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O Taglit presenteou 40 jovens brasileiros, entre 18 

a 26 anos, com seu programa Birthright que há 11 

anos envia jovens do mundo inteiro para conhecer 

Israel pela primeira vez. O programa de dez dias 

oferece passagens, acomodações, alimentação e 

passeios, tudo gratuitamente. 

O grupo viajou dia 8 de janeiro acompanhado pelo 

Rabino Eliahu Stiefelman do Beit Chabad Central 

e pelo madrich (monitor) Daniel Hassan.

“Foi a viagem da minha vida. Ter feito tudo isso 

na companhia do grupo foi muito mais intenso do 

que qualquer um poderia ter feito sozinho. Cada 

um dos chanichim, os madrichim, o guia, nossa 

segurança, os israelenses do exército, todos uni-

dos, tornaram o que já seria especial, em uma ex-

periência mágica e inesquecível” declarou a jovem 

Tatiana Jacobson, 26 anos, uma das participantes 

da viagem.  Pá g. 8

taglit birthright
Quarenta cabeças, 
Quarenta corações

chanucá
diversos eventos agitaram 
a cidade de s.paulo
Vários eventos marcaram Chanucá dentro e fora do Beit 

Chabad Central: o jantar pré-Chanucá para casais, a car-

rea ta de 25 veículos que ajudou a divulgar a festa em 

vários bairros, as chanukyiot espalhadas em pontos es-

tratégicos da cidade, a Av. Paulista ficou mais iluminada 

(foto acima), a festa do Tsivot Hashem para as crianças e o 

tradicional Shabaton que marcou o aniversário de 38 anos 

do Beit Chabad Central. Págs 18 a 21
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missÃo

uma InstItuIção do Rebe. 

uma Casa de toRÁ, oRação 
e atos de bondade.

Que seu méRIto nos PRoteja.

Comunidade Chabad foi fundada 

com o princípio de que todo judeu 

é igual e merecedor de uma 

experiência singular independentemente 

de seu nível de observância. 

Nosso centro é dedicado a divulgar a 

beleza de nosso legado milenar.

Mesclando valores tradicionais com 

técnicas contemporâneas, ajudamos 

pessoas a descobrirem mais júbilo e 

significado nas suas vidas. 

Valorizar cada indivíduo por suas 

qualidades únicas é a característica de 

Chabad, destacando nossa filosofia de que 

cada judeu é um judeu.

Desta forma, mereceremos a vinda de 

Mashiach em breve em nossos dias.

A

expediente
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mensagem do rabino

Que o Sol Brilhe 
em Beit Shemesh
Nas últimas semanas a mídia judaica (bem como a geral) está dando bastante desta-

que a uma situação triste na cidade de Beit Shemesh na Terra Santa. Lá indivíduos e 

pequenos grupos de religiosos insultaram de uma forma violenta outras pessoas, in-

clusive crianças. Essas atitudes que “religiosos” praticaram (em nome de D’us ainda) 

não é o nosso caminho, não é desta forma que se vai corrigir alguém. 

Em muitos sidurim (livros de oração) consta logo de manhã cedo a seguinte frase a 

ser lida: “Assumo… amar o próximo…” e em outros consta “que eu veja apenas as 

qualidades dos outros e não os defeitos…” Numa porção deste mês lemos a ordem: 

“Sejam gente sagrada”, diz o Mestre de Kotsk – antes de sagrado aparece a palavra 

“gente”: antes de tudo seja gente, caso contrário nunca chegará a ser sagrado.

Lembremos também que os mestres chassídicos ensinaram que se você vê algo erra-

do no seu próximo, saiba que ele é o seu espelho; isso quer dizer que você tem algo 

do mesmo defeito.

Além disso a notícia vira algo generalizado. Eles citam “os religiosos”, assim é a natu-

reza humana, em vez de dizer um grupo muito pequeno de radicais.

Algumas palavras sobre a forma de protestar. Foi tão doloroso ver a roupa dos campos 

de concentração com estrelas amarelas, e crianças usadas para desfilar com essas 

embalagens. Será que nossos irmãos da Terra Santa podem ser comparados aos na-

zistas? E como se pode desprezar tanto a memória dos seis milhões?

Basta destas cenas tristes, dessas palavras duras, já bastam os inimigos externos, não 

precisamos de internos; aliás a divisão interna é que alimenta os problemas externos.

Não é sempre que todos os nossos estão de acordo, mas compartilhamos um elo 

indestrutível que aparece em momentos especiais. Façamos votos que este se revele 

novamente neste momento.

Que vivamos em paz, que amemos o próximo e tudo de positivo que ele tem. Desta 

forma mereceremos em breve uma era nova, para nós e para toda a humanidade, 

quando todos viverão juntos em paz e harmonia.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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a nossa sinagoga

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

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 – 1h 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

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

* após o dia 26/fev – 18h
**Veja o horário das velas no verso 
deste informativo

Em ocasião da matseivá de 
D. Emília Schreier z”l em 22/jan

D. Emília foi a mais antiga funcioná-
ria do Beit Chabad Central. Ela e o ma-
rido Ari no início do Beit Chabad faziam 
trabalho voluntário com muita energia 
e prazer. Havia muito a ser feito e poucas verbas 
para dar início a uma nova entidade. 

Por muitos anos foi revisora das publicações 
e responsável pela catalogação das revistas. Mui-
tos a consultavam para saber em que edição po-
deriam encontrar determinado material, artigo. E 
ela toda prosa, indicava a edição, ano, mês e mui-
tas vezes até a página de memória. Fazia pacotes 
impecáveis das Chabad News que eram enviadas 
a outros estados e para o exterior. Para nós ela foi 
sempre um exemplo de lutadora, de fortaleza, de 
inteligência sutil que a manteve lúcida até o final 
de seus dias, beirando quase os 90 anos. 

A cabeça coberta de fios brancos e sabedo-
ria jamais será esquecida. As batalhas cessaram. 
Sua infância em Franca foi subindo em árvores… 
agora, querida D. Emília, no lugar de árvores você 
sobe aos céus. 

homenagem
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deClaração da sede Mundial de ChaBad-luBavitCh

sobre os fatos ocorridos em beit shemesh
“seus caminhos são caminhos de suavidade e todos os seus caminhos são de paz.” (Provérbios)

O Rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, 

assim definiu e descreveu os caminhos da Torá. Essas 

palavras são tão verdadeiras hoje como eram no seu 

tempo. Suavidade e paz não apenas são fundamen-

tais para a observância do verdadeiro Judaísmo da 

Torá, mas são os únicos caminhos apropriados para 

manter e promover os autênticos valores judaicos.

Comportamentos violentos de indivíduos ou 

grupos que abusam, intimidam e insultam outros são 

uma ofensa flagrante à Torá e à tseniut (recato), tanto 

na letra quanto no espírito, e sem sombra de dúvida 

merecem ser condenados.

Tseniut, intrínseca à família judaica e à vida so-

cial, abrange a gama de comportamento humano e 

sua função é cultivar o comportamento digno na pri-

vacidade da vida individual e especialmente na sua 

interação com outras pessoas. Quando é praticada 

or ga nicamente e com integridade, é uma chave para 

um ambiente funcional, saudável e respeitoso no lar, 

no local de trabalho e na sociedade em geral.

No que diz respeito à tseniut, Chabad procura a 

participação de todos os membros da comunidade 

judaica. Na verdade, as mulheres são participantes vi-

tais na comunidade, mantendo significativas posições 

de liderança, como é evidente nas comunidade Cha-

bad em todo o mundo.

Ahavat Yisrael, o fundamento da vida judaica, 

sempre foi a inspiração que motiva a missão de 

Chabad. 

Chabad continuará a receber todos os judeus 

com respeito, aceitação e inclusão, com pleno espíri-

to de Ahavat Yisrael.
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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.

* após o dia 26/fev, Cabalat Shabat às 18h

beit chabad central
uM lar onde todo judeu se sente BeM reCeBido!

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

ção de Shabat, favor telefonar de segunda a sexta-fei-

ra para a sinagoga: 3081-3081, com Rabino Yossi ou  

chabad@chabad.org.br

 w Elias Israel e família (Ofruf de Daniel)
 wMarc Nigri e família (Nascimento de Shneur Zalman)
 w Família Frenkel (Yarhzeit de Pinchas Eliahu z”l)
 w Reuven Abergel (Yarhzeit de Eneida Chaia Tzipora z”l)
 wMilton e Jayme Abramovich (Yarhzeit de Sarah z”l)

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

shaBat – 18 de fevereiro 

o meio-sheKel

Antigamente, quando o Beit Hamicdash estava de 

pé em Jerusalém, era feito um “apelo” por dinheiro 

uma vez ao ano, para o tesouro do Beit Hamicdash 

(Templo Sagrado). No primeiro dia do mês de Adar, o cha-

mado soava em toda a Terra Santa e ca da judeu era solici-

tado a doar meio-shekel, nem mais nem me nos. Era uma 

quantia pequena, que todos podiam pagar.

