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PÊSSACH NO BEIT CHABAD CENTRAL

MOVIMENTAÇÃO ANTES, 
DURANTE E PÓS-PÊSSACH
Limpeza geral e minuciosa em todas as salas e 

dependências. Os alunos de yeshivá aju  daram 

casherizando áreas e forrando super fí cies. To-

dos envolvidos para realizar um tra ba lho per-

feito. Em 11 de Nissan houve um far bren  gen 

lo tado em homenagem ao 110º aniversário do 

Rebe. Dois se darim de Pêssach contaram com 

a presença de muitos que apreciaram a leitura 

da Hagadá com explicações dos rabinos, cer-

cado por amigos e fa mi liares. Nos dias inter-

mediários da festa, as crianças se divertiram 

com as atrações promovidas pelo Tsivot Ha-

shem: passeios para o Aquário de S. Paulo e 

Cidade da Criança. Pá g. 9 a 15

PROJETO LEV
Não basta ser apenas 
um Projeto; tem que ter 
LEV, coração. Pág. 11 

7 PERGUNTAS
Rabino DovBer Nurkin 
Colel, Tsivot Hashem e 
atividades para jovens 
lideradas por um 
jovem rabino, sempre 
sorridente. Pág. 19

MEMÓRIAS
A mudança para S. Paulo 
e a atuação do casal 
Alpern no Colégio Iavne
Por Rabino Shabsi Alpern. 
Pág. 20

destaques 
da edição

Enviados do Chabad para um Seder a 3.500 
metros de altura nas montanhas de Manang, 
no Nepal

Passeio do Tsivot Hashem para a Cidade da Criança nos dias intermediários de Pêssach

CHABAD NO MUNDO
SEDER NO NEPAL
Pêssach é sempre antecedido por 

mui to alvoroço: “Preciso limpar, com-

prar, cozinhar... Quantas pessoas te-

remos para o Seder? Onde está aque-

la receita?” 

Mas e se a pergunta fosse... “Onde co-

loco comida para mil pessoas?” 

Esta foi a questão levantada pelo chef 

israelense, Aviv Hayun, ao elaborar 

um Seder para mais de 1000 pessoas 

no Nepal. Todos os ingredientes são 

trazidos de fora e com dificuldades.

E o que você faria se três horas antes 

do Yom Tov e véspera de Shabat, sua 

cozinha ficasse às escuras, sem eletri-

cidade? Katmandu é campeã em cor-

tes de eletricidade que podem durar 

até 12 horas, para desespero do chef. 

Foi o que aconteceu. Perto disto, Pês-

sach em sua casa vai parecer fichi-

nha... Mais um ano, mais um Seder de 

Pêssach em Katmandu. 

Pág.10
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mensagem do Rabino

Cadê o Sinai?
Há um famoso ditado que afirma: “A história se repete”. Isso significa que aqui-

lo que aconteceu uma vez, acontece mais e mais vezes, e há uma grande sabe-

doria neste dito, pois se você sabe o que aconteceu, e como aconteceu, pode 

preparar-se para isso. Vejamos como isso funciona em conexão com Shavuot.

Shavuot, como todos sabemos, foi quando a Torá nos foi outorgada no Mon-

te Sinai. Essa é a “história” de Shavuot. Ela se repete? Se você for ao deserto 

do Sinai para encontrar o Monte Sinai – isso não será fácil, pois atualmente 

ninguém sabe com certeza qual montanha é o Monte Sinai. Mas suponha que 

você pudesse estar lá no sexto dia de Sivan (o 1º dia de Shavuot) – poderia ter 

o mesmo tipo de Revelação que ocorreu há mais de três mil e trezentos anos?

Não creio que você iria ver ou ouvir alguma coisa ali. Sabe por quê? Porque você 

teria de ser muito elevado para conseguir experimentar aquilo que nossos an-

cestrais vivenciaram naquele tempo. Você teria de ser tão sagrado e puro como 

eles foram. Foi para os escolhidos que os céus se abriram e eles tiveram visões 

de D’us, como nos relata também o Profeta Yechezkel no primeiro capítulo de 

seu livro, que é a Haftará do primeiro dia de Shavuot. Porém, mesmo assim, nos-

sos ancestrais não poderiam ter recebido a Torá sem uma preparação adequada. 

Desde quando eles deixaram o Egito, contaram quarenta e nove dias em prepa-

ração para receber a Torá, inclusive os Três Dias de Preparação pouco antes do 

grande evento. Está escrito em nossos livros sagrados que todo ano há uma “re-

petição” de tudo que aconteceu em qualquer festa em particular, seja Pêssach, 

Shavuot, ou outra data importante.

A “repetição” vem de D’us; Ele não muda; Ele está sempre preparado, sempre 

pronto a dar. Cabe a nós estarmos preparados para receber. Como nossos an-

cestrais, devemos nos tornar sagrados em pensamentos, na fala e acima de 

tudo em nossa conduta diária, em nossas ações. Não temos outra maneira de 

nos tornar sagrados exceto através da Torá e das mitsvot. Se assim fizermos, 

então com certeza apreciaremos, pelo menos em certa medida, parte daquelas 

maravilhosas experiências de nossos antepassados no dia que foi o primeiro 

Shavuot, o dia da Outorga da Torá no Sinai.

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. 

O Beit Chabad Central 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

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  
às 17h30

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras às 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

4 BC NEWS 5 BC NEWS

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 Família Maltz (Aniversário do Iehuda)

 w R. Yossi e Chani Alpern (Noivado da Chaya) 

 w Família Maltz (Aniversário do Elimelech e  
de casamento de Daisy e Nathan)

 w Anette Szafir (Aniversário)

 w Família Metzger (Yahrtzeit do pai da Sissa e pai  
do Michel)

 w Henrique Michaan  (Yahrtzeit da mãe)

 w Sidney Mandelman (Aniversário)

 w Abrão Zimberg (Yahrtzeit da mãe)

 w Paulo Aronson (Yahrtzeit do pai)

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
CABALAT SHABAT  
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H30

CINCO MANEIRAS DE GARANTIR
UMA BOA NOITE DE SONO 
Em Shavuot passamos a 1ª noite em claro estudando Torá. Mas você pode 
garantir as outras noites bem dormidas com algumas atitudes simples:

1. Arrume seu quarto
Guarde todas as roupas que possam estar espalhadas 

pelo quarto ou no chão. Em seguida, ponha na gaveta to-

das as tralhas que estejam na mesinha de cabeceira ou 

jogue-as no lixo.

Livros, cartas, relógios, moedas – tudo isso dificulta o re-

laxamento. “Quanto menos coisas no quarto, melhor,” diz 

Joyce Walsleben, PhD, professora na Escola de Medicina 

da Universidade de Nova York. Decore o quarto em cores 

leves, e deixe ali somente coisas agradáveis, como fotos 

dos entes queridos.

2. Não tome café após a 1h 
da tarde
Além disso, nada de bebidas com cafeína também, in-

cluindo refrigerantes e chá preto. Para muitas pessoas, 

a cafeína permanece no sistema por mais tempo do que 

elas percebem. Até pequenas quantidades de cafeína po-

dem manter você acordado até tarde, porque bloqueia 

uma química cerebral chamada adenosina que nos ajuda 

a sentir sono e adormecer. Por falar nisso: quanto mais 

velho você é, mais sensível à cafeína, porque seu fígado se 

torna menos eficaz em filtrá-la para fora de seu sistema.

3. Resolva mais cedo os  
assuntos de família 
Por algum motivo, os casais com frequência esperam até 

a hora de deitar para discutir assuntos, emoções ou tare-

fas – e todos sabemos o que essas conversas tarde. da 

noite podem fazer com o seu sono. Em vez disso, comu-

niquem-se mais cedo, quando ambos podem se concen-

trar melhor e resolver as coisas antes de cair na cama.

4. Acerte a temperatura
Especialistas dizem que 20 graus é a temperatura ideal 

para dormir. Um ambiente mais quente pode mexer com 

a atividade neural e produzir pesadelos, enquanto um lo-

cal muito frio pode impedir seu corpo de relaxar enquanto 

tenta equilibrar sua temperatura interior.

5. Durma em total escuri dão 
Isso significa virar seu despertador digital de frente para a 

parede, ou colocar uma toalha por cima. Bloquear aquele 

visor grande e luminoso tem mais um benefício: se você 

acordar no meio da noite, não vai ficar vendo a passagem 

dos minutos, o que ajuda a ficar ansioso e desperto. E caso 

sua bexiga o force a ir até o banheiro, não acenda a luz. 

Até um breve instante sob uma luz acesa dirá ao seu reló-

gio biológico que é hora de acordar.

Conteúdo extraído do Reader’s Digest

DICAS
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Conteúdo extraído do Reader’s Digest
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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 19 de maio.

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

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 ** 

12:30 Avraham Steinmetz
 Ética nos negócios *** (lunch & learn – Vila Olímpia) 

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
 A arte do casamento - em inglês *** (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
 A arte do casamento - em português ***  

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 chassídicos *

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 *

16:15 Shabsi Alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

17:15 Israel e Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

17:30 Shabsi Alpern
 Histórias calorosas de nossos ancestrais

17:30 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **

AULAS SEMANAIS

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição (JLI)

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

20:45 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)

20:30 Avraham Steinmetz
 A arte do casamento - em português ***  
 (Banco Daycoval)

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 

TURMAS “LUNCH & LEARN” 

Quer relaxar em meio ao seu dia corrido de trabalho?
Participe das aulas sobre Ética nos Negócios com  
Rabino Avraham Steinmetz, na região da Faria Lima ou 
Vila Olímpia.

ALIMENTE SUA ALMA E SATISFAÇA O SEU APETITE!

Informações e inscrições:
Tel: 3087-0319 com Sarah / avraham@chabad.org.br

 Chassidut

 Crianças / Jovens

 Farbrenguen 

 Histórias

 Leis Judaicas

 Mística e Cabalá

 Moral e Ética

 Porção Semanal

 Talmud

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:

“O estudo é um tesouro que acompanha seu dono por toda a vida”
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PARA MULHERES
Sarah Steinmetz
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FARBRENGUEN
11 NISSAN - 3 ABRIL
Na terça-feira, 3 de abril, como é tradicional, os salões 

do kidush receberam toda a comunidade para cele-

brar os 110 anos do nascimento do Rebe, de abenço-

ada memória. Um vídeo com farbrengen do Rebe no 

“770” foi projetado pela primeira vez com legendas 

em português – projeto de uma série lançada recen-

temente pela Torá Viva. 

