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PURIM

MUITO BARULHO E ALEGRIA NA FESTA 
MAIS COLORIDA DO ANO

ENTREVISTA
RAB. AVRAHAM SHEMTOV
O Diretor Mundial do Órgão Máxi-

mo do Mo vimento Chabad (Aguch)

e emissário do Rebe na Filadélfi a e 

para a Casa Branca foi o convidado 

de honra do 30º Ci clo de Estudos do 

Rambam e celebração de 110 anos 

do nascimento do Rebe. O Siyum foi 

promovido pelas instituições Chabad-

Lubavitch de S. Paulo, dia 19 de mar-

ço, no Buffet França. O evento contou 

com a participação maciça da comuni-

dade, inclusive rabinos e lideranças de 

várias entidades paulistas.

Pá g. 14

7 PERGUNTAS
Desa� os e conquistas do Projeto 
Felicidade. Pela diretora Flávia 
Bochernitsan. Pág. 21

MEMÓRIAS
José, um judeu muito simples vivendo 
em Cuiabá, declarou ao rabino que “em 
Pêssach não entrou nenhum pão...”
Por Rabino Shabsi Alpern. Pág. 22

A VINDA DE MASHIACH
Existem no Talmud mais de cinquenta 
sinais que irão preceder a vinda de 
Mashiach... Por Rabino Shamai Ende
Pág. 25

PÊSSACH
A celebração de nossa liberdade.
Págs. 28 a 30

destaques da edição

Purim, a festa mais feliz e colorida de nosso calendário, foi festejada 

no Beit Chabad Central ao lado das famílias e crianças que vibraram 

com suas fantasias cumprindo os nossos costumes. A leitura da Me-

guilá contou com vários horários para que todos pudessem se agen-

dar. O jejum foi quebrado com show de mágico e brincadeiras en-

volvendo todas as crianças que capricharam em suas  indumentárias 

bem criativas como as de cohanim, rainhas, entre outras. Sanduíches 

foram servidos à vontade.

A Seudat Purim contou com a participação de quase 200 pessoas 

que compartilharam os melhores ingredientes do banquete: amiza-

de e alegria de podermos estar todos juntos celebrando em família 

a felicidade de termos sobrevivido a tantos acontecimentos mar-

cantes de nossa história. Pá gs. 10 a 13
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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

Pêssach Hoje
Na Hagadá, dizemos: “Mesmo se formos todos sábios, homens de en-

tendimento, e todos conhecermos a Torá, para nós é uma mitsvá contar 

(Lisaper) o Êxodo do Egito.” Lisaper, traduzido como “contar” também 

significa “brilhar”. O Seder de Pêssach não deve ser apenas uma recor-

dação da história passada, mas um tempo para cada um de nós reviver a 

experiência a ponto de ficarmos brilhando com a luz da redenção.

Por este motivo, o Seder é uma experiência interativa, começando quan-

do uma criança faz as quatro perguntas. Pois a intenção não é meramen-

te explicar e dizer o quanto a noite é especial; a noite inteira é sobre 

reviver o Êxodo e não podemos reviver uma experiência a menos que 

estejamos envolvidos. Portanto as perguntas são feitas e ainda são em-

pregadas técnicas para atrair o interesse da criança. 

Assim como tentamos motivar nossos filhos a vivenciar a redenção, 

D’us faz o mesmo pelos Seus filhos, o povo judeu como um todo. Pois 

cada judeu é como se fosse o filho único de D’us e em Pêssach, Ele faz 

tudo para permitir que nos libertemos das influências que nos confinam 

e restringem.

No decorrer da história de nossa nação, o mês de Nissan se destaca 

como um tempo de milagres. Neste mês, nosso povo foi libertado da 

escravidão egípcia e o Mar Vermelho se abriu. Uma geração depois, foi 

neste mês que as muralhas de Jericó desabaram milagrosamente peran-

te Joshua e séculos depois, foi neste mês que D’us infligiu derrota aos 

exércitos assírios, eliminando as hordas de Sanecherib em uma noite. 

Da mema forma, em épocas subsequentes, este mês tem se destaca-

do como aquele em que D’us salvou nosso povo através de meios que 

transcendem a ordem natural, controlando seu futuro numa maneira 

que Sua misericórdia e poder sejam proeminentes.

Que possamos celebrar ainda este Pêssach com Mashiach em Jerusalém!

Um Pêssach Feliz e Casher!

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil

3 BC NEWS

BC News_abril_final.indd   3 21/03/12   13:07



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 abril – 18h
De 8 a 23 abril – 17h45
24 a 30 abril – 17h30

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras
6 abril – 18h
13 e 20 abril – 17h45
27 abril – 17h30

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45

Shacharit – 9h30

Kidush e Farbrenguen – 12h

Aula da Parashá com explicações do Rebe  
– 1 h antes do horário das velas *

Minchá seguida de Seudá Shlishit com 
história chassídica – 15 min antes do horário 
das velas *

Aula da Parashá para senhoras – 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!

 w Dora Kogan, Jaime e Isaac Cynamon (Yahrtzeit da mãe)

 w Sharon e Yonathan Wajchemberg (Yahrtzeit do pai) 

 w Sidney Wajsbrot (Aniversário da esposa Liza)

 w Yehuda Maltz (Aniversário da esposa Fernanda)

 w Sacha Kalmus (Yahrtzeit da mãe)

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
CABALAT SHABAT  
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 18H

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
Um empolgante programa para meninos e me-

ninas 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
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QUEIME CALORIAS
Está acima do peso? Abusou de batatas e comidas pesadas em Pêssach?
Veja aqui dicas simples para queimar até 500 calorias sem muito esforço.

Perca 50 a 100 calorias
Conversando e andando
Da próxima vez que seu telefone tocar, em vez de aco-

modar-se num sofá confortável, levante-se e fi que cami-

nhando. Andar enquanto fala queima 64 calorias extras 

por hora – mais de uma caloria por minuto!

Vá até o shopping 
Comprar online é conveniente, mas se você pretende 

mesmo entrar naquele roupa, afaste-se do computador. 

Ir até a loja queima 80 calorias extras por hora!

Descanse os talheres entre as garfadas
Pessoas que comem devagar ingerem 10% menos calo-

rias por refeição (70 ou mais calorias) do que aqueles que 

se alimentam rapidamente. Tente aumentar o tempo de 

sua refeição pousando o garfo entre um bocado e outro. 

Você poderá conversar com as pessoas à mesa, e isso 

também dará ao seu corpo tempo para fabricar os hormô-

nios supressores do apetite que indicam saciedade.

Mastigue um chiclete pela manhã
Pesquisadores da Universidade de Rhode Island desco-

briram que quando os voluntários mastigavam goma de 

mascar durante uma hora pela manhã, comiam 67 calo-

rias a menos naquele dia. Eles também sentiam menos 

fome e queimaram 5 por cento mais calorias que nos dias 

em que não mascavam o chiclete.

Perca 100 a 150 calorias
Queime-as!
Fazer exercícios físicos (ou simplesmente algum tipo de 

trabalho) ouvindo suas canções favoritas faz você se mo-

ver 20% a mais sem sentir-se cansado. Dependendo da-

quilo que está fazendo, isso pode signifi car a queima de 

100 ou mais calorias adicionais por hora.

Aprecie o tempero da vida
Economize 100 ou mais calorias temperando sua comida 

com condimentos coloridos e picantes em vez de cremo-

sos. Escolha molho marinara em vez de molho cremo-

so, salsa em vez de creme azedo, mostarda no lugar de 

maionese. O alimento ingerido dessa forma também pos-

sui um sabor mais forte, satisfazendo mais.

Perca 150 a 200 calorias
Levante-se enquanto espera
Esteja você assistindo ao jogo de futebol de seu fi lho ou 

no aeroporto esperando por um voo atrasado, não fi que 

apenas sentado. Caminhar 30 minutos ao redor de um 

campo de futebol ou no terminal do aeroporto totalizará 

uns 4.000 passos, ou 200 calorias.

Lute contra a gravidade
Subir ladeiras a pé é a maneira mais rápida de aumentar 

sua queima de calorias. Se você usa esteira, aumente a 

velocidade 7 ou 8%. Você queimará 180 calorias a mais 

por hora, mais ainda se estiver na subida. Mantenha as 

mãos fora do apoio, segurá-lo reduz o gasto de energia.

Vá para a cama mais cedo 
Durma em vez de petiscar. Muita gente confunde fadiga 

com fome e muitos comem à noite. Vá para a cama antes 

que surja a vontade de mastigar. Pesquisadores da Uni-

versidade de Chicago descobriram que uma noite com 

pouco descanso faz as pessoas comerem 200 calorias a 

mais em salgadinhos com carboidratos no dia seguinte – 

calorias que você dispensa quando dorme bem.

