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União e entusiasmo foram os ingredientes que marcaram o 6º Con-

gresso dos Shluchim do Brasil reunindo cerca de cem lideranças 

do Movimento Chabad Lubavitch. Entre os diversos conferencis-

tas que abordaram assuntos relevantes, o encontro contou com a 

presença de dois convidados especiais: Rabino Menachem Mendel 

Gluckow sky, secretário do Conselho Rabínico Chabad de Israel e 

Rabino Chabad de Rechovot e Rabino Moshe Rosenberg, dos Esta-

dos Unidos, um dos responsáveis pelo sucesso singular do chabad.

org, site mundial do Chabad.

Este evento anual tem servido como um meio renovador de energia 

para o fortalecimento e continuidade do trabalho de cada um, divul-

gando instrumentos práticos para vencer desafi os e compartilhar 

conquistas dentro de suas respectivas comunidades. 

Pá gs. 14 a 16

6º CONGRESSO DOS EMISSÁRIOS E ATIVISTAS 
DE CHABAD-LUBAVITCH DO BRASIL

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

destaques da edição

TATIANA BELINKY
Ela ocupa um lugar na Academia 
Paulista de Letras, mas sobretudo no 
coração de todas as crianças. Pág. 6
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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.
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mensagem do Rabino

A Festa Eterna
Hoje em dia, em toda parte, pessoas de nível intelectual e profissional elevado es-

tão voltando às suas raízes judaicas. E ainda mais, estão confundindo aqueles “sá-

bios” que optaram pelo caminho de prazeres sem limites e que não entendem como 

alguém pode se privar da liberdade do mundo moderno para praticar a sua fé. 

A Festa de Purim que ocorre este mês é a melhor resposta possível. É uma festa 

curiosa, parece que está trazendo uma mensagem de “beba e esqueça o mundo”. 

Mas os mestres descrevem Purim como uma festa tão grande a ponto de dizerem 

que Yom Kipur é como Purim!

Além disso, disseram que mesmo na Era Messiânica Purim continuará da mesma 

forma. Por que Purim é tão importante? Porque representa a nossa percepção do 

mundo e da vida.

O mundo parece ter regras naturais que governam todas as situações. A religião é 

descrita como bobagem, ou ainda pior: começam a circular dúvidas sobre a exis-

tência de D’us. A leitura superficial da História de Purim até ajuda a reforçar essas 

tendências, afinal o nome de D’us não aparece nenhuma vez no livro inteiro. Porém 

olhando um pouco mais profundamente, à medida que a história se desenrola, ve-

mos acontecerem milagres que parecem resultado de ações humanas. Mas não são. 

D’us trabalha através de nós, Ele usa a máscara chamada de natureza. Porém por 

trás dela é Ele que dirige o destino dos indivíduos e das nações. 

Esta é a história de Purim. Cenas e fatos isolados de repente ganharam sentido e co-

nexão, e mais uma vez a mão Divina puxava os pauzinhos da vida. Às vezes achamos 

que não existe um Criador ou que não há necessidade de religião, porém quando 

olhamos mais de perto encontramos D’us atuando por trás dos bastidores, pronto 

para ajudar ou consolar os merecedores de Sua presença.

Essa é a razão da busca de D’us por parte de jovens bem informados. Estes enten-

dem a história de Purim, para eles a “máscara” foi retirada, sabem que a religião é 

para todos e em todas as situações.

Que a mensagem eterna da Festa eterna continue para sempre conosco.

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
De 1 a 6 março – 18h30
De 7 a 23 março – 18h15
25 a 30 março – 18h

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras
2 março – 18h30
9, 16 e 23 março – 18h15
30 março – 18h

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 – 15 min 
antes do horário das velas * 

Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

Você também pode assistir à 
Série Vídeo Torá Viva online
em www.chabad.org/626747

*Veja o horário das velas no verso deste informativo
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w Homens, mulheres e crianças estão convidados 
a participar.

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

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

w Bufê de kidush oferecido após os serviços. 

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

BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!

HOSPITALIDADE NO SHABAT
Se você gostaria de receber ou ser recebido nu ma re fei  ção 

de Shabat, favor telefonar de 2ª a 6ª fei ra para 3081-3081, 

com Rabino Yossi ou chabad@chabad.org.br

 w Saul Wajsbrot (Yahrtzeit de Chana Sara)
 w Abrão Zimberg (Aniversário)
 w Jayme Goldsztajn (Aniversário)
 w Henrique Michaan (Aniversário)
 w Lea Rachel (Aniversário)

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
CABALAT SHABAT  
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS

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

BC News_mar3.indd   4 23/02/12   18:41



DICAS
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ALEGRE-SE!
Conforme o Talmud, ao entrar o mês de 
Adar, devemos aumentar nossa alegria. Veja 
abaixo uma seleção de 10 Caminhos Curtos e 
Garantidos para a Alegria

1. Realize cinco atos de bondade essa semana
Leve flores a um amigo ou ajude uma vizinha idosa a 

carregar as compras. Estudos demonstram que cinco 

atos altruístas por semana é uma forma genuína de ele-

var o astral.

J

2. Ouça a música que você mais gosta
A música traz alegria ao liberar um hormônio chamado 

endorfina, que faz o cérebro se sentir bem.

J

3. Dê risada
Conte uma piada,ou peça aos seus amigos e família que 

lhe contem anedotas ou histórias divertidas. Uma boa 

risada ou uma gargalhada estrondosa eleva os níveis de 

substâncias químicas no cérebro e afasta o estresse.

J

4. Adote uma postura alegre
Endireite os ombros, fique de pé ereto, e quando cami-

nhar, dê passos largos e rápidos. Esta é a linguagem cor-

poral de uma pessoa feliz. e estudos mostram que agir de 

maneira feliz pode ajudar você a sentir-se mais feliz.

J

5. Faça algo novo
Faça alguma coisa nova. Tentar novidades ajuda a turbi-

nar emoções positivas.

J

6. Mantenha uma taxa de 5 para 1 das emoções 
positivas para as negativas
Diminua as reclamações e críticas e aja positivamente 

consigo mesmo e com os outros. Pesquisadores na Uni-

versidade da Carolina do Norte dizem que quando expe-

rimentamos ao menos três vezes mais emoções positivas 

que negativas, nos sentimos mais felizes. Cinco a um é 

ainda melhor.

J

7.  Estabeleça limites claros entre o trabalho e o lar
Desligue o celular ou Blackberry e desconecte-se de seu 

iPad ou laptop quando chegar em casa. Isso pode reduzir 

o estresse no lar e ajuda você a sentir-se mais próximo de 

seu parceiro, filhos e netos.

J

8. Valorize o “suficientemente bom”
Você não perdeu três quilos esta semana… mas perdeu 

um quilo? É uma vitória, não uma derrota. 

Estudos feitos com grandes populações mostram que pes-

soas com expectativas mais realistas têm mais sucesso, 

são mais felizes do que aqueles que buscam a perfeição.

J

9. Liberte seu “Renoir” interior 
Crie um cartão dando parabéns, decore um bolo, plante 

um jardim, faça um objeto artesanal. Trabalhos criativos 

nos fazem entrar num estado de espírito longe do tem-

po, livre de preocupações, que é tanto absorvente quanto 

estimulante.

J

10. Imagine que você já está feliz
Feche os olhos e veja-se fazendo algo que faz seu cora-

ção cantar. Especialistas dizem que esta “experiência em 

pensamento” aumenta a autoconfiança e ajuda a tornar a 

felicidade um hábito.

Conteúdo extraído do Reader’s Digest
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EntrEvista com Tatiana Belinky

BC NEWS: Conte-nos um pouco sobre sua base judaica. 

Quais as lembranças da casa de seus pais e avós?
TATIANA: Meu pai era o mais jovem de uma família de 

15 filhos. Meu avô era de Riga e muito religioso. Era qua-

se rabino, sabia tudo, e como um autêntico Chabad era 

bastante alegre e descontraído. Do lado da minha mãe 

eram 15 filhos também. Meus avós eram ortodoxos, mas 

de uma forma mais rígida. Meu pai devia ter uns 25 anos 

quando nasci. Eu tornei-me agnóstica. 

BC NEWS: Como foi sua chegada e adaptação no Brasil?
TATIANA: Sempre vivi cercada de livros e lia muito, em 

russo principalmente e alemão. Meu pai era poliglota e 

para mim as línguas nunca foram um mistério. Cheguei 

da Rússia aos 10 anos com quatro idiomas. Tinha sido 

educada para ler muito, ir ao teatro, concertos. Ao chegar 

no Brasil senti falta de tudo isto. Lembro quando nasceu 

meu irmão mais novo no Brasil. Foi a primeira vez que 

andei de elevador e de ônibus. Falo que fui ‘irmãe’, pois 

cuidava dele. Nossa casa era casher, em respeito aos 

meus avós. Lembro de minha avó paterna cobrindo a ca-

beça com seu xale, acendendo as velas de Shabat. Meus 

pais nos colocaram numa escola alemã, meio fascista. 

Ficamos lá poucos meses, até meu irmão levar um tapa 

no rosto de um professor e me contar. Imediatamente 

mandei-o pegar suas coisas e saímos sem nos despedir. 

Nunca voltamos. Meus pais jamais ergueram sequer a 

voz para a gente, imagina a mão! 

BC NEWS: Como conheceu o Beit Chabad, a D. Esther z”l, 

e que trabalho realizou nesta época para a instituição?
TATIANA: Quando soube que um casal abriu um Beit Cha-

bad em S. Paulo, tomei a iniciativa de ir lá me apresentar. 

Fui convidada para traduzir alguns textos para a revista e 

sempre fiz isto como cortesia. Desde lá sempre mantive-

mos contato e amizade. Eu dominava bem o português e 

além das traduções fazia rimas, quando necessário, do in-

glês para o português. D. Esther era uma pessoa muito in-

teligente e exigente também. Falava russo e trabalhamos 

juntas em incontáveis ocasiões. Tive dois filhos, o André, 

Tradutora, escritora, roteirista e adaptadora de obras, Tatiana recebeu o célebre Prêmio Jabuti em 

1989 e ocupa a 25ª cadeira da Academia Paulista de Letras. Foi uma grande colaboradora voluntária 

nas publicações do Beit Chabad. Dedicamos esta entrevista a seu aniversário em 18 de março, quan-

do completará 93 anos (que viva até os 120!)