Todos os presentes puderam fazer uma pausa nos 

preparativos de Pêssach para homenagear o Rebe as-

sistindo suas mensagens inspiradoras sobre temas da 

atualidade. Educação de filhos e alunos, a canaliza-

ção positiva da energia dos jovens e a influência dos 

Estados Unidos no mundo foram alguns dos pontos 

abordados na data que também é celebrada pelo go-

verno Americano como “O Dia Nacional da Educação 

e Compartilhamento”, criada especialmente em ho-

menagem ao Rebe, desde 1978. Para acompanhar foi 

servido baked potato, pães de queijo e sorvete.

CHÁ DA TARDE
O programa do Chá da Tarde continua diversificado e sen-

do muito prestigiado pelas frequentadoras. Veja a progra-

mação de final de março e abril que contou com a frequên-

cia de dezenas de senhoras bem empolgadas.

PALESTRA: EDUCAÇÃO
Sarita Sarue, professora de judaísmo, mestre em Língua 

Hebraica, Literatura e Cultura judaica pela USP proferiu 

palestra sobre o tema “Janusz Korczak e a Shoá – A Vida 

de um Educador”. Em linguagem didática, mas informal, 

descreveu a vida deste herói que “adotou” crianças judias 

de um orfanato na Polônia durante o inferno nazista. Ele 

poderia ter escolhido a vida e ser salvo, mas optou por não 

abandoná-las e as acompanhou ao campo de concentra-

ção, todos levados à morte, 

CULINÁRIA DE PÊSSACH
Sarah Steinmetz abordou alguns ingredientes e deu algu-

mas pitadas de Pêssach, entre os quais a matsá falando 

de sua relação com humildade. Deixou assim uma men-

sagem profunda da festa que celebra nossa liberdade. A 

sobremesa desta vez foi na cozinha: após a aula de culi-

nária onde Sarah ensinou a fazer brownie e sorvete, veio a 

esperada degustação no final da ‘bagunça’.

PARCERIA: RESIDENCIAL ALBERT 
EINSTEIN 
O Residencial Albert Einstein através do Setor de Terapia 

Ocupacional fez parceria com o grupo Chá da Tarde para 

que senhoras bem animadas do residencial participem 

das atividades semanais no Beit Chabad. A condução pró-

pria daquela entidade promove a ida e retorno de suas re-

sidentes sempre acompanhadas de uma voluntária. 

SEMPRE AO SEU LADO

A KEARÁ
Rabino Avraham Steinmetz, diante de uma mesa posta 

para Pêssach com a keará, explicou seus ingredientes des-

tacando o significado de cada item. Abordou também os 

preparativos de Pêssach.

FILME
Para relaxar e rir… o Chá da Tarde projetou o filme, antigo 

mas sempre divertido, “As Loucas Aventuras de Rabi Ja-

cob”. Considerado uma das melhores comédias francesas 

com excelente atuação de Louis de Funès o filme passa a 

mensagem de tolerância religiosa.

RELATO: HOLANDA E HOLOCAUSTO
Um relato pessoal e comovente foi realizado por Nanette 

Konig, sua experiência na Holanda na época nazista e a 

amizade com Anne Frank. Nanette já foi entrevistada pela 

revista VEJA e pelos jornais Folha e Estado de S. Paulo.

PÊSSACH NO BEIT CHABAD

BASTIDORES…
O Beit Chabad Central preparou todos os seus ambientes 

para Pêssach contando com a preciosa ajuda de seus fun-

cionários, que não pouparam esforços para fazer da me-

lhor forma possível a limpeza minuciosa.

Para a casherização e forração de áreas de alimentação, o 

Beit Chabad contou com a expe riên cia e perfeccionismo 

do jovem estudante de yeshivá Avi Eskenazi. 

… E SEDARIM!
O Beit Chabad Central recebeu cerca de 90 pessoas em 

cada uma das noites do Seder, entre indivíduos e famí-

lias inteiras, que vieram participar da leitura conjunta da 

Hagadá com explicações, seguido de um delicioso jantar 

com cardápio completo. Em cada mesa, além de vinho 

e matsot, também foram colocadas três kearot para que 

todos pudessem acompanhar a ordem. O primeiro Seder 

foi conduzido pelo Rabino Avraham Steinmetz e o segun-

do por Rabino Daniel Eskenazi. Canções foram entoadas 

pelas crianças que não adormeceram, prestando atenção 

com olhos e ouvidos atentos até o final.

Participantes do Chá da Tarde na cozinha do Beit Chabad Central as-
sistem à aula de Sarah Steinmetz sobre culinária para Pêssach

Miriam Grimblat ajuda Sarah a preparar um delicioso brownie

Cozinha impecavelmente forrada por plásticos e EVA, pronta para o 
início da maratona de jantares de Pêssach, comandada pelas dedica-
das “chefs” Eledir e Vera

Sra. Sofia Vida veio do residencial Albert Einstein com uma acompa-
nhante para a palestra de Sarita Sarue no Chá da Tarde E quem disse que homens não entram na cozinha? Akiva Steinmetz 

e Avi Eskinazi inspecionam alimentos para os sedarim
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A DIVISION OF THE ROHR JEWISH LEARNING INSTITUTE

v”c

Ex erience
by deluxe amenities and exciting activities. Relax with family, meet new friends,
and encounter teachers of international renown at this unforgettable event. 

p
H E AV E N  O N  E A R T H .

THIS YEAR,

From U$ 1.399

Including three 

gourmet meals daily

JULY 31 – AUGUST 5, 2012
Hyatt Bonaventure Resort & Spa • Fort Lauderdale, FL

www.JRetreat.com

                
For more information or to register, contact
Sarah: 3087-0319 or sarah@chabad.org.br

KATMANDU, NEPAL:  
SEDER PARA 1.100 PESSOAS
Faltavam três horas para o sol se pôr antes da primeira noite de Pêssach 

e a cozinha de um hotel em Katmandu borbulhava, as pessoas corriam 

contra o relógio para preparar um dos maiores Sedarim de Pêssach do 

mundo. Esta tradição no Nepal começou com o fluxo de jovens mochilei-

ros israelenses que viajam a este destino logo após o serviço militar.

Há muitos obstáculos a serem vencidos para concretizar este projeto. Um 

deles é o transporte de produtos casher para Pêssach que vem de Israel 

e dos EUA para o Nepal. Imaginem 1.000 garrafas de vinho casher, 500 

quilos de matsá, 75 quilos de salame, 90 quilos de óleo, etc. 

Rabino Chezki Lifshitz, de 38 anos, sheliach em Katmandu comenta que 

o primeiro Seder nesta localidade atraiu 300 pessoas em 1988. Em 2002 

chegaram a 1.800. Para Lifshitz, que não mede esforços para receber is-

rae lenses e outros judeus viajantes, “eles estão tentando manter suas tra-

dições mesmo que estejam num local tão distante.”

Estudantes de yeshivá brasileiros marcaram presença fornecendo sua aju-

da neste mega evento. Um deles, Toive Weitman, dirigiu um Seder sepa-

rado para 35 americanos. Shamir Waldman, judeu brasileiro trabalhando 

em Hong Kong, ficou surpreso pela customização. “Jamais vi nada como 

aquilo.” Ele sorriu, se lembrando que estava no Nepal. “Você tem de ser 

flexível para que todos se sintam em casa.” 

11 BC NEWS

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

Nossas visitas à D. Lola são sempre interessantes e 

divertidas, às vezes conversamos sobre assuntos pro-

fundos, em outras, damos bastante risada. Ela tem 

muito alto astral. Costumamos dizer que entre nós 

não parece existir uma diferença de idade, a conversa 

é de igual para igual, com interesses em comum. Faz 

bem para ela e mais ainda para nós. O sentimento é 

de afeição e troca.

O aniversário da D. Lola foi um momento especial, 

como todos que passamos juntas. Resolvemos 

comemorar de um jeito diferente. Fomos passear 

no Shopping Higienópolis e tomar um café, onde 

pudemos conversar, ver gente bonita e nos diverti-

mos muito.

D. Lola estava elegante vestindo um terninho ama-

relo com acessórios dourados. Ficamos bastante 

tempo e foi tão delicioso que nem sentimos o tempo 

passar, ficou aquele gostinho de quero mais...

Que D’us nos abençoe para que tenhamos sempre 

momentos felizes como estes no Projeto Lev. D’us 

abençoe nossos amigos, voluntários e o Projeto Lev 

como um todo.

Abraços carinhosos,

Sandra Simantob Sarue e Silvana Gluz

A visitada Lola Berissi (centro), com as voluntárias Silvana Gluz 
(esq) e Sandra Sarue (dir) no dia de seu aniversário, tomando um 
café no Shopping Higienópolis

Na véspera de Pessach as alunas da escola Gani 

junto com a Morá Eva Zellerkraut fizeram uma 

linda surpresa aos visitados do Projeto Lev 

que moram no Residencial Green House, no 

Brooklin. Levaram um kit com matsot, um guia 

para Pêssach e a edição mais recente da revista 

BC News. Os idosos ficaram muito felizes com a 

atenção e o carinho dispensados!

Agradeço ao Projeto Lev por ter me proporcionado 

a alegria deste aniversário especial. Eu já adotei as 

voluntárias como sobrinhas!

Lola Berissi

CHABAD NO MUNDO
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Casamento
através das lentes da Cabalá

A arte do 

com Rabino Avraham Steinmetz

Av. Paulista, 1793 - auditório

Turma em português:
6 segundas-feiras, às 20h30

7 de maio a 18 de junho (exceto 28/5)

Turma em inglês:
6 terças-feiras, às 20h30

8 de maio a 19 de junho (exceto 29/5) 

Inscrições e mais informações:
3087-0319 / 8315-8770 com Sarah

JLI.Brasil@gmail.com

www.myJLI.com

A Arte do Casamento
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.

