mitos e Mistérios do Judaísmo

Um novo curso de seis semanas do
The Rohr Jewish Learning Institute

com Rabino Avraham Steinmetz
w=W

w=W

Turma noturna: 6 quartas-feiras, 
das 20h30 às 22h, com início em 

9 de novembro até 14 de dezembro

O
 q

ue significa "abracadabra"?

Mais informações:
3087-0319 / 8315-8770 com Sarah

JLI.Brasil@gmail.com

Matricule-se hoje 
para uma experiência marcante 

no www.myJLI.com

Av. Paulista, 1793 - auditório
Estacionamento cortesia

Turma diurna: 6 quintas-feiras, 
das 10h15 às 11h45, com início em 

3 de novembro até 8 de dezembro
Rua Melo Alves, 580 



lançamentos

publicações de tishrei

gUia dO ShaBaT
Livreto de 30 páginas com breves explicações 

do Shabat, passo a passo, preces e melodias 

para a sua mesa de Shabat. Textos em hebrai-

co, português e transliterados.  Adquira já o seu! 

À venda na recepção Beit Chabad Central ao custo de 
R$ 10,00

No mês de Tishrei foram lançadas diversas pu-

blicações e enviadas gratuitamente aos frequen-

tadores da sinagoga e pessoas da comunidade: 

o “Kit Shaná Tová”. Fazem parte o Horários das 

Velas para o próximo ano, o Guia das Grandes 

Festas, a divertida revista Kids que apresenta as 

festas de uma maneira lúdica para o público in-

fantil, o Calendário completo de 5772, além des-

te informativo mensal BC News. 

Disponíveis para retirada gratuita na recepção do Beit 
Chabad Central

5772
CALENDÁRIO

2011–2012
c"ga,wv ,bak juk

BEIT CHABAD CENTRAL
R. Melo Alves, 580 – S. Paulo. Tel. (11) 3081-3081
E-mail: chabad@chabad.org.br • Site: www.chabad.org.br
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Rua Melo Alves, 580 



peRgUnTe aO RaBinO

O rei Salomão comparou a alma do homem a uma vela, 

como consta em seu livro (Provérbios cap. 20): “a vela 

de D’us é a alma do homem”. O motivo para isto é expli-

cado nos livros chassídicos, pois da mesma forma que 

a chama de uma vela está sempre subindo, e querendo 

se elevar, voltar a sua origem e desprender-se do pavio 

que a mantém acesa, a alma judaica, que é uma partícula 

Divina (vide Tanya cap. 2), de seja constantemente voltar 

a seu Criador, e se des vin cular de seu corpo que a segura 

neste mundo inferior. Este também é o motivo do cos-

tume judaico de se balançar nas orações para despertar 

a intenção, pois imitamos involuntariamente a chama da 

vela nesta sua ascensão.

Um dos objetos importantes que ha-

via no Santuário do deserto e, poste-

riormente, no Templo Sagrado de Je-

rusalém, era a Menorá. Esta consistia 

em um candelabro de sete braços que 

deveria ser acesa diariamente antes do 

pôr-do-sol. Durante a noite brilhavam 

todas as sete velas. Estas apagavam-se 

ao amanhecer, e apenas uma vela permanecia acesa, 

que milagrosamente ardia o dia todo. 

Rabenu Bachyê, (1263-1340), um grande e famoso co-

mentarista da Torá, explica o motivo desta Mitsvá: “É 

conhecido que a alma tem proveito do acendimento 

das velas. Por isso, ela navega nos espectros do brilho e 

da alegria, e se expande e se alarga pelo prazer da luz, 

já que a alma é uma partícula luminosa extraída da luz 

intelectual. Ela é atraída pela luz da vela, já que são da 

mesma espécie, apesar de que nossa luz é física, e a luz 

da alma é uma luz espiritual pura e simples, [mas ambas 

são chamadas de luz]. Por isso o Rei Salomão, de bendi-

ta memória, comparou a alma à luz da vela, dizendo: ‘a 

vela de D’us é a alma do homem’.

“Por isto na hora que a pessoa se encontra num estado 

terminal, deve-se acender uma vela para acompanhar a 

saída da alma. Durante os sete dias de luto, deverá bri-

lhar uma vela na casa em que faleceu, já que durante 

estes sete dias a alma visita a casa de onde ela despe-

diu-se deste mundo. Como também, anualmente no 

dia do Yahrzeit (data do falecimento), deve se acender 

uma vela em casa ou na sinagoga, já que nesta data a 

alma tem permissão de voltar a este mundo e visitar a 

sua casa (se não encontra lá uma vela acesa, ela vai à 

sinagoga), e ao ver uma vela acesa em sua homenagem, 

isto lhe causa uma enorme satisfação.