Por Daisy T. Maltz

Entrei em sua sala e Tatiana estava lá sentada, cercada 

por livros, mesas de apoio em meio às suas anotações. 

Ela nunca para, conforme suas palavras: “Se a gente para 

de trabalhar emburrece!” Conversar com uma talentosa 

escritora, tradutora, poeta, é uma honra e uma grande 

lição. Aos 93 anos sua memória continua intacta e por 

baixo dos cabelos brancos reina uma cabeça privilegiada, 

uma inteligência viva, sutil, sempre afiada. 
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BC NEWS: A senhora possui algum sonho que gostaria 

de ver realizado?
TATIANA: Esta história de sonho… tenho um fato engra-

çado que aconteceu quando dei uma palestra numa rádio 

de Campinas, com uma plateia assistindo. Observei que 

estava ficando tarde e o programa se estendia. Perguntei 

se alguém tinha mais alguma pergunta. Uma moça levan-

tou-se e fez a clássica indagação: “A senhora que é tão 

realizada… ainda tem um sonho?” “Sim”, respondi. “Meu 

sonho é muito interessante, sabe qual é o meu sonho? É 

ser magra em tempo integral!” Hoje enxergo mal, ouço 

mal, caminho mal, mas sonho muito bem. No meu sonho 

faço tudo isto muito facilmente: corro, leio, escuto tudo… 

quando sonho! É minha vida paralela.

BC NEWS: Gostaria de deixar aqui registrado algum 

conselho para as crianças?
TATIANA: Para as crianças e também para os adultos. 

Crianças adoram livros, os adultos é que atrapalham. Não 

as impeça, deixem as crianças pegarem nos livros, tenha-

os em abundância em casa. Há escolas que possuem 

bibliotecas, mas as crianças não podem tocar em seus 

volumes, para não estragar… Crianças, usem seus sentidos 

para sentir tudo a cada minuto. O nariz é para cheirar, não 

só para assoar. A boca para falar, não apenas para comer. 

Inspiro-me só de olhar para vocês. Aliás quando vocês, e 

seguidamente acontece isto, me perguntam de onde vem 

a inspiração para minhas ideias, na verdade tudo sai muito 

fácil. Elas passam bem na minha frente e eu as apanho 

assim (gesticulando, pegando o ar com a mão).

que sofreu um acidente de moto quando morava na Fran-

ça e teve morte instantânea aos 25 anos, e Ricardo, que 

também contribuiu com o Beit Chabad. Ricardo não fez 

bar mitsvá, não quis. Mas seu filho quis, aos treze anos. En-

tão, resolveram fazer bar mitsvá juntos e recebemos apoio 

do Rabino Alpern para realizá-los no Beit Chabad.

BC NEWS: Em que área a senhora mais se sentiu reali-
zada?
TATIANA: ‘Realizada’ é uma palavra boba. A gente está 

sempre realizando, a todo instante. Mas na próxima vida 

quero ser linguista. Aos 8 anos eu tinha um diário onde 

contava o que gostava, o que não gostava. Não reclamava 

de nada. Eu dizia para meu pai que queria ser bruxa, pois 

as fadas eram muito boazinhas, mas queria ser uma bruxa 

bonita. Mas isto até conhecer Emília de Monteiro Lobato. 

Ela dizia: “Eu sou a independência ou morte!” Ela me con-

quistou. Minha bruxa era Emília. Fui a primeira roteirista 

que se atreveu a adaptar as obras de Monteiro Lobato pa-

ra a TV ao lado de meu marido. Nunca assinamos um só 

contrato. Júlio queria ter liberdade para criar, ser indepen-

dente. Acabamos trabalhando neste projeto por 13 anos. 

BC NEWS: Em sua opinião, história tem que ter sempre 

moral? 
TATIANA: D’us me livre! Meu pai me contava fábulas e eu 

adorava as histórias com bichos. Mas quando ele ia ler a 

moral, eu mandava parar por aí: “Pai, deixa eu usar a ca-

beça, imaginação. Eu mesma invento”. Nada de moral da 

história, que cada um tire sua própria conclusão!

BC NEWS: O melhor presente… 
TATIANA: Ah! Certa vez um de meus netos. Eduardo, com-

pletava seis anos. Como estava atrasada para o aniversário, 

levei um pacote de livros sem tempo para embrulhar. 

Ele falou: “Isto não é presente!” E completou: “Presente 

tem que vir embrulhado num papel, amarrado numa fita 

bonita.” Foi aniversário de outro de meus ne tos, e olha que 

desta vez tomei cuidado para levar os li vros embrulhados. 

Ele estava lá, cercado por lindos brinquedos. Pensei que 

deixaria o meu certamente de lado. Minha surpresa foi vê-

lo deixar todos seus novos e maravilhosos brinquedos de 

lado e começar a ler o meu presente.

Tatiana com seu pai em 1921

“Meu prêmio maior é saber que meus livros irão pa-
ra as mãos das crianças: se elas sorrirem, se emo-
cionarem, ou ficarem pensativas, eu ficarei feliz”
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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, fi losofi a, 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
 Coreografi a 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 17 de março.

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

AULAS SEMANAIS

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

DOMINGO

9:00 Shabsi Alpern 
 Café da manhã com debate de histórias comoventes *

9:30 Daniel Eskinazi
 Bíblia, fi losofi a, 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 fi lhos - Avot Ubanim
 Os pais estudam com seus próprios fi lhos sob a 
 orientação de um professor *

 
19:30 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico

21:00 Avraham Steinmetz
 Conceitos chassídicos *

SEGUNDA-FEIRA

9:00 Avraham Steinmetz
 Tratado do Talmud

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)

20:10 Avraham Steinmetz
 Ética nos negócios *** (Livraria da Vila-Pinheiros)

21:00 Shamai Ende
 Sabedoria do Rebe (residência de casais)
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TERÇA-FEIRA

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

9:20 Daniel Eskinazi
 Provérbios de Salomão **

10:10 Avraham Steinmetz
 Conceitos na parashá **

10:10 Avraham Steinmetz
 Conceitos na parashá **

11:00 Dovber Nurkin
 Salmos **

12:00 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 *** (Banco Daycoval)

QUARTA-FEIRA

13:00 Avraham Steinmetz
 Ética nos negócios *** (lunch & learn – Faria Lima)

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
 Cabalá (residência em Pinheiros)

QUINTA-FEIRA

10:15 Avraham Steinmetz
 Mapas da alma ***

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

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

20:30 Avraham Steinmetz
 Conceitos chassícos *

SEXTA-FEIRA

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

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

9:00 Avraham Steinmetz
 Tratado do Talmud

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 *

17:00 Shabsi Alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

18:00 Israel e Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

18:15 Shabsi Alpern
 Histórias calorosas de nossos ancestrais

18:15 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **
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CHÁ DA TARDE
FILME: VISITANDO JERUSALÉM
A primeira atividade do ano do grupo foi uma projeção 

do filme “Visitando Jerusalém”, assistido por 18 senhoras 

que adoraram o tour pela cidade. O documentário impres-

sionou mesmo aquelas que conhecem Jerusalém, pois 

mostra particularidades dentro da cidade nova, antiga e 

do Templo. No final aproveitaram para saborear pipoca e 

bolos e colocar o papo em dia no retorno das férias. Após 

4 meses de atividades do Chá da Tarde, as participantes 

já criaram um vínculo de amizade e curtem sempre uma 

conversa animada ao final dos encontros.

TU BISHVAT, COM FLORES E FRUTOS
Na quarta-feira, dia 8 de fevereiro, Rabino Yossi Alpern 

falou para as senhoras do Chá da Tarde sobre o signifi-

cado da festa de Tu Bishvat, o Ano Novo das Árvores. Es-

pecificamente é costume comer dos frutos pelos quais 

a Terra de Israel é enaltecida: “Uma terra de trigo e ce-

vada, uva, figo e romã; uma terra de azeitona e mel (de 

tâmaras).” Soraya Baras, especialista em arranjos florais, 

ensinou uma técnica ao grupo montando cada uma seu 

lindo buquê. Soraya ministra oficinas e faz arranjos para 

eventos. No lanche não poderiam faltar: frutas novas ce-

lebrando a data. 

DANÇA
Uma atividade muito diferente aconteceu em 14 de feve-

reiro. Berta Beraja, especializada em dança senior, ensinou 

esta modalidade às participantes que se animaram muito 

com a novidade. Trata-se de uma dança que se faz senta-

do, e pode ser feita em casa e por pessoas de qualquer ida-

de. Estimula a circulação e a coordenação motora, preser-

va a força muscular e trabalha o equilíbrio, algo essencial 

a partir de certa idade. Foram colocados vários estilos mu-

sicais e a animação foi garantida. Depois da atividade, Cha-

ni Alpern deu uma breve explicação sobre a data de 22 

de Shevat, que marca o falecimento da Rebetsin Chaya 

Mushka, esposa do Rebe.

Para mulheres da melhor idade. As interessadas devem  
entrar em contato com Vanessa pelo telefone: 3087-0313  
ou vanessakrosenbaum@chabad.org.br

CONTATOS ÚTEIS 
Soraya Baras (Elegant Flower - arranjos florais): 8563-6887

As amigas Lili Katz e Helena Kahn na tarde da sessão-pipoca.  
Abaixo, aula de dança senior com Berta Beraja

As participantes do Chá da Tarde aprendem a montar arranjos florais 
com Soraya Baras

Acima, à esquerda, arranjo floral preparado pelas participantes em Tu 
Bishvat e, à direita, alguns dos frutos de Israel servidos na ocasião

SEMPRE AO SEU LADO
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FARBRENGUEN: 10 DE SHEVAT
Em 2 de feveireiro, antecipando 10 de Shevat, o Beit 

Chabad Central realizou o tradicional farbrenguen 

em comemoração à data que marca o aniversário de 

falecimento do Rebe Yossef Yitschac e o início da li-

derança do nosso Rebe.