Um novo curso de 6 semanas
do Rohr Jewish Learning Institute

13 BC NEWS

TSIVOT HASHEM

PASSEIO AO AQUÁRIO DE SP
Em Chol Hamoed Pêssach (os dias intermediários de Pêssach) 

o Tsivot Hashem ofereceu duas opções muito bacanas para as 

famílias curtirem juntas.

Na segunda-feira, 9 de abril, foi organizado um passeio para 

o aquário de S. Paulo, com um preço especial. Todo puderam 

admirar a enorme variedade de peixes e répteis que D’us criou.

Puderam ser vistos tubarões, jacarés, morcegos, tartarugas e 

uma infinidade de outras espécies. As quase 300 pessoas da 

comunidade que foram a este passeio, entre adultos e crian-

ças, “mergulharam” no mundo marinho e se encantaram com 

a rica variedade de formas e cores das espécies que moram 

nos oceanos. Foi um passeio fascinante.
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CIDADE DA CRIANÇA
Na terça-feira, 10 de abril, o destino foi a Cidade da Crian-

ça em S. Bernardo do Campo. Totalmente reestruturado, o 

parque foi disponibilizado para o Tsivot Hashem por menos 

da metade do preço cobrado regularmente. 

O parque oferece diversas opções de entretenimento para 

toda a família: xícara maluca, twister, teleférico, carrossel, 

barco viking, entre outros.

Mais de 300 pessoas aproveitaram dos brinquedos, os pais 

com seus filhos tiveram a oportunidade de se lembrar da 

sua infância e se divertiram à beça juntos. O gerente do 

parque disponibilizou um amplo salão para serem feitas as 

refeições de Pêssach onde não faltou matsá.

Nossos agradecimentos ao Aquário de SP e à Cidade da 

Criança pela agradável recepção com a que nos brindaram 

e à incansável Judith Kacowicz e ao diretor do Tsivot Ha-

shem Rabino Dubi pela organização dos eventos que ga-

rantiram a diversão de toda a família.

TSIVOT HASHEM
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Olá amigos do Projeto Felicidade. É com 

muito prazer que eu escrevo paravocês. Estou 

feliz de fazer parte deste lindo projeto e mui-

to agradecido pela semana maravilhosa que me 

proporcionaram. Nunca imaginei que um dia fa-

ria parte e conheceria pessoas com o coração tão 

bom como a equipe de vocês, me diverti muito 

em todos os lugares que fomos. Tirei muitas fo-

tos. Jamais esquecerei desta semana do mês de 

março de 2012. 

Depois de todo tratamento que estou pas-

sando e com a graca de D’us sei que estou cura-

do. Vocês nem imaginam o bem que fazem a 

todos nós. Nunca pensem em parar de propor-

cionar tanta alegria a todos que precisam de ca-

rinho e atenção e para quequando nós formos 

lembrar deste pedaço da nossa vida vamos sem-

pre lembrar das coisas boas que nos aconteceu 

e deixar tudo de ruim para lá. Agradeço muito a 

D’us por tudo de bom que me aconteceu, por ter 

colocado em meu caminho o Hospital Boldrini. 

Sempre sou bem tratado lá, recebo muito cari-

nho atenção de todos. Jamais queria fazer este 

tipo de tratamento, mas D’us está comigo e com 

Ele vencerei tudo. Aliás, com D’us já venci Es-

tou muito feliz e minha família também. Vou ter 

um irmãozinho ou irmãzinha. Estou contando a 

vocês, pois os considero meus amigos. Agora só 

falta eu ir ao parque de diversões que é o que 

eu adoro. Mais uma vez muito obrigado. Ado-

ro vocês. Um grande abraço a todos, que D’us 

os abençoe sempre, meus queridos amigos do 

Projeto Felicidade.

Bruno Roberto Lopes

“
“

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.

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

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?

Crianças e pais mantêm correspondência com o Projeto Feli ci da de através do Kit Carta.

O Projeto possui voluntários que recebem e respondem cartas mantendo um vínculo per-

manente. A seguir, algumas cartas e depoimentos de quem já passou pelo Projeto.

Kit Carta

No início de 2009, a Secre-

taria da Fazenda do Gover-

no de S. Paulo lançou no 

programa da Nota Fiscal Paulista uma forma onde 

todo e qualquer cidadão pode auxiliar as entidades 

beneficentes cadastradas na Secretaria de Assistên-

cia e Desenvolvimento Social: O Projeto Felicidade é 

uma destas entidades.

 Doe seus cupons e notas fiscais tomando o cuidado 

para não incluir o CNPJ ou CPF do comprador. De-

vem chegar em nossa sede dentro do tempo hábil 

de serem cadastrados, ou seja, a validade é até o dia 

20 do mês seguinte à emissão dos mesmos. 

Nunca foi tão fácil ajudar: é só enviar seus cupons, de 

seus familiares e amigos para o Projeto Felicidade: 

Av. Arnolfo Azevedo, 201  Cep: 01236-030 

Mais informações: fone 3803-9898

Saiba como doar!
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Venha com sua família 

Venha com sua família

MEHSAH
TOVISTQUER EMOS MASHIACH

AGO
RA

!

Entrada (R$ 10,00) a partir 5 anos
Beit chabad Central

Charrete  Pedalinho  Trenzinho  Fazendinha  Futebol  Quadra poliesportiva  Baby sitter  Artes  Sorteios  Cama Elástica

Transporte mediante reserva
R$ 20,00 por pessoa

Informações: 3081-3081

arco e flecha
Clínica de

Gruta de
Rabi Shimon

  Hamburgerbatata Frita    Saladas

  Hamburger

        Pipoca 
Algodão doce

Visita   de um Sofer

B"H

Paradas 

temáticas 
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O que o Beit Chabad representa em sua vida?
Fui criado no Beit Chabad Central, cresci aqui. Meu pai fez 

teshuvá (retorno à Torá), foi estudar em Israel e ao vol-

tar para o Brasil trabalhou com o Rab. Alpern. Ele foi o 

responsável pelo seu shiduch. Esta sempre foi minha co-

munidade e aqui conheci minha es posa. Os pais dela têm 

uma história semelhante à dos meus. Alguns brincam que 

a distância que separa meu pai e meu shver (sogro) são 

apenas alguns bancos na sinagoga. 

O que é o Colel, onde você dá aulas, e que perfil de alu-
nos participam dele?
Ao ser convidado pelo Rabino Alpern para fazer parte do 

Colel logo aceitei o desafio. O Colel é um centro de estu-

dos que requer muita disciplina, tanto do aluno quanto do 

professor. Cada um que se inscreve gratuitamente no Co-

lel pode agendar seu melhor horário, e o tema ou obra de 

seu interesse. Os alunos tem um perfil bastante amplo:  

abrange universitários, ex-alunos de yeshivá que querem 

continuar seus estudos, profissionais liberais e pais que 

buscam um equilíbrio entre as tarefas diárias e um tempo 

investido em seu crescimento espiritual.

Você percebe alguma transformação nestes alunos?
Obviamente, e é o que justifica meu trabalho. Muitos me 

falam, por exemplo, que decidiram fazer um ato positivo 

em sua vida. Pode ser desde usar sempre os tsitsit ou pas-

sar a colocar tefilin diariamente. Outro resultado que me 

dá muita alegria é ver que pessoas que passavam por mo-

mentos dificeis conseguiram superar obstáculos. Através 

dos estudos criamos laços de amizade no Colel e acom-

panhamos a evolução das pessoas em todos os campos 

da vida.

Como é o ambiente de estudos no Colel? 
É muito descontraído, pois o momento que a pessoa se 

de dica para os estudos deve ser um momento somente 

dela, relaxante. É onde ela dá um tempo em seu dia para 

estudar e aprender, e uma troca de informações onde as 

pessoas se conhecem melhor. Isto pode ser decorrente de 

um simples debate em torno de um determinado estudo. 

Qual a relação de sua vida pessoal com seu trabalho?
Eu considero o Beit Chabad a extensão de minha casa. Es-

tá tudo interligado. Foi assim que aprendi com os meus 

pais. Hoje em dia, é natural eu trazer as pessoas que co-

nheço no Beit Chabad para minha casa no Shabat ou Yom 

Tov. Gosto de ter sempre a casa cheia. Isso exige, obvia-

mente, uma dedicação de minha esposa que faz a mitsvá 

de Hachnassat Orchim (receber visitas) com carinho. Nos-

sos sábios já nos deram a receita: receber visitas é uma 

segulá (ato que atrai bênçãos) para filhos.

Você também é diretor do Tsivot Hashem. Quais são as 
suas atividades? 
O Tsivot Hashem promove um convívio especial entre as 

crianças. Fazemos farbrengens especiais para as crian-

ças, Tehilim todo mês e semanalmente pais e filhos es-

tudam juntos no programa Avot Ubanim. Mensalmente 

promovemos atividades no sítio do Beit Chabad reunindo 

famílias diversas. Em 2011 lançamos um álbum de figuri-

nhas judaico que tem feito o maior sucesso e conta com a 

parceria de escolas e comunidades. Tenho que destacar a 

participação imprescindível da Judith Kacowicz, que orga-

niza os eventos cuidando de todos os detalhes.

Você tem um jeito especial para trabalhar com jovens...
Pelo menos assim tenho tentado! Sou jovem, mesmo 

sendo pai de cinco filhos… (risos) É por isto que me iden-

tifico tanto com eles. Organizo atividades, shabatons para 

universitários e jovens solteiros. Tento mantê-los conec-

tados. O Rebe sempre valorizou muito os jovens. Frisava 

que deveríamos aproveitar toda sua energia e prontidão 

para novos desafios e canalizá-los para realizações posi-

tivas. Espero que formem suas famílias da melhor forma 

possível e sejam felizes (e suave!), como eu. 
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Na época a escola virou “parada obriga-
tória” para os dignitários do exterior em 
visita ao Brasil. Na foto, encontro com   
Yitzhak Rabin, em 1967

Equipe da área judaica na sala dos 
professores no Colégio Iavne, 1971

Memórias
os anos no colégio iavne

A minha carreira paulista começou no Colégio Iavne, que 

na época era mais conhecido como Beit Chinuch

Por Rabino Shabsi Alpern

Depois de 2 anos e meio morando no Rio, no final de 1963, recebi 

uma carta do Rebe nos orientando a mudar-nos para S. Paulo e 

trabalhar no Colégio Iavne. Naquela época, a comunicação era 

feita por cartas e nem sequer tínhamos telefone em casa. Vemos mais 

uma vez que a linha do Rebe era ajudar onde fosse necessário, não 

precisava ser um lugar que tivesse a bandeira de Chabad. 