“Por este motivo a Menorá era acesa no Templo Sagra-

do, pelas almas do povo judeu que faleceram. De noite, 

quando o julgamento da alma é mais rigoroso, eram ne-

cessárias então sete velas, porém durante o dia, quan-

do o julgamento é mais ameno, bastava 

apenas uma vela.”

Entendemos desta explanação que 

acender uma vela pelo falecido nos 

dias citados, além de causar um grande 

prazer para a alma, ajuda em seu julga-

mento e ascensão espiritual. Por este 

motivo também, além dos 7 dias de Shi-

vá, costuma-se manter uma vela acesa na casa do fale-

cido, ou na sinagoga, durante os 11 meses da recitação 

do Kadish, ou até o primeiro Yahrzeit, acompanhando a 

elevação da alma deste período. 

Acendemos também uma vela de 24 horas na véspera 

de Yom Kipur pelo falecido, para auxiliar em seu jul-

gamento, já que também as almas são julgadas neste 

dia sagrado. 

Também é um costume acender uma vela numa visita 

ao cemitério. Nossos sábios explicam, que a alma nem 

sempre encontra-se ao lado de seu túmulo, podendo ir 

e vir conforme sua vontade. Sendo assim, pode ser que 

no momento da visita ela não se encontra lá. Porém, ao 

deixar lá uma vela acesa, a alma ao voltar ao túmulo fica 

sabendo quem esteve lá, e pelo prazer de ser lembrada, 

ela volta ao Trono Celestial e desperta a Misericórdia Di-

vina pela pessoa que a visitou.

Por que no judaísmo costuma-se acender uma vela 
por um ente querido falecido? Isto é relevante para 
a alma, ou é somente um ato simbólico? 
(M. K. S. Paulo) 

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

“A alma tem proveito 
do acendimento das 
velas. ela navega nos 
espectros do brilho 
e da alegria, e se ex-
pande e se alarga pelo 
prazer da luz”
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HASHEM

TSIVOT

QUEREMOS MASHIACH AGORA!

 

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

Transporte à  disposição
R$ 20,00 por pessoa
mediante reserva

Para toda a família!

No Sítio em S. Lourenço da Serra

Charrete Pedalinho Trenzinho

Fazendinha Futebol Baby Sitter

Artes Quadra poliesportiva Sorteios

Tsivot Hashem Apresenta: B"H



24º encontro anual  
              de mulheres

A Divisão Feminina Chabad realizou a 24ª Tarde Anual para 

Mulheres dia 20 de setembro, no Buffet França. O evento, 

que tornou-se tradicional, reúne centenas de senhoras que 

comparecem para celebrarem juntas momentos inspirado-

res:  palestra do Rabino Shabsi Alpern cujo tema este ano 

foi  “Mês de Tishrei: Um Pacote para o Ano Inteiro”, seguida 

do toque emocionante do shofar. Logo na entrada do even-

to, eram recepcionadas pelo som de músicas klezmer exe-

cutadas por um clarinetista e eram presenteadas com um 

kit de Rosh Hashaná com várias publicações do Beit Chabad 

Central, incluindo um Guia de Shabat. O programa contou 

com sorteio de joias e objetos judaicos e uma apresentação 

em Power Point projetada em dois telões. A decoração das 

mesas com lindos arranjos de flores teve assinatura de Ru-

bens Decorações e o serviço impecável do França.

Um grupo de jovens voluntárias montou os kits para a 

Tarde das Mulheres na noite anterior ao evento. Foram 

montados 800 kits no 5ª andar do Beit Chabad num clima 

descontraído. Nosso agradecimento especial a cada uma 

delas: Bina Salomon, Chaia Alpern, Chaia Khafif, Deby Ma-

guid, Esti Weinberger, Guita Maltz, Malky Salomon, Naomi 

Metz  ger, Raquel Muller e Sara Salomon.
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no alto à esquerda, clarinetista recepciona com 
música Klezmer na entrada do França. Acima, os 
anfitriões Rabino Shabsi e Yael Alpern recebem 
as convidadas. abaixo, joias gentilmente doadas 
para o sorteio assinadas por Grace ma guid, mi-
riam mamber e miriam ayash. À es quer da, jovens 
ajudam participantes a preen che rem nomes ju-
daicos para serem enviados ao ohel do Rebe com 
pedido de bênçãos para Rosh Hashaná