O dinheiro levantado para este Fundo-Shekalim espe-

cial era usado para comprar as “oferendas públicas” e ou-

tras necessidades sagradas do Beit Hamicdash. Assim, todo 

judeu tinha uma parte igual nos serviços sagrados do Tem-

plo. Isso dava a todos uma sensação maravilhosa e ensina-

va a cada um uma lição duradoura. Rico ou pobre, erudito 

ou fazendeiro, todos eram igualmente queridos por D’us. 

Havia ainda mais uma lição a ser aprendida deste 

meio-shekel. Ensinava todos a se considerarem somente 

como “metade” de algo. É preciso dois meio-shekels para 

formar um shekel inteiro; sozinho, sou apenas metade; 

junto com meu amigo, formamos um inteiro. Isso ensinava 

o nosso povo a respeitar e amar uns aos outros e a ser res-

ponsável pelo próximo.

Embora não tenha-

mos mais o Beit Hamic-

dash em nosso tempo, não 

esquecemos a mitsvá do 

meio-shekel. Todo ano, no Sha-

bat anterior ao primeiro dia do mês de Adar, 

lemos uma porção especial na Torá, além da 

porção semanal, quando é dada a mitsvá do meio-shekel. 

Este Shabat especial é chamado Shabat Parashá She-

ka lim. Não deixamos essa mitsvá apenas em nossa mente 

e nosso coração. Pois quando nos reunimos na sinagoga 

no Jejum de Esther, ou pouco antes da leitura da Meguilá 

na noite de Purim, fazemos uma doação em lembrança do 

meio-shekel, e o dinheiro vai para uma causa sagrada. Nes-

te caso, não precisamos limitar nossa doação para meio- 

dólar, ou meio-real, pois Purim na verdade é uma época de 

dar tsedacá com a maior generosidade possível.

E quando nosso justo Mashiach vier, mais uma vez 

teremos a mitsvá do meio-shekel, como também todas as 

outras mitsvot conectadas ao Beit Hamicdash, que será re-

construído ainda mais gloriosamente que antes. 
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A SABEDORIA TALMÚDICA
Na atual crise econômica 
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SALÁRIOS DIGNOS 
 

 FALÊNCIA
 

 BARGANHA COLETIVA
 

 TIRAR VANTAGEM
 

 BÔNUS DO DIRETOR

TEMAS ABORDADOS
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Qual a visão judaica 
sobre capitalismo e 
responsabilidade social?

É ético entrar com 
pedido de falência para 
livrar-se de dívidas?

Onde fica a linha entre 
a inveja e a legítima 
crítica moral?

Deveria haver um limite 
para quanto dinheiro se 
pode ganhar?
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QUESTÕES FINANCEIRAS
Ética nos Negócios

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

com Rabino Avraham Steinmetz

A recente crise na área �nanceira 
mudou drasticamente nossa maneira 
de encarar os negócios. No JLI 
acreditamos que os negócios devem 
ser uma força para o bem.

Nosso mais novo curso, Questões 
Financeiras, apresenta a 
eterna sabedoria talmúdica 
sobre as incertezas éticas 
do mundo real.

Este curso abordará 
suas teorias sobre 
negócios, desa�ará 
suas certezas, e o 
ajudará a lançar uma 
luz sobre os valores 
que são importantes 
para você.

Turma noturna: 6 terças-feiras, 
das 20h30 às 22h, de 6 de março a10 de abril

Av. Paulista, 1793 - auditório
Estacionamento cortesia no local

Informe-se sobre turmas diurnas e em inglês:
3087-0319 / 8315-8770 com Sarah

JLI.Brasil@gmail.com
www.myJLI.com



d. evelyne eged (ao centro) com as voluntárias adriana e annette. À direita, meir Koschland e à 
esquerda sua esposa. 

LEV é uma organização que pro-
move visitas a pessoas que encon-
tram dificuldade para sair de casa, 
seja por doença, solidão ou por 
vontade própria. Nessas visitas os 
voluntários levam alegria, atenção 
e bom humor, ajudando a melhorar 
seu estado emocional e espiritual. 

Como parte das visitas do Pro-

jeto Lev, as voluntárias Annette Kle-

pacz e Adriana Mitelman tiveram a 

oportunidade de levar o estudioso 

Meir Koschland, professor de Torá 

do Beit Chabad do Itaim, para uma 

conversa com a D. Evelyne. Passa-

ram uma agradável noite de domin-

go conversando sobre assuntos in-

teressantes. 

Ela contou passagens de sua 

história de coragem e superação: foi 

prisioneira aos 17 anos, conseguindo 

escapar das garras dos nazistas gra-

ças à sua perspicácia e poder de co-

municação. Simulando estar doente 

foi levada ao hospital onde teve o 

apêndice saudável removido por um 

médico generoso e de lá conseguiu 

fugir. Viveu com o pai em um porão 

por vários meses e escapou de ser 

descoberta pelos cães farejadores 

por pouco. 

No Projeto Lev cada visitado 

possui uma história diferente e pro-

funda a ensinar. A alegria que D. 

Evelyne manifesta sempre que re-

cebe as visitas contagia e motiva os 

voluntários.

projeto lev

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

“              ontem à noite fui convidado por uma das voluntárias, adriana 

mitelman, a visitar a d. eveline. Foi muito interessante ouvir as 

histórias dela, assim como a lição de vida que ela transmite com sua 

perseverança. ela é uma prova de “al tashlichenu le’et zikná” (“não 

nos lance na velhice”). uma pessoa que se salvou graças à força de 

vontade de viver, graças a d’us! Fiquei impressionado em ver quanta 

divina providência ela teve em sua vida.

Gostaria de parabenizar o projeto e as voluntárias por este belo 

trabalho. aliás, minha avó (d. yolanda) também é visitada pelo lev e 

gosta muito.

sucesso neste trabalho tão importante e bonito!

meir Koschland

“
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Passeios de norte a sul: arnaldo helering, michel sourour e arthur Fisman nas cavernas de Rosh hanikra no norte de Israel e passeio de camelo no 
deserto do neguev (sul), após o qual tiveram a experiência de passar a noite em tendas beduínas

jovens do grupo junto à menorá 
do Knesset em jerusalém 

Oprograma Taglit Birtright envia anualmente jo-

vens do mundo inteiro para conhecer Israel pela 

primeira vez. Mais de 250 mil jovens já participa-

ram em 11 anos de programa. O grupo de 40 jovens que 

viajou a Israel em 8 de janeiro acompanhado pelo Rabino 

Eliahu Stiefelman, do Beit Chabad Central, e pelo madrich 

(monitor) Daniel Hassan voltou ao Brasil cheio de novida-

des e histórias para contar. Confira algumas das experiên-

cias vividas. 

o Kotel
Fazia muito frio e caia uma chuva torrencial. Era a pri-

meira experiência do grupo em Israel. Quarenta jovens. 

Cada um colocou o braço no ombro de seu colega e de 

olhos fechados começaram a caminhar em direção ao lo-

cal mais sagrado do judaísmo. Nenhum obstáculo nesta 

caminhada de aproximação. Abriram os olhos, todos ao 

mesmo tempo e diante deles vislumbraram pela primei-

israel
Beit Chabad e taglit

ra vez o Kotel. Muitos descreveram a emoção daquele 

momento. Ao tocarem nas pedras do Kotel não sentiram 

mais nada, nem frio nem chuva, apenas um calor subindo 

e tomando conta: pura emoção. Muitos rapazes coloca-

ram tefilin pela primeira vez, como Thomas e Lucian, ce-

lebrando desta forma seu bar-mitsvá no Kotel. Os rapazes 

dançaram junto com os madrichim após receberem uma 

chuva de balas. A alegria foi tão contagiante que muitos 

religiosos, presentes no local, colocaram seus livros de 

estudos de lado para se juntar e dançar com o grupo. 