Minha atitude desde o início foi criar um ambiente de amizade com os 

alunos e seus pais, algo inédito na época. Essas amizades perduram 

até hoje, quase 48 anos depois. Há pouco tempo fui convidado a falar 

no cemitério; quando terminei, de repente em meio ao silêncio ouvi 

um grito: “Oi, Menachel [diretor]”. Virei-me e vi uma senhora que se 

identificou como uma aluna daqueles bons tempos. 

Entre os frequentadores da nossa sinagoga há pessoas, já com netos, 

que foram meus alunos e amigos na escola e o elo nunca foi perdido. Sinto que 

todos os nossos esforços valeram a pena para a continuidade e eternidade de 

nosso povo. Uma das primeiras novidades na escola foi focar na 8ª série dos me-

ninos. Eles sabiam que era o último ano conosco (na época só havia continuação 

para as moças – o seminário) e então não davam muita importância para a parte 

judaica e virou um encontro para fazer farra. Com amor e paciência tornei-me 

amigo deles – em vez de notas e provas eu transmitia conceitos de vida e juda-

ísmo a eles. Hoje, décadas depois, muitos são membros dignos e até líderes em 

várias comunidades.

Outra novidade que implantamos: toda segunda-feira pela manhã, logo após as 

orações, eu reunia todos os meninos, mais de 250 deles, e contava uma histó-

ria bem curta fazendo três perguntas polêmicas sobre a narrativa. As respostas 

vinham logo, e foi algo de grande valor pedagógico. Inclusive, hoje em dia, aos 

domingos no Beit Chabad Central, fazemos um café da manhã com uma versão 

abreviada do mesmo. 

Um departamento da escola era o “cheider” onde se estudava mais horas por dia, 

com maior profundidade e classes bem menores. Numa das classes, as aulas 

eram dadas em yidish e os alunos sofriam duplamente: eram aulas muito profun-

das e numa língua totalmente estranha. Por isso alguns deles ficavam totalmente 

alheios às aulas.

Conversei pessoalmente com o Rebe sobre isso, e mudamos para aulas em por-

tuguês; nas palavras dele, “use o idioma que renderá mais estudo”. A classe mu-

dou totalmente e até hoje alguns destes alunos, agora já avós, adoram estudar. 

Um dos pontos mais importantes em todos os meus anos na escola foi um inves-

timento na comunidade sefaradi-síria, cuja maioria frequentava o colégio Licée 

Pasteur, e graças a um trabalho inédito foram para o Iavne. Esta mudança levou a 

comunidade a outro rumo na vida judaica. Criei seis classes especiais para incluí- 

los na escola. E hoje, graças a D’us, esta comunidade é um orgulho para todos 

nós aqui no Brasil e no mundo inteiro.

Outro ponto de grande destaque foi mudar o sistema da escola para uma forma 

descontraída e feliz de estudar. Naquela época o governo lançou o Talão da For-

tuna, algo semelhante à Nota Fiscal Paulista de hoje, para incentivar a exigência 

de nota fiscal nas compras, e periodicamente havia sorteios de prêmios.

Copiei a ideia e implantei na escola uma tabela de pontos para comportamento, 

pontualidade e boas notas, que o aluno trocava por talões. Mensalmente, no dia 

de Rosh Chodesh (1º dia do novo mês judaico) fazíamos uma assembleia com to-

dos os alunos, cujo ponto alto era o sorteio de prêmios baseado naqueles talões. 

A escola virou um ambiente de alegria e competição saudável.

Certo dia, uma das mães da escola, Mireille Horn Shammah pediu para falar comi-

go. Contou-me que ganhara um certo livro mas queria saber se o livro era “casher” 

para ler. Fiquei muito emocionado ao ver uma senhora jovem, sem problemas 

econômicos, ter este tipo de preocupação na vida. Desta conversa nasceu mais 

um grupo de estudos para mães dos alunos. 

Durante muitos anos mantivemos encontros semanais, posteriormente mensais e 

hoje em dia (40 anos depois!) ainda temos um encontro anual, realizado no meio 

da festa de Sucot. Este grupo de senhoras fez uma mudança positiva muito gran-

de na comunidade, algo lembrado e reconhecido até hoje. 

Entre outras recompensas, esta mãe tem um filho que é Rabino em S. Paulo; ele 

faz milagres com jovens, que tenha saúde e vida longa. Ela também me apresen-

tou aos seus irmãos, e todos fazem muito pela comunidade e para o mundo.

Naqueles tempos poucas escolas tinham o curso colegial, e eu percebia que sair 

do ginásio sem uma base mais forte era um perigo em termos espirituais. 

Decidi então, com a bênção do Rebe, espontaneamente deixar meu trabalho no 

Colégio Iavne e abrir o Beit Chabad. No início o Beit Chabad era quase que total-

mente para os jovens, e graças ao bom D’us conseguimos segurar muitos deles 

conosco. Esther ainda ficou mais uns dois anos para ajudar no seminário da esco-

la. E os frutos do seu trabalho ímpar lá, bem como aqui, são conhecidos e visíveis.
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Trechos extraídos e adaptados do li-
vro “Na Mesa do Sêder de Nossos Re-
bes”, Editora Beith Lubavitch, 2009

parshiyot do mês de maio

Behar 
A Torá nos ordena que quando nos assentamos em nossa 

terra devemos arar o solo somente por seis anos, e dar à 

terra um “Shabat” (descanso) no sétimo – assim como de-

vemos trabalhar somente durante os seis dias da semana e 

descansar no dia sagrado do Shabat. 

Após sete desses ciclos, ou seja, após 49 anos, o 50º ano é 

também um ano sabático sagrado, o Ano Jubileu.

Além disso, no Ano Jubileu toda a terra que passou para a 

posse de novos proprietários, seja por venda ou não-paga-

mento de débitos, deve retornar ao seu dono original gra-

tuitamente, e sem qualquer tipo de compensação. Em ou-

tras palavras, se a má sorte se abateu sobre alguém e este 

foi obrigado a vender suas terras, a venda foi válida somente 

até o Ano Jubileu. Isso significava que uma pessoa jamais 

poderia perder sua terra para sempre. Significava também 

que não poderia se desenvolver na Terra de Israel um siste-

ma social, de “tem” e “não-tem”, um sistema que na histó-

ria da humanidade em todos os países sempre foi a raiz de 

todos os males; do ódio, inveja e derramamento de sangue. 

Além disso, “mas como vou viver no sétimo e no oitavo ano, 

5/MAIO

Kedoshim
Nessa Parashá recebemos muitos mandamentos para nos 

ajudar a nos tornarmos uma “nação sagrada”. Somos orde-

nados a sermos sagrados porque D’us é sagrado, e deve-

mos nos esforçar para imitar a D’us, porque Seus caminhos 

são puros. D’us odeia o mal, a injustiça e a impureza; D’us é 

bom, generoso e misericordioso. Devemos também ser as-

sim. Ser sagrado não significa desistir de nossa vida normal. 

Devemos levar uma vida pura e sagrada todo dia, no meio da 

nossa comunidade e dos amigos. Tudo que temos de fazer 

é seguir os mandamentos da Torá. 

Essas leis não nos dizem para nos trancarmos em locais fe-

chados, distantes das pessoas, e passar a vida jejuando, re-

zando e estudando. Mas em nossa própria família, na nossa 

comunidade, e no meio do nosso povo devemos levar uma 

vida sagrada e pura, cum prindo nossas obrigações com D’us 

e com a humanidade, nos eventos mais comuns e mais coti-

dianos. Para nosso próprio bem e felicidade D’us deseja que 

sejamos “sagrados”; Ele nos mostrou como fazer isto. Te-

mos de estudar a Torá e os preceitos de D’us e cumpri -los. 

Assim D’us nos ajuda a sermos sagrados e muito felizes.

5/MAIO

Emor 
Emor significa “diga”. A Parashá começa com D’us falando 

a Moshê para dizer aos sacerdotes quais serão seus deve-

res e leis especiais, como privilegiados líderes e mestres de 

seu povo. Nenhuma “ordem” foi necessária aqui, mas uma 

simples conversa foi suficiente. Quando um rei concede um 

privilégio, uma honra, ou um título a um súdito, ele não pre-

cisa ordenar que aceite. Qualquer pessoa em seu juízo per-

feito ficaria feliz em aceitar. Da mesma forma no caso dos 

cohanim, os sacerdotes, que tinham sido escolhidos pelo 

seu status especial. 

Num sentido, somos todos cohanim, pois assim fomos cha-

mados: “Um reino de sacerdotes e uma nação sagrada.” Se 

tivermos bom senso, não é necessário que sejamos orde-

nados a observá-los. Devemos entender que é um privilé-

gio ser judeu e cumprir estes maravilhosos mandamentos 

Divinos. Uma simples conversa, um mero lembrete, deve 

ser suficiente. Todo judeu, não importa o quanto tenha se 

afastado da vida judaica, tem um coração nobre e “sacer-

dotal”. Devemos lembrar o nome da Parashá – Emor – pois 

com frequência tudo que é necessário para trazê-lo de vol-

ta ao rebanho são umas simples palavras, uma conversa de 

coração para coração.

12/MAIO

19/MAIO

acharê
Quando D’us estava em vias de dar instruções a Aharon 

sobre seus deveres no Santuário, foi mencionada a terrível 

tragédia que tinha se abatido sobre ele, quando perdeu dois 

de seus filhos, Nadab e Abihu, no oitavo dia da consagração 

do Santuário. A lembrança da morte dos dois filhos mais 

velhos de Aharon era para servir como uma solene adver-

tência para Aharon e a todos os sacerdotes, e de fato a todo 

o povo, de que D’us não toleraria qualquer profanação do 

Santuário.