Uma hora antes foi apresentado um vídeo muito in-

tenso do Farbrenguen realizado pelo Rebe em Yud 

Shevat do ano 5732/1972 com 80 min. de duração 

dividido em três diferentes momentos daquele en-

contro chassídico. Em seguida, de uma forma muito 

emocionante, vários rabinos dirigiram a palavra ao 

público que lotou os salões. 

“Participamos ativamente dos encontros, temos 

prazer em vir. Moramos nos Jardins, bem pertinho 

da R. Melo Alves e uma vez por semana temos 

passado aqui tardes bem gostosas.”

Estela Salztein e Anna Rosa Fainzilber

“Gostaria de transmitir o sucesso que tem sido nosso 

encontro, oferecido pelo Beit Chabad Central e dirigido 

pela Vanessa Rosenbaum. É uma iniciativa maravilhosa 

proporcionar atividades tão legais. Estou adorando 

e tento vir sempre que possivel. Aproveito muito e 

agradeço esta oportunidade.”

Sara Kurc
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AV • agosto

ELUL • setembro

SIVAN • junho

IYAR • maio

SHEVAT • fevereiro 

NISSAN • abril

ADAR • março

Beleza Não é Superficial

Sonho Realizado

Impressão & Expressão

Composição da Alma
A Mulher Espiritual

A Mulher Essencial

A Mulher Interior

A Mulher Completa

Cultivando o Jardim

Tudo Num Dia de Trabalho

Paixão & Compaixão 

A Mulher Exterior

A Mulher de Família

A Mulher Profissional

Participe de uma nova série do Rosh Chôdesh Society: As Sete Dimensões da Mística Feminina

Próxima aula: 

quinta-feira, 
1º de março, 
às 20h30

com Sarah A. Steinmetz

Retrato
de uma        

  Mulher

ocê tem o necessário para ser mulher? 
Neste curso, no decorrer de sete 
sessões, desvendaremos a alma, o 
espírito e a dinâmica mística de ser 

mulher, descobrindo uma abordagem prag-
mática para implementar estas forças femini-
nas na prática. Orientadas por textos judaicos 
clássicos e cabalísticos, examinaremos temas 
como beleza, amor, relacionamentos, carreira, 
família, educação e espiritualidade – conec-
tando as várias facetas da feminilidade numa 
harmonia sincronizada.
Damos as boas vindas a você; venha explorar 
as sete dimensões de sua mística feminina.

V

Saia fortificada com a auto-percepção para ser toda a mulher que você pode ser

As aulas serão no Beit Chabad Central, R. Dr. Melo Alves, 580
Entrada franca  –  Mais informações com Sarah: 3081-3081 
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SOL E CÉU AZUL NO PACOTE
No domingo 29 de janeiro foram abertas novamente ao 

público as portas do sítio em S. Lourenço da Serra, quando 

mais de 300 pessoas puderam desfrutar da maravilhosa 

paisagem num dia excepcionalmente ensolarado.

A quadra poliesportiva foi ocupada por diversas “equipes” 

animadas. As crianças aproveitaram os passeios de tren-

zinho, a fazendinha, o passeio de charrete e o pedalinho, 

diversões sempre oferecidas pela estrutura do sítio, além 

das artes e sorteios de lindos prêmios. Tudo acompanhado 

do delicioso e completo buffet de hambúrgueres feitos na 

churrasqueira, batatas fritas, saladas que agradou a todos. 

Uma novidade foi incrementada no sítio e agora fi cou fácil 

não perder as atividades: alto-falantes foram instalados em 

locais estratégicos para que todos possam escutar os anún-

cios ao longo do dia e as músicas animadas. Agora só resta 

esperar o próximo evento, ninguém vai querer fi car de fora! 

TU BISHVAT NO CAMPO
Foi uma festa e tanto o domingo que celebrou o Ano Novo 

das Árvores (ocorrido em 8 de fevereiro). O espaço para 

correr e gastar as energias é sempre perfeito. Apesar do 

dia chuvoso em S. Paulo, no Sítio o tempo fi cou agradável.

Água de coco gelada, algodão doce e hot dog, além de sa-

ladas de frutas deram nome ao encontro: Domingo Tropi-

cal. A entrada foi de R$ 10,00 a partir de 5 anos. Quem foi 

se divertiu. Agende-se para o próximo! 

Reservas para o ônibus que sai do Bom Retiro, segue por Hi-
gienópolis e Jardins devem ser feitas com antecedência. Mais 
informações: 3081-3081 com Mônica

domingo no sítio
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ACONTECEU

O Kinus Hashluchim e Askadim do Brasil 5772 foi realiza-

do em 20 e 21 de fevereiro em S. Paulo reunindo repre-

sentantes Chabad-Lubavitch de todo o país. O encontro 

incluiu workshops, palestras, almoços e farbrenguens. 

Uma troca enriquecedora de experiências foi compartilha-

da entre todos os emissários. Hoje o Chabad está presen-

te em Sal vador, Recife, Belém, Brasília, Belo Horizonte, 

Rio de Ja neiro, Curitiba, S. André, S. Paulo, Santos, Porto 

Alegre e Manaus. Além dos brasileiros, o encontro contou 

com a presença de dois palestrantes internacionais: rabi-

nos Mendel Gluckowsky de Israel e Moshê Rosenberg dos 

Estados Unidos. O brilhantismo do rabino Gluckowsky, 

evidenciado em seis palestras intensas sobre temas atu-

ais, impressionou profundamente os participantes.

O congresso foi encerrado com um banquete no Beit Cha-

bad do Itaim. Na ocasião, foi promovida uma sessão da 

Câmara Municipal de S. Paulo, representada pelo verea-

dor Floriano Pesaro, autor da lei que institui 11 de Nissan, 

data de nascimento do Rebe, como o Dia do Ensino e Par-

ticipação Coletiva. Pesaro declarou: “Devo salientar a rele-

vância do Chabad no Brasil e no mundo e o papel de um 

homem sábio, Rabino Menachem Mendel Schneerson, o 

Rebe, líder dos judeus e de tantas pessoas. Ele evidenciou 

a im portância da educação para uma sociedade mais justa.” 

Rabino Shabsi Alpern, diretor do Beit Chabad Central sa-

lientou: “O Dia da Educação é relevante na medida em que 

a educação é a única solução para a dor da humanidade, ca-

paz de mudar a mentalidade do mundo. Que possamos tra-

balhar juntos em prol da nossa comunidade e do Brasil, que 

sempre acolheu e continuará acolhendo todas as minorias.”

6º CONGRESSO DOS EMISSÁRIOS E ATIVISTAS DE CHABAD DO BRASIL

Shluchim e convidados no banquete de encerramento realizado no Beit Chabad do Itaim dançam e cantam celebrando a união e sucesso do 
encontro, que reuniu ativistas de todo o Brasil

Entre os oradores do banquete, Daniel Citron, vice-presidente do Beit Chabad do Brasil, vereador Floriano Pesaro, da Câmara Municipal de S. 
Paulo e Rabino Yossi Schildkraut, diretor do Beit Chabad do Itaim
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ARAB. MOSHE 
ROSENBERG

Farbrenguen realizado no Beit Chabad do 
Itaim, após o banquete

Workshop na sinagoga do Beit Chabad 
Central

Rabino Yacov Gerenstadt, do Beit Chabad do 
Brooklin e Rabino Eddy Khafif, da Vila Ma-
riana em momento de descontração em uma 
das refeições. Abaixo, uma das inúmeras 
con ferências que ocorreram em nossa sede

Como descobriu sua vocação para 
informática e quando iniciou seu 
trabalho no chabad.org? 
Foi através do Moshe Berghoff, um 

amigo que sabe tudo sobre TI (Tec-

no lo gia da Informação) e que per-

cebeu como esta área me fascinava. 

Apesar de eu estar muito envolvido 

em meus estudos de semichá (di-

ploma rabínico), Berghoff achou 

que eu me encaixaria muito bem no 

site chabadonline.com. Criamos um 

sistema onde disponibilizamos gra-

tuitamente uma página para cada 

sheliach (emissário), hoje conhecido 

como Chabad Cen ters Online. To-

dos que iniciaram o projeto tinham 

um sonho em comum: criar um site 

onde qualquer ju deu, onde quer que 

estivesse pudesse encontrar qual-

quer assunto judaico de seu interes-

se em um único en dereço. O sonho 

tornou-se realidade.

Atualmente, quais são suas tarefas 
e seus maiores desafios no site? 
Meu trabalho abrange assistência a 

todos os shluchim que utilizam nosso 

sistema. Isto cobre administração dos 

sites, serviços de comunica  ção, no vas 

ferramentas, correio ele trô ni co, pu-

blicações e assistência pa ra editores 

internacionais. Nos so maior desafio é 

equilibrar tantas res ponsabilidades. 

Temos 5 programadores executan-

do trabalho de 15, em tempo integral.

O que mais o fascina nesta rede de 
referência mundial?
Esta tecnologia possibilita ter em 

mãos uma ferramenta cada vez mais 

po  derosa para qualquer coisa que a 

pes soa precise ou esteja buscando. 

Ho  je conta mos com sites em 7 idio-

mas e estamos constantemente in-

vestindo em tec nologia. Até hoje já 

disponibilizamos 1.350 sites. Uma 

das coisas que mais me fascina sobre 

cha bad.org  é que ele possui 60 pes-

soas trabalhando no mundo todo, co-

la boran do com ar  tigos e comuni can -

do-se atra vés de ví deo-conferências, 

chat: to dos uni dos pelo mesmo ide-

al. O chabad.org construiu esta re de 

mundial. 

Como foi participar do kinus?
Gostaria de agradecer ao Rabino Yos-

si Alpern pelo convite e pela parceria 

realizada entre o Beit Chabad Cen-

tral e o chabad.org que deu origem 

ao pt.chabad.org. O site tem permiti-

do ajudar vários shluchim brasileiros. 

No kinus tive a oportunidade de ex-

plicar como funciona nosso banco de 

dados tanto aos shluchim que já uti-

lizam o pt (hoje são 16), quanto  aos 

que gostariam de aderir. Para isto, 

eles podem contar com uma equi-

pe de excelentes profissionais traba-

lhan do com comprometimento e 

mo  ti vação. Servir ao próximo é a nos-

sa meta!