Cabalat shabat
No Hotel Ramada em Jerusalém, as meninas acenderam 

velas, a maioria, pela primeira vez. O grupo de brasileiros 

acompanhou a tefilá de Cabalat Shabat no sidur em por-

tuguês, escutaram em silêncio o kidush recitado pelo Ra-

bino Eliahu e se envolveram espontaneamente no clima 

do Shabat. O jantar contou com canções, histórias e con-

versas numa vibração contagiante e foi seguido por um 
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lucas berliner Krasucki, Rafael Frenkel, thomas Van Wanrooij e 
daniel hassan na sinagoga do arizal em tzfat

embaixo de frio e chuva, moças do grupo em frente ao Kotel, em um 
dos dias mais emocionantes da viagem

“já nos primeiros encontros antes da viagem, fiz gran

des amigos que vou levar para a vida inteira. não tenho 

palavras pra descrever a emoção e alegria que senti em 

estar em Israel. meu coração se sentiu na sua verdadei

ra casa. todos os lugares que visitamos, histórias que 

escutamos, me levaram a um estado de espírito tão ele

vado que minha alma saía do meu corpo de tanta ener

gia. o mais especial de toda a viagem foi no Kotel. o cli

ma criado pelos madrichim, todos de olhos fechados, 

sentindo a atmosfera do lugar. Quando abri meus olhos, 

não consegui conter as lágrimas. mesmo com a chuva e 

o frio que poderiam atrapalhar, a força e energia do Ko

tel superaram tudo. “

Arthur Zveibil Fisman, 26 anos – SP

“o dia que mais gostei foi o dia do Kotel, parecia ser 

uma missão que eu deveria cumprir em uma parte 

da minha vida. nada mais perfeito que fazer isso na 

presença do Rabino eliahu e do madrich dani hassan. 

Foi muito importante a presença deles para que os ju

deus que não puderam ter um conhecimento da re li gião 

como eu usassem desse momento para aprender mais, 

sem nenhuma pressão de ter que seguir ou não. e para 

que pudéssemos pelo menos uma vez na vida dizer com 

alegria que passamos pela experiência do shabat.”

Carla Nigri, 21 anos – SP

“estou adorando a viagem. tudo 

que vi, aumentou minha bagagem 

cultural e espiritual. o passeio que 

mais gostei foi o deserto do ne

guev. mas sem dúvida o Kotel, Rosh 

hanikra e conhecer a cidade de je

rusalém superaram minhas expec

tativas. adorei o fato de ter um rabi

no conosco. uma pessoa paciente e 

tranquila para tirar nossas dúvidas, 

criar questionamentos e ensinar. 

achei muito boa a ideia de introdu

zir soldados ou estudantes que ser

viram o exército no nosso grupo, foi 

uma troca de experiências bacana.”

Regina Julia Nascimento, 23 anos 
– Niterói, RJ

maurice Cohen coloca 
tefilin em massada, 
na única sinagoga 
ain da preservada des
de o tempo do segun
do templo sagrado

farbrenguen. Cerca de 20 jovens só se retiraram quando o 

pessoal da limpeza reclamou. 

o aPoIo dos madRIChIm
O grupo se sentiu muito a vontade para conversar, trocar 

ideias e esclarecer dúvidas com os madrichim. Rabino 

Eliahu fala sobre a experiência envolvente de acompa-

nhar um grupo de jovens tão especial como este: “Em 

meu trabalho tenho a oportunidade de conhecer muitos 

jovens que desconhecem seu judaísmo. Quando surgiu 

a oportunidade de participar do Taglit, logo lembrei-me 

de alguns jovens, perfeitos para o programa. Seria uma 

oportunidade de despertarem seu judaísmo em Israel e 

fazerem seu bar-mitsvá em frente ao Kotel. Para mim 

foi uma imensa honra ter tido a oportunidade de acom-

panhar estes jovens, ao lado dos quais me senti imen-

samente feliz e um sujeito de muita sorte. Esta foi uma 

grande aventura que certamente mudará o rumo de suas 

vidas para sempre.”



aulas semanais

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição

teRçaFeIRa

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 **

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

18:00 daniel eskinazi
 Prédica entre as orações da tarde 

20:30 Guershi a. Goldsztajn
 Entoando melodias chassídicas *

20:30 avraham steinmetz
 Ética nos negócios ***

QuaRtaFeIRa

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

21:00 avraham steinmetz
 Questões talmúdicas

QuIntaFeIRa

10:15 avraham steinmetz
 Ética nos negócios ***

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

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

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 *

seGundaFeIRa

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

21:00 shamai ende
 Sabedoria do Rebe (residência de casais)
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para mulheres
sarah steinmetz

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

aulas diárias – de 2ª a 5ª feira

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 acontecerá no Shabat 18 de fevereiro.

Para participar envie um email para: sarah@chabad.org.br

Chame os seus amigos 
e venha trocar figurinhas 
do álbum do Tsivot Hashem!

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

20:00 eliahu stiefelmann
 Bases da filosofia chassídica

20:30 avraham steinmetz
 Filosofia judaica

seXtaFeIRa

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 *

18:30 shabsi alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção 
 semanal

19:30 Israel e mendi nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

19:45 shabsi alpern
 Histórias calorosas de nossos ancestrais

19:45 avraham steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **
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Chá da tarde
programaçÃo intensa
Em novembro e dezembro, o grupo de senhoras do Proje-

to Chá da Tarde participou de intensa programação.

O reumatologista Dr. Roberto Heymann proferiu in te-

res san te palestra sobre osteoporose, abrindo espaço 

para per gun tas onde todas puderam esclarecer suas dú-

vidas. Em se   gui da todas curtiram suas amigas em um 

delicioso almoço.

A psicóloga Patrícia Lerner Sereno falou sobre um tema 

muito bacana: “Memória” e promoveu atividades dinâmi-

cas para fixar bem o assunto.

O Coral Infantil do Iavne fez uma bela apresentação con-

duzida pela competente professora Tania. A tarde musi-

cal contou com a presença dos pais que vieram prestigiar 

seus pequenos artistas.

Dia 13 de dezembro, o Projeto surgiu com mais uma ideia 

que agradou a todas. Em uma sala que virou uma espécie 

de “salão de beleza” a consultora Adriana Klein, da em-

presa de cosméticos Mary Kay, fez uma apresentação gla-

mourosa: como se sentir bem e bela. Adriana deu dicas de 

cuidados com a pele e maquiagem.

Só estava faltando um momento de arte… 

A monitora Milena Rosenbaum ensinou como fazer um 

delicado mosaico utilizando as belas e coloridas pedrinhas 

de Israel de forma harmoniosa. As participantes decora-

ram pequenas bandejas e cada uma levou a sua para casa.

E para encerrar o ano de 2011, uma conversa sobre Cha-

acima, delicioso almoço oferecido para as integrantes do grupo após 
palestra do reumatologista dr. Roberto heymann (abaixo)

sempre ao seu lado

nucá com o R. Yossi Alpern, regada com músicas. A tarde 

foi temática e foram servidos sonhos, cheesecake e aperi-

tivos de queijo.

A movimentada agenda do Chá da Tarde ganhou a aprova-

ção de todas. 

Venha participar e traga suas amigas. O Chá da Tarde é 

muito mais que chá…  Esperamos por você!

Para mulheres da melhor idade.  
as interessadas devem entrar em contato com Vanessa pelo  
telefone: 30870313 ou vanessakrosenbaum@chabad.org.br

Contatos úteis:  
dr. Roberto heymann: 36685442/36678014 
adriana Klein (consultora da mary Kay): 96494918
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acima, Coral Infantil do colégio Iavne se apresenta para o grupo de senhoras. abaixo, à esquerda, encontro de três gerações na tarde do coral 
(Clara Wainman, Ilana e beny Korn). abaixo, à direita, a consultora de beleza da mary Kay adriana Klein dá dicas de pele e maquiagem

abaixo, estela salztein e ellen landau na tarde do 
Coral. À direita, as participantes entretidas em ativi
dade de mosaico com milena Rosenbaum. elas de
coraram pequenas bandejas usando sua criatividade
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aconteceu

19 de Kislev: rosh hashaná da chassidut 
19 de Kislev é a data que marca a libertação de Rabi Shneur Zalman de 

Liadi, o Alter Rebe, autor do Tanya, da prisão em Petersburgo, em 5559 

(1798). Sua detenção colocou em risco não apenas sua vida, mas também 

o futuro do movimento chassídico. Con  se -

quen temente, o dia de sua libertação foi 

de  clarado entre os chassidim como um dia 

de celebração, observado até os dias de ho-

je com muita alegria e farbrenguens, reuni-

ões chassídicas, por centenas de milhares 

de judeus no mundo inteiro. No Beit Chabad Central, o far-

brenguen contou com a presença de muitas pessoas, homens, 

mulheres e inclusive crianças, que estiveram em um farbren-

guen especial para elas. Histórias e depoimentos foram relata-

dos por diversos rabinos, entre os quais Rabino Shamai Ende e 

Rabino David Weitman.
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1. seja compreensivo. Compreenda com empa-

tia. Ouça atentamente com compaixão. Faça perguntas 

esclarecedoras e instigantes para entender claramente 

e demonstrar o seu interesse. Comunique a sua compre-

ensão com “ouvidos atentos” e respondendo de maneira 

não-crítica e não-defensiva.