Nossos Sábios dizem que “aquele que é afetado até as 

lágrimas ao ler esta porção da Torá, levando seus ensina-

mentos a sério, receberá o perdão para seus pecados e seus 

filhos não morrerão durante seu tempo de vida.” (Zohar)

Quando uma tragédia acontece, perto ou longe de nós (e 

que D’us nos salve), devemos entender que é um solene 

aviso para todos, e que devemos levar Seus ensinamentos 

a sério. É desta Parashá que lemos em Yom Kipur, nos ser-

viços matinais e vespertinos, não apenas porque a Parashá 

fala sobre Yom Kipur, mas também porque o tema nos dá 

bastante espaço para reflexão e exame de consciência em 

um dia tão especial.

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

era uma prova do amor de D’us, deve ter sido um gesto no 

qual todo judeu é igual. Não seu intelecto, não seu nível 

moral, mas sua essência: sua alma judaica. Ora, isso é algo 

que nem sempre podemos observar. Portanto o objetivo do 

censo era levar a alma de cada judeu à proeminência, à su-

perfície da percepção.

Quando, em épocas de perseguição religiosa, um judeu é 

coagido à idolatria, há uma linha de pensamento aberta a 

ele. Ele poderia pensar que, como o arrependimento apa-

ga todos os pecados (“Nada perdura em face do arrepen-

dimento”), e como sua traição ao Judaísmo é apenas por 

pouco tempo, e como o caminho do arrependimento sem-

pre estará aberto para ele, por que se preocupar sobre este 

único ato?

E apesar disso descobrimos que em todas as eras, entre 

todos os tipos de homens, os judeus estiveram sempre dis-

postos a sacrificar a própria vida para não trair sua fé, nem 

mesmo por um momento, sem parar para fazer este tipo 

de cálculo. Por quê? Porque a relação entre D’us e a alma 

judaica vai além do tempo: desmanchar isto por um mo-

mento não é menos grave que desmanchá-lo por uma era.

Este é o significado de “Ele os conta o tempo todo”: o amor 

que se expressou na contagem é mais profundo que as vi-

cissitudes do tempo e do cálculo. Revela aquele ponto in-

terior do espírito do judeu, que a todo momento está pronto 

para o auto-sacrifício. E esta consequência, este legado do 

ato da contagem define o judeu “o tempo todo”.

se não plantar e colher no sétimo ano? Como vou viver no 

49º, no 50º e no 51º, se não arar, semear e colher?” Essas 

são dúvidas razoáveis que o fazendeiro poderia muito bem 

perguntar.

Na verdade, nesta Parashá encontramos as perguntas e a 

resposta. D’us prometeu que enviará Suas bênçãos no sex-

to ano para produzir uma colheita para três anos (sexto, 

sétimo e oitavo), e no 48º ano para produzir uma colheita 

que dure quatro anos (48, 49, 50 e 51)! Essas leis são tão 

profundas que nenhum homem jamais poderia tê-las in-

ventado ou ousado instituí-las. Obviamente são leis que nos 

foram dadas pelo próprio D’us no Monte Sinai! Só um D’us 

seria capaz de dar uma promessa dessas por escrito.

Bechucotai
Esta Parashá contém uma solene repreensão de que o 

destino de nosso povo e da Terra Santa depende de nos-

sa aderência às leis Divinas. As bênçãos da obediência são 

contrastadas com as trágicas calamidades da desobediên-

cia que se abateriam sobre nós caso nos afastássemos dos 

caminhos da Torá. As duas têm sido cumpridas ao pé da le-

tra, pois nossa história tem períodos de glória maravilhosa, 

e épocas sombrias de sofrimento. No entanto, D’us prome-

teu que Ele jamais romperá o pacto com nossos ancestrais 

e nosso povo. 

O nome da Parashá enfatiza os chukim, os estatutos ou de-

cretos, que não nos são explicados com o total significado. 

Nosso princípio no que diz respeito a todas essas leis é “Na-

assê venishmá” – faremos e depois entenderemos. Nós as 

aceitamos sem questionar e as cumprimos; esta é a primei-

ra exigência. Então tentamos entender, da melhor maneira 

possível para a nossa mente humana, o significado mais 

profundo dessas leis Divinas.

Bamidbar 
Esta Parashá começa com a ordem de D’us para que seja 

feito um censo do povo. Rashi faz o seguinte comentário 

sobre a ordem: “Porque eles (os Filhos de Israel) são caros 

a Ele, e portanto Ele os conta o tempo todo.

Por que contagem é um gesto de amor? Quando as coisas 

são contadas, ficam numa relação de igualdade; o homem 

mais notável e o mais simples são contados uma vez; nem 

mais, nem menos. E então, como Rashi nos diz, o censo 
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Trechos extraídos e adaptados do li-
vro “Na Mesa do Sêder de Nossos Re-
bes”, Editora Beith Lubavitch, 2009

parshiyot do mês de maio

Behar 
A Torá nos ordena que quando nos assentamos em nossa 

terra devemos arar o solo somente por seis anos, e dar à 

terra um “Shabat” (descanso) no sétimo – assim como de-

vemos trabalhar somente durante os seis dias da semana e 

descansar no dia sagrado do Shabat. 

Após sete desses ciclos, ou seja, após 49 anos, o 50º ano é 

também um ano sabático sagrado, o Ano Jubileu.

Além disso, no Ano Jubileu toda a terra que passou para a 

posse de novos proprietários, seja por venda ou não-paga-

mento de débitos, deve retornar ao seu dono original gra-

tuitamente, e sem qualquer tipo de compensação. Em ou-

tras palavras, se a má sorte se abateu sobre alguém e este 

foi obrigado a vender suas terras, a venda foi válida somente 

até o Ano Jubileu. Isso significava que uma pessoa jamais 

poderia perder sua terra para sempre. Significava também 

que não poderia se desenvolver na Terra de Israel um siste-

ma social, de “tem” e “não-tem”, um sistema que na histó-

ria da humanidade em todos os países sempre foi a raiz de 

todos os males; do ódio, inveja e derramamento de sangue. 

Além disso, “mas como vou viver no sétimo e no oitavo ano, 

5/MAIO

Kedoshim
Nessa Parashá recebemos muitos mandamentos para nos 

ajudar a nos tornarmos uma “nação sagrada”. Somos orde-

nados a sermos sagrados porque D’us é sagrado, e deve-

mos nos esforçar para imitar a D’us, porque Seus caminhos 

são puros. D’us odeia o mal, a injustiça e a impureza; D’us é 

bom, generoso e misericordioso. Devemos também ser as-

sim. Ser sagrado não significa desistir de nossa vida normal. 

Devemos levar uma vida pura e sagrada todo dia, no meio da 

nossa comunidade e dos amigos. Tudo que temos de fazer 

é seguir os mandamentos da Torá. 

Essas leis não nos dizem para nos trancarmos em locais fe-

chados, distantes das pessoas, e passar a vida jejuando, re-

zando e estudando. Mas em nossa própria família, na nossa 

comunidade, e no meio do nosso povo devemos levar uma 

vida sagrada e pura, cum prindo nossas obrigações com D’us 

e com a humanidade, nos eventos mais comuns e mais coti-

dianos. Para nosso próprio bem e felicidade D’us deseja que 

sejamos “sagrados”; Ele nos mostrou como fazer isto. Te-

mos de estudar a Torá e os preceitos de D’us e cumpri -los. 

Assim D’us nos ajuda a sermos sagrados e muito felizes.

5/MAIO

Emor 
Emor significa “diga”. A Parashá começa com D’us falando 

a Moshê para dizer aos sacerdotes quais serão seus deve-

res e leis especiais, como privilegiados líderes e mestres de 

seu povo. Nenhuma “ordem” foi necessária aqui, mas uma 

simples conversa foi suficiente. Quando um rei concede um 

privilégio, uma honra, ou um título a um súdito, ele não pre-

cisa ordenar que aceite. Qualquer pessoa em seu juízo per-

feito ficaria feliz em aceitar. Da mesma forma no caso dos 

cohanim, os sacerdotes, que tinham sido escolhidos pelo 

seu status especial. 

Num sentido, somos todos cohanim, pois assim fomos cha-

mados: “Um reino de sacerdotes e uma nação sagrada.” Se 

tivermos bom senso, não é necessário que sejamos orde-

nados a observá-los. Devemos entender que é um privilé-

gio ser judeu e cumprir estes maravilhosos mandamentos 

Divinos. Uma simples conversa, um mero lembrete, deve 

ser suficiente. Todo judeu, não importa o quanto tenha se 

afastado da vida judaica, tem um coração nobre e “sacer-

dotal”. Devemos lembrar o nome da Parashá – Emor – pois 

com frequência tudo que é necessário para trazê-lo de vol-

ta ao rebanho são umas simples palavras, uma conversa de 

coração para coração.

12/MAIO

19/MAIO

acharê
Quando D’us estava em vias de dar instruções a Aharon 

sobre seus deveres no Santuário, foi mencionada a terrível 

tragédia que tinha se abatido sobre ele, quando perdeu dois 

de seus filhos, Nadab e Abihu, no oitavo dia da consagração 

do Santuário. A lembrança da morte dos dois filhos mais 

velhos de Aharon era para servir como uma solene adver-

tência para Aharon e a todos os sacerdotes, e de fato a todo 

o povo, de que D’us não toleraria qualquer profanação do 

Santuário.

Nossos Sábios dizem que “aquele que é afetado até as 

lágrimas ao ler esta porção da Torá, levando seus ensina-

mentos a sério, receberá o perdão para seus pecados e seus 

filhos não morrerão durante seu tempo de vida.” (Zohar)

Quando uma tragédia acontece, perto ou longe de nós (e 

que D’us nos salve), devemos entender que é um solene 

aviso para todos, e que devemos levar Seus ensinamentos 

a sério. É desta Parashá que lemos em Yom Kipur, nos ser-

viços matinais e vespertinos, não apenas porque a Parashá 

fala sobre Yom Kipur, mas também porque o tema nos dá 

bastante espaço para reflexão e exame de consciência em 

um dia tão especial.

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

era uma prova do amor de D’us, deve ter sido um gesto no 

qual todo judeu é igual. Não seu intelecto, não seu nível 

moral, mas sua essência: sua alma judaica. Ora, isso é algo 

que nem sempre podemos observar. Portanto o objetivo do 

censo era levar a alma de cada judeu à proeminência, à su-

perfície da percepção.