Encolha seu prato
Segundo uma pesquisa da Universidade Cornell, trocar o 

prato por outro com diâmetro cinco centímetros menor 

reduz o número de calorias consumidas naquela refeição 

em até 22 por cento, o que signifi ca 200 calorias a menos.

ATENÇÃO
O prato das crianças é Zona de Perigo
Muitos adultos conscientes devoram cerca de 500 ca-

lorias – isso equivale a um 2º almoço – na for ma de 

salgadinhos “roubados” dos fi lhos (ou res tos que so-

braram). Então pare de beliscar aquelas batatas fritas!

Está acima do peso? Abusou de batatas e comidas pesadas em Pêssach?
Veja aqui dicas simples para queimar até 500 calorias sem muito esforço.

so, salsa em vez de creme azedo, mostarda no lugar de 

Conteúdo extraído do Reader’s Digest

DICAS
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CÓDIGO DE CORES
Organização das aulas por temas:

 Histórias

 Porção Semanal

 Chassidut

 Leis Judaicas

 JLI

 Crianças / Jovens

 Talmud

 Moral e Ética

 Mística e Cabalá

 Farbrenguen

PARA MULHERES
Sarah Steinmetz
- Todo início do mês judaico

- Toda véspera das festas judaicas

- Aulas de chalá

- Aulas para noivas

SUPER-TERÇA
- Todas as terças-feiras de manhã, aulas exclusivas 
para o público feminino abordando temas  
variados (veja quadro ao lado)

AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira

corrente de salmos 
A cada mês, dezenas de mulheres se juntam
virtualmente para a Corrente de Salmos. 
A Corrente acontece uma vez ao mês, no 
Shabat que antecede Rosh Chôdesh, o pri-
meiro dia do mês judaico. A próxima leitura 

acontecerá no Shabat 21 de abril.

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, 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 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)

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

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

16:30 Dovber Nurkin
 Código de leis *

18:30 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides 
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TERÇA-FEIRA

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

9:20 Daniel Eskinazi
 Provérbios de Salomão **

10:10 Avraham Steinmetz
 Conceitos na parashá **

11:00 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

20:30 Avraham Steinmetz
 Conceitos chassícos *

As aulas são gratuitas. Para participar, entre em contato 
previamente com o rabino responsável pelo curso.

Rab. Avraham Steinmetz: avraham@chabad.org.br
Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@uol.com.br
Rab. David Lancry: barmitsva@chabad.org.br
Rab. Dov Pomeroy: dov@chabad.org.br
Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com
Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com
Rab. Guershi A. Goldsztajn: guershiavi@msn.com
Rab. Shamai Ende: yeshivalubavitch@uol.com.br
Rab. Shabsi Alpern: rabino@chabad.org.br
Rab. Yacov Nurkin: jorge.nurkin@gmail.com
Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br

SEXTA-FEIRA

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

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

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 *

16:30 Shabsi Alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

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

17:45 Shabsi Alpern
 Histórias calorosas de nossos ancestrais

17:45 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **
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CHÁ DA TARDE
VIDA LONGA
Uma palestra com a Dra. Melany Torres cujo tema era 

“Como manter-se jovem e ativa na terceira idade” agra-

dou muito o grupo de senhoras. Médica especializada em 

Neurofisiologia Clínica, Melany explicou que as pessoas 

reagem de formas diferentes para cada situação na vida. 

Segundo ela: “A adaptabilidade de uma pessoa diante das 

dificuldades da vida é um dos fatores favoráveis que con-

tribuem para sua longevidade.”  

OFICINA DE PURIM
Chana Alpern compareceu ao Chá da Tarde em 5 de março 

para relatar a história de Purim e falar sobre os principais 

costumes da festa. Na sequência do encontro todas pinta-

ram caixinhas de madeira aplicando uma técnica de cha-

muscagem. Depois de secas, colocaram nelas alimentos e 

levaram para casa este mishloach manot para presentear 

uma amiga ou familiar. Ao final foram servidos oznei ha-

man, típicos de Purim, elogiados por todas.

CONTADORAS DE HISTÓRIA
Ita Liberman e Tani Brvzostek Muller são contadoras de 

histórias voluntárias e fazem parte do grupo Era Uma Vez. 

Foram convidadas a transmitir uma pequena série de his-

tórias curtinhas, deixando lindas mensagens no final. Ita (à 

esquerda da foto) trouxe sua mãe para assistir e celebrar o 

encontro. Ao invés de chá numa tarde quente, foi servido 

um refrescante suco de abacaxi com hortelã. 

SEMPRE AO SEU LADO

PARCERIA
ESCOLAS JUDAICAS E BEIT CHABAD
Como todos os anos, o Beit Chabad Central preparou 3 mil 

kits de mishloach manot para diversas escolas judaicas 

que foram distribuídos na semana de Purim. Nos pacotes, 

pipoca doce, pirulito, oznei haman, apito, além de moeda 

para tsedacá e um folheto explicativo da festa.

Os vários voluntários compareceram no domingo pela 

manhã para ajudar na montagem e fechamento das caixas 

seguindo a quantidade requisitada por cada entidade. Um 

agradecimento muito especial a todos aqueles que doa-

ram parte de seu tempo em prol das crianças e jovens das 

instituições educacionais de nossa comunidade.
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RIO GRANDE DO SUL
BEIT CHABAD LEVA PURIM AOS 
GAÚCHOS DE STA. MARIA 
O Beit Chabad realizou mais uma visita à comunidade ju-

daica de Sta. Maria (RS) no dia 5 de março através do Rabi-

no Daniel Eskinazi, em preparação à festa de Purim. Ape-

sar do calor de quase 40 graus, típico do verão gaúcho, 26 

pessoas compareceram à sinagoga para escutar a pales-

tra do rabino sobre o significado e costumes de Purim e 

se prepararem para sua cele braçao. Rabino Dani distribuiu 

mishloach manot a to dos e levou receitas típicas da fes-

ta em uma mesa monta da para desgustação: ‘kreplach’ e 

‘oznei haman’. O presidente da comunidade, Sérgio Car-

valho, acompanhou o rabino ao cemitério local para regis-

trar a dimensão do terreno a fim de projetar um muro que 

cercará todo o território evitando invasões. 

Na bagagem do rabino, além de histórias, havia muito bom 

humor e um forte elo de amizade estabelecido com a co-

munidade, também embarcaram 10 sidurim (livros de pre-

ce), 10 tehilim (Salmos), ambos com tradução em portu-

guês, 5 pares de tefilin (outros 5 serão levados na próxima 

visita) e 10 talitot, todos gentilmente doados por anônimo 

que une-se a esta iniciativa de revitalizar a comunidade e 

a sinagoga local.

FEIRA DO LIVRO
PROJETO ALEF BEIT
A ideia embrionária surgiu no final de 1990. Com o fale-

cimento de um ente querido, uma família resolveu trazer 

diversos livros para serem doados a instituições judaicas 

em sua memória. Naquela época era uma raridade trazer 

livros do exterior devido às dificuldades do correio, prazos 

de entrega, etc. Em 1994, atendendo a este mercado, foi 

trazido a S. Paulo um container de Israel com diversos tí-

tulos, parte para doação, parte para venda. O sucesso foi 

tão grande que deu origem ao Projeto Alef Beit. O objetivo 

deste projeto tem sido sempre o de promover a aquisição 

de livros judaicos para as comunidades de S. Paulo e do 

Brasil, com títulos que somam 3/4 trazidos de Israel e 1/4 

dos Estados Unidos vendidos a preços muito atraentes. 

Entre 5 mil etiquetas representadas por muitos mais volu-

mes, já que um set de livros, por exemplo, leva uma única 

etiqueta, o sidur é o campeão de vendas. Livros infantis 

representam 1/3 da feira. Este ano mais uma vez o Beit 

Chabad é parceiro do Alef Beit cedendo local e estrutura 

a este Projeto que tem beneficiado a todos, independente 

de linhas ou afiliações.

9 BC NEWS
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ACONTECEU

FESTA E FANTASIA
PURIM, A FESTA MAIS ALEGRE DO ANO
A festa de Purim é o dia mais alegre do calendário judaico. Um dia, se-

gundo nossos sábios, no qual devemos alegrar-nos mais do que em 

qualquer outra de nossas festas.

Por isso na noite de Purim no Beit Chabad Central, após a leitura da me-

guilá, o clima de alegria pairava no ar. As crianças vieram fantasiadas e

os adultos com alguns acessórios como chapéus e instrumentos baru-

lhentos para acompanhar o “Haman” quando seu nome é pronunciado 

e onde é esperada a farra das buzinas e matracas. Dois palhaços distri-

buíram mishloach manot e balões. O Tsivot Hashem também contou 

com a apresentação de um mágico, o incrível Ed, que fez até cair neve 

dentro do salão e transformou notas de R$ 10,00 em R$ 50,00 para sur-

presa dos pequenos (e adultos também). Entre atrações e guloseimas 

como picolés, algodão doce, sanduíches e pipocas... crianças e adultos 

desfrutaram deste momento tão divertido e feliz... até os bebês!