2. seja respeitoso. Honre cada pessoa demons-

trando consideração positiva e respeito. Estabeleça con-

tato com a bondade essencial de cada um, mesmo quan-

do esti ver oculta e re co nheça seu potencial. Demonstre 

que você sabe o quanto são preciosos.

3. seja sincero. Seja genuíno. Esteja presente com 

interesse autêntico e sincero. Compartilhe aquilo que você 

tem de melhor, seus sentimentos mais elevados, sua cone-

xão sincera, sua atenção e seu desejo de ajudar.

4. seja exemplar. Ensine através do exemplo. Seja 

um modelo vivo daquilo que você quer ensinar. Inspire os 

outros com sua atitude positiva, sentimentos e ações ani-

mados. Seja um bom modelo a seguir.

5. seja claro. Comunique-se bem. Fale a lingua-

gem do próximo, verbal e não-verbal, para construir co-

nexão, conforto e confiança. Para a boa comunicação, fa-

le de forma que entendam, e de maneiras que resumam 

perfeitamente aquilo que disseram, para que o outro se 

sinta ouvido e compreendido,

6. seja encorajador. Elogie as atitudes positi-

vas dos outros e expresse admiração pelos seus talentos, 

qualidades, realizações, valores e coragem. Valorize seus 

sentimentos e reconheça e endosse suas aspirações posi-

tivas como o desejo de aprender e crescer.

7. seja apoiador. Apoie e ajude com sensibilidade e 

compassivamente com informação, referências, contatos, 

endosso, ajuda, treinamento, monitoramento e ensino.

8. seja habilitador. Habilite os outros incentivan-

do-os a tomar as próprias decisões. Ofereça gentilmente 

O último Kinus Hashluchim, ocorrido em dezembro de 

2011 em Nova York, contou com impressionantes 4.693 

participantes, entre rabinos de Chabad-Lubavitch e convi-

dados e foi repleto de palestras e aulas inspiradoras. Entre 

elas, destacamos uma aula sobre o aperfeiçoamento do re-

lacionamento entre pais e filhos. Abaixo, as valiosas dicas 

apresentadas, que podem ser aplicadas não só às relações 

familiares, mas a qualquer tipo de relacionamento.

treze passos para
          Relacionamentos Harmoniosos

Kinus hashluchim

ajuda para esclarecer as metas, avaliar as consequências 

e escolher os passos viáveis. O sucesso deles aumentará 

seu auto-respeito, confiança, senso de responsabilidade e 

fortalecimento.

9. seja otimista. Confie com otimismo na bonda-

de essencial e no crescimento dos outros. Visualize um 

relacionamento harmonioso, vendo o outro abençoado 

em luz e amor, protegido e prosperando. Preces, bên-

çãos, afirmações e imagens são forças poderosas, bene-

ficiando a todos!

10. seja grato e cortês. Expresse sua gratidão 

e demonstre sua apreciação. Seja específico com seus 

agradecimentos de maneira oportuna. Agradeça e reco-

nheça aquilo que os outros significam para você. Demons-

trar gratidão é algo que faz maravilhas. Seja educado e 

encontre graça aos olhos do Criador e da humanidade.

11. seja bondoso e carinhoso. Ser bom e ca-

rinhoso é nossa verdadeira missão, a natureza divina de 

nossa alma. A doação benevolente de nós mesmos, com 

gestos de bondade, atitudes e ações carinhosas, é uma 

bênção e alívio para aqueles a quem damos, e para nós 

mesmos.

12. seja um bom amigo. Um bom amigo nos per-

mite dar, bem como receber e nos sentir valorizados. 

Mesmo quando amigos não são igualmente capazes, ca-

da um tem algo para dar ao outro. Criar oportunidades pa-

ra o outro dar e receber com gratidão seus presentes são 

os atos de um bom amigo.

13. seja amoroso. Amar é dar, sem egoísmo. É dig-

no de louvor  e não uma coincidência que o número 13 

corresponda à guematria tanto de Amor quanto de Unida-

de! D’us nos criou com amor e nos instruiu a amar a Ele e 

à Sua Criação. O amor é o chamado de nossa alma. Nos-

so destino é sermos amorosos, imitando as qualidades de 

D’us. O amor alimenta e cura, estimulando o crescimento 

e o desenvolvimento emocional, espiritual e físico.
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As atividades do Projeto Feli ci da de contaram com 

um intervalo de um mês (janeiro) para que todos pudes-

sem retornar ao trabalho com mais energia.

Para marcar o encerramento, o Projeto ofereceu 

um lindo almoço reunindo todos voluntários e alguns de 

seus funcionários no Buffet França.

Abrindo o encontro, Flávia Bochernitsan, diretora 

do Projeto Feli ci da de, recebeu a todos agradecendo o 

desempenho de um ano de trabalho com resultados gra-

tificantes, introduzindo Rabino Yossi para dirigir algumas 

palavras em nome do Beit Chabad Central, entidade res-

ponsável pelo Projeto.

Rabino Yossi destacou o Midrash, obra que contém 

explicações da Torá, que declarava já anos atrás, que mais 

do que aquele que recebe, a pessoa que doa é que ga-

nha muito mais. Após contar uma história destacou: “Uma 

criança que vem e participa do Projeto Feli ci da de prova-

velmente não vai voltar para dar a chance a outras de par-

ticiparem. Mas não há dúvida de que aquela única semana 

que passou no Projeto fez a diferença na vida dela. Nunca 

mais será a mesma; passa a ser mais positiva e querer lu-

tar muito mais pela cura e pela vida.”

Em meio ao almoço, quase chegando na sobreme-

sa, o Projeto preparou uma surpresa no programa: trouxe 

o grupo Groowe Samba, através da voluntária Lídia Fried-

man o que elevou a animação da festa. Todos receberam 

uma pérola ao final, após Flávia destacar que a pérola é 

uma ferida cicatrizada e, para surgir, é necessário que um 

grão de areia ou outra substância entre na ostra e provo-

que irritação e não acomodação, em uma comparação 

com os voluntários: “A pedrinha, o cisquinho que move 

nossas vidas é aquela criança, seu sorriso ou sua lágrima 

na vida da gente. Cada um aqui é uma joia, uma pedra que 

move o Projeto Feli ci da de e traz mais vida e amor para 

todas as crianças que passam pelo Projeto. Por isto estou 

presenteando cada um de vocês com uma pérola, pois 

vocês são as joias deste Projeto.”

Foi realizado um sorteio de vários prêmios e agendas 

foram presenteadas aos voluntários. O evento foi encerra-

do com a foto oficial de todos nas escadarias do França.

Almoço de Confraternização
no Buffet França

Projeto Felicidade 
av. arnolfo azevedo, 201
Fone/fax: 38039898
felicidade@felicidade.org.br
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Oferecemos cinco dias  

de diversão e alegria a  

crianças com câncer  

de classes sociais menos 

favorecidas. Buscamos 

restabelecer a autoestima e a vontade  

de viver, fortalecendo o ânimo na luta  

contra a doença.

sua adesão é Fundamental PaRa nós!

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

Estão abertas as

inscrições para a seleção

de novos voluntários.

Entre em contato no tel: 

38039898 com Viviane 

ou Elizete ou pelo site:

 www.felicidade.org.br 

bazar 
do projeto feliCidade

você gostaria  
de partiCipar?

é fácil comprar
R. Augusta, 2.690 / 113

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

Aberto de segunda a 
quinta, das 9h30 às 18h e 
às sextas, das 9h30 às 17h
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jantar pré-chanucá para casais
O Beit Chabad Central realizou uma atividade pré-Chanucá 

para casais com uma programação especial antecedendo a fes-

ta de Chanucá. Cerca de 60 pessoas escutaram a abordagem 

do Rabino Dani Eskinazi, interessante e descontraída sobre o 

tema “A Cabalá das Velas”.