Quando, em épocas de perseguição religiosa, um judeu é 

coagido à idolatria, há uma linha de pensamento aberta a 

ele. Ele poderia pensar que, como o arrependimento apa-

ga todos os pecados (“Nada perdura em face do arrepen-

dimento”), e como sua traição ao Judaísmo é apenas por 

pouco tempo, e como o caminho do arrependimento sem-

pre estará aberto para ele, por que se preocupar sobre este 

único ato?

E apesar disso descobrimos que em todas as eras, entre 

todos os tipos de homens, os judeus estiveram sempre dis-

postos a sacrificar a própria vida para não trair sua fé, nem 

mesmo por um momento, sem parar para fazer este tipo 

de cálculo. Por quê? Porque a relação entre D’us e a alma 

judaica vai além do tempo: desmanchar isto por um mo-

mento não é menos grave que desmanchá-lo por uma era.

Este é o significado de “Ele os conta o tempo todo”: o amor 

que se expressou na contagem é mais profundo que as vi-

cissitudes do tempo e do cálculo. Revela aquele ponto in-

terior do espírito do judeu, que a todo momento está pronto 

para o auto-sacrifício. E esta consequência, este legado do 

ato da contagem define o judeu “o tempo todo”.

se não plantar e colher no sétimo ano? Como vou viver no 

49º, no 50º e no 51º, se não arar, semear e colher?” Essas 

são dúvidas razoáveis que o fazendeiro poderia muito bem 

perguntar.

Na verdade, nesta Parashá encontramos as perguntas e a 

resposta. D’us prometeu que enviará Suas bênçãos no sex-

to ano para produzir uma colheita para três anos (sexto, 

sétimo e oitavo), e no 48º ano para produzir uma colheita 

que dure quatro anos (48, 49, 50 e 51)! Essas leis são tão 

profundas que nenhum homem jamais poderia tê-las in-

ventado ou ousado instituí-las. Obviamente são leis que nos 

foram dadas pelo próprio D’us no Monte Sinai! Só um D’us 

seria capaz de dar uma promessa dessas por escrito.

Bechucotai
Esta Parashá contém uma solene repreensão de que o 

destino de nosso povo e da Terra Santa depende de nos-

sa aderência às leis Divinas. As bênçãos da obediência são 

contrastadas com as trágicas calamidades da desobediên-

cia que se abateriam sobre nós caso nos afastássemos dos 

caminhos da Torá. As duas têm sido cumpridas ao pé da le-

tra, pois nossa história tem períodos de glória maravilhosa, 

e épocas sombrias de sofrimento. No entanto, D’us prome-

teu que Ele jamais romperá o pacto com nossos ancestrais 

e nosso povo. 

O nome da Parashá enfatiza os chukim, os estatutos ou de-

cretos, que não nos são explicados com o total significado. 

Nosso princípio no que diz respeito a todas essas leis é “Na-

assê venishmá” – faremos e depois entenderemos. Nós as 

aceitamos sem questionar e as cumprimos; esta é a primei-

ra exigência. Então tentamos entender, da melhor maneira 

possível para a nossa mente humana, o significado mais 

profundo dessas leis Divinas.

Bamidbar 
Esta Parashá começa com a ordem de D’us para que seja 

feito um censo do povo. Rashi faz o seguinte comentário 

sobre a ordem: “Porque eles (os Filhos de Israel) são caros 

a Ele, e portanto Ele os conta o tempo todo.

Por que contagem é um gesto de amor? Quando as coisas 

são contadas, ficam numa relação de igualdade; o homem 

mais notável e o mais simples são contados uma vez; nem 

mais, nem menos. E então, como Rashi nos diz, o censo 
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PERGUNTE AO RABINO

Com relação às punições descritas na Torá encontra-

mos certo paradoxo. Por um lado existem penas extre-

mamente rigorosas como as chibatadas, que deveriam 

ser aplicadas em muitos tipos de delitos, ou até pena de 

morte, aplicadas em caso de falhas mais graves. No en-

tanto, ao estudarmos este sistema com maior profundi-

dade notamos que existem inúmeras leniências agre-

gadas a estas punições.  Para uma pessoa ser punida 

com o açoite ou com a pena de morte, ela deveria co-

meter o delito perante duas testemunhas que a adver-

tiam no momento do ato, dizendo-lhe 

que se cometer este crime será puni-

da, e o réu deveria aceitar a advertência 

e mesmo assim fazer o pecado em fren-

te às testemunhas. O Talmud nos ensina 

que caso duas testemunhas chegassem 

a um local onde houvesse uma vítima 

esfaqueada, e na mão de um sujeito en-

contrassem no momento uma faca en-

sanguentada, não poderiam testemu-

nhar que este cometeu um homicídio, 

apesar de todas as evidências, já que não 

presenciaram o ato. 

Por este e outros motivos nossos sábios afirmaram na 

Mishná que se um tribunal executar um réu uma vez em 

setenta anos é chamado de tribunal “assassino”. Rabi 

Akiva, o maior entre os sábios talmúdicos afirmou que 

caso ele fizesse parte de um tribunal rabínico com po-

der de aplicar a pena de morte, jamais executariam uma 

única pessoa, pois ele sempre acharia uma saída para o 

condenado, baseada nas leis da Torá. 

Se é tão difícil aplicar estas penas, por que então elas fa-

zem parte do nosso código de punições? Nossos sábios 

explicam que o objetivo destas não é punir o ser huma-

no, mas demonstrar a ele quão grave foi o ato cometi-

do, para impedi-lo de transgredir, e caso já tenha errado, 

para se arrepender e fazer teshuvá ao conhecer a gravi-

dade do ato cometido.  

D’us criou o ser humano com o objetivo deste preencher 

o mundo com boas ações, atraindo desta forma a pre-

sença Divina nesta esfera. Cada boa ação que fazemos, 

iluminamos  o mundo com um feixe de luz espiritual. 

Por este motivo, não é Seu desejo que o homem seja 

condenado, deixando ele assim de cumprir seu objetivo. 

Por isso não encontramos no judaísmo a pena de prisão, 

pois quando o homem está enclausurado, ele não pode 

cumprir sua missão na Terra. 

Sendo assim, qual é a forma ideal de impedirmos a vio-

lência e os crimes? O Rebe explica que 

a melhor forma é evitar que isto acon-

teça e não remediar. Quando entramos 

num ambiente escuro, de nada adian-

ta brigar contra a escuridão e tentar ex-

pulsá-la. Basta para isto apenas acen-

der uma pequena luz, pois “um pouco 

de luz espanta muita escuridão”. 

Quando a criança aprende desde pe-

quena que existe um Soberano invi-

sível que observa e escuta todos seus 

atos, falas e pensamentos, isto próprio 

já irá garantir que no futuro ela não agi-

rá de forma selvagem. Quando acostumamos os peque-

nos desde cedo a agir de forma benevolente, isto enrai-

zará neles desde cedo um comportamento exemplar. 

Pode ser que no futuro ele irá errar, mas com facilidade 

poderá ser reeducado. 

Os pais que querem garantir que seu filho irá seguir o 

bom caminho, bem como as autoridades que querem 

dominar a violência e corrupção em seu país, devem ser 

os primeiros a darem um exemplo digno. 

Não há dúvidas que é necessário um sistema de punição 

poderoso e forte, principalmente para combater a situ-

ação caótica a que chegamos pela precária educação. 

No entanto, este deve ser exercido por pessoas justas e 

exemplares, que punirão aqueles que realmente mere-

cem e defenderão os que agem de forma digna.

Qual é a visão do judaísmo sobre um sistema de punição ideal? Não seria 
interessante adotar a pena de morte para evitar certos crimes graves? 

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

Cada boa ação que fa-

zemos, iluminamos  o 

mundo com um feixe 

de luz espiritual. Por 

este motivo, não é 

Seu desejo que o ho-

mem seja condenado, 

deixando ele assim de 

cumprir seu objetivo. 

sistema de punições e pena de morte
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PESSACH SHENI
O 14º dia de Iyar (este ano dia 6 de maio) é chamado Pês-
sach Sheni – o Segundo Pêssach (ou Pêssach do 2º mês 

- Iyar). Os que não puderam oferecer o cordeiro pascal no 

Beit Hamicdash no dia marcado, em 14 de Nissan (véspera 

de Pêssach), porque estavam “impuros” ou distantes numa 

viagem, tinham uma segunda chance de oferecer o sacrifí-

cio pascal um mês depois, em 14 de Iyar. O primeiro Pês-

sach Sheni da história ocorreu no deserto, no segundo ano 

após a partida do Egito. Hoje em dia, costuma-se comer 

nesta data um pedaço de matsá de Pêssach para lembrar a 

grande mensagem: que sempre existe uma segunda chan-

ce. Aproveite!

LAG BAÔMER
Os 49 dias de Sefirá (entre Pêssach e Shavuot) nos trazem 

à mente um capítulo triste da nossa história. Lembra-nos 

do grande mestre Rabi Akiva e do tirânico imperador roma-

no Adriano, sob cujo domínio a Terra Santa estava sofrendo 

terrível perseguição, e da infeliz revolta de Bar Kochba que 

falhou. Por estes motivos, os dias de Sefirá são tristes. Este 

período também é triste porque os 24 mil discípulos de 

Rabi Akiva morreram por causa de uma peste.

O motivo para eles serem tão gravemente punidos foi que 

não viveram em harmonia uns com os outros. Como resul-

tado muitos deles morriam até o 33º dia do Omer, quando 

a peste cessou. 

É por isso que o 33º dia, Lag Baômer (18 de Iyar, este ano 10 

de maio), é o único dia alegre no sombrio período da Sefirá. 

Lag Baômer portanto tem sido observado como um dia 

para um passeio ou piquenique, quando os alunos das es-

colas saem para o campo.

Lag Baômer é também o yahrtzeit (aniversário de faleci-

mento) do grande Rabi Shimon bar Yochai, discípulo de 

Rabi Akiva. Ele é autor do sagrado livro chamado Zohar, 

que revela muitos segredos da Torá.