acima o tradicional toque do shofar. abaixo, 
as voluntárias aninha halpern, sara levi e 
simone steinecke
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parshiyot do mês

lech lechá
Esta parashá descreve a vida de Avraham, o primeiro 

judeu. Lech Lecha significa “vai” e o nome é muito sig-

nificativo, pois como nosso pai Avraham, nós judeus 

sempre estivemos de mudança. Nossos Sábios nos 

dizem que Avraham era comparado a um perfume 

requintado contido num frasco, sem ninguém para 

apreciar sua fragrância. Portanto D’us disse a ele para 

deixar seu local de nascimento e sair para o mundo, 

assim as pessoas iriam se beneficiar de uma associa-

ção com ele, pois “sua fragrância seria então espalha-

da pelo mundo”. O mesmo ocorre no caso de nosso 

povo. Fomos escolhidos para carregar a bandeira da 

Lei Divina entre as nações, antes que D’us nos reúna 

novamente em nossa Terra Santa. É por isso que ne-

nhuma outra nação no mundo foi tão dispersa duran-

te milhares de anos, temos sido os “Judeus Errantes” 

e dificilmente existe um lugar no mundo aonde não 

tenhamos ido.

Quanto mais nos apegarmos à Torá, mais depressa 

cumpriremos nossa missão no mundo, e as palavras 

de D’us “E todas as famílias da terra serão abençoa-

das em vós”, então serão realmente cumpridas.

Vayerá 
A parashá começa com a história da aparição de D’us 

a Avraham (Vayerá – e Ele apareceu). Na verdade 

esta não foi a primeira aparição Divina a Avraham. 

Mas foi somente depois de Avraham ter saído para 

o mundo e ter reconhecido a proteção de D’us em 

muitos exemplos, e especialmente de  pois de D’us 

ter feito o pacto com ele, que Avraham realmente 

“viu” D’us. Há uma grande diferença entre “ouvir” e 

“ver”. Assim é conosco. Embora geralmente fale-

mos da nossa religião como “fé”, nossa aderência à 

Torá e nossa lealdade a D’us não são simplesmente 

uma questão de fé, mas uma questão de convicção, 

da mesma maneira quando literalmente vemos algo 

com nossos próprios olhos.

A porção semanal é lida na sinagoga parcialmente 
no Shabat à tarde, na 2ª e na 5ª feira de manhã e 
depois integralmente no Shabat pela manhã.
é bom costume estudar a Parashá durante a se-
mana diariamente, para isso ela é subdividida em 
7 porções menores.

Chayê-Sara
A parashá Chayê-Sara (“Vida de Sara”) realmente não 

nos fala sobre a vida de Sara, mas sim sobre sua mor-

te aos 127 anos de idade. “A Morte de Sara” teria sido 

um nome mais apropriado. Mas existe aqui uma pro-

funda lição. Nossos Sábios nos dizem que “Os justos 

são considerados como vivendo mesmo depois de 

sua morte, ao passo que os perversos são conside-

rados mortos até durante sua vida.” As boas ações 

dos homens bons vivem para sempre, pois eles estão 

envolvidos em realizar coisas que são indestrutíveis. 

Sara era uma mulher muito justa, cuja vida inteira foi 

dedicada a fazer o bem. Ela viveu 127 anos comple-

tos, e cada momento de sua vida foi usado em pro-

pósitos bons e úteis. “Vida” não significa meramente 

existência. Quando alguém é egoísta, por exemplo, e 

vive apenas para si mesmo, é como se estivesse mor-

to para o resto do mundo ao seu redor, ou até pior. 

Ele existe, mas não “vive”, e quando morre faz pou-

ca ou nenhuma diferença. Mas quando alguém deixa 

para trás um bom nome e boas ações, ele viveu real-

mente, pois deixa atrás de si algo que é eterno.