O jantar, que foi à base de leite, contou no cardápio com mas-

sas, molhos e queijos e teve como sobremesa sonhos e che-

esecakes. Os casais jogaram uma espécie de trunfo, cuja te-

mática era sobre Chanucá, e que contribuiu para dar uma boa 

dinâmica ao evento. Ao final foi realizado um sorteio onde os 

“sortudos” ganharam uma chanukiyá, um jantar, ingressos para 

o show de um violinista e uma semi-joia.
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iluminando a cidade
Como todos os anos, o Beit Chabad Central instalou candelabros em 

dezenas de locais da cidade de S. Paulo como shopping centers, su-

permercados e áreas públicas. Ao lado, a chanukiyá instalada no Car-

refour da R. Pamplona. Abaixo, a maior delas, na Av. Paulista, se des-

tacou em meio à farta iluminação da avenida. Na lateral da página, a 

chanukyiá na fachada do Beit Chabad, à R. Melo Alves, que este ano 

inovou com lâmpadas de LED que mudavam de cor a cada  minuto.
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chanucá sobre rodas
Vários veículos de frequentadores do Beit Chabad Cen-

tral, em conjunto com os alunos da Yeshivá Lubavitch, 

rodaram a cidade levando uma chanukiyá presa a seus 

capôs. Entre eles, duas limusines lideravam a rota que 

abrangeu vários bairros incluindo Jardins, Higienópolis e 

Bom Retiro. A missão era levar a mensagem de Chanucá 

a todos com músicas e anúncios ampliados por seus al-

to-falantes em horário permitido. Mesmo os mais distraí-

dos acabaram sintonizando com a celebração da festa.  

um presente iluminado
O Beit Chabad realiza anualmente o acendi-

mento da linda chanukiyá de prata que fica 

exposta o ano todo no centro da sinagoga.

Presenteada pelo saudoso e inesquecível Dr. 

Jayme Pasmanik, de abençoada memória, e 

por sua esposa, Sra. Zilda, é eterno símbolo 

de luz e amizade. 

A véspera de chanucá é o dia do yahrzeit do 

Dr. Jayme. No fim do dia, como todo ano, seu 

filho, seu filho Braulio Pasmanik rea li zou o 

acendimento da 1ª vela. Estiveram presentes 

também D. Zilda e outros familiares. 

Que este lindo instrumento para a realiza-

ção da mitsvá de Chanucá ilumine a todos e 

transporte seu nobre espírito às alturas mais 

elevadas.
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tsivot hashem
chanucá para as crianças
A festa de Chanucá do Tsivot Hashem no Beit Chabad 

Central foi um sucesso. Houve entretenimento para toda 

a família e todas as idades. Para as crianças, além dos 

brinquedos infláveis (tobogã, castelo de bolinhas e cama 

elástica) havia barracas com jogos alusivos, como “Acer-

te a moeda na tsedacá”, “Jogue o sevivon”, “Acerte a bola 

na chanukiyá”, “Acerte a argola no azeite”, “Sufganiot na 

boca do palhaço”, artes e muitos mais. Todos ganharam 

prêmios como sevivonim musicais com luzes, livros de 

Chanucá para pintar. Enquanto as crianças se divertiam 

nas barracas de jogos, as mães aproveitaram as ofertas 

do bazar que oferecia artigos judaicos, joias, brinquedos 

e roupas femininas. Não faltaram os deliciosos sufganiot 

(sonhos), batatas fritas, hot dog, picolés e refrigerantes.

Foi uma tarde inesquecível!
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Festa de 

Saladas e Frutas

Coco gelado

Tobogã giganteCama elástica

Câmera Digitale muito    mais...

Baby sitte
r

Entrada R$10 a partir de 5 anos 

Hot dogbatatas fritas

12fevereiro

Passeio de Trenzinho

Algodão doce
Pipoca

Artes Legais

Aproveite a estrutura do sítio a 50 minutos de S. Paulo

Domingo

10h



Como você decidiu tornarse rabino?
Acredito que tudo começou durante uma festa de Cha-

nucá, quando eu tinha apenas 10 anos. Escutei a distância 

uma música judaica. Debrucei-me na janela e vi um trailer 

do Beit Chabad Central com uma chanu kyiá em cima, pro-

pagando a festa. Aquilo acendeu meu co ração. Estudei no 

colégio Renascença, depois fui aluno na yeshivá de Petró-

polis e fui estudar em Nova York. Por que a opção? Ser ra-

bino é uma instrução do Rebe a qualquer jovem antes de se 

casar. Atuar como rabino e ser um sheliach do Rebe, é o de-

sejo de qualquer discípulo devoto ao seu mestre. 

Como é seu trabalho?
Há 20 anos trabalho no Beit Chabad Central, e devo este 

con vite a um rabino de ampla visão a quem respeito e ad-

miro muito, Rabino Shabsi Alpern. Ministro aulas diárias, 

sou chazan no Shabat e nas grandes festas, ledor da Torá, 

sou responsável pela supervisão da cashrut dos micvaot, e 

atuo em projetos de apoio a pequenas comunidades. Sou 

secretário do Vaad Rabanei Anash – comitê rabínico das 

comunidades Chabad-Lubavitch do Brasil, que tem entre 

suas tarefas a realização de Guet (divórcio religioso), Din 

Torá (tribunal rabínico), etc. 

Como você vê a cena judaica atual?
Acredito em um retorno em massa. Hoje o enorme acervo 

judaico está disponível na mídia a qualquer interessado, 

facilitando o entendimento de nossas tradições, assim 

também como a proximidade dos rabinos com sua co-

munidade. O judaísmo que antes era imposto por nossos 

pais, desprovido muitas vezes de razões e porquês, hoje 

tornou-se um meio sadio e compreensível de viver. Os va-

lores judaicos são nossos grandes alicerces na construção 

de nossas famílias e de nossa contribuição na sociedade. 

nesses quase 20 anos de trabalho, qual a cena mais 
forte que aparece em sua “tela”?
Foi um churrasco realizado pelos jovens que frequenta-

vam encontros realizados pelo Beit Chabad (peguishot).

Uma das maiores emoções que senti foi reencontrar estes 

jovens, 15 anos depois, cada qual com seu cônjuge judeu 

e filhos, todos unidos e de alguma maneira conectados à 

nossa eterna tradição, seja frequentando aulas de Torá, 

cuidando casher, Shabat, ou matriculando seus filhos em 

escolas judaicas, etc. Conscientizei-me da importância de 

nossa missão e o impacto que podemos causar através de 

nosso trabalho nas presentes e futuras gerações.

Você tem um relacionamento muito bacana com os jo
vens. Quais as suas maiores questões atualmente? 
Sinto que no mundo em que vivemos, o jovem precisa ser 

muito instruído nos valores reais da vida para criar uma boa 

família. As tentações estão à flor da pele, e perdeu-se a 

noção do certo/errado em uma sociedade na qual “tudo 

podemos”. Como atuo na área de divórcios, notei que ulti-

mamente aumentou a sepa ra ção entre jovens casais. Atri-

buo isto à falta de instrução correta do que buscar em um 

relacionamento. A alegria continua sendo o maior remédio 

para combater os desafios da vida. Procuro transmitir co-

mo conquistar este bem-estar a todos que me rodeiam.

Qual foi uma viagem inesquecível?
Em julho de 2009, viajei com um grupo formado por 100 

jovens de 18 a 25 anos ao leste europeu incluindo a Eslo-

váquia, Hungria, Alemanha, Polônia, Rep. Tcheca, Rússia 

e Ucrânia. O propósito, além da integração dos jovens, era 

conhecer nosso pas sado na Europa e as perseguições que 

sofreram nossos antepassados. Na Ucrânia, visitamos o sa-

grado Baal Shem Tov, fundador do chassidísmo. Foi defini-

tivamente o local onde mais me emocionei na minha vida.

Que projeto gostaria de concretizar?
Investir mais nos frequentadores de nossa sinagoga, tanto 

nos estudos como através da profunda amizade e conse-

lhos. Irradiando muita alegria, convivendo e demostrando 

a pre ciosidade e a peculiaridade de nossa singular comu ni-

dade que é o Beit Chabad Central, sinagoga que une seus 

mem bros a ponto de sentirmos ser uma única fa mília. Este 

é o verdadeiro espírito do Chabad, amar o pró ximo como a 

ti mesmo! isto nos torna diferente, esta é a nossa missão.
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Memórias
por que justamente o brasil?

Iniciamos este mês umas nova seção intitula-

da Memórias, onde contaremos um pouco da 

história do Beit Chabad no Brasil, os fatos mar-

cantes e as histórias curiosas. Acompanhe!Por Rabino shabsi alpern

Para iniciar esta nova seção escolhi como tema a mi-

nha resposta para uma pergunta frequente: “Como 

o Sr. veio parar logo no Brasil?” Obviamente, terei 

de omitir certos nomes e alguns detalhes.