Natural da Florida, formou-se em Sis -
temas de Informação. Hoje faz par te da 
equipe do site mundial chabad.org im-
plementando as ferramentas do portal 
a todos os shluchim que desejam apro-
veitar os inúmeros serviços oferecidos
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É sua primeira vez no Brasil? Qual a impressão sobre 
nossa comunidade? 
É a segunda vez que venho ao Brasil. Estive aqui há 10 anos, 

em homenagem ao centenário de nascimento do Rebe. 

Viajo muito proferindo palestras e sinto-me muito inspira-

do ao ver as diferentes comunidades e o trabalho especifi-

camente do Chabad e seu crescimento ao redor do mundo. 

É um prazer ver o sucesso do trabalho do Chabad no Brasil. 

Dos lugares por onde viajou, algum lhe causou maior 
impacto? 
Definitivamente. Há certos países onde se nota o tremendo 

impacto causado pelos shluchim do Rebe. Fico impressio-

nado ao ver o que aconteceu com a semente original que 

ele plantou. Há locais onde Chabad faz toda a diferença e 

segura tudo o que está ligado ao judaísmo. A gente ques-

tiona o que seria de determinado local e comunidade se o 

Rebe não tivesse enviado seus emissários. Ninguém pode-

ria imaginar o alcance que o sonho, a visão e a liderança do 

Rebe traria ao mundo. Para mim esta é a maior inspiração 

que levo comigo o tempo todo, onde quer que eu vá. 

Como o senhor escolheu exercer o rabinato?
Fui enviado a Israel pelo Rebe há 34 anos. Em 1976 ele de-

clarou: “Quero enviar pessoas que irão me representar e 

ajudar a construir o país em termos materiais e espirituais.” 

Os dois focos originalmente foram Tsfat e Jerusalém. Os 

emissários eram jovens casais ou jovens rabinos em idade 

de casar. A instrução a estes rapazes era ‘casem e constru-

am a sua vida lá’. Em 1981 fui trabalhar em Rechovot. Nos-

sa comunidade – que começou com 18 famílias e hoje con-

tabiliza 450 – conta com sinagoga, escolas para meninos e 

meninas, yeshivá, micvê e todo o apoio necessário. 

Quais são suas atribuições atuais em Israel? 
Faço parte do Conselho Rabínico Chabad de Israel. Todos os 

assuntos nacionais são tratados por mim e mais um ra bi no. 

Levamos ajuda a famílias que enfrentam di ficuldades finan-

ceiras proporcionando mais conforto e de cência. Na época 

RAB. MENACHEM MENDEL GLUCKOWSKY
Secretário do Conselho Rabínico Chabad de Israel e Rabino Chabad de Re-
chovot, é mundialmente requisitado e foi o convidado de honra do Kinus
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das Grandes Festas levamos apoio ma te rial e espiritual a to-

dos que necessitam. Como parte do Conselho, tratamos de 

todos os tipos de questões envolvendo indivíduos e entida-

des principalmente os relacionados a educação e vida fami-

liar. Hoje estamos cientes dos problemas que todos estão 

tendo com os jovens, em todas as correntes e grupos. Edu-

cação é o meu forte e é onde mais dedico minha atenção. 

Na sua opinião, quais são hoje os maiores problemas 
enfrentados pelos judeus em Israel e na diáspora? 
As maiores questões são educação e identidade judaica. 

Antigamente dizíamos que as muralhas do gueto caíram, 

hoje vemos que caíram as paredes de nossas sinagogas, 

de nossas casas e a rua invadiu nossos lares como um tsu-

nami. Diria que educar jovens é um dos maiores desafios 

da atualidade, tanto para pais quanto para educadores. O 

Rebe declarou inúmeras vezes que estamos próximos da 

Era Messiânica e portanto devemos preparar os judeus e a 

humanidade para este momento histórico. A vida de todos 

pode tornar-se melhor fazendo atos de bondade. 

Será que nossas escolas estão preparadas para en-
frentar este”tsunami”? 
Nossas instituições devem promover um contato cada vez 

mais pessoal com os alunos, um a um, e isto criará uma 

proteção, um abrigo e uma atmosfera mais agradável. Nes-

ta tarefa, a casa exerce papel fundamental. Deve ser um lar 

de união, alegria, calor e carinho. Entendo que os pais este-

jam estressados no final do dia, mas devem reservar tem-

po precioso para os filhos criando mais laços afetivos, sen-

do bons ouvintes e passando momentos juntos, como no 

Shabat com horas de qualidade. Esta conexão íntima com 

nossos filhos é a chave que faz toda a diferença.

Que recomendação o senhor daria aos jovens para 
seu futuro?
Vivenciem muitas cenas judaicas, participem de aulas, de 

co lô nias de férias, procurem ambientes e círculos de ami za-

des cor retas. O mundo de hoje é muito forte em mar ke ting 

e mui tas vezes trás um pacote que não é para nós. De ve-

mos divulgar nossos ‘produtos’, nossos valores que tra zem 

a ver dadeira felicidade e realização. Busquem sem pre um 

am biente saudável. O Rebe certa vez comparou nos sas ins-

ti tui ções de ensino com as Nuvens de Glória que cer ca vam 

e pro tegiam o povo judeu no deserto, na saída do Egi to. E 

esta é a chave do sucesso e segurança em nossos dias.
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Projeto Felicidade 
PARA SER UM VOLUNTÁRIO:
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felici da de.org.br

O ano de 2011 contou com 833 participantes no Projeto Feli ci da de. Mui-

tas crianças celebraram seu aniversário através do kit festa que, além 

da festa e presentes, leva uma alegria contagiante. As Casas de Apoio 

que têm participado das atividades na sede, as crianças que receberam 

visitas em hospitais e em seus lares, o apoio e orientação fornecidos às 

famílias através de nossos voluntários, as atividades especiais promovi-

das pelo Projeto, tudo isto é uma soma impossível de ser contabilizada 

apenas em números e gráficos.

Números do Projeto

TOTAL DE PARTICIPANTES POR SEMANA EM 2011
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TOTAL DE PARTICIPANTES DESDE 
O INÍCIO DO PROJETO FELICIDADE

DESDE O INÍCIO DO PROJETO 
FELICIDADE (abril/2001):

H Foram entregues 1.272 kits-festa 
(num raio de 80km da sede)

H 1.668 crianças correspondem-se 
conosco

H Tivemos um total de 529 
falecimentos

ANO          CRIANÇAS

2001 208

2002 401

2003 421

2004 376

2005 382

2006 414

ANO          CRIANÇAS

2007 367

2008 374

2009 363

2010 367

2011 286

TOTAL 3.959

TOTAL DE CRIANÇAS COM CÂNCER ATENDIDAS  
DESDE O INÍCIO DO PROJETO

2001 664 24 semanas

2002 1.250 37 semanas

2003 1.308 38 semanas

2004 1.176 31 semanas

2005 1.192 32 semanas

2006 1.260 33 semanas

2007 1.101 29 semanas

2008 1.112 32 semanas

2009 1.048 32 semanas

2010 1.106 32 semanas

2011 833 33 semanas

TOTAL 12.050 
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LEV é uma organização que promove visitas a pessoas 

que encontram dificuldade para sair de casa, seja por 

doença, solidão ou por vontade própria. Nessas visitas 

os voluntários levam alegria, atenção e bom humor, 

ajudando a melhorar seu estado emocional e espiritual. 

Tenho 46 anos e vivo sozinho desde o falecimento de 

minha mãe, em fevereiro de 2009.

 Tenho uma doença neuromuscular progressiva cha-

mada Amiotrofia Espinhal Progressiva tipo III. Meu diagnós-

tico foi feito só quando eu estava com 19 anos de idade.

 Resumindo a história, por eu viver sozinho e ter uma 

cachorra, Luna, que é minha companhia, sempre que eu 

precisava sair tinha que deixá-la presa no lavabo de casa. 

Faço hidroterapia e treino adestramento paraequestre 

(mon to a cavalo) em Ibiúna, duas vezes por semana, e 

sempre que me ausentava deixava a Luna presa.

Foi graças a um benfeitor que me ajudou financeira-

mente, contatado pelo projeto Lev do Beit Chabad Central, 

que pude colocar um portão dentro de minha garagem, 

separando o local onde guardo o carro do local onde fica a 

cachorra. Deste modo, posso sair de casa abrindo o portão 

principal da garagem e deixá-la livre para brincar e correr, 

sem ter o perigo de ela fugir para a rua. Fico assim mais ali-

viado para realizar minhas atividades. Somos muito gratos 

à pessoa que nos ajudou! Tanto eu como a minha cachorra!

 Fiquei sabendo do Projeto Lev graças à minha corre-

tora de seguro, cuja mãe idosa recebe visitas de voluntários 

do Projeto. Eu acredito que a criação e existência do Lev 

seja muito importante para as pessoas que estão sozinhas 

e de certa forma reclusas em suas casas, pois o contato de 

uma pessoa com outra permite aos visitados saberem das 

coisas do mundo exterior, os obriga a estarem “arrumados” 

para receber uma visita, enfim, não permite que entrem 

num isolamento e auto-relaxamento, deixando de se cui-

dar. Vocês estão de parabéns!

Daniel Renato Loeb

projeto lev

Daniel Loeb e sua cachorra Luna
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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
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PERGUNTE AO RABINO

O homem foi a última criação Divina do Gênesis. O mo-

tivo para isto é explicado por nossos sábios no Talmud 

(Sanhedrin 38a) de duas formas antagônicas. Por um 

lado este fato vem nos ensinar que o homem é o obje-

tivo de toda a criação, e todas as demais criaturas foram 

feitas para servi-lo. Ele foi criado por último, para encon-

trar um mundo perfeito pronto para dele se aproveitar. 

Por outro lado, isto é uma maneira de 

controlar sua arrogância, pois para um 

orgulhoso falamos que até mesmo um 

mosquito o precedeu.

De uma forma geral existem na natu-

reza quatro reinos: mineral, vegetal, 

animal e humano. Estes foram aqui 

enumerados de forma crescente no que 

se refere à sua importância espiritual. 