Toledot
A parashá Toledot nos conta dos irmãos Yaacov e Es-

sav que não foram crianças comuns, pois com eles 

começou uma nova história da humanidade. Yaacov 

foi o pai das doze tribos de Israel. Essav foi o pai de 

muitas nações, a maior parte daquelas que agora 

existem no mundo. Yaacov era um homem modesto, 

que morava em tendas. Passou a maior parte da vida 

no estudo. Es  sav era muito diferente do irmão, era um 

ca  çador, um espadachim, um guerreiro. Tal pai, tal fi-

lho. Israel tornou-se o “Povo do Livro”, ao passo que 

as outras nações do mundo voltaram sua atenção 

principal aos assuntos físicos, caça, guerra e conquis-

tas. E assim como Yaacov foi perseguido pelo irmão, 

também, infelizmente, o povo judeu é perseguido 

pelo resto do mundo. No entanto, como no caso de 

Ya acov e Essav que terminaram por fazer as pazes, 

pois Essav aprendeu a valorizar as refinadas qualida-

des do seu irmão, também virá um tempo em que as 

nações do mundo perceberão como estavam erradas 

sobre o povo judeu, e tentarão consertar isso. Então a 

verdadeira paz e fraternidade reinará  no mundo.

5/noV 19/noV

12/noV 26/noV
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Alberto Dodo 4/Cheshvan 1 /Nov

Ezra Khafif 7/Cheshvan  4/Nov

Daniel Kullock 7/Cheshvan 4/Nov

Yuval Kapah 7/Cheshvan 4/Nov

Mendy Gansburg 14/Cheshvan  11/Nov

Michel Tabacinik 15/Cheshvan  12/Nov

Berale Ende 18/Cheshvan  15/Nov

Daniel Bekhor 18/Cheshvan 15/Nov

Mendi Kuszer 19/Cheshvan  16/Nov

Jaime Goldsztajn 22/Cheshvan  19/Nov

Eduardo Katz 24/Cheshvan  21/Nov

Salomão Jair 25/Cheshvan  22/Nov

Ezequiel Bursztein 26/Cheshvan  23/Nov

Yossi Paim 2/Kislev 28/Nov

aniVeRSaRianTeS dO mêS *

w Parabéns 

a Sandra e 

Ângelo Kullock 

pelo noivado de 

seu filho Daniel com 

Miria Bari

w Mazal Tov pelo Bar 

Mitsvá do Ariel, filho de 

Vera e Lauro Brand

Nasce um Rebe
20 de cheshvan  (17/nov)

nOSSas alegrias

* Lista parcial

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

Rabi Shalom Dov  - 
ber, o Re be Ra-
shab, nasceu em 
20 de Mar chesh-
van de 5621 
(1860). O futu-
ro quinto Rebe ja-
mais chorou quan-
do criança. Pe lo 
contrário, es tava 
sempre sor rindo. 
Certa vez, quan-
do sua mãe acen-
dia as lampari-
nas, ele começou 
a rir. Vendo isso, a Rebetsin declarou: “Ele nasceu 
chassid!”

O Rebe Maharash, pai do Rebe Rashab, relatou 
este incidente ao seu pai, o Tsemach Tzedek. Este 
respondeu: “Ele não nasceu chassid, nasceu Rebe!”

Certa vez, quando o Rebe Rashab tinha 17 anos, 
estava rezando com tanto “deveikus” (devoção a 
D’us) que seu nariz começou a sangrar e ele não 
percebeu. O fluxo de sangue aumentou, e pingou 
no chão. Alguns chassidim viram aquilo e relata-
ram o problema à mãe do Rebe Rashab, que correu 
para informar ao marido, o Rebe Maharash. O Rebe 
saiu da sua sala, colocou sua mão sagrada sobre 
o pescoço do Rebe Rashab, e o fluxo de sangue 
cessou. O Rebe Rashab ficou alheio a todos esses 
acontecimentos.

Em outra ocasião, a Rebetsin reclamou ao seu 
marido que ele permitia que Rebe Rashab rezas-
se por períodos extraordinariamente longos, sem 
ingerir nenhum alimento, embora o jovem fosse 
fisicamente fraco. O Rebe Maharash foi até o lo-
cal onde o Rebe Rashab estava rezando, levantou 
o talit de sua face (algo que o Rebe Rashab nem 
sequer percebeu), e comentou: “Isso não o preju-
dicará em nada. Seu grande entusiasmo na prece é 
suficiente para ele.”
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Histórias Chassídicas
SeNtiNdo d’uS NoS SapatoS
Certa vez, quando Reb Michal, “o Velho”, um dos Mashpiim 

(conselheiros espirituais) na Yeshivá em Lubavitch, iria ini-

ciar a recitação do Shemá na prece matinal, notou os sa-

patos rasgados de um aluno. Ele interrompeu as preces, 

virou-se para o responsável pelas necessidades materiais 

dos alunos e apontou os sapatos.