10 BC NEWS
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ACONTECEU

PURIM
REFEIÇÃO FESTIVA
Após o dia inteiro de correria para cumprir as mitsvot de 

Purim: escutar a leitura da meguilá, distribuir mishloach 

manot e dar tsedacá, o Beit Chabad Central preparou o 

banquete de Purim (Seudat Purim). As famílias senta-

ram-se juntas e a refeição festiva de Purim começou, 

conforme o costume, ao entardecer se estendendo até a 

noite. Toalhas coloridas, cardápio farto e gostoso e deco-

ração caprichada foram os ingredientes que agradaram a 

todos no jantar, que teve como responsável Sissa Metz-

ger na coordenação para que tudo desse tão certo. 

Os presentes ouviram as palavras e mensagens inspira-

doras do R. Shabsi Alpern e R. Yossi Alpern. Os homens 

dançaram e  cantaram. A maior alegria foi a oportunidade 

de celebrar entre amigos.

12 BC NEWS
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RABINO AVRAHAM SHEMTOV

entrevista

Em sua destacada posição no Movimento Chabad, 
como pode descrever a influência de Chabad no 
mundo atual?
A influência de Chabad hoje no mundo é uma fonte de 

confiança porque está baseada numa visão verdadeira 

do estado de nosso povo e em nossos contatos através 

do mundo. Isto Chabad tem porque esta foi a maneira 

como o Rebe nos criou. O Rebe transformava conceitos 

profundamente filosóficos em uma forma simples apli-

cável a uma realidade palpável, na qual as pessoas po-

diam adotá-la, ser orientadas por ela, e assim perceber 

que somos todos partes de uma totalidade cujo objeti-

vo é servir a D’us neste mundo.

Na turbulenta estrutura global do nosso tempo, 
qual o seu papel como representante de Chabad 
para a Casa Branca e quais os principais desafios?
Em termos gerais: certa vez apareceu um artigo na capa 

do Washington Post basicamente sobre como Washing-

ton costumava receber representantes que eram lobis-

tas indo para tirar vantagens. Aqui está um representan-

te do Rebe, mas não é um lobista, é um mensageiro.

Na primeira vez que me apresentei na Casa Branca, o 

primeiro homem que conheci foi o principal assisten-

te do Presidente Jimmy Carter. Perguntaram-me diante 

do vasto campus se eu sabia aonde deveria ir. Respon-

di: “Sim, eu sei aonde estou indo.” Este foi meu primei-

ro contato e referência de muitos outros encontros que 

ocorreram. Naquela ocasião eu disse ao assistente que 

representava alguém que sabe o que tem de ser feito. 

Seu pai foi um homem muito especial. Qual a maior 
inspiração que ele lhe deixou?
Minha experiência como filho: meu pai foi um expoen-

te em si mesmo. Era totalmente devotado a cumprir 

os desejos do Rebe e segui-lo como exemplo, no mais 

alto nível de auto-anulação.

Alguma cena teve especial impacto em sua vida?
Eu era um garoto de 12 anos, recém-chegado da França, 

depois da guerra, quando vi uma publicação americana 

em Londres. Tinha um mapa mundi, com um pontinho 

que era o símbolo da Merkos, braço educacional do Cha-

bad, e havia flechas apontando para todas as partes do 

mundo. Fiquei intrigado, ainda tenho este livro; é a mi-

nha “Bíblia”. Eram como conexões para o resto do mun-

do. Abri o livro e li sobre várias instituições educacionais 

deste movimento com outras flechas apontando para 

outros locais. Mas então eu registrei: o nome do Rebe 

estava ali. Demorou para eu entender e só compreendi à 

medida que cresci. Aquelas flechas e pequenos centros 

dariam origem ao que hoje conhecemos como Beit Cha-

bad no mundo inteiro e tudo o que representa. O Rebe 

naquele tempo sabia disto, já era uma realidade.

O mundo religioso judaico está passando por uma 
crise com seus jovens. Como lidar com este desafio?
Sem dúvida a juventude de hoje sofre a influência do 

mundo de fora, mas esta justificativa é inaceitável. É 

preciso questionar se a bagagem que recebeu foi sufi-

ciente. Quando a pessoa sai e apanha um resfriado, não 

é por causa do tempo lá fora, mas sim porque seu sis-

tema imunológico está fraco. A pessoa forte sai mas 

não é afetada. Ela tem de se fortalecer interiormente. 

Temos de nos proteger das tempestades e desafios lá 

fora. Permaneça firme e encontrará as respostas dentro 

de você. Estamos repletos de esperança de que as pro-

messas e desejos do Rebe, de que o mundo se enche-

rá de luz com a vinda de Mashiach se concretizarão em 

breve. Hoje vemos luzes incomuns que nunca vimos 

antes, como sinais dessa nova era.

Diretor Mundial do Órgão Máximo do Movimento Chabad 
Agudat Chassidei Chabad (Aguch). Emissário do Rebe na 
Filadélfia e para a Casa Branca, Washington
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Os voluntários Isaac Rafea e Cecília Silberspitz visitando a D. 
Steluta e seu filho Israel Radulescu

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. 

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

 Quero lhes falar dessa experiência, que na verda-

de é um processo que combate velhos hábitos e nos leva 

a importantes decisões; foi assim que cheguei ao projeto 

Lev do Beit Chabad Central. Faz pouco tempo, menos de 

um mês, que me tornei voluntária e já me apaixonei pelo 

trabalho deste grupo. Sinto uma energia muito positiva e 

a cada passo uma enorme felicidade em poder participar 

junto com essa grande família que, antes de tudo, me 

acolheu com imenso carinho e me contagia com estímulo 

e humildade que só os grandes possuem. Hashem nos 

ilumina, mostrando um caminho de muita luz. Yael é quem 

nos conduz, sempre alegre e muito segura e nós vamos 

fazendo novos amigos, levando no coração seus sorrisos e 

a certeza de que juntos mantemos acesa a chama da espe-

rança e da motivação, tonando-nos mais fortes.

 Venha, junte-se a nós! Yes you can!

Cecília Tockus Silberspitz 
(voluntária que completa anos justamente neste mês)

Purim
Por ocasião da festa de Purim, foram confeccio-
nados e distribuídos aos visitados pacotinhos de 
“mishloach manot” com cartões personalizados

Sou voluntária do Projeto Lev 

há um ano e meio e desde 

então visito regularmente 

um Residencial para idosos 

no Brooklin. Há 3 meses 

apareceu a oportunidade de 

visitar o Daniel Loeb (veja BC 

News ed.5), que foi muito especial para mim. Ele é uma 

pessoa fora de série, inteligente e esforçado e tivemos 

uma empatia imediata desde as primeiras visitas! Sua 

única companhia era sua cadela Luna, mas me cortava o 

coração o fato de ele a deixar, por falta de opção, presa 

no lavabo quando precisava sair. Percebemos que um 

portão resolve ria a questão, então tive a ideia de expor 

a situação ao Projeto Lev e conseguimos uma doação, 

finalmente solucionando o problema. Não posso des-

crever o sentimento de alegria ao poder ajudar o Daniel 

e a Luna a terem mais liberdade. Minha dedicação e 

carinho aos visitados é do fundo do coração e isso gera 

um sentimento muito especial. Agradeço ao Projeto Lev 

por me dar essa oportunidade!

Joyce Ades Sejtman
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11 DE NISSAN

16 BC NEWS

A data de 11 de Nissan (este ano 3 de abril) é o dia do 
nascimento do Rebe, de abençoada memória. Nes-
te dia, estaríamos comemorando seus 110 anos, e 
para celebrar o momento, publicamos algumas 
cartas trocadas entre antigos presidentes brasilei-
ros e o Rebe. É interessan te notar como o Rebe fala 
sobre o Beit Chabad do Brasil, algo muito raro em 
suas correspondências.

À esquerda carta do presidente João Figueiredo enviada ao Rebe 
em março de 1982 por ocasião de seu 80º aniversário. Ao pé 
da página, registro de visita do R. Alpern ao então presidente. 
Abaixo, outra carta, esta pelos 85 anos do Rebe, escrita pelo 
presidente José Sarney em 1987, e que foi respondida pelo Rebe 
(pg ao lado)
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Acima, R. Alpern visita o presidente José 
Sarney em 1987. À esquerda, carta original 
da resposta do Rebe ao então presidente e 
abaixo sua tradução

Saudação e Bênção:

É com genuíno prazer, prezado Sr. Presidente, que transmito a Vossa Excelência 

minha sincera apreciação pela vossa bondosa carta datada em 6 de abril de 1987, 

com calorosas felicitações pelo meu recente aniversário.