Quando casei com a Esther (z”l), no final de 1960, já está-

vamos decididos a viajar como emissários do Rebe para 

um local distante. Ele sempre batia nessa tecla e alguns 

casais já tinham seguido este caminho. Mobiliamos ape-

nas o quarto e a cozinha do nosso apartamento em NY, 

sabendo que a qualquer momento teríamos um “sinal” 

dizendo para onde ir.

Passaram-se apenas quatro meses e chegou o 7º dia de 

Pêssach. Nessa data, até nos dias atuais, tradicionalmente 

à tarde um grupo de jovens marcha para bairros distantes 

a fim de visitar sinagogas (muitas delas não têm sequer 

um rabino), para alegrar o dia e transmitir uma mensa-

gem. Hoje em dia são milhares na marcha; naquela época 

eram centenas. Mal tínhamos saído quando notei no ou-

tro lado da rua um senhor que estava nos olhando; seu 

rosto era típico, mas as roupas e sapatos eram estranhos. 

Fui até ele e descobri que era brasileiro, seu nome era 

Gimpel; como era dia de festa, ele estava passeando por 

lá. Convidei-o para nos acompanhar até um bairro antigo 

Williamsburg.

Após a prédica e toda a alegria na sinagoga eu o convidei 

para jantar conosco. Às duas da manhã ainda estávamos 

sentados à mesa, e ele perguntou: “Vocês não gostariam 

de trabalhar no Brasil?” Respondemos: “Talvez, mas te-

mos um mestre que toma essas decisões por nós.” 

Logo após Pêssach escrevi contando tudo para o Rebe e 

ele nos deu a sua bênção. 

Gimpel ficou impressionado por um jovem casal ameri-

cano deixar tudo e ir para o Brasil de então, apenas pela 

palavra de um Rabino. Ele me perguntou:  ”Será que tam-

bém posso consultar esse mestre?” A resposta do Rebe 

para Gimpel mudou totalmente sua vida, emocional e 

economicamente. 

Viemos para o Brasil em julho de 1961 e passamos os 

ao lado, Rabino alpern junto aos 
professores da escola talmud torá 
no Rio de janeiro, 1961. Foi lá que 
começou a sua carreira brasileira 
como rabino da comunidade e di
retor da escola
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numa viagem inédita, o cunhado do 
Rebe, Rabino shemaryahu Gurary veio 
ao Rio de janeiro. no banquete em sua 
homenagem, R. alpern discursa em 
português pela primeira vez, menos de 
um ano após sua chegada ao brasil

primeiros dois anos e meio no Rio de Janeiro onde dirigi 

a Escola Talmud Torá, era rabino da pequena sinagoga 

entre outras atividades.

Gimpel permaneceu nos Estados Unidos. Quase trinta 

anos depois, cheguei a Nova York no final de novembro 

para o nosso congresso anual (que reúne milhares de re-

presentantes do Rebe, vindos do mundo inteiro). Eis que 

vejo o Gimpel, já com uma “embalagem” diferente. Per-

guntei a ele o que estava fazendo no congresso; ele con-

tou que seu filho, que se tornara sheliach (emissário) do 

Rebe, o tinha levado junto. 

Há aproximadamente nove anos fui convidado para jantar 

com os alunos da nossa Yeshivá aqui em S. Paulo numa 

sexta-feira à noite. Depois de ter discursado, um aluno me 

fez a clássica pergunta: “Como chegou ao Brasil?” 

Contei então a história acima. De repente notei que o alu-

no sentado ao meu lado estava ficando muito pálido e 

procurei tranquilizá-lo. Entre outras coisas, ele disse: “O 

senhor está contando a história do meu avô!”

E como se não bastasse, há duas semanas eu estava fa-

lando numa festividade aqui (estou escrevendo isso em 

Hollywood, Flórida), e no final das falas à minha direita um 

dentista levantou-se e me disse: “Sou neto de Gimpel.”

Voltemos para a nossa saída de Nova York a caminho do 

Brasil. Naquela época, além de audiências particulares 

com o Rebe, havia uma outra forma de despedida: o casal 

de emissários a caminho do aeroporto parava na frente do 

“770” (a sede mundial do Movimento). Os amigos saíam 

para dançar e abraçar o casal, e o Rebe levantava a persia-

na de uma das janelas até a metade. Ele não olhava pela 

janela, mas era sua maneira de participar do momento. 

Naquele domingo em que viajamos (16/7/61), o Rebe 

não abriu a persiana. Fomos para o aeroporto e o avião 

não decolava. Finalmente o piloto avisou que havia um 

problema sério em dos motores e teríamos de esperar 48 

horas até a peça chegar da Bélgica. Voltamos para a casa 

de um tio e na terça-feira seguinte viajamos. 

Neste dia, o Rebe abriu a persiana.

esther alpern z”l com as alunas 
da escola talmud torá no Rio 
de janeiro, 1961
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parshiyot do mês de fevereiro

terumá
Esta porção começa com D’us dizendo a Moshê: “Fala aos 

filhos de Israel, que eles levem para Mim uma oferenda…” E 

então explica que tipo de oferendas seriam exigidas, como 

ouro, prata, cobre, azeite de oliva, temperos, pedras precio-

sas, que seriam usados para o Mishcan (Santuário) que D’us 

mandou construir. Terumá literalmente significa “elevar”, 

pois quando deixamos de lado parte das nossas posses 

como contribuição a uma causa sagrada, este ato nos eleva 

a um plano mais alto aos olhos de D’us e do homem. Sen-

timos uma sa tisfação espiritual, uma verdadeira “elevação”.

Como os filhos de Israel responderam ao convite de levar 

contribuições ao Santuário? Foi uma reação bastante gene-

rosa. Homens e mulheres prontamente levaram seus bens 

mais preciosos. Foram usadas as palavras “que eles levem 

para Mim” em vez de “que eles deem para Mim”. Aqui está 

um pensamento profundo: sempre que doamos para uma 

boa causa, não estamos realmente dando, mas recebendo! 

Pois o benefício que recebemos por doar é muito maior que 

o pequeno sacrifício que fazemos. Se contribuímos com 

dinheiro, D’us nos devolve em dobro. Se for com tempo, 

energia e esforço, D’us nos abençoa com maior energia e 

boa saúde. Acima disso tudo está a satisfação espiritual e a 

recompensa eterna por cumprir uma grande mitsvá! 

4/FeV

Yitrô
Há cinco parshyiot que receberam o nome de pessoas: No-

ach, Yitrô, Korach, Balak e Pinchás. Como grupo, eles re-

presentam pessoas que foram singulares em sua geração. 

Yitrô foi singular, pois tinha adorado vários ídolos de sua 

época, e além disso tinha sido um sumo sacerdote em Mi-

dian, até que viu a luz e abraçou o Judaísmo. Seu apego à 

religião criou uma grande sensação em seu tempo, pois ele 

tinha sido um homem das altas esferas. Sua recompensa 

foi realmente grande, pois uma porção que talvez seja das 

mais importantes – aquela relatando a Revelação no Sinai – 

recebeu o nome dele. 

Ele também teve a distinção de propor o sistema de tri-

bunais, consistindo das altas cortes e das mais baixas; um 

sistema que recebeu a sanção de D’us e foi imediatamente 

adotado por Moshê e pelo povo. Yitrô tem uma posição de 

estima e honra na Torá, como um homem sábio, honesto e 

sincero, realmente um valoroso sogro para Moshê.

11/FeV

cravidão praticada pelos antigos gregos e romanos, e mais 

tarde até quase em nossos dias, não era permitido pela 

Torá. O servo, fosse hebreu ou pagão, devia ser tratado com 

dignidade, como um ser humano. Se o amo fosse brutal e 

fizesse com que o servo perdesse um membro, mesmo que 

um único dente, o escravo era imediatamente libertado. 

Essas leis não eram conhecidas da humanidade naqueles 

tempos, e pela sua própria natureza essas leis provavam 

que não foram feitas pelo homem, mas dadas por D’us.

Nesta parashá também encontramos o pacto que foi firma-

do entre D’us e Israel. “E ele (Moshê) pegou o livro do pacto 

e o leu para o povo ouvir; e eles disseram: ‘Tudo que o Eter-

no falou faremos, e obedeceremos.’