Na visão mística da Criação, o objetivo 

de cada um destes reinos é elevar-se 

ao nível superior. Os sais mineirais que 

alimentam as plantas elevam-se ao ní-

vel vegetal. O mesmo ocorre quando 

um animal se alimenta de vegetais. O 

objetivo final destes três é ser elevado ao nível do ser 

humano, quando este se alimenta dos mesmos de for-

ma permitida, ou usufrui destes para o seu benefício. A 

missão do homem é a mais nobre de todas. Ele deve se 

elevar ao nível Divino, ao cumprir Seus mandamentos.

Desta forma, ao abater um animal da forma casher para 

ser consumido, ou ao usarmos um cavalo para trans-

porte, não estamos cometendo um atentado contra a 

natureza, mas simplesmente auxiliando esta espécie a 

alcançar seu objetivo. 

Não obstante, existem várias leis e preceitos na Torá que 

proíbem o homem de maltratar os animais e a natureza 

de forma geral. A Torá nos proibe por exemplo de cor-

tar uma árvore frutífera. Esta proibição, chamada de “bal 

tashchit”, nos impede de destruir ou esbanjar qualquer 

coisa desnescessariamente, ou de usar recursos natu-

rais de forma incontrolável, a ponto de destruí-los. 

Rabi Yossef Yitschac, de abençoada memória, o Rebe an-

terior de Chabad, relatou que certa vez em sua infância foi 

repreendido por seu pai ao cortar uma folhinha de uma 

árvore sem motivo. Seu pai lhe explicou que para cada fo-

lhinha é criado um anjo para protegê-la.

Há também uma proibição na Torá de 

causar sofrimentos a qualquer animal, 

chamada de “tsaar baalei chayim”, que 

nos proibe de molestar um animal mes-

mo quando este está a serviço de um 

ser humano. Conforme algumas ideias 

de nossos sábios, este é um dos moti-

vos pelos quais a Torá nos proíbe de 

pegar ovos ou filhotes de pássaros, sem 

antes expulsar a mãe do ninho.

Apesar de ser permitido o abate de um 

animal para alimento, aquele que parti-

cipa de caçadas ou pescas esportivas ou 

de lazer, sem o intuito de se alimentar, 

não é bem visto pela lei judaica. A pessoa que se dedica 

a isto é considerada inapta para prestar qualquer teste-

munho por não ser confiável.

À luz do citado acima entendemos que existe um equi-

líbrio nas leis judaicas entre o usufruto permitido das 

fontes da natureza e a proibição da destruição e preju-

ízo da mesma. Qualquer exagero em ambos os lados, 

ou extremismo, não é bem visto pela Torá. Várias vezes 

em seus discursos o Rebe relatou que havia uma nação 

cujas leis para proteção de animais eram muito rigoro-

sas, mas não hesitou em torturar, matar e exterminar 

seis milhões de judeus... 

Que D’us ilumine a mente dos seres humanos pa ra que 

possamos juntos edificar um mundo cada vez melhor.

Qual é a posição do judaismo no que se refere a pro-
teção dos animais e a natureza de forma geral?

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

Existe um equilíbrio 

nas leis judaicas entre 

o usufruto permitido 

das fontes da natu-

reza e a proibição da 

destruição da mesma. 

Qualquer exa gero em 

ambos os la dos ou ex-

tremismo, não é bem 

visto pela Torá

natureza e proteção aos animais
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Como foi sua formação até tornar-se rabino?
Cresci em Crown Heights, o bairro do Rebe. Fui enviado 

como sheliach para ajudar a yeshivá em Los Angeles. Re-

cebi semichá na Yeshivá do 770 onde estudei dos 22 aos 

29 anos, casando neste meio tempo. Ao lado do Rabino 

Goldman, casherizávamos casas de centenas de famílias. 

Administrei aulas de Chassidut para alunos da Yeshive 

University, Torah V’Daat, etc. Em 1988 fui enviado para a 

Rússia comunista onde ajudei a estabelecer a yeshivá em 

Moscou, entre outras atividades clandestinas. 

Algum fato marcante desta época?
Lecionava secretamente em Leningrado. No meio de uma 

aula um rapaz entrou fazendo barulho, arrastando a cadei-

ra e cinco minutos depois... caiu no sono. Fiquei indignado, 

“além de chegar atrasado, ainda dorme na nossa cara!” Ao 

final da aula ele perguntou: “Quando recitamos na reza que 

a Torá é nossa vida, devemos tomar isto em seu sentido li-

teral?” Respondi-lhe que sim, e ele: “Para não transgredir 

o Shabat, acordo muito cedo e trabalho até tar de, compen-

sando as horas. No final do dia estou exausto. Quando vo-

cês vêm ensinar Torá, chego correndo mas já sem forças 

para manter-me acordado. Minha dúvida é: preciso parar de 

trabalhar para poder assistir às aulas?” De repente, a minha 

frente estava uma alma nobre: nunca devemos julgar al-

guém sem nos colocarmos em seu lugar.

A família de sua mãe, Shochet, é composta por rabinos 
famosos. Que influência isto teve e tem em sua vida?
Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 11 meses. Ela jamais 

se queixou. Meus avós e tios sempre olhavam por nós e ti-

nham uma grande influência em minha vida. Vi nham sem-

pre para Nova York visitar o Rebe e ficavam hospedados 

em nossa casa. Na mesa, eu os escutava fascinado quando 

discutiam assuntos profundos. São famosos pela memória 

privilegiada, profundidade de conhecimento, pensamen-

tos filosóficos e erudição. Apenas um deles não tornou-se 

rabino, mas formou-se um mentsh: ele possui um coração 

de ouro, I love them all…

Quando o senhor decidiu se estabelecer no Brasil e co-
mo foi sua adaptação?
A primeira vez que vim ao Brasil foi para casar-me com 

Sarah Alpern. Como americano, no início estranhei muito, 

mas com o tempo a gente acaba se acostumando ao mo-

do brasileiro onde “sempre tem um jeitinho”. Meu sonho 

sempre foi ser sheliach em uma comunidade nos EUA ou 

na Rússia. Enviei várias cartas ao Rebe para buscar orien-

tação. Desta vez, tinha um círculo na palavra ‘Brasil’. Sem 

dúvida, este era o meu destino. Aceitei o desafio de aju-

dar os judeus daqui a descobrirem suas raízes. Sarah e eu 

abrimos nossa casa e vida para estes judeus tão especiais.

Quais são suas atividades no Beit Chabad?
Parte do meu trabalho é dar aulas para grupos variados 

abordando temas como Cabalá, psicologia judaica, lei civil 

do Talmud. Introduzimos no Brasil os cursos do JLI. É um 

desafio atrair um público diverso formado por profissio-

nais liberais, empresários, judeus seculares. É necessário 

procurá-los, e não ficar esperando. Algumas semanas con-

tabilizamos cerca de 180 alunos, cujo raciocínio procuro 

sempre estimular. Resumindo: estamos aqui para os que 

precisarem de nossa ajuda. Este é o trabalho do sheliach. 

Como é trabalhar no Beit Chabad Central?
Sinto-me muito gratificado. O Beit Chabad é a extensão 

de nossa casa. Muitas noites venho aqui para continuar o 

meu trabalho. Conto com uma infra-estrutura que utiliza 

tecnologia de ponta, uma farta biblioteca aliada a uma 

equipe muito profissional. Sobretudo posso contar com 

a organização e mais de 50 anos de experiência do meu 

sogro, Rabino Alpern. Desconheço um único lugar onde 

possa encontrar tudo isto junto. 

O que fazer para tornar o Judaísmo mais acessível?
Um vendedor me disse que para vender algo devemos ter 

um bom produto e uma boa embalagem. A Torá sobrevi-

veu ao teste do tempo e sabemos que é um ótimo produ-

to. Cabe a nós caprichar na embalagem e mostrar à nossa 

geração que o judaísmo é algo agradável e atraente, e se 

sintam confortáveis com ela. O Rebe mostrou como fazer 

isso com sucesso. É nosso dever continuar este trabalho.
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Casamento de Regina e Israel Mauricio 
Szperman, celebrado pelo Rabino Alpern 
no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1963

Memórias
Os anos no rio de janeiro

Neste capítulo da seção Memórias, Rabino Al pern nos conta co-

mo foram os seus anos no Rio de Janeiro, os desafios e conquistas 

Por Rabino Shabsi Alpern

Passamos, minha esposa e eu, nossos primeiros dois anos e meio no Bra-

sil atuando no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Ali existia uma escola 

chamada Talmud Torá e nela havia uma pequena sinagoga. Assumimos 

a escola e a sinagoga. Era julho de 1961. A vida judaica era quase zero na época 

e eu era apenas a segunda pessoa vista nas ruas com essa “embalagem” de 

chapéu e barba, a tal ponto que o povo sem saber quem era aquele “ET” grita-

va: “Fidel do Brasil!” Fazíamos pão em casa diariamente, sardinhas e tomates 

eram o cardápio fixo do jantar. Frangos vinham de S. Paulo num caminhão 

sem refrigeração, e portanto muitas vezes já chegavam estragados. 

A maior aventura era conseguir leite casher (ou seja, leite ordenhado sob su-

pervisão de um religioso). Descobri uma fazenda que aceitava a minha visita 

todo domingo pela manhã. Eu pegava o bonde até o ponto final e depois subia 

uma ladeira até a fazenda. Levava dez litros para casa, cinco para beber e os 

outros cinco para fazer queijo. A minha figura já chamava bastante atenção, 

mas agora com as duas leiteiras a cena era de parar o trânsito. Temos estas 

cenas filmadas e transformadas em vídeo. 

Cada passo na escola e na sina-

goga era “um parto”, mas com 

carinho e paciência fomos avan-

çando cada vez mais.

As grandes conquistas com os 

alunos e seus pais merecem 

um capítulo à parte. Vale lem-

brar que tivemos ainda que re-

estruturar toda a escola. E foi 

um sucesso total, graças a D’us.

O apoio do Rebe foi algo ímpar, 

não se passava um mês (ou até 

menos) em que não viesse uma 

carta dele.

Em nossa primeira semana no 

Rio fomos passear de bonde 

até o Alto da Boa Vista. Avistei 

um casal no bonde com traços 

típicos judaicos e fui falar com 

eles. Desse encontro nasceu 

uma amizade e uma grande 

aproximação deles com o Ju-
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Acima, texto publicado na revista “Aonde 
Vamos?”, de 1963, na edição em que Rabi-
no Alpern iniciou sua colaboração mensal. 
Abaixo uma das capas da revista da qual foi 
colunista

daísmo. Mais tarde celebrei o seu casamento. 