Seus sentimentos são particularmente signifi cativos em vista dos fl orescentes 

programas e instituições educativos e sociais que são conduzidos sob os auspícios 

do Beit Chabad do Brasil (afi liado ao nosso movimento mundial Chabad-Lubavitch).

Na verdade, aproveito esta oportunidade para expressar ao Sr. Presidente, e a todo o 

bondoso povo brasileiro, em nome do Movimento que tenho o privilégio de liderar, 

nossa apreciação especial pelo clima favorável de liberdade cultural e religiosa que 

nossas instituições e programas têm desfrutado no decorrer dos anos.

Retribuo cordialmente seus bons votos nas palavras de nossos Sábios: “Todo aquele 

que abençoa outros é abençoado pelo próprio D’us, a Fonte de todas as bênçãos.”

Portanto, que o Eterno abençoe o Sr. e sua família e a todo o povo do Brasil numa 

medida generosa, tanto material quanto espiritualmente.

Com alta estima e bênçãos,

M. Schneerson
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Lorrayne, a voluntária 
Maria Lúcia e Ayruska

História de Vida

18 BC NEWS

Lorrayne Cristina Closs Sfalcini participou da se-

mana de 5 a 9 de dezembro de 2011 no Projeto Feli ci da-

de. A menina não estava bem física e emocionalmente. A 

fase de transição da adolescência acompanhada por uma 

doença grave, com cirurgia de alto risco a ser agendada, 

mostrou uma menina quieta, às vezes irritada. Mas tam-

bém mostrou ser alegre e curtir os passeios e amizades 

recém conquistadas.

Lorrayne mora em Rondônia com o pai e dois ir-

mãos, onde tinha uma infância normal e feliz. Frequen-

tava a escola até o início de 2011, quando passou a sentir 

dores nos quadris, que foram aumentando na medida em 

que apareceu uma massa cilíndrica no lado esquerdo. 

Na primeira vez que foi ao hospital, ouviu do médico que 

poderia ser apenas resultado de alguma queda ou bri-

ga com colegas de escola. Mas as dores passaram a ser 

mais frequentes e através de ressonância e tomografia, 

foi confirmada a suspeita: sarcoma de Ewing. Lorrayne foi 

para S. Paulo iniciar tratamento no ITACI. Durante um ano 

foi tirado da menina o direito de brincar e o convívio na 

escola, passando por dores, procedimentos incômodos, 

afastamento de casa e de sua vida afetiva. Com o ama-

durecimento que a doença lhe causou, às vezes já não é 

uma criança, e sim um pequeno adulto com enorme von-

tade de viver e por isso luta com otimismo, embora com a 

pouca paciência, própria de uma jovem. 

Lorrayne é acolhida em uma das Casas de Apoio que 

faz parceria com o Projeto Feli ci da de e frequenta as oficinas 

na se de. Seu sonho era possuir um notebook que seria uma 

gran de distração durante o longo período de sua interna-

ção. Em 31 de janeiro de 2012, ela veio à sede e após as au-

las de artesanato e um almoço delicioso soube que seu 13º 

ani versário seria um dos comemorados com uma super fes-

ta. Após um sonoro “Parabéns a Você”, dois grandes paco-

tes de presentes foram entregues à Lorrayne e à Ayruska, 

res pectivamente as duas aniversariantes do mês presentes 

na quele dia. Lorrayne abriu seu pacote e agradeceu à Flávia, 

que nesse momento entregou o presente maior: um note-

book de ótima marca com os principais programas já insta-

la dos. Registramos a alegria e emoção daquele momento. 

A bAtalha de Lorrayne

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

Por Maria Lúcia da Fonseca Caetano 
Voluntária do Kit Festa e Visita a Hospitais
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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.

BAZAR 
DO PROJETO FELICIDADE

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

Estão abertas as

inscrições para a seleção

de novos voluntários.

Entre em contato no tel: 

3803-9898 com Viviane 

ou Elizete ou pelo site:

 www.felicidade.org.br 

VOCÊ GOSTARIA 
DE PARTICIPAR?

No dia 6 de fevereiro o tumor foi extraído no 

Hospital das Clínicas. Após três semanas fi z uma vi-

sita surpresa à menina, em nome do Projeto levando 

livros, e mimos. Lorrayne estava sentada na cama di-

gitando no seu notebook mensagens aos amigos, ao 

mesmo tempo em que ouvia e cantarolava uma mú-

sica de seu cantor preferido. A imagem era de muita 

alegria e serenidade. Ao seu lado estava a avó, que se 

reveza com a mãe. A garota mostrou seu contenta-

mento e teceu palavras de agradecimento ao Projeto, 

salientando que não sabia como reagiria tanto tem-

po naquele quarto de hospital sem o seu presente, 

companheiro de todos os momentos. A avó também 

disse que através do computador fi ca sabendo o que 

acontece fora do prédio do hospital, com familiares, 

amigos e o mundo que agora Lorrayne dedilha cheia 

de sonhos e planos. É muito fácil afeiçoar-se a essa 

pequena, doce e linda lutadora.
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Um novo curso de 6 semanas
do Rohr Jewish Learning Institute 

Esteja você num relacionamento firme, apaixonado, 
amoroso ou não, os princípios que você aprenderá 
com A Arte do Casamento o ajudarão a esclarecer o 
que é importante num relacionamento e o ensinarão 
como levar o seu até o próximo nível.

Descubra segredos místicos de amor e romance que 
o levarão a uma dimensão inteiramente nova de 
significado em seu casamento. A promessa de algo 
mais profundo, rico e duradouro está ao seu alcance.

O Casamento é uma Arte

v”c

Início do curso em maio. 
Turmas diurnas e noturnas, 
em português e inglês.

Para mais informações, 
3087-0319 ou 8315-8770, 
com Sarah

JLI.Brasil@gmail.com

com Rabino Avraham Steinmetz

BC News_abril_final.indd   20 21/03/12   13:09



perguntas7 

F
lá

v
ia

 B
o

c
h

e
r

n
it

s
a

n

21 BC NEWS

Qual é sua formação e como veio para S. Paulo? 
Cursei Psicologia na PUC de Porto Alegre. Minha mãe é 

paulista e desde pequena eu passava minhas férias em 

S. Paulo. Eu dizia que quando crescesse viria morar aqui. 

Quando me formei na faculdade fi nalmente realizei meu 

sonho vindo defi nitivamente para cá.

Ao ser convidada a fazer parte do Projeto Felicidade 
qual foi sua reação diante desta responsabilidade? 
Eu já trabalhava no Beit Chabad Central quando o Rabino 

Shabsi Alpern trouxe a ideia de criar o Projeto Felicida-

de. O rabino chamou profi ssionais de diversas áreas e fui 

convidada para assumir a direção do Projeto pelo qual sou 

apaixonada. É uma tarefa bastante difícil, repleta de emo-

ções, onde a cada semana há novos desafi os.  

Poderia citar alguns desafi os no dia a dia do Projeto ? 
Frequentemente ouvimos dos pais que ao receberem o 

diagnóstico da doença, o chão some sob seus pés. O so-

frimento, a reação de negação num primeiro momento e 

o medo da perda são muito semelhantes, mas a maneira 

como cada um enfrenta o problema é diferente. Lembro 

de um caso que provavelmente nunca irei esquecer. Da-

nilo, com 5 anos foi diagnosticado com neuroblastoma 

bilateral. Após a semana em que esteve no Projeto, na 

companhia de sua mãe, realizou a cirurgia de enucleação 

dos olhos. Passado algum tempo vieram nos visitar. Na 

ocasião a mãe relatou que ao acordar da anestesia a pri-

meira coisa que Danilo falou foi: “Mãe está escuro, acende 

a luz.” O que falar nesta hora para esta mãe? Este é ape-

nas um entre tantos desafi os.

Quais foram as maiores conquistas do Projeto? 
Nossa primeira conquista foi a confi ança das famílias que 

no início questionavam se precisavam dar algo em troca 

da semana proporcionada pelo Projeto. A segunda, foram 

os médicos, que no início questionavam a necessidade 

desta semana para estas famílias. Hoje estes mesmos 

mé dicos afi rmam que as crianças apresentam uma ade-

rência muito maior ao tratamento após uma semana no 

Projeto Felicidade. Voltam felizes e mais colaborativas. A 

parceria com a Gol Linhas Aéreas foi outra conquista, tra-

zendo crianças de outros estados. Ao longo destes 11 anos 

realizamos muitos sonhos de crianças, reformamos suas 

casas e promovemos a celebração de uma festa linda de 

15 anos para seis meninas que passaram pelo Projeto.