A porção conclui com D’us ordenando a Moshê subir ao 

Monte Sinai durante quarenta dias e quarenta noites, quan-

do ele recebeu toda interpretação dos mandamentos (co-

nhecida como Lei Oral).

As leis que nos foram dadas por D’us no Monte Sinai são 

obrigatórias a todos nós, e por todos os tempos.

“Faremos e obedeceremos.” A primeira coisa é fazer; prati-

car todos os preceitos, quer entendamos ou não, pois foram 

dados em nosso beneficio por D’us, que sabe o que é bom 

para nós.

18/FeV

mishpatim 
As leis tratadas nessa porção formam a parte mais impor-

tante do código judaico. Começam com as leis sobre o tra-

tamento de um servo hebreu e de uma serva. O tipo de es-

18/FeV

25/FeV

beshalach
Esta porção fala sobre a partida dos filhos de Israel do Egito. 

Co meça com as palavras: “E ocorreu quando o faraó enviou 

(Be shalach) o povo.” A porção fala claramente de uma “des-

pe dida” que o povo de Israel recebeu das mãos do faraó. Os 

hebreus foram expulsos da terra com paus e pedras, ou fo-

ram enviados com música? Em todos os exemplos na Torá 

onde esta expressão foi usada, não houve uma expulsão 

furiosa, mas uma “despedida” amigável e honrosa. Como 

no caso de Laban que, após censurar Jacob por fugir secre-

tamente, disse: “… por que não me disseste, pois eu teria te 

enviado com murta e com canções, com tamborim e com 

harpa.” Na verdade, nossos Sábios nos dizem, que como os 

filhos de Israel foram enviados honrosamente, os egípcios 

foram recompensados por um mandamento especial na 

Torá: “Não abominarás um egípcio...” (Devarim 23:8).

Durante muitos anos o faraó tinha oprimido os judeus, es-

cravizando-os e tratando de maneira desumana, alegando 

que o povo judeu era uma raça inferior. Por fim o faraó teve 

de admitir: “O Eterno é o justo, e eu e meu povo somos os 

perversos; rezem por mim!”. O próprio faraó teve de dar-

-lhes uma despedida real. E é assim que o futuro retorno 

de Israel a Tzion será quando D’us nos redimir através do 

nosso justo Mashiach: com um “Beshalach”.
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Quando Mashiach chegar é que nós perceberemos a grandeza da ho-

daá (reconhecimento ou fé) e da temimut (sinceridade), que todos 

acreditam com uma fé pura em D’us, em Sua Torá e mitsvot. A com-

preensão humana, mesmo a de nível mais elevado, é limitada. Porém, 

hodaá, fé, é um sentimento sem limites. O Rei Mashiach irá explicar a 

grandeza de temimut – a avodá (serviço) 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 reper-

cutir de tal modo que jamais seja esquecido.

vvv

O Tsemach Tsedec (3º Rebe) disse ao Reb Hendel, numa audiência 

particular: O Zohar eleva a alma, o Midrash desperta o coração, e Tehi-

lim com lágrimas “lava o recipiente”.

vvv

O Rebe Rashab (5º Rebe) 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 judeus, independen-

temente de seu nível de Torá – seja ele um grande erudito ou um ho-

mem 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

Todo judeu precisa saber que ele é um emissário de D’us, que é o “Se-

nhor de tudo”, e que – onde quer que ele se encontre – ele foi encarre-

gado de realizar a vontade e propósito para o qual D’us criou o mundo, 

isto é, sua missão é iluminar o mundo com a luz da Torá e da avodá. Isto 

se faz através da prática das mitsvot e implantando dentro de si mesmo 

boas virtudes.

pérolas do rebe

Trechos extraídos e adaptados 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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Existem árvores e árvores. Há aquelas que dão fru-

tos, e outras que não produzem. Existem árvores 

altas, majestosas, como o cedro do Líbano, e algu-

mas são pequenas, humildes, como a sarça de espinhos. 

Há árvores ruidosas, e outras silenciosas. Não há duas ár-

vores iguais.

Existem homens e homens. Há homens cujas boas ações 

são como frutos suculentos, e outros que vivem apenas 

para si mesmos. Há homens orgulhosos e arrogantes, e 

há homens humildes, modestos. Há homens barulhentos 

que gostam de se fazer notados, e outros que cuidam da 

vida em silêncio e discretamente. Não existem dois ho-

mens iguais. “Pois o homem é como a árvore do campo,” 

diz a nossa Torá.

árvores e homens 
Quando D’us falou a Moshê pela primeira vez, Ele não 

apareceu num cedro majestoso ou numa palmeira, mas 

sim numa moita de espinhos em fogo. Dessa maneira 

D’us ensinou ao primeiro líder de Israel a procurar o ar-

dente Espírito Divino nos corações de seu humilde reba-

nho. D’us não habita entre os orgulhosos e arrogantes.

A rosa é suprema entre as flores, e a uva entre as frutas, e 

dela vem a melhor e a mais antiga bebida dos homens – o 

vinho. A rosa cresce num arbusto espinhoso, e a uva na 

videira baixa. 

É uma magnífica li-

ção sobre humil-

dade que D’us 

nos deu.

as maravilhas das plantas

nossas festas: tu bishvat (8/fevereiro)

em homenagem ao 15º dia de shevat, o ano novo das Árvores, 
apresentamos aqui alguns ditos de nossos sábios do talmud sobre 
as maravilhas das plantas

Nenhuma lenha estala tanto ao quei-

mar quanto os espinhos. Querem di zer: 

“Vejam, tam bém pertencemos à fa  mí-

lia das plan tas, e somos úteis, mes mo 

que se ja apenas para servir de lenha!”

a
Rabi Jannai disse: “Um homem que 

vai ao açougue e compra meio-quilo 

de carne tem muito trabalho: deixa 

de molho e salga a carne, cozinha, até 

que esteja pronta para comer. Mas en-

quanto ele dorme confortavelmente, 

D’us faz o vento soprar, forma nuvens, 

en via a chuva, faz surgir o orvalho, faz 

as plantas crescerem e darem bons 

frutos, prontos para comer. Como de-

vemos ser gratos ao nosso D’us!”

a

Perguntaram às árvores frutíferas: “Por 

que são tão quietas?”

“Porque nossos frutos falam por nós,” 

elas responderam.

As árvores sem frutos foram indaga-

das: “Por que são tão barulhentas?”

“De que outra maneira nos fazemos 

ouvir?” responderam.

a
Quando um homem vai para o campo 

nos dias de Nissan (primavera em Isra-

el) e vê as árvores florescendo, ele reci-

ta uma bênção: “Bendito sejas, ó Eter-

no nosso D’us, Rei do Universo, que 

não deixaste nada faltar em Seu mun-

do, e criou nele criaturas perfeitas e 

boas árvores para desfrute do homem.”
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no dia de 10 de shevat de 1950 faleceu o Rebe 
anterior e o nosso Rebe assumiu a liderança do 
movimento Chabadlubavitch

O Rebe Anterior, nos dez anos (1940-1950) 

que passou nos Estados Unidos, embora confina-

do a uma cadeira de rodas, conseguiu mudar dras-

ticamente a topografia do mapa judaico. Quando 

o Rebe Menachem Mendel sucedeu a seu sogro, 

todos já esperavam que ele desse um tremendo 

empurrão ao movimento Chabad-Lubavitch. Ao 

festejarmos mais um ano de sua liderança, ficamos 

estupefatos pelo volume de seus feitos.

Chabad não tem o monopólio da dedicação 

espiritual; muitos outros fazem bastante a esse 

respeito. Porém, a performance dos chassidim do 

Rebe é ímpar. Se tentar louvar qualquer um deles 

pelo trabalho maravilhoso, ouvirá a mesma res-

posta: “Não sou eu; é o Rebe que o faz.”

E isso não é dito por humildade; é realmen-

te sua pura crença. O Rebe literalmente iniciou e 

continua inspirando todas as atividades de seus 

seguidores.

Quando observávamos o Rebe cada vez se 

exigindo mais, como poderíamos deixar de fazer 

a nossa parte? O Rebe trazia luz e lógica novas a 

qualquer assunto, refrescando nossa apreciação 

do seu sentido e nos reinspirando a atos cada vez 

maiores.

Há líderes e grupos que discordam da filoso-

fia Chabad ou de alguns de seus métodos. Porém, 

qualquer sentimento negativo  desaparece, ao ob-

servarmos a maneira que o Rebe os tratava. É fato 

conhecido que o Rebe lhes dava apoio moral e às 

vezes até ajuda financeira, pois apesar de adotarem 

atitude antagonista para com Chabad, exerciam 

uma influência positiva no fortalecimento da Torá – 

e isto é o mais importante!