Muitos judeus fazem uma peregrinação ao seu túmulo em 

Meron (na Terra Santa) neste dia.

SHAVUOT
A Festa de Shavuot, que celebramos no sexto e sétimo dias 

de Sivan (este ano em 27 e 28 de maio), tem vários nomes, 

e cada um deles tem uma história para contar e uma lição a 

ensinar. Vejamos um deles.

Chag HaShavuot – “A Festa das Semanas”. O que este 

nome nos diz? Que essa festa é celebrada ao final de sete 

semanas, que são contadas a partir do segundo dia de Pês-

sach. Pode parecer estranho que a Festa de Shavuot não 

tenha recebido uma data independente na Torá, como as 

outras festas. A Torá menciona a data de Pêssach – no 15º 

dia do primeiro mês (Nissan); também menciona a data de 

Rosh Hashaná – no 1º dia do sétimo mês (Tishrei); de Yom 

Kipur – no 10º dia do sétimo mês, e de Sucot – no 15º dia do 

sétimo mês. Mas quando se trata de Shavuot, a Torá apenas 

nos diz para celebrar após a contagem de sete semanas! 

Aprendemos com isso que Pêssach não é somente uma 

festa em si, mas também leva a outra festa, Shavuot, quan-

do a Torá nos foi dada. Na verdade a Torá nos diz isso cla-

ramente. Pois quando D’us apareceu pela primeira vez a 

Moshê na sarça ardente, ao pé do Monte Sinai, Ele disse 

a Moshê: “Quando você levar o povo para fora do Egito, 

vai servir a D’us nesta montanha.” Isso deixa claro que a li-

bertação da escravidão egípcia não era um fim em si, mas 

um primeiro passo para a verdadeira liberdade, a liberdade 

de espírito, que nos foi dada com a Torá no Monte Sinai. 

Os quarenta e nove dias de Sefirá foram quarenta e nove 

passos na mesma direção, cada dia preparando o povo e 

levando-o cada vez mais perto daquele estado de mente e 

coração que os tornou dignos de se tornarem um “Reino de 

sacerdotes e uma nação sagrada”.

AS NOSSAS FESTAS



PERGUNTE AO RABINO

Com relação às punições descritas na Torá encontra-

mos certo paradoxo. Por um lado existem penas extre-

mamente rigorosas como as chibatadas, que deveriam 

ser aplicadas em muitos tipos de delitos, ou até pena de 
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apesar de todas as evidências, já que não 
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der de aplicar a pena de morte, jamais executariam uma 
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zem parte do nosso código de punições? Nossos sábios 

explicam que o objetivo destas não é punir o ser huma-

no, mas demonstrar a ele quão grave foi o ato cometi-
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Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br
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sistema de punições e pena de morte
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PESSACH SHENI
O 14º dia de Iyar (este ano dia 6 de maio) é chamado Pês-
sach Sheni – o Segundo Pêssach (ou Pêssach do 2º mês 

- Iyar). Os que não puderam oferecer o cordeiro pascal no 

Beit Hamicdash no dia marcado, em 14 de Nissan (véspera 

de Pêssach), porque estavam “impuros” ou distantes numa 

viagem, tinham uma segunda chance de oferecer o sacrifí-

cio pascal um mês depois, em 14 de Iyar. O primeiro Pês-

sach Sheni da história ocorreu no deserto, no segundo ano 

após a partida do Egito. Hoje em dia, costuma-se comer 

nesta data um pedaço de matsá de Pêssach para lembrar a 

grande mensagem: que sempre existe uma segunda chan-

ce. Aproveite!

LAG BAÔMER
Os 49 dias de Sefirá (entre Pêssach e Shavuot) nos trazem 

à mente um capítulo triste da nossa história. Lembra-nos 

do grande mestre Rabi Akiva e do tirânico imperador roma-

no Adriano, sob cujo domínio a Terra Santa estava sofrendo 

terrível perseguição, e da infeliz revolta de Bar Kochba que 

falhou. Por estes motivos, os dias de Sefirá são tristes. Este 

período também é triste porque os 24 mil discípulos de 

Rabi Akiva morreram por causa de uma peste.

O motivo para eles serem tão gravemente punidos foi que 

não viveram em harmonia uns com os outros. Como resul-

tado muitos deles morriam até o 33º dia do Omer, quando 

a peste cessou. 

É por isso que o 33º dia, Lag Baômer (18 de Iyar, este ano 10 

de maio), é o único dia alegre no sombrio período da Sefirá. 

Lag Baômer portanto tem sido observado como um dia 

para um passeio ou piquenique, quando os alunos das es-

colas saem para o campo.

Lag Baômer é também o yahrtzeit (aniversário de faleci-

mento) do grande Rabi Shimon bar Yochai, discípulo de 

Rabi Akiva. Ele é autor do sagrado livro chamado Zohar, 

que revela muitos segredos da Torá.

Muitos judeus fazem uma peregrinação ao seu túmulo em 

Meron (na Terra Santa) neste dia.

SHAVUOT
A Festa de Shavuot, que celebramos no sexto e sétimo dias 

de Sivan (este ano em 27 e 28 de maio), tem vários nomes, 

e cada um deles tem uma história para contar e uma lição a 

ensinar. Vejamos um deles.

Chag HaShavuot – “A Festa das Semanas”. O que este 

nome nos diz? Que essa festa é celebrada ao final de sete 

semanas, que são contadas a partir do segundo dia de Pês-

sach. Pode parecer estranho que a Festa de Shavuot não 

tenha recebido uma data independente na Torá, como as 

outras festas. A Torá menciona a data de Pêssach – no 15º 

dia do primeiro mês (Nissan); também menciona a data de 

Rosh Hashaná – no 1º dia do sétimo mês (Tishrei); de Yom 

Kipur – no 10º dia do sétimo mês, e de Sucot – no 15º dia do 

sétimo mês. Mas quando se trata de Shavuot, a Torá apenas 

nos diz para celebrar após a contagem de sete semanas! 

Aprendemos com isso que Pêssach não é somente uma 

festa em si, mas também leva a outra festa, Shavuot, quan-

do a Torá nos foi dada. Na verdade a Torá nos diz isso cla-

ramente. Pois quando D’us apareceu pela primeira vez a 

Moshê na sarça ardente, ao pé do Monte Sinai, Ele disse 

a Moshê: “Quando você levar o povo para fora do Egito, 

vai servir a D’us nesta montanha.” Isso deixa claro que a li-

bertação da escravidão egípcia não era um fim em si, mas 

um primeiro passo para a verdadeira liberdade, a liberdade 

de espírito, que nos foi dada com a Torá no Monte Sinai. 

Os quarenta e nove dias de Sefirá foram quarenta e nove 

passos na mesma direção, cada dia preparando o povo e 

levando-o cada vez mais perto daquele estado de mente e 

coração que os tornou dignos de se tornarem um “Reino de 

sacerdotes e uma nação sagrada”.

AS NOSSAS FESTAS
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VENHA PASSAR A
1ª NOITE DE SHAVUOT NO 
BEIT CHABAD CENTRAL 
ESTUDANDO E 
ASSISTINDO A
PALESTRAS 
INSPIRADORAS

FRUTOS, FLORES E FOLHAGENS
A tradição relata que o Monte Sinai 

estava luxuriante com folhagens e 

flores; e é em Shavuot que eram se 

começa a levar os primeiros frutos da 

colheita ao Bet Hamicdash, o Templo 

Sagrado em Je  rusalém. Para evocar a 

beleza e a alegria de ambos, muitos 

decoram a casa e a si nagoga com fru-

tos, flores e folhagens.

ESTUDO DE TORÁ A NOITE TODA 
Muitos ficam acordados durante toda 

a pri meira noite de Shavuot estudan-

do To rá em preparação para recebê-

-la no dia se guinte. É costume ler 

o “Ticun Lel Sha vuot” criado pelos 

mestres cabalistas.

NÃO ESQUEÇA AS CRIANÇAS
Reviva a experiência original do Sinai 

ou vin do a leitura dos Dez Mandamen-

tos na Si na goga. Não esqueça de le-

var as crianças!

YIZCOR
Em seguida à leitura da Torá no se-

gundo dia de Shavuot, aqueles cujos 

pais faleceram recitam o serviço me-

morial Yizcor. 

O LIVRO DE RUTH
Ruth, a antepassada do Rei David (cu -

jo yahrtzeit é em Sha vuot) era uma 

convertida ao Ju daísmo. Porque cada 

ju deu era como um convertido no Si-

nai – aceitando in con di cio nalmente a 

Torá e todos os seus preceitos. Esta 

é uma das razões que muitas comu-

nidades leem o Livro de Ruth no se-

gundo dia de Shavuot.

COMA LATICÍNIOS: 
Cheesecake… panquecas… É costu-

me comer uma refeição à base de 

laticínios. Duas (das muitas) razões: 

o valor numérico de chalav (leite) cor-

responde a 40 – o número de dias que 

Moshê Rabênu passou na montanha 

recebendo a Torá. Além disso, assim 

como o leite é para um bebê, a Torá 

nos alimenta por completo.

noite de estudos

Não perca a leitura dos 
Dez Mandamentos no 
domingo, 27 de maio pela 
manhã, numa sinagoga 
perto de sua casa.

Este Shavuot esteja lá 
quando o Povo Judeu 
receber a Torá! 

Costumes e Tradições de Shavuot
Além das observâncias comuns às Festas Judaicas, Shavuot é celebrada com alguns costumes únicos:

SÁBADO, 26 DE MAIO

A PARTIR DAS 21:30hs
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* Lista parcial

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

w Mazal tov ao Rabino Yossi 

e Chani Alpern pelo noivado 

de sua filha Chaya com Rabino 

Menachem Mendel Raskin, filho 

do Dayan Rabino Levi Yitschac e Bassia Raskin, de 

Londres

w Parabéns pelo casamento de Rabino Berale Ende, 

filho do nosso Moro Deasro Rabino Shamai e Hanna 

Ende, com Chava Lea Rosenberg, filha de Renato e Fani 

Rosenberg

w Mazal tov pelo bar mitsvá de Michoel Yehuda, filho 

de Ângelo e Sandra Kullock

w Congratulamos os noivos Avraham Katri e Sara 

Zejger, filhos do Rabino Nissim e Rivka Katri e Gilberto 

e Sônia Zejger.

w Mazal tov a Rabino Avraham e Sarah Steinmetz pelo 

bar mitsva de seu filho Mendi.