No que o Projeto Felicidade difere de outros projetos 
que atendem a crianças com câncer?
A OPAS (Organização Pan Americana de Saúde) atesta 

que nosso projeto é único neste formato. Proporciona-

mos felicidade não apenas para a criança em tratamento, 

mas também a seus pais e irmãos. Quando uma criança 

adoece e enfrenta um tratamento prolongado, a família 

toda fi ca desestruturada e na maioria das vezes os irmãos 

se ressentem. O Projeto Felicidade reintegra as famílias 

ao mesmo tempo que dá uma trégua ao tratamento. 

Há espaço para crescer? 
Sempre que lidamos com seres humanos surgem novas 

ideias e a necessidade de crescer. Nosso espaço físico 

é pequeno, mas com o apoio das pessoas, trabalho das 

voluntárias, e um maior número de parceiros continuare-

mos crescendo. 

Uma cena emocionante no Projeto...
Existe uma cena extremamente emocionante gravada pa-

ra sempre na minha memória de um menino que vinha 

diariamente à sede. Toda vez que ele encontrava alguma 

criança chorando chegava perto, fazia um carinho e per-

guntava se estava com dor. Nem esperava a resposta e di-

zia: “Eu também sinto dor, mas fi co brincando e esqueço.” 

Foi um menino muito especial.

Um novo curso de 6 semanas
do Rohr Jewish Learning Institute 

Esteja você num relacionamento firme, apaixonado, 
amoroso ou não, os princípios que você aprenderá 
com A Arte do Casamento o ajudarão a esclarecer o 
que é importante num relacionamento e o ensinarão 
como levar o seu até o próximo nível.

Descubra segredos místicos de amor e romance que 
o levarão a uma dimensão inteiramente nova de 
significado em seu casamento. A promessa de algo 
mais profundo, rico e duradouro está ao seu alcance.

O Casamento é uma Arte

v”c

Início do curso em maio. 
Turmas diurnas e noturnas, 
em português e inglês.

Para mais informações, 
3087-0319 ou 8315-8770, 
com Sarah

JLI.Brasil@gmail.com

com Rabino Avraham Steinmetz
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Devido à falta de matsá para Pêssach em 
1983, o Rebe nos presenteou com uma 
tonelada de matsá, algo que seguiu fa-
zendo por vários anos. À esquerda da 
foto, Jaime Goldsztajn, ativo em nossa 
sinagoga até hoje

Memórias
aventuras com a matsá

Nesta edição de Pêssach, Rabino Alpern faz um parênteses na 

cronologia de suas memórias e nos conta algumas passagens li-

gadas à matsá

Por Rabino Shabsi Alpern

Há quase trinta anos, um amigo meu possuia uma firma com filial na cidade 

de Cuiabá e pediu-me um favor. Eles estavam se mudando para um novo 

endereço e queriam que eu fosse até lá para colocar a mezuzá. Concor-

dei sob a condição de ter um carro à disposição para visitar os judeus da cidade.

Cheguei cedo, coloquei a mezuzá e fui ver o primeiro dos dois judeus que cons-

tavam na listagem da nossa revista. Ele se chamava Jacob Biterman, mas quando 

cheguei à sua casa, vi uma família bem brasileira morando lá. Disseram que Jacob 

tinha falecido, mas como eles gostavam muito da revista não avisaram, e pediram 

muito para não serem cortados da listagem. Prometi e cumpri minha palavra.

De lá fui para a casa do segundo judeu, chamado José S. Era uma rua de terra, 

num bairro bem humilde. Saí de kipá do carro, era um dia extremamente quente, 

e logo fui cercado por crianças que cantavam “o padre chegou”.

Perguntei sobre José e eles me levaram até uma casa próxima, muito simples, 

totalmente fechada com tapumes. Bati muito na porta e finalmente José abriu. 

Quando ele me viu ficou mudo. Na hora, pensei rapidamente em Pêssach que 

terminara dez dias antes, e imaginei alguém abrir a porta na noite do Seder para 

receber o Profeta Eliyahu e realmente vê-lo ali fora. Achei que José ficou num 

estado de choque semelhante. 

Com jeito acalmei-o, e ele me convidou para entrar. Vi 

uma sala inteira de cimento, vazia. Havia apenas um 

caixote de frutas num canto, que tinha sido transfor-

mado em estante, e ali estavam todas as nossas revis-

tas empilhadas. Rapidamente achei um número anti-

go da revista com minha foto, e então ele finalmente 

ficou aliviado. Ele logo falou: “Rabino, aquilo que o 

senhor mandou comer (não soube dizer matsá) na 

Festa (apontando para a revista) eu não comi porque 

não tinha, mas juro que aqui não entrou pão. Abracei 

José com muita emoção, pois ali estava uma alma fa-

lando.Era pobre, vivendo praticamente na favela, mas 

quando vê um rabino grita “juro que aqui não entrou pão.” Eu fiquei sem palavras, 

apenas pensei “como somos um povo especial!”

Obviamente, até José se mudar para o Rio de Janeiro alguns anos depois, não 

faltou matsá e outras coisas na sua casa. Em seguida apareceu D. Divina, sua es-

posa, e me convidou para almoçar. Eu disse que não seria possível, mas gostaria 

de tomar um copo de água. Ela veio com dois copos plásticos e um boné para 

José cobrir a cabeça. Pensando bem, esta foi a primeira berachá naquele endere-

ço desde Adão e Eva.
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Bar Mitsvá coletivo no Suriname, que 
foi transmitido pela TV em rede nacio-
nal (1984)

SURINAME
No inicío da década de 80, houve uma grande falta de trigo no Brasil e na Argenti-

na. Isso gerou uma dificuldade para se ter matsá suficiente. O Rebe foi informado 

e en viou uma grande quantidade de matsá (feita à máquina) como presente. O Beit 

Cha bad Central recebeu a doação e além de distribuir para as comunidades lo cais 

on de o problema era maior, também ofereceu a países pequenos da Améri ca do 

Sul. Um desses países foi o Suriname, para onde enviamos 240 quilos de matsá. 

Meio ano depois, finalmente aceitei um convite para visitar o Suriname. O voo 

tinha uma escala em Belém para trocar de avião. Quando cheguei ao Suriname, 

vi que a minha mala com roupa e comida fora roubada em Belém. Felizmente 

há um bom costume (que deve sempre ser lembrado) de levar talit e tefilin na 

maleta de mão. Porém agora eu me encontrava num país estranho (em muitos 

sentidos) sem comida e sem roupa para uma visita de quatro dias.

A comunidade fez um apelo por roupas para o “coitado” do rabino e começaram a 

chegar roupas ao hotel (usadas, mas bem limpas). Na quinta-feira, antes de voltar 

a S. Paulo, fiz uma grande distribuição para os funcionários do hotel, que ficaram 

muito felizes. Porém o grande problema era a comida. Além de frutas, precisava 

de algo mais. Então alguém se lembrou de ter visto na casa de uma senhora uma 

caixa de matsá que seis meses antes eu tinha despachado para lá. 

Correram até a casa e me trouxeram uma caixa com oito matsot, o que salvou a si-

tuação. Agora eu entendia (na pele) a famosa frase do Rei Salomão: “Mande seus 

pães nas águas que depois de muitos dias vai encontrá-los.”

Aproveitei meus dias lá para fazer muitos contatos, fiz palestras para a comuni-

dade e descobri que grande parte das pessoas, embora descendentes de judeus, 

com a passagem dos anos e casamentos mistos, não eram mais judeus. Uma par-

te da comunidade nunca tinha feito bar mitsvá e fizemos uma cerimônia coletiva 

que foi transmitida pela TV em rede nacional.

Que possamos em breve chegar ao momento da Era Messiânica, quando todos 

voltarão às suas origens e o mundo todo será um lugar sem sofrimento e miséria, 

e a paz reinará para sempre. Que seja rapidamente em nossos dias.
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parshiyot do mês de abril

21/ABRIL

Tazria-Metsorá 
Grande parte dessas duas leituras da Torá trata de um 

único tema: a aflição de “tzaraat”, um problema de pele 

que se assemelha à lepra. Surge a questão: Por que um 

assunto tão negativo aparece no nome de uma leitura 

da Torá?

A Chassidut explica que tzaraat vem da intensa energia 

espiritual que não pode ser manifesta por causa de uma 

falta de meios adequados de expressão. Pois quando 

esta poderosa energia não é corretamente dominada, 

pode haver resultados negativos.

As marcas aparecem na pele da pessoa, pois: 

a) os problemas estão na periferia, não no âmago. No 

âmago, o potencial é impressionantemente positivo; 

b) quando o problema nas periferias são revelados, po-

dem ser corrigidos. Em última análise, através do so fri-

mento e processo de purificação pelo qual um “le proso” 

pre cisa passar, o resultado final também é positivo.