Mais tarde perguntaram a ele: “Os sapatos não poderiam 

esperar até o senhor terminar suas preces?” Ele respon-

deu: “O Shemá proclama a Unicidade de D’us. Um aluno 

com sapatos rasgados pode, D’us não o permita, se resfriar, 

e assim não poderá estudar e rezar. Ter consciência disso é 

também uma expressão da Unicidade Divina.”

perSpeCtiVa
De pé ao lado de sua carroça, um carroceiro colocou talit e 

tefilin e recitou as preces matinais. Em meio às preces, ele 

percebeu que sua carroça estava quebrada. Ocupou-se em 

consertar a carroça e distraiu-se de suas preces.

Rabi Levi Yitschac de Berditchev, famoso por ter sempre 

um julgamento favorável, observou esta cena. Ergueu as 

mãos para o céu e proclamou: “D’us Todo Poderoso, vê 

como Teus filhos são maravilhosos. Mesmo enquanto tra-

balham, ele rezam a Ti!”

a eleVação
O Rebe de Carlin perguntou: “Por que os Chassidim dan-

çam com tanta frequência?” E ele próprio respondeu: “Por-

que ao dançar levantam os pés, elevando assim sua alma 

alguns centímetros do chão; consequentemente, ficam al-

guns centímetros mais próximos dos Céus.”

CoNtaNto que Não Se ZaNgue
Rabi Zusha de Anipoli possuía um belo par de Tefilin. Cer-

ta vez, estava chegando a Festa de Sucot e havia escassez 

de Etroguim (a fruta cítrica usada na Festa), de modo que 

seu preço estava altíssimo. Ele então vendeu os Tefilin para 

poder comprar um belo Etrog. O fato deixou sua esposa 

atônita. Ela não se conteve e mordeu a haste do Etrog (dei-

xando-o inadequado). Rabi Zusha se controlou para não fi-

car irado e nada disse à esposa. Mais tarde foi-lhe revelado 

num sonho que o fato de permanecer em silêncio e não 

ter se irritado era muito mais precioso perante D’us que a 

compra do próprio Etrog.

de deSCeNdêNCia Nobre, e de 
aSCeNdêNCia aiNda MaiS Nobre
“Estes são os chefes das casas de seus pais” (Shemot 6:14)

Quando o Maguid de Mezeritch era ainda uma criança de 

cinco anos, a casa de seus pais pegou fogo e foi totalmen-

te destruída. Vendo o quanto sua mãe estava desolada, ele 

disse: “Mesmo a casa tendo se incendiado, uma pessoa 

deve ficar tão desolada?”

“D’us o proíba!” – respondeu a piedosa mulher. “Eu não 

estou angustiada por causa da casa, mas sim por causa da 

nossa árvore genealógica que estava lá dentro e foi des-

truída. Nossa linhagem remonta desde o Rabi Yochanan 

Hassandlar, o discípulo de Rabi Akiva.”

“Se é assim” – respondeu o menino – “não se preocupe; 

nosso ‘pedigree’ começará de novo comigo.”

Futuro
Um fogo impiedoso espalhou-se por toda a cidade e des-

truiu a casa de Reb Dovber, o Maguid de Mezeritch. Este na 

época tinha oito anos de idade, e tentou consolar a mãe, 

que estava desesperada. 

“Por que está chorando tanto?” perguntou o menino. “A 

pessoa deve chorar quando a casa pega fogo?”

“Não, meu filho,” ela respondeu. “Não estou chorando pela 

perda da casa, mas pelo documento que contém nossa ár-

vore genealógica e que estava lá dentro. Aquele documen-

to traça a origem de nossa família até Reb Yochanan Has-

sandler, um descendente direto do Rei David e discípulo 

de Rabi Akiva”. 

“Não se preocupe, mamãe,” respondeu o menino, “eu co-

meçarei uma nova árvore genealógica.”

30 BC news



Você quer participar?
dez receitas para fazer parte

nOTa FiSCal paUliSTa
Traga sua nota fiscal sem CPF 
e deposite em nossa urna. 
Na recepção

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 Vanessa pelo telefone 3087-0313 
ou vanessakrosenbaum@chabad.org.br

BRindeS paRa CRiançaS
Doe brindes e brinquedos novos 
para nossas crianças.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou flavia@felicidade.org.br

dOaçÃO menSal 

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

plaCa em hOmenagem a  
enTeS qUeRidOS
Nós afixamos na sinagoga e cuidamos para 
que o kadish seja recitado e luzes sejam 
acesas na data do yarhtzeit 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 homena-
gem para o Projeto Felicidade.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou flavia@felicidade.org.br

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