Um dos seus filhos mora em S. Paulo, é uma 

pessoa especial, estudioso de Torá. 

Anos depois uma filha do casal passou por Lis-

boa e na sinagoga antiga ela encontrou livros 

publicados por nós (que enviei para ajudar a 

comunidade de lá, entre outras maneiras que tí-

nhamos para apoiar aquele grupo pequeno). Um 

daqueles livros mudou a vida dessa moça. Ela 

tem uma filha que hoje trabalha com o marido numa cidade brasileira, ajudan-

do as pessoas a voltarem às raízes judaicas.

Citarei mais algumas cenas rápidas daquela época. Além da minha sinagoga 

eu atuava também numa outra bem próxima, bastante pequena. A aula que 

eu dava lá era em yidish, todas as tardes; os frequentadores eram idosos que 

me entendiam e um único jovem que chegava de bicicleta. Mais tarde ele se 

tornou presidente de uma grande comunidade no Rio. 

Em 1963 houve um período em que não havia ninguém para celebrar 

casamentos e eu tive de acumular essa tarefa, pois o Rebe me escre-

veu dizendo que eu não podia negar este pedido. A filha de um destes 

casamentos (foto à esquerda) é Monica Szperman, membro respeita-

do e conhecido da nossa equipe do Beit Chabad Central. 

Havia no Rio de Janeiro uma revista muito bem feita, chamada “Aonde 

Vamos?”. O redator era um homem muito correto e sábio, mas não tinha 

grandes laços com o Judaísmo. Ele se tornou um dos meus primeiros 

grandes desafios. Marquei de me encontrar com ele e após uma tarde 

inteira ele entrou “na nossa”. Ganhei uma coluna mensal, que eu escrevia 

em inglês e eles traduziam. Assim conseguimos uma penetração extraor-

dinária em muitos lares. Aliás, foi a primeira vez na história da revista que 

ele aceitou material dessa natureza. 

No segundo semestre de 1963 encontrei uma carta do Rebe na caixa de 

correio do nosso prédio, aconselhando que nos mudássemos para S. Paulo. 

Então, em dezembro fomos embora. Esther foi para Nova York e eu para o 

Beit Chinuch (Colégio Iavne). A razão para Esther ir a Nova York era consultar 

o Rebe. Estávamos casados há mais de três anos, e ainda não tínhamos filhos. 

Ela levou uma carta de um médico do RJ (o “top” da época) recomendando a 

adoção, pois não via outras esperanças. O Rebe leu a carta e simplesmente a ig-

norou. Disse a Esther para viajar a quatro cidades americanas e falar com grupos 

femininos sobre Judaísmo. Ele indicou quais as cidades e deu-lhe as passagens. 

Voltando ao Brasil ela logo engravidou do primeiro dos quatro (!) filhos que te-

mos (graças ao bom D’us), que tenham vida longa e muito sucesso. Que todos 

nós tenhamos o mérito de estarmos ligados com nossos mestres, líderes da 

nossa geração, e assim mereceremos as bênçãos do Altíssimo em todas as 

áreas da vida. 
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PARSHIYOT DO MÊS DE MARÇOPARSHIYOT ESPECIAIS

10/MAR

No último Shabat do mês de Shevat, iniciamos 
a leitura da primeira das quatro parshiyot es-
peciais que lemos antes de Pêssach. Nestas 
datas lemos a porção semanal e a especial.

ShecaliM (18/FEV)

(Já publicada na edição do mês passado)

Zachor (3/MAR)

Quando os Filhos de Israel foram libertados do Egito 

por meio de muitos milagres maravilhosos, Amalek, 

um povo feroz e guerreiro, foi o primeiro a desafiar 

nosso povo e D’us, com um ataque traiçoeiro e covarde. 

Lemos sobre essa guerra com Amalek na porção de 

Beshalach. Muitos anos depois o perverso Haman, 

descendente de Amalek, tentou novamente destruir 

nosso povo. Com muita frequência “Hamans” seme-

lhantes tramam para destruir a nós e a nossa fé em 

D’us, apenas para serem eles próprios destruídos. No 

Shabat anterior a Purim lemos (além da porção sema-

nal) a porção de Zachor (“Lembra-te”) na qual somos 

conclamados a relembrar a lição de Amalek.

Pará (17/MAR)

No Shabat depois de Purim (às vezes no segundo Sha-

bat após Purim), é lida uma porção especial (além da 

porção semanal), chamada Parashá Pará, que fala da 

lei da “Novilha Vermelha” e da maneira dela de deixar 

“puros” aqueles que se tornaram “impuros” (ao tocar 

um cadáver, por exemplo). Devido à aproximação de 

Pêssach, quando os “impuros” eram impedidos de 

participar do cordeiro pascal, esta lei era de especial 

importância nos dias do Beit Hamicdash.

Hachodesh (24/MAR)

No Shabat anterior a Rosh Chodesh Nissan (ou Sha-

bat Rosh Chodesh Nissan, se coincidirem, como nes-

te ano) é lida uma porção especial, (além da porção 

semanal), chamada Parashá Hachodesh (“Porção do 

Mês”). Foi na Lua Nova de Nissan que Moshê foi ensi-

nado a determinar a Lua Nova, e que o mês de Nissan 

deveria ser o primeiro mês do Calendário Judaico.

A parashá (porção semanal) é lida na sinago-
ga parcialmente no Shabat à tarde, na 2ª e na 
5ª feira de manhã e depois integralmente no 
Shabat seguinte pela manhã.
É bom costume estudar a parashá durante a 
semana diariamente, para isso ela é subdivi-
dida em 7 porções menores.
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Tetsavê
Entre os deveres que Moshê tinha de cumprir nesta pa-

rashá havia um que era bastante constrangedor para ele. 

Tinha de consagrar seu irmão Aharon como Sumo Sacer-

dote, o cargo mais alto em Israel. Por que isso deveria 

constrangê-lo? Porque as pessoas poderiam suspeitar 

que ele estivesse entregando os altos postos e as honra-

rias à própria família.

Moshê estava, obviamente, muito feliz por seu irmão Aha-

ron ser merecedor deste grande cargo, mas teria ficado 

ainda mais feliz se Aharon fosse consagrado por outra 

pessoa. Moshê sabia que estava provocando problemas, 

e estes realmente ocorreram. Algum tempo depois ir-

rompeu uma rebelião, liderada por Korach que se sentiu 

diminuído porque as altas honrarias não lhe pertenciam.

Moshê, no entanto, fez apenas aquilo que D’us tinha lhe 

ordenado, e não fugiu ao dever. Korach e seus seguidores 

receberam o que mereciam.

A parashá, portanto, ensina uma lição ao povo de Israel 

e, em especial, aos seus líderes. Um líder de Israel deve 

fazer tudo que D’us e a Torá ordenam, não importa qual 

perigo possam estar atraindo com isso. Desde que o fa-

çam, não têm nada a temer.

Ki Tissá 
A parashá começa com D’us dizendo a Moshê: “Quando 

aceitares (Ki Tissá) a soma dos filhos de Israel, de acordo 

com o número deles, então eles deverão dar a todo ho-

mem um resgate por sua alma para D’us…”

Os judeus não devem ser contados da maneira comum. 

Mas cada homem deve dar um “resgate” – na forma de 

uma pequena moeda, equivalente à metade da unidade 

monetária corrente (meio-shekel) – e então as moedas 

são contadas e o número determinado.

Por que os judeus não deveriam ser contados da maneira 

comum? Os judeus constituem um povo, e não somente 

indivíduos. Desde que se mantenham juntos, formam um 

“Reino de Sacerdotes e uma Nação Sagrada”. Mas quan-

do são contados separadamente, então se tornam um 

número de indivíduos separados, pelo menos no decor-

rer da contagem. Então cada um representa somente a si 

mesmo. Portanto, quando um censo precisa ser feito, os 

judeus não devem ser contados separadamente da ma-

neira usual, mas através de algum objeto, e de preferên-

cia uma moeda, e ainda o dinheiro vai para uma causa sa-

grada, proporcionando assim um “resgate” para cada um.

O próprio fato de que a contagem era feita através do 
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Vayak’hel 
Moshê convocou uma reunião em massa para explicar ao 

povo tudo sobre o Mishcan e a contribuição exigida para 

ele. Mas Moshê não inicia a assembleia com um chama-

do para as contribuições, começa dizendo a eles sobre a 

santidade do Shabat, o alicerce da nossa vida judaica. A 

parashá nos diz como uma “Vayekhel” judaica (assem-

bleia) deveria ser. Os líderes judaicos devem salientar a 

importância dos preceitos fundamentais da Torá, da ob-

servância do Shabat, etc. Os judeus não devem pensar 

que doando para caridade estão livres dos outros deveres 

religiosos. Sempre e onde quer que judeus se reúnam, o 

primeiro tema da discussão deve ser o fortalecimento das 

nossas tradições e legado espiritual, pois todas as outras 

causas seriam sem sentido caso esta seja negligenciada.

17/MAR

17/MAR

24/MAR

Vayicrá 
O nome dessa Parashá é também o nome do terceiro livro 

da Torá. A Parashá (e o livro) começam com as palavras “E 

Ele chamou (Vayicrá) Moshê.”

Geralmente, quando D’us falava a Moshê o texto come-

ça diretamente com a palavra Vayedaber (e Ele falou) 

ou Vayomer (e Ele disse), sem a introdução de Vayicrá 

(e Ele chamou). Embora em cada caso tenha havido um 

chamado a Moshê pelo nome, e depois que Moshê res-

pondeu D’us continuou com a mensagem, isso não é ex-

pressamente mencionado. Na verdade, nossos Sábios do 

Talmud comentaram sobre isso, e disseram: “Por que o 

discurso é precedido por um chamado? Porque a Torá en-

sina aqui uma lição, que um homem não deve dirigir-se 

abruptamente ao seu amigo, mas sim primeiro saudá-lo” 

(Yoma 4).

Há certos assuntos que precisam de uma preparação 

mental apropriada. O assunto tratado nesta parashá – 

sacrifício – é um deles.