Dessa forma, podemos entender por que nossos Sá-

bios descrevem Mashiach como “afligido com tzaraat” 

e o Templo como “uma casa afligida por tzaraat”. Como 

há pústulas do mal no mundo que impedem a luz da 

redenção de se manifestar, o poder dessas luzes é vol-

tado para dentro e está refletido nas manchas leprosas 

a serem visitadas em Mashiach e no Templo. 

O sofrimento de Mashiach, porém, não será para sem-

pre. Por fim, Mashiach será purificado e a luz interior 

identificada com ele será expressa por toda a existên-

cia. E então, “o espírito da impureza será removido da 

Terra.”

28/ABRIL

Este mês, como os dias festivos de Pêssach caem 
no Shabat, não temos a leitura de porções comuns 
e sim leituras especiais da festa. Por este motivo 
só publicamos duas parshiyot

shemini
Esta leitura da Torá enfatiza que a dedicação do Santuá-

rio ocorreu no oitavo dia das festividades de inaugu-

ração. Por que no oitavo? Porque a ordem natural do 

mundo está estruturada segundo um padrão de sete, 

como é indicado pelos dias da semana. 

O oito representa o sobrenatural. Portanto, o Santuá-

rio onde a presença de D’us – a revelação da Divindade 

muito acima da natureza – foi manifestada é dedicado 

no oitavo dia. Oito é a soma de sete e um. Um significa a 

transcendência de D’us, mas como Ele existe sozinho, 

acima deste mundo. O oito reflete como o um permeia 

o sete. Ao contrário do um, aponta para uma fusão do 

transcendente e o natural, e vai impregnar e permear a 

ordem natural simbolizada pelo sete. 

Por este motivo, nossos Sábios associam o número oito 

com o reino de Mashiach, declarando que a harpa a ser 

tocada no Templo naquela era terá oito cordas (em vez 

das sete cordas das gerações anteriores), pois a nova 

percepção que despertará na Era de Mashiach apagará 

a dicotomia entre o físico e o espiritual. Naquele tem-

po, nossa consciência espiritual permeará nossas ativi-

dades físicas, dotando-as com profundidade e signifi-

cado interior.
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COMUNICADO IMPORTANTE
Para que chegue ao conhecimento de todos, in-
formamos que os produtos abaixo discriminados 
comercializados pela L&D (Clamore Indústria 
e Comércio Ltda. – www.destilaria36.com.br), 
cujo certi�cado de Kashrut havia sido concedido 
pelo Rabino Shabsi Alpern, deixam de ser super-

visionados por nós, mesmo que em seus rótulos 
ainda conste a logomarca do Beit Chabad Cen-
tral. Os produtos são:

 w Aguardente Canna Schnapps;
 w Cachaça Alambique de Ouro – Ouro Branco; 
 w Aguardente Alambique de Ouro – Ouro Velho; 

 w Vodka Izbica;
 w Vodka Izbica Strong;
 w Verano Club;
 w Preparado Sólido para Caipirinha 25 seconds;
 w Kit Caipirinha.

Beit Chabad Central

A parashá (porção semanal) é lida na sinagoga par-
cialmente no Shabat à tarde, na 2ª e na 5ª feira de 
manhã e depois integralmente no Shabat seguinte 
pela manhã. É um bom costume estudar a parashá 
durante a semana diariamente, pois ela é subdividida 
em 7 porções menores.

ERRATA
Ao contrário do que foi publicado no calendário de bolso 5772, 
o Eruv Tavshilin deverá ser feito antes do pôr-do-sol de quinta- 
feira, dia 12 de abril (20 de Nissan), e não no dia 13. 
Veja as instruções em www.chabad.org.br/TH/Eruv_Tavshilin.pdf
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PERGUNTE AO RABINO

Os nossos profetas em suas profecias relataram mui-

tos detalhes sobre a era messiânica, e os sábios talmú-

dicos acrescentaram ainda mais pormenores sobre o 

assunto. Maimônides conclui seu livro de leis MIshnê 

Torá com dois capítulos dedicados às leis de Mashia-

ch e da futura redenção. Ele afirma naqueles capítulos 

que aquele que não acredita em Mashiach e não espera 

por sua vinda, não apenas está renegando as palavras 

de nossos profetas, mas também está 

desacreditando nas palavras da Torá 

que afirma veementemente em vários 

trechos que no fim do exílio surgirá um 

rei que irá redimir o povo judeu. Como 

também, em seu comentário da Mishná 

de San’hedrin, Maimônides enumera 

os Treze Princípios da fé judaica, cha-

mados também dos treze ‘Ani Maamin’ 

(eu acredito), sendo o décimo segundo 

a crença na vinda de Mashiach. Desta 

forma, quem não crê em sua vinda, es-

tará discordando de um dos princípios da fé judaica, que 

está junto com a crença de um D’us único, Criador do 

Universo. Maimônides também nos ensina nessas leis 

que Mashiach será um ser humano descendente do Rei 

David, grande conhecedor da Torá, que terá uma gran-

de influência sobre todo o povo de Israel, a ponto de 

convencer a todos a seguirem os caminhos da Torá. Em 

sua época, o povo se dedicará ao conhecimento Divino, 

deixando de lado os prazeres mundanos. Portanto, em 

seus dias não haverá fome, guerra, inveja, ódio e con-

corrência, já que ninguém terá interesse de concentrar 

riquezas materiais, sendo essas acessíveis a todos. 

Entendemos assim que devemos acreditar na vinda de 

Mashiach que um dia virá, mas para que falar tanto de 

sua vinda e rezar por ela? Afinal, D’us mandará Mashiach 

somente quando Ele quiser!

No trecho do ‘Ani Maamin’ referente à vinda de Mashia-

ch consta: “e mesmo que ele demorar, diariamente es-

perarei a sua vinda”. Como também, Maimônides em 

suas leis legisla que não somente devemos acreditar 

em Mashiach, mas também esperar a sua vinda. Na ora-

ção da Amidá, recitamos três vezes por dia: “que por 

tua redenção esperamos todo o dia”. De tudo isto con-

cluímos que faz parte da crença de Mashiach a espera 

e a oração por sua vinda. Grandes sábios 

judaicos em todas as eras demonstraram 

um imenso desejo por sua vinda. Alguns 

tinham uma roupa especial guardada 

apenas para usar em sua chegada. 

Em todas as gerações os judeus tinham 

esperança na vinda de Mashiach até o úl-

timo momento de suas vidas. Esta espe-

rança não foi em vão. Apesar deles não 

presenciarem a vinda de Mashiach, eles 

conseguiram aproximá-la com sua es-

pera, e com certeza foram muito recom-

pensados por isto.

Pode ser então que da mesma forma que o espera-

mos por milênios, Mashiach pode ainda demorar mui-

to tempo?

Existem no Talmud mais de cinquenta sinais que irão 

preceder a vinda do Mashiach, que já ocorreram na 

época atual, e cada vez mais sinais ocorrem. Isto levou 

muitos sábios contemporâneos a afirmarem que agora 

realmente estamos bem próximos. 

O Rebe afirmou há exatamente vinte anos que todo o 

serviço necessário para ser feito antes da era messiâni-

ca já foi realizado, e garantiu que estamos realmente na 

época mais propícia para sua revelação. Que possamos 

recebê-lo o mais breve possível, e comemorar já neste 

ano a festa de Pêssach no Templo Sagrado, como termi-

namos a Hagadá: “O ano que vem em Jerusalém”.

Durante milênios nosso povo fala sobre Mashiach e a 
era messiânica, será que isto não passa de uma lenda?

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

No futuro seremos 

re compensados não 

somente pe la fé e es-

perança por Mashi- 

ach, mas muito mais, 

pe lo sofrimento e 

pe  la angús tia da de-

morada espera

mashiach e a era messiânica
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A Hagadá classifica os filhos em quatro categorias. Todos os quatro 

filhos, mesmo o perverso e aquele que não sabe perguntar, têm algo em 

comum: todos eles participam do Seder de Pêssach. Hoje, nós frequen-

temente encontramos um quinto filho, para quem Pêssach é um mundo 

sem significado, e o Seder, um acontecimento desconhecido. Para alcan-

çarmos tais filhos, devemos começar muito antes de Pêssach. Mas com 

esforço sincero, eles também podem ser trazidos à mesa do Seder. 

vvv

Falando de nossa chegada ao Egito consta: “desceram setenta indi-
víduos”. A palavra hebraica usada aqui para indivíduos é “nefesh”, e ela 

está no singular. Apesar de estarmos falando de setenta indivíduos, eles 

compartilhavam laços de unidade interior tão poderosos que a forma sin-

gular é apropriada. 

vvv

Nossos Sábios falam do mundo daquela época como abrangendo se-
tenta nações. Os setenta indivíduos que desceram ao Egito pretendiam 

refinar e elevar essas setenta nações, favorecendo-as com uma consciên-

cia de D’us. Dentre aqueles setenta indivíduos estava Yocheved, um bebê 

nascido quando os judeus entraram no Egito. Isto mostra o poder que toda 

menina e menino possuem, mesmo quando ainda muito jovens, cada indi-

víduo tem o potencial de influenciar o mundo todo. 

vvv

A Hagadá cita o verso da Torá que diz: “Todo filho que nascer deve ser 
lançado ao rio, mas toda filha deve ser deixada viva”. Esta frase pode 

ser interpretada também simbolicamente e conectada à educação judaica. 