O Rebe jamais deixou de atender pessoas 

simples ou causas de menor importância. A prova 

são as milhares de cartas em dezenas de volumes 

contendo conselhos, ajuda e bênçãos que estão à 

disposição de todos. Para o Rebe, nada era peque-

no nem grande demais. Os chassidim tentam seguir 

seu exemplo, ajudar material e espiritualmente a 

todos e a cada judeu, onde quer que se encontre. 

Isto é parte vital de suas vidas.

liderança do rebe 

10 shevat (3/fevereiro) nossas alegrias

aniversariantes *

* Lista parcial

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

w Parabéns ao Rabino Avraham e Sarah Steinmetz 

pelo nascimento da primeira neta Mussia, filha de 

Chaia e R. Nissim Forma. Congratulamos também as 

famílias Forma, Averbuch, Dodo e Alpern

w Nasceu o filho do Rabino Avi e Dvora Lea Tawil. 

Mazal tov também aos avós Marc e Claudia Nigri e 

Rabino Yossef e Hana Tawil

w Mazal tov ao Rabino Shamai e Chana Ende, R. 

Mendi e Dobi Koncepolski pelo 

nascimen to de seu neto e filho 

Shneur Zalman

w Ariel, filho de Márcia e Rogério 

Calderon, iniciou a colocação de 

tefilin no “770” em Nova York  

(foto ao lado). Parabéns!

José Mario Grynberg 8 Shevat 1/fev

Tufic Savoia 8 Shevat 1/fev

Natan Rosenbaum 8 Shevat 1/fev

Alberto Haim Fux 8 Shevat 1/fev

Martin Lask 9 Shevat 2/fev

Pessach Kauffman  9 Shevat 2/fev

Luis Steinecke  10 Shevat 3/fev

Mendy Calderon  10 Shevat 3/fev

Yossi Naparstek  11 Shevat 4/fev

Henry Michaan  13 Shevat 6/fev

Elias Israel  20 Shevat 13/fev

Arthur Deutsch  21 Shevat 14/fev

Kenneth Basch  22 Shevat 15/fev

Gabriel Lichewitz  22 Shevat 15/fev

Michel Hamoui  22 Shevat 15/fev

Ivo Bornsztein  24 Shevat 17/fev

Rabino Motel Zajac  25 Shevat 18/fev

Noach Gansburg  26 Shevat 19/fev

Angelo Kullock  29 Shevat 22/fev

Carlos Krybus  30 Shevat 23/fev

Zew Tabacnik  1 Adar II 24/fev

Isaac Dayan  2 Adar 25/fev

Marcelo Szpektor  2 Adar I 25/fev

Eytan Basch  5 Adar I 28/fev

Shlomo Torres  6 Adar 29/fev

fevereiro

29 BC news



30 BC news

Histórias Chassídicas
O EruditO E O COntAdOr dE 
HistóriAs 
Dois escritores procuraram Rabi Israel de Ruzhin a fim de 

pedir cartas de recomendação para suas respectivas obras. 

Um deles tinha compilado uma brilhante tese talmúdica, 

repleta de ideias originais e profundas; o outro levou um li-

vro de histórias sobre a vida dos justos. Rabi Israel deu pre-

cedência ao autor do livro de histórias, e somente depois 

tratou da obra talmúdica.

O Ruzhiner reclamou: “A Torá também começa com histó-

rias dos justos – o Livro do Gênesis – e somente depois co-

meça a relatar suas leis e preceitos. Na verdade, a primeira 

mitsvá somente aparece no Livro do Êxodo!

“Esses dois escritores são homens de grande distinção e 

cada um deles me presenteou com uma obra muito valio-

sa. Porém uma consiste das realizações em Torá do autor, 

enquanto a outra é um registro das realizações de D’us em 

Seu mundo…”

MAsHiACH Está nO Ar 
Após o falecimento de Rabi DovBer de Mezeritch em 5533 

(1772), Rabi Menachem Mendel de Horodok levou um gru-

po de chassidim para morar na Terra Santa.

Certo dia, um indivíduo um tanto desiludido subiu ao Mon-

te das Oliveiras em Jerusalém e tocou um shofar. Logo 

espalhou-se o boato de que Mashiach tinha chegado, o 

que causou grande comoção na rua. Rabi Mendel foi até a 

janela e aspirou o ar. 

“Não,” disse ele, “infelizmente, o redentor ainda não che-

gou. Naquele dia, ‘o mundo ficará repleto com o conheci-

mento de D’us, como as águas cobrem o oceano, e ‘toda a 

carne perceberá’ a realidade do Criador. Não sinto a Divina 

verdade que permeará o mundo na era de Mashiach.”

Disse o famoso mashpiah, Rabi Grunen Estherman: “Por 

que Rabi Mendel precisou ir até a janela para aspirar a pre-

sença de Mashiach? Porque a verdade toda abrangente de 

D’us já era uma realidade tangível dentro de sua casa.”

uM AlFAiAtE EM FlAgrAntE
O alfaiate da aldeia de Lubavitch tinha feito um vestido para 

Rebetsin Rivka, esposa de Rabi Shmuel (o 4º Rebe). Seu 

filho pequeno, Sholom DovBer, estava presente quando o 

alfaiate levou a roupa nova para sua mãe. Mostrando uma 

curiosidade natural de criança, o menino de quatro anos 

enfiou a mão no bolso do visitante e dali tirou um peda-

ço grande de pano – as sobras do vestido da Rebetsin. O 

alfaiate enrubesceu e gaguejou uma explicação: ele tinha 

simplesmente esquecido o retalho de tecido, pois certa-

mente não tinha intenção de esconder da Rebetsin aquilo 

que a ela pertencia por direito, etc. Depois que o envergo-

nhado alfaiate saiu, a Rebetsin Riv ka disse ao filho: “Veja o 

que você fez! Envergonhou o pobre homem…”

Mais tarde, o menino foi até o pai em lágrimas e pergun-

tou a ele como podia retificar o fato de ter envergonhado 

alguém. Mas quando o Rebe pediu ao filho para contar-lhe 

exatamente o que tinha acontecido, o menino se recusou. 

“Não basta eu ter envergonhado alguém?” exclamou o pe-

queno Sholom DovBer. “Devo ainda cometer o pecado de 

fofocar e falar mal do próximo?”

À PrOFundidAdE dA PElE
Duas vendedoras do mercado entraram em discórdia e es-

tavam gritando na sala de Rabi Baruch Mordechai de Ba-

broisk. O Rabi finalmente decifrou o suficiente das palavras 

delas para dar seu veredicto.

A parte perdedora então passou a atacar o Rabi com um 

palavreado repleto de maldições vulgares. A Rebetsin, 

atraída pela confusão, perguntou ao marido porque ele não 

retirava a mulher grosseira para fora da casa.

“Ela não tem a intenção de dizer tudo aquilo,” respondeu 

o rabino. A reação da mulher foi soltar uma nova torrente 

de impropérios que fez a primeira rodada parecer até deli-

cada. “Diga-me,” Rabi Baruch Mordechai perguntou à mu-

lher, “você gostaria de ter filhos como eu?” A mulher olhou 

na direção do céu: “Quem me dera…”

“Está vendo,” disse o rabino à esposa, “ela realmente não 

tinha a intenção de dizer isso.”



Quer participar?
dez receitas para você 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 30870313 
ou vanessakrosenbaum@chabad.org.br

brindes para crianças
Doe brindes e brinquedos novos 
para nossas crianças.
Fale com Flávia: 38039898 ou flavia@felicidade.org.br

doaçÃo mensal 

Receba um boleto bancário em sua casa. 
Fale com Rosana: 30870309 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: 30870309 ou rosana@chabad.org.br

placa em homenagem a  
entes Queridos
Nós afixamos na sinagoga e cuidamos para 
que o kadish seja recitado e luzes sejam 
acesas na data do yahrtzeit e no Yom Kipur. 
Fale com dov Pomeroy: 30870305

fundo dignidade
Fundo do Rabino que ajuda com 
discrição pessoas  necessitadas.
Fale com Rab. yossi: 30870308 ou 
chabad@chabad.org.br

presente de aniversário 
Ofereça aos seus convidados a opção de 
fazer uma doação em sua homenagem 
para o Projeto Felicidade.
Fale com Flávia: 38039898 ou flavia@felicidade.org.br

Kidush 
Patrocine um kidush de Shabat 
em suas datas especiais.
Fale com sissa: 30870318 ou sissa@chabad.org.br
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