Tzav
E o Eterno falou a Moshê, dizendo: “Ordene (Tzav) Aha-

ron e seus filhos…”

Nossos Sábios comentam sobre a palavra Tzav usada 

aqui, em vez da forma mais suave “falar” ou “dizer”. Por 

que Moshê teve de “ordenar tão seriamente” neste caso? 

A resposta é porque o assunto em questão diz respeito 

a algo envolvendo perda pessoal. É da natureza humana 

aplicar-se mais fortemente a assuntos onde existe algum 

ganho material, e negligenciar assuntos onde há apenas 

ganho espiritual, e nenhum lucro material. Para que os 

sacerdotes não fossem negligentes em seus deveres até 

quando não houvesse ganho material envolvido, Moshê 

achou por bem alertá-los sobre a importância daquilo de 

maneira muito rigorosa.

Eis aqui uma lição para todos nós. Devemos aprender a 

cumprir nossos deveres sem pensar em ganho pessoal. 

Isso exige esforços especiais. Vejam por exemplo, o caso 

da caridade. Algumas pessoas estarão mais dispostas a 

contribuir para uma causa que lhes ofereça maior honra 

ou publicidade. Esta não é necessariamente a causa mais 

merecedora.

Cabe aos líderes de Israel, como Moshê em seu tempo, 

explicar ao povo e conscientizá-lo da importância de cum-

prir seus deveres de maneira altruísta, com real “sacrifí-

cio” se necessário.

Pecudê
“Pecudê’ significa contagem, pois Moshê fez uma conta-

gem das contribuições que foram feitas para a construção 

do Mishcan (Santuário): quanto ouro, prata e cobre foram 

doados. Moshê também forneceu uma contabilidade 

detalhada de como a prata foi usada, até o último meio- 

shekel. O motivo pelo qual ele estava tão ansioso para sa-

tisfazer o povo sobre aquele valor era que a prata tinha 

sido doada como um “resgate”, e cada doador estava sem 

dúvida ansioso para que sua contribuição fosse aplicada 

na causa sagrada para a qual tinha doado. 

Assim Moshê estabeleceu um exemplo a todos aqueles 

que lidam com fundos públicos, não importa quão grande 

seja sua reputação, para garantir de dar uma satisfação so-

bre a maneira pela qual os fundos foram utilizados.

Esta parashá é a última do segundo livro, Shemot. Quan-

do é lido o último versículo, é costume que toda a con-

gregação fique de pé, e na sua conclusão exclame: “Seja 

forte, seja forte e que fiquemos fortalecidos!”

meio-shekel mostrava que cada um separadamente não 

corresponde a um item inteiro, mas apenas a parte de 

algo inteiro. Se a contagem é feita de acordo com a Torá, 

então não somente coisas ruins são desviadas, mas os ju-

deus podem ter uma sensação de elevação espiritual. É 

por isso que o verbo Tissá é usado aqui. Pois a tradução 

literal da frase citada acima seria: “Quando ergueres a ca-

beça dos filhos de Israel”.
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Como sincronizar 
capitalismo e responsa-
bilidade social?

Negociar quando se 
tem informação sigilosa 
é considerado crime?

h h

Somos responsáveis 
pelo bem-estar de 
nossos funcionários?

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

DESAFIE SEUS CONCEITOS DE CERTO E ERRADO

A atual crise econômica mundial mudou drasticamen-

tamos que o dinheiro deve ser uma força para o bem.

ÉTICA NOS NEGÓCIOS apresenta a eterna sabedoria 
talmúdica sobre as incertezas morais do mundo real.

Este curso abordará suas teorias sobre negócios, 

sobre os valores que são importantes para você.

UMA EXPLORAÇÃO TALMÚDICA
DOS DILEMAS ÉTICOS NAS FINANÇAS

te nossa maneira de encarar as �nanças. No JLI acredi-

desa�ará suas convicções, e o ajudará a lançar uma luz
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& 7

ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Lidando com Dinheiro

Um novo curso do Jewish Learning Institute

com Rabino Avraham Steinmetz

Turma em inglês:
6 terças-feiras,

das 20h30 às 22h,
de 6 de março a 10 de abril

Av. Paulista, 1793 - auditório
Estacionamento cortesia no local

Turma “lunch and learn”:
quartas-feiras, às 13h,
na Av. Brig. Faria Lima

informe-se conosco

&=7

&=7

Inscrições e mais Informações:
3087-0319 / 8315-8770 com Sarah
JLI.Brasil@gmail.com
www.myJLI.com

Turma em português:
6 segundas-feiras,

das 20h10 às 21h40,
de 5 de março a 9 de abril

Pinheiros / Vila Madalena

R. Fradique Coutinho, 915
Estacionamento com manobrista
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7 DE MARÇO, QUARTA-FEIRA

w Jejum de Ester: o jejum come-

ça antes do amanhecer (4h55 em 

S. Paulo) e termina após o anoite-

cer (18h54 em S. Paulo), mas será 

prolongado porque deve ser que-

brado após a leitura da Meguilá. 

Se a pessoa não aguentar, pode 

beber qualquer coisa antes da 

leitura da Meguilá.

w Antes de Minchá é costume 

doar três moedas de meia uni-

dade monetária para a tseda-
cá (em lembrança do meio- 

shekel que cada um deveria 

doar para o Beit Hamic dash).

w A Meguilá é lida após o anoitecer. 

Vista roupas festivas para ouvi-la (mesmo ainda 

em jejum).

w Deve-se prestar muita atenção às bênçãos antes e de-

pois da leitura da Meguilá, respondendo amen. As bên-

çãos antes da leitura são pronunciadas pelo ledor em 

nome de toda a congregação. A partir de então é proibi-

do conversar até o fi nal da bênção após a Meguilá.

w A leitura deve ser ouvida atentamente, acompanhando 

o texto por um livro ou por um Rolo, para não perder uma 

palavra sequer. 

w O ledor deve esperar até acabar o barulho do reco-reco 

(raashan) quando o nome Haman é mencionado antes de 

continuar a leitura. O costume Chabad é “bater no Haman” 

somente quando este nome é acompanhado de adjetivo.

w Os quatro versículos seguintes da Meguilá são pro-

nunciados em voz alta pela congregação, depois repe-

tidos pelo ledor: II:5, VIII:15, VIII:16, X:3. Os nomes dos 

dez filhos de Haman devem ser lidos num só fôlego 

pela congregação e em seguida pelo ledor.

 

 

CHECK-LIST DE PURIM • 7 E 8 DE MARÇO

VENDA DE CHAMÊTS

Não se esqueça de efetuar a venda do chamêts 
antes da festa de Pêssach, pois é proibido até pos-
suir chamêts em casa durante Pêssach. É necessá-
rio vendê-lo a um não-judeu. O formulário para a 
venda do chamêts pode ser encontrado em nosso 
site: www.chabad.org.br

8 DE MARÇO, QUINTA-FEIRA

w A Meguilá é lida pela manhã.

w Mishloach Manot – deve-se en-

viar dois alimentos (casher, de con-

sumo imediato, de no mínimo 28g 

cada para sólidos e aproximada-

mente 100ml para líquidos) a pelo 

menos um amigo – homem para 

homem e mulher para mulher – 

por um mensageiro. O costume 

Chabad é mandar para pelo me-

nos três pessoas. 

w Matanot Laevyo nim: de  ve-se 

doar ao menos duas moe das, 

uma pa ra cada um de dois ne-

cessitados. Nesse caso um ho  mem 

pode doar a uma mulher e vice-versa. É 

louvável que se gaste nestas doações mais do 

que para Mishloach Manot e Seudat Purim, pois a maior 

mitsvá é a de alegrar o coração dos menos afortunados. 

w Seudat Purim – deve-se participar de uma refeição 

festiva com carne e vinho, bebendo uma quantidade de 

vinho (ou bebida alcoólica) a mais do costume, pois o mi-

lagre começou numa festa de vinho (servida por Ester ao 

rei e Haman). A refeição deve começar após a prece de 

Minchá do dia de Purim, antes do pôr-do-sol (por isso é 

costume rezar Minchá mais cedo neste dia).

w A prece de Al Hanissim é recitada na Amidá e no Bircat 

Hamazon.
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NOSSAS FESTAS: PURIM (8/MARÇO)

Você Sabia Que…

Rabi Israel Báal Shem Tov explicou o mais profundo 

significado desta lei. Quem lê o Livro de Ester “de trás para 

a frente” – como a narrativa de um evento que aconteceu 

há milhares de anos – deixa de cumprir aquele que seria 

o principal objetivo da mitsvá da leitura da Meguilá. A 

história narrada pela Meguilá – da mão de D’us oculta 

nas ocorrências mais “circunstanciais”, de um povo des-

pertando seu en ga jamento intrínseco a D’us e extraindo 

daí a força para perseverar quando todas as probabilidades 

são contra – é a história de nossa vida cotidiana, em todos 

os tempos e sob todas as circunstâncias.

w Haman foi enforcado no terceiro dia de Pêssach (Purim 

é o aniversário da celebração da vitória dos ju deus após 

sua guerra contra seus inimigos onze meses depois).

w O nome hebraico de Ester era Hadassá (“Ester” é persa).

w Mordechai foi o primeiro homem na história a ser cha-

mado de “judeu” (antes disso, os judeus eram chamados 

de hebreus ou israelitas).

w Achashverosh ficou quatro anos procurando uma rai-

nha, e durante este tempo ele considerou mais de 1400 

concorrentes, antes de escolher Ester.

w Vashti (a primeira rainha de Achashverosh) era bisneta 

de Nabucodonosor, o imperador da Babilônia que des-

truiu o Primeiro Templo.

w Foi Haman quem aconselhou Achashverosh a matar 

Vashti.

w Há uma opinião no Talmud dizendo que Ester não era 

bela, e tinha um tom de pele esverdeado.

w Haman certa vez fora escravo de Mordechai.

w Mordechai, que se recusou a inclinar-se perante Ha-

man, era descendente de Binyamin, o único dos filhos de 

Yaacov que não se curvou perante o ancestral de Haman, 

Essav.