O Nilo era idolatrado pelos egípcios e o fundamento de sua cultura. Lançar 

meninos neste rio pode também se referir a imergi-los no modo de vida 

e nos valores egípcios. Da mesma forma, ‘techayun’ (sobre as meninas), 

traduzido como “devem ser deixadas vivas”, também pode ser interpreta-

do como “tu deves fazer viver”, isto é, o faraó instruiu seu povo para incutir 

nas meninas o conceito egípcio de vida. Este é o desafio do exílio: não ser 

manipulado pelos valores prevalecentes da sociedade local, criando nos-

sos filhos com um conjunto de ideias e princípios genuinamente judaicos. 

vvv

A Hagadá traz a obrigação que” todo homem deve considerar a si pró-
prio como tendo saído do Egito”. Isto é, a nossa natureza Divina interior 

deve experimentar um afastamento das limitações da existência material. 

Esta experiência deve ser repetida todos os dias, pois o mesmo tema pode 

ser aplicado em miríades de níveis. Todo dia, a pessoa deve ultrapassar um 

nível mais elevado de refinamento. 

Comentários do Rebe sobre 
trechos da Hagadá lida nas 
primeiras duas noites de  
Pêssach durante o Seder

PÉROLAS DO REBE

Trechos extraídos e adaptados do li-
vro “Na Mesa do Sêder de Nossos Re-
bes”, Editora Beith Lubavitch, 2009

Rabi Menachem Mendel 

Schneerson, a personalida-

de judaica mais fenomenal 

de nosso tempo é, para os 

chassidim e admiradores do 

mundo todo, “O Rebe”.
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27 BC NEWS

CHECK-LIST DE PÊSSACH • 5 A 14 DE ABRIL

BÊNÇÃOS DO ACENDI- 
 MEN TO DAS VELAS:

Bênção I
Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu Mêlech 
haolam, asher kideshánu bemitsvotav, 
vetsivánu lehadlic ner shel Shabat veshel 
Yom Tov.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei 
do Universo, que nos santificou com Seus 
mandamentos, e nos ordenou acender a 
vela de Shabat e de Yom Tov.

Bênção II
Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu Mêlech 
haolam asher kideshánu bemitsvotav vet-
sivánu lehadlic ner shel Yom Tov.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei 
do Universo, que nos santificou com Seus 
mandamentos, e nos ordenou acender a 
vela de Yom Tov.

Bênção III
Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu Mêlech 
haolam shehecheyánu vekiyemánu vehi-
guiánu lizman hazê.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei 
do Universo, que nos deu vida, nos mante-
ve e nos fez chegar até a presente época.

5 DE ABRIL, 5ª FEIRA À NOITE

w Realizar bedicat chamêts, à luz de vela, 
em todos os ambientes da casa. É costu-
me espalhar dez pedaços de pão seco, 
embrulhados, em diferentes lugares da 
casa para serem achados durante a visto-
ria. O chamêts encontrado deve ser em-
brulhado e isolado para ser queimado na 
manhã seguinte.

w Antes da busca recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech 
haolam, asher kideshánu bemitsvotav, 
ve tsi vánu al biur chamêts.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei 
do Universo, que nos santificou com 
Seus mandamentos e nos ordenou re-
mover o chamêts.

w Quando a busca estiver completa reci-
ta-se a prece de Col Chamirá:

Todo fermento ou qualquer produto fer-
mentado em meu poder que não vi ou 
removi, e de que não tenho consciência, 
seja considerado sem valor e sem dono 
como o pó da terra.

6 DE ABRIL, 6ª FEIRA
• Todos os primogênitos ou pais 

de meninos primogênitos me-
nores de treze anos jejuam na 

véspera de Pêssach, relem-
brando que D’us poupou 

os primogênitos judeus 
da Praga dos Primo-

gênitos no Egito. 
É costume isen-

tar-se deste 
je  jum, par-

ticipando 
de uma 

s e u -

dat mitsvá – refeição fes tiva que celebra 
uma mitsvá – como um siyum (conclusão 
do estudo de um tratado do Talmud), reali-
zado na sinagoga após a Prece Matinal.

• Não é permitido ingerir chamêts após as 
10h09 da manhã.

• Se você ainda não efetuou a venda do 
chamêts, deve fazê-lo até as 11h07 da ma-
nhã. Uma vez que é proibido possuir cha-
mêts em Pêssach, é necessário vendê-lo 
a um não-judeu, bem como utensílios 
cuja remoção do chamêts torna-se difícil. 
Estes deverão estar trancados em lugar 
separado. O ato da venda inclui inúmeras 
minúcias, e portanto deve ser confiado a 
um rabino. 

• Até as 11h07 deve-se queimar o chamêts 
encontrado em bedicat chamêts da noite 
anterior e todo o chamêts remanescente 
que não foi vendido. Enquanto o chamêts 
queima recita-se:

Todo fermento ou qualquer produto fer-
men tado em meu poder, que tenha visto 
ou não, que tenha observado ou não, que 
te nha removido ou não, seja considerado 
sem valor e sem dono, como o pó da terra.

• Acender as velas de Shabat e Yom Tov. 
Recitar bênçãos I e III.

• O primeiro Sêder.

7 DE ABRIL, SÁBADO
• Refeição festiva no almoço.

• Começar a Contagem do Ômer, após 
a prece de Arvit. A Contagem do Ômer 
é recitada em cada um dos quarenta e 
nove dias seguintes.

• Acender as velas de Yom Tov após o 
anoitecer utilizando fogo já existente. Re-
citar bênçãos II e III.

• O segundo Sêder.

8 DE ABRIL, DOMINGO
• Refeição festiva no almoço.

• A Havdalá é recitada após o anoitecer.

DIAS INTERMEDIÁRIOS
 (9 A 12 DE ABRIL)

12 DE ABRIL, 5ª FEIRA
• Eruv Tavshilin.

• Acender as velas de Yom Tov. Recitar 
bênção II.

• Refeição festiva à noite.

13 DE ABRIL, 6ª FEIRA
• Refeição festiva no almoço.

• Acender as velas de Shabat e Yom Tov 
utilizando fogo já existente. Recitar 
bênção I.

• Refeição festiva à noite.

14 DE ABRIL, SÁBADO
• A prece memorial, Yizcor, é recitada.

• Refeição festiva no almoço.

• Há uma tradição do Baal Shem Tov de 
se fa zer uma refeição festiva na tar de do 
úl ti mo dia de Pêssach, cha mada Seudat 
Ma shiach.

• A Havdalá é recitada após o anoitecer.

NOSSAS FESTAS
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Pêssach – A Festa da Liberdade – nos lem-

bra do grande evento histórico que tão 

firmemente nos uniu a D’us, o Criador do 

Céu e da Terra. A liberdade da escravidão no Egi-

to, enviada pelo Céu, foi um preâmbulo e prepa-

ração para o próximo grande evento, o maior na 

história judaica, e na história de toda a humani-

dade – A Outorga da Torá no Monte Sinai, sete 

semanas depois. A Torá tornou-se o elo que nos 

liga a D’us, portanto nosso povo judeu, a Torá e 

D’us estão inseparavelmente unidos em um só.

Mas a celebração do Êxodo (saída) do Egito não 

está limitada apenas aos oito dias de Pêssach, 

que chega a nós somente uma vez por ano. Pois 

somos ordenados na Torá: “Deveis lembrar o dia 

da vossa partida do Egito todos os dias da vossa 

vida!” Assim, é uma questão de importância diária 

para cada um de nós lembrar da nossa libertação 

da escravidão. Como nos diz a Hagadá que “to-

dos os dias da vossa vida”, como incluindo tam-

bém as noites. Dia e noite, portanto, cada um de 

nós deve se lembrar da “partida do Egito”. Este é 

um dos motivos pelos quais a terceira porção do 

Shemá está incluída em nossas preces matinais 

e noturnas, pois conclui com as palavras: “Eu sou 

D’us, que te tirou da terra do Egito, para ser teu 

D’us; Eu sou D’us, o teu D’us.”

Na verdade, mencionamos este grande even-

to incontáveis vezes. Recitamos a Canção de 

Moshê na Travessia do Mar Vermelho toda ma-

nhã. No Kidush de Shabat e Yom Tov dizemos: 

“Um memorial da saída do Egito.” Muitas e mui-

tas vezes, de uma maneira ou de outra, o assunto 

de Yetzias Mitsraim (Êxodo do Egito) ocupa um 

lugar importante em nossas preces e observân-

cias diárias das mitsvot.

A ênfase para nós está na ideia de “tua partida”, 

que equivale a dizer; não é apenas uma celebra-

ção de um evento nacional para todo o nosso 

povo em conjunto, mas é também um evento in-

dividual, para todo e cada judeu separadamente.

PÊSSACH

A ÉPOCA DA NOSSA LIBERDADE
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NOSSAS ALEGRIAS

* Lista parcial

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

w Mazal tov pelo bar-mitsvá de 

Ariel Calderon, filho de Márcia e 

Rogério

w Parabéns a Cintia e Henrique Souccar pelo nascimento 

dos gêmeos Menachem Mendel e Chaia Mushka

w Mazal Tov a Ruth Lancry, Chana e Aryeh Sufrin pelo 

nascimento da Liat Orah

w Parabéns ao R. Yossef e Chana Tawil e R. David 

Abraham e Miriam Bendayan pelo casamento de Dvora 

Leah e Shalom

w Mazal tov pelo  bat-mitsvá de Sheina, filha de R. Chaim 

e Miriam Ossowiecki

Elimelech Maltz 9 Nissan 1 abril

André Hascal  13 Nissan  5 abril

Shlomo Ossowiecki  14 Nissan  6 abril

David Abergel  16 Nissan  8 abril

Fabio Szyfer  19 Nissan  11 abril

Maurício Kurc  22 Nissan  14 abril

Rubens Leszkowicz  23 Nissan  15 abril

Ricardo Kalmus  26 Nissan  18 abril

Henrique Tabacnik  28 Nissan  20 abril

Sidney Mandelman  29 Nissan  21 abril

Shmuel Osher Begun 2 Iyar 24 abril

Mariano Zauder  2 Iyar  24 abril

Jacques Carasso  2 Iyar  24 abril

Yonathan Wajchenberg 4 Iyar  26 abril

Gustavo Aronson  8 Iyar  30 abril

ANIVERSARIANTES DE ABRIL *

29 BC NEWS

O que isso significa é que a ideia de escravidão e 

liberdade não é algo conectado somente ao Egi-

to antigo. É uma questão de significado pessoal 

para todo e cada judeu de hoje, aqui e agora.

“Escravidão” significa estar em poder de outra 

pessoa, que é o “amo” e a quem o escravo deve 

obedecer. O escravo não tem liberdade de fazer 

o que tiver vontade, deve obedecer àquilo que 

seu amo lhe ordena. 

Na maior parte dos países livres do mundo, a es-

cravidão terminou. Porém isso não significa que 

os homens sejam realmente livres. Algumas 

pessoas são escravas dos próprios hábitos, se-

jam estes bons ou maus. Se forem maus hábitos, 

são prejudiciais à pessoa, ou até para outras pes-

soas. Se forem hábitos bons, farão muito bem 

à pessoa e aos outros. Mas até os hábitos bons 

têm uma desvantagem; o hábito pode ser tor-

nar uma formalidade e, o que é ainda pior, pode 

impedir o progresso. Somos ensinados a jamais 

ficar parados quando se trata de fazer o bem.

Este, então, é o significado especial de Pêssach 

e da sua mensagem de liberdade que deveria 

ser lembrado e praticado todos os dias do ano. 

Primeiro, a pessoa deve se libertar dos maus há-

bitos; um meio-termo não resolve; os maus hábi-

tos devem ser eliminados completamente, “para 

não serem vistos nem encontrados”, como é a 

lei sobre chamets em Pêssach. Então será possí-

vel cultivar bons hábitos; porém os bons hábitos 

não deveriam permanecer apenas sendo hábi-

tos; pois o bom não tem fim, e o bom deveria ser 

transformado em algo melhor, e o “melhor” em 

algo ainda melhor. 

Como se consegue isto?

A resposta é encontrada na Torá: em seu estu-

do e no cumprimento de seus mandamentos na 

vida diária. É por isso que a Época da Nossa Li-

berdade está conectada com a Época do Nosso 

Recebimento da Torá. A verdadeira liberdade so-

mente pode vir através da Torá. 
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Quer participar?
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Histórias Chassídicas
baseadas em passagens do Seder de Pêssach

Na fase inicial do Seder quebramos em dois a matsá do 
meio (das três que estão em nossa frente) e

A PORÇÃO MAIOR É USADA COMO 
AFICOMAN
Certa vez um dos convidados para o Seder na casa do Tse-

mach Tsedec mediu os dois pedaços de matsá para ver 

qual era maior. O Tsemach Tsedec percebeu e comentou: 

“Se é necessário medir para ver se o maior é realmente o 

maior, então o pequeno é de fato o maior.”

O Rebe Rashab era um menino pequeno nessa época. As 

palavras do avô o impressionaram muito e, daquele mo-

mento em diante, ele via com desdém qualquer pessoa 

cuja grandeza precisasse ser medida.

d
Na mesa do Seder cada passo tem uma palavra chave 
que indica o que fazer em seguida. A ordem “coma o 
Aficoman, o último pedaço de matsá da noite” é

TSAFUN
Rav Sholem Kaidaner, tutor do Rebe Rashab, certa vez per-

guntou ao Rebe Maharash o significado do nome Tsafun. O 

Rebe Maharash respondeu que tsafun significa “oculto”. 

Comer o aficoman nos dá o poder potencial para destruir o 

mal oculto em nossos corações. 

O que significa “mal oculto”? Todos nós temos falhas que 

são facilmente reconhecíveis. Estas certamente devem ser 

corrigidas. Além disso, cada um de nós tem falhas de cará-

ter das quais podemos não ter consciência. É este o “mal  

oculto” que o aficoman nos dá o poder para destruir.

d
Perto do fim do seder é costume

ABRIR AS PORTAS DA CASA
Nossos Sábios declaram: “O que o próprio D’us faz, Ele or-

dena aos judeus fazerem.” O costume de abrir as portas 

na noite de Pêssach indica que, também nos Céus, todas 

as portas são abertas. Todo judeu, independentemente de 

sua conduta durante o ano, tem o potencial de atingir os 

mais altos níveis. Ele pode saltar – o significado da palavra 

Pêssach – a alturas além de seu nível espiritual atual. 

Certa vez, o Rebe Rashab disse ao seu filho menor: “Yosef 

Yitschak, especialmente quando as portas são abertas, nós 

devemos pensar sobre como ser um mentsch e D’us ajuda-

rá. Não peça coisas materiais, peça coisas espirituais.”

d
No Seder recitamos o Halel e nele consta o verso

SEUS ÍDOLOS SÃO DE PRATA E OURO
Quando era uma criança com cerca de seis anos, o Miteler 

Rebe viu alguns dos chassidim de seu pai com expressões 

abatidas. Reb Shmuel Munkes, um chassid de quem o me-

nino era amigo, se aproximou de um dos chassidim e per-

guntou a razão do seu desânimo.

O chassid explicou que estava vivendo dificuldades finan-

ceiras. O menino correu para Reb Shmuel e disse a ele: 

“Por que perguntou o motivo da tristeza? Existe um versí-

culo que diz o motivo explicitamente: ‘atsabehem kessef 

vezahav’ – ‘seus ídolos são de prata e ouro’”. O menino es-

tava fazendo um trocadilho inteligente. A tradução literal 

de atsabehem é ‘seus ídolos’, mas a palavra também pode 

ser entendida como ‘sua tristeza’ e assim, a frase significa-

ria ‘sua tristeza vem de prata e ouro’.

d
No final do Seder é costume declarar

NO ANO QUE VEM EM JERUSALÉM!
A intenção não é que tenhamos de esperar até o próximo 

Pêssach para a Redenção. Ao contrário, a Redenção che-

gará imediatamente, de forma que no ano que vem, ao ce-

lebrarmos o Seder, estaremos em Jerusalém.

d
O SEDER NUNCA TERMINA
O Alter Rebe não incluiu a passagem Chassal Sidur Pês-

sach (“A ordem de Pêssach está concluída”) em sua Ha-

gadá porque o Seder de Pêssach nunca termina de verda-

de; continua ao longo do ano. A experiência de Pêssach é 

constante. Todo dia o judeu deixa o Egito, transcendendo 

suas limitações anteriores e atingindo níveis mais elevados 

de santidade.

Trechos extraídos e adaptados do livro 
“Na Mesa do Sêder de Nossos Rebes”, 
Editora Beith Lubavitch, 2009
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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

31 BC NEWS
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