Uma das leis que regem a leitura da Meguilá é: “Aque-

le que lê a Meguilá de trás para a frente não cumpriu sua 

obri gação.” O significado simples dessa lei é que o Livro 

de Ester deve 

ser lido em or -

dem e não, di -

gamos, co me -

çando no ca  pí-

tulo 10 e ter   -

mi  nando no 

capítulo 1. 

w O decreto de Haman jamais foi revogado (Achashve-

rosh simplesmente emitiu um segundo decreto, dando 

aos judeus o direito de se defenderem).

w Mordechai era um homem bastante velho durante a 

história de Purim (ele já era membro do Sanhedrin, a mais 

alta corte da Lei da Torá em Jerusalém, 79 anos antes do 

milagre de Purim!).

w Todo judeu no mundo vivia no reino de Achashve-

rosh, de modo que foram todos incluídos nos decretos 

de Haman.

w O nome de D’us não é mencionado nenhuma vez em 

todo o Livro de Ester.

A Meguilá 
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É interessante no tar que os 

cos tu mes em tor  no de Chanu cá e 

Pu rim incluem ambos um brinque-

do que gira. Em Chanucá, costuma- 

se brincar com um sevivon (pião), no qual 

estão inscritas as letras hebraicas que for-

mam um acrônimo da frase “Um grande mi-

lagre aconteceu ali”.

Em Purim, giramos um artefato baru-

lhento chamado reco-reco para abafar o nome 

do perverso Haman.

Vale notar que existe uma diferença entre 

estes dois giros: o sevivon é girado por cima, 

ao passo que o reco-reco é girado por baixo.

Em Chanucá, D’us violou todas as leis da 

natureza para nos salvar, com um pequeno 

grupo de guerreiros derrotando um dos exér-

citos mais poderosos da terra e uma ânfora de 

azeite ardendo durante oito dias.

Em Purim, a salvação veio naquilo que 

poderia facilmente ter sido visto como uma 

série de felizes coincidências: o Rei Achashve-

rosh se enfurece com a esposa, e escolhe Es-

ter como rainha em seu lugar; Mordechai por 

acaso escuta uma trama para matar Achashve-

rosh e salva a vida do rei; Haman “está no lugar 

errado na hora errada”, exatamente quando o 

feito de Mordechai está sendo lido para o rei 

insone; Ester usa sua influência para virar o rei 

contra Haman; e assim por diante.

Em outras palavras, em Chanucá a salva-

ção Divina veio “do alto”, ao passo que em Pu-

rim ela veio “de baixo”, disfarçada em eventos 

comuns. Assim entendemos a diferença entre 

os dois giros.

Chanucá celebra o fato de que nosso 

com promisso com D’us, e o d’Ele conosco, 

transcendem todos os vínculos naturais. Pu-

rim celebra o fa to de nosso relacionamento 

com Ele também permear os detalhes mais 

comuns e cotidianos de nossa vida.

O Reco-Reco
NOSSas alegrias

* Lista parcial

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

NOSSAS FESTAS: PURIM (8/MARÇO)

w Mazal Tov a Blima 

Broncher pelo Pidyon Haben 

do netinho Uri (Natan Chaim)

w Parabéns ao Rabino 

Chaim e Essia Kuszer pelo 

nascimento da neta Chana, 

filha de Sterna Sara e Shimon 

Dan Segal

w Aconteceu no Beit Chabad 

Central o Bar Mitsva de Alan, 

filho de Berta e Luis Alberto 

Beraja. Mazal Tov!

w Parabéns pelo noivado de 

Berale Ende, filho de Rab. 

Shamai e Hanna Ende, com 

Chava Lea Rosenberg, filha 

de Renato e Fani Rosenberg 

w Mazal Tov às famílias 

Azulay e Segal pelo 

casamento de Hanna e 

Mordejai 

w Bianca Schaffer filha de 

Maurício e Ruth Schaffer 

ficou noiva de Josie ben Rubi. 

Mazal Tov!

w Nasceu filho de Moshe e 

Nechama Frenkel. Parabéns 

também aos avós Dorit 

Frenkel, Paulo e Tamar 

Pluznik

w Parabéns a Morse e Sigalit 

Israel e Nelson e Dany 

Zamlung pelo noivado de 

Isaac com Natalie

Mauro Zaitz  7 Adar  1 mar
Jean Pierre Diamant  8 Adar I  2 mar
Michel Crespin  9 Adar I  3 mar
Eduardo Novogrebelski  11 Adar I  5 mar
Sendy Kullock  12 Adar II  6 mar
Rab. Shamai Ende  13 Adar  7 mar
Gerson Kogan  14 Adar I  8 mar
Yasha Dayan  17 Adar  11 mar
David Deutsch  17 Adar  11 mar
Ciro Zalcberg  17 Adar  11 mar
Yossi Nigri  18 Adar II  12 mar
Ricardo Lawder  18 Adar  12 mar
Mendy Khafif  18 Adar I  12 mar
Ilan Kogan  21 Adar II  15 mar
Felipe Spett  21 Adar  15 mar
Marcel Faintuch  24 Adar I  18 mar
Alexandre Susyn  25 Adar II  19 mar
Guershi Avi Goldsztajn  26 Adar  20 mar
Shimon Kaminetzky  27 Adar  21 mar
Henrique Stiefelmann  28 Adar I  22 mar
Norton Glattstein  29 Adar  23 mar
Iehuda Maltz  1 Nissan  24 mar
Petr Kolar  2 Nissan  25 mar
Rab. Avraham Steinmetz  3 Nissan  26 mar
Uriel Frenkel  4 Nissan  27 mar
Chaim Kuszer  6 Nissan  29 mar

ANIVERSARIANTES MARÇO *
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Quer participar?

30 BC NEWS

Histórias Chassídicas

UMA OPINIÃO ENLAMEADA
Uma poça de lama atrapalhava a entrada do humilde lar de 

Rabi Baruch Mordechai, rabino de Babroisk. Em certa oca-

sião, ele relatou as origens primordiais da poça:

“Vejam,” explicou ele, “nossos Sábios nos contam que foi 

mostrada a Adam, o primeiro homem, uma visão de todos 

os líderes, juízes, rabinos, etc., de todos os tempos.

“Quando ele teve um vislumbre de Baruch Mordechai, Ra-

bino de Babroisk, cuspiu: ‘Argh! Este também é um rabi-

no?’ A saliva que voou da sua boca formou este meu atolei-

ro, que desde os dias de Adam, ainda não secou…”

NÃO-GRAMATICAMENTE CORRETO
A Rebetsin Chaya Mushka, esposa de Rabi Menachem 

Mendel de Lubavitch (o 3º Rebe), estava sempre recitando 

Salmos, mas com muitos erros de pronúncia.

Certa vez ela comentou com o filho, Rabi Yehudah Leib: 

“Sabe, é estranho. A essa altura, eu deveria saber o Livro 

de Salmos de cor. Já faz muitos anos que recito Salmos 

todos os dias.” 

“Sim,” disse Rabi Yehudah Leib, “mas a cada vez você os 

recita com novos erros.”

A Rebetsin relatou essa conversa ao marido, acrescentan-

do que talvez fosse melhor ela parar com esse costume em 

vez de distorcer as palavras sagradas. “Não,” insistiu Rabi 

Menachem Mendel, “continue a recitá-los como antes.” 

Mais tarde, Rabi Menachem Mendel repreendeu o filho e 

instruiu-o a pedir perdão à mãe. “O que você sabe?” disse 

ele. “Meu sucesso em Petersburgo nos círculos do governo 

foi pelo mérito dos Salmos recitados pela sua mãe.”

O CHAPELEIRO DISCRETO
Rabi Menachem Mendel de Lubavitch (o 3º Rebe) em 

certa ocasião fez uma crítica contundente sobre um de-

terminado tipo de comportamento. Mais tarde, um dos 

presentes reclamou a ele: “Rebe, por que me repreendeu 

em público? 

Rabi Menachem Mendel respondeu: “Falei de você? Veja, 

sou um chapeleiro. O chapeleiro faz um chapéu e o coloca 

na vitrine. As pessoas vêm e o experimentam, até alguém 

achar que lhe serve perfeitamente na cabeça. A quem ele 

tinha em mente quando fez este chapéu? Ora, ele o fez 

exatamente para aquele freguês que acha que o chapéu 

lhe serve!”

REBE-ÍTE
Durante muitos anos Rabi Sholom DovBer de Lubavitch (o 

5º Rebe) sofreu com problemas de saúde, obrigando-o a 

fazer muitas viagens a várias clínicas na Europa para con-

sultar médicos especialistas.

Numa dessas ocasiões, um médico e professor que tinha 

examinado e entrevistado o Rebe classificou sua doença 

da seguinte maneira: o coração anseia por algo que está 

além da capacidade da mente, e a mente entende mais do 

que o coração pode suportar…

O BOMBEIRO
Rabi Yosef Yitschak de Lubavitch (o 6º Rebe) era famo-

so tanto pela sua devoção às necessidades de todo judeu 

quanto pela sua posição firme sobre a integridade da Torá. 

sem fazer concessões sobre os seus princípios. Lá no fun-

do, dizia o Rebe, o judeu deseja a verdade. Certa vez, per-

guntaram a Rabi Yosef Yitschak: “Sob condições ideais, 

desejamos que a água seja pura. Mas quando irrompe um 

incêndio, esta é a hora de ser rigoroso? O fogo deve ser ex-

tinto a qualquer custo, e com todos os meios à disposição, 

incluindo água poluída ou suja. A atual crise de identidade 

entre o povo judeu está ameaçando sua própria existência. 

É um tempo para ser mais flexível e conciliador.”

Respondeu o Rebe: “O que você diz é verdadeiro, desde 

que alguém combata o fogo com água. Mas se alguém se 

apressar em derramar qualquer líquido sobre as chamas, 

sem perceber o que seu balde contém, digamos, gasolina 

ou benzeno em vez de água, o resultado é exatamente o 

oposto daquilo que se está querendo conseguir.”

BC News_mar3.indd   30 23/02/12   18:43



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 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 yahrtzeit e no Yom Kipur. 
Fale com Dov Pomeroy: 3087-0305

FUNDO DIGNIDADE
Fundo do Rabino que ajuda com 
discrição pessoas necessitadas.
Fale com Rab. Yossi: 3087-0308 ou 
chabad@chabad.org.br

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

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