Marc Nigri  9 Iyar  1 maio

Sergio Vofchuk  9 Iyar  1 maio

Daniel Catach  11 Iyar  3 maio

Iacov Maltz  18 Iyar  10 maio

Ernesto Kogan  19 Iyar  11 maio

Dov Pomeroy  27 Iyar  19 maio

Arie Leib Brand  27 Iyar  19 maio

Flávio Derdyk  29 Iyar  21 maio

Max Buchsenspaner  1 Sivan  22 maio

Ivo Koschland  2 Sivan  23 maio

Sérgio Kruglenski  7 Sivan  28 maio

ANIVERSARIANTES DE MAIO *

NOSSAS ALEGRIAS
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SHAVUOT

Mais um motivo: as letras do Alef-beit hebrai-

co também servem como números. Cada qual 

tem um valor numérico – alef é igual a um, 

beit dois, e assim por diante. Por extensão, alef 

pode significar preocupar-se apenas consigo, 

e esquecer-se das outras. Beit, por outro lado, 

significa coexistência e cuidado por outro. Eles 

devem agora lembrar que o casamento é uma 

união entre dois indivíduos e a coexistência é a 

chave mais importante para o sucesso. Pessoas 

casadas jamais devem ser egoístas e pensar em 

termos de “Eu”, “mim” ou “eu mesmo” – mas 

sim em “nós”, “para nós” e “nós mesmos”. Não 

devem calcular o que é melhor para mim, mas 

sim o que é melhor para nós.

NAS SETE BÊNÇÃOS RECITADAS SOB A 
CHUPÁ O NOME DE D’US É MENCIONADO 
NUM TOTAL DE CATORZE VEZES
Isso corresponde às catorze vezes em que o 

Nome Dele é mencionado nos Dez Mandamen-

tos, transmitidos no Monte Sinai.

FORMANDO UM PAR
Segundo o Zohar os noivos são cada qual “p’lag 

gu fa” – a me tade de uma unidade – e se tornam 

um com o ca samento. As palavras chatan ve ca-

lá (noi vo e noiva) têm o valor numérico de 524 

que é também o va  lor nu mérico das palavras 

“vehayu toa mim” – fo ram encaixados juntos 

(Shemot 36:29).

É interessante notar que todo mês é diri gi do por 

um mazal – signo astrológico. O mazal para o 

mes de Sivan é te’umim (Gêmeos). Israel é, por 

assim dizer, o gêmeo de D’us, e através da Torá 

que Ele nos deu, nos tornamos encaixados, jun-

tos e unidos com Ele como um só.

TENAIM – Condições
Na época do Gênesis, D’us estipulou aos componentes da 

criação que eles são trazidos à existência sob a condição 

de que o povo judeu aceite sobre si a Torá.”

O casamento de D’us com sua noiva (Povo de Israel) 

ocorreu muitos anos depois, quando Ele lhes deu a Torá. 

Mesmo assim, Ele estipulou condições muitos anos an-

tes. Similarmente, estipulamos condições antes do casa-

mento em si.

MARCANDO UMA DATA COM ANTECEDÊNCIA 
Em muitas comunidades, se marca a data do casamento 

através de um documento oficial. 

O 6 de Sivan é o dia do casamento no qual Israel se tornou 

comprometido com D’us. Assim como quando D’us criou 

o mundo para Sua futura noiva, Ele já estabeleceu uma 

data para o casamento, da mesma forma, imitamos D’us, 

e no acordo do noivado para construir seu mundo em mi-

niatura, a data do futuro casamento é mencionada.

OS NOIVOS TROCAM PRESENTES 
Antes da Outorga da Torá, no casamento entre D’us e Isra-

el houve também uma troca de presentes. O noivo – D’us 

– deu à noiva – o povo judeu – os espólios do Egito, os 

espólios do mar, o maná, etc.; e a noiva (o povo judeu) deu 

ao noivo (D’us) seu tenaz apego à sua identidade, idioma, 

e vestimentas ainda quando estavam no Egito.

A CERIMÔNIA DA CHUPÁ OCORRE AO AR LIVRE
Nossos Sábios explicam que na hora da Outorga da Torá, 

D’us ergueu o Monte Sinai e o povo judeu ficou sob ele. 

Segundo o Targum Yonatan a montanha suspensa estava 

clara como cristal. Assim, a montanha serviu como uma 

linda chupá (pálio nupcial) sob a qual as estrelas podiam 

ser vistas, e o povo judeu se tornou comprometido com 

D’us. D’us permitindo que os judeus vissem as estrelas foi 

uma bênção para que eles se multiplicassem como as es-

trelas do céu.

O NOIVO CHEGA PRIMEIRO À CHUPÁ
Porque no Sinai D’us chegou primeiro e depois Moshê foi 

chamar e levar o povo até o Monte Sinai.

O NOIVO DÁ O ANEL PARA A NOIVA
Segundo a lei judaica, o chatan (noivo) deve fazer um 

kinyan (ato de aquisição) para adquirir a calá (noiva) como 

sua esposa. No Sinai, Hashem adquiriu Sua calá – o povo 

judeu – dando-lhes as Tábuas. Atualmente, o chatan ad-

quire a calá através de um anel.

A KETUBÁ – DOCUMENTO DE CASAMENTO – CO-
MEÇA COM UM BEIT
Isso é porque a Torá que D’us deu à Sua noiva começa 

com um beit – Bereshit. 

“O dia em que a Torá foi outorgada, 
quando eles O coroaram como Rei e 
aceitaram o Seu jugo.” (Rashi)

Rabi Samson ben Tzadok escreve em seu 

livro Tashbatz Katan (1556), que todos os 

costumes relativos a um casamento são deri-

vados da Outorga da Torá, onde D’us revelou -

Se como um noivo perante a noiva – o Povo 

de Israel. Eis uma parte dos costumes que re-

montam àquela cena:

O GRANDE CASAMENTO
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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
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Histórias Chassídicas

UMA DECLARAÇÃO FRANCA 
Rabi Yosef Yitschak Schneersohn (o sexto Rebe), faleceu 

em 10 de Shevat de 5710 (28 de janeiro de 1950). A co-

munidade Chabad-Lubavitch escolheu seu genro, Rabi 

Menachem Mendel Schneerson, para sucedê-lo como 

seu Rebe e líder.

Tradicionalmente, o primeiro discurso de ensinamento 

chassídico (maamar) feito por um Rebe significa o início 

formal de sua liderança. O Rebe aceitou formalmente a li-

derança no primeiro aniversário de falecimento do sogro, 

pronunciando o discurso “Eu Entrei No Meu Jardim”.

Assim que concluiu o discurso, voltou-se para os chassidim 

reunidos e disse: 

“Agora, ouçam. Chabad sempre exigiu que uma pessoa tra-

balhe e desempenhe por si mesma, e não que dependa do 

Rebe. Esta é a diferença fundamental entre a escola “po-

lonesa” de chassidismo e a de Chabad. Em outros grupos 

chassídicos a abordagem é que ‘o tsadic vitaliza (seus se-

guidores) com sua fé.’ Não é assim em Chabad. Devemos 

todos fazer e realizar por nós mesmos, com todos os 248 

membros e 365 tendões dos nossos corpos. Nas palavras 

de nossos Sábios : ‘Tudo está nas mãos do céu, exceto o 

temor ao céu.’”

“Não estou me furtando a ajudar, D’us não o permita. Au-

xiliarei vocês de todas as maneiras que puder. Mas se não 

agirem por conta própria, nada será conseguido...” 

CARISMA 
Por ocasião de seu bar mitsvá, Rabi Shalom Dovber, (o 

quinto Rebe), ouviu de seu pai:

“O Maguid (de Mezeritch) legou um sorriso ao Alter Rebe 

(o primeiro Rebe). Com esse sorriso ele poderia ter domi-

nado o mundo inteiro.

“Mas a obra da vida inteira do Rebe era implantar uma in-

tegridade interior dentro de seus chassidim. Portanto ele 

se impunha com os meios “interiores” de intelecto e senti-

mento, e evitava o uso de qualquer coisa associada com os 

atributos ‘periféricos’ da alma.”

CONFLITO
O fundador do Chassidismo Chabad, Rabi Shneur Zalman, 

declarou: “O principal no Chassidismo é que o homem 

deve transformar a natureza de seu caráter.”

Um chassid certa vez reclamou ao seu neto, Rabi Mena-

chem Mendel (o terceiro Rebe): “Rebe, não sei o que fazer. 

Faltam-me desejo e prazer no estudo de Torá.”

“Isso é fantástico!” respondeu Rabi Menachem Mendel. 

“Na verdade, você é um homem de sorte. Mas o que devo 

eu fazer sobre o fato de que desejo tanto aprender…?!”

 

AS LÁGRIMAS DE UMA CRIANÇA 
Quando Rabi Shalom DovBer tinha quatro ou cinco anos, 

entrou na sala de seu avô, Rabi Menachem Mendel, e ir-

rompeu em lágrimas. Seu professor no cheder tinha ensi-

nado o versículo “E D’us revelou-Se a Abraham…” 

“Por que,” soluçou a criança, “D’us não Se mostra a mim?!”

Rabi Menachem Mendel respondeu: “Quando um judeu, 

um tsadic, entende aos 99 anos de idade que deve circun-

cidar a si mesmo, que deve continuar a aperfeiçoar-se, ele 

é merecedor de que D’us Se revele a ele.”

A AGONIA DA LIDERANÇA 
Após o falecimento de Rabi Shmuel (o quarto Rebe), os 

chassidim mais idosos se reuniram e tomaram a decisão de 

passar o manto da liderança para seu filho do meio, Rabi 

Shalom DovBer. Uma delegação o visitou e pediu que ele 

assumisse o lugar do pai como Rebe.

Rabi Shalom Dovber os ouviu em silêncio, brincando com a 

corrente de seu relógio de bolso, e não respondeu de ma-

neira alguma.

Logo depois que eles saíram, Rabi David Tzvi Chein, ami-

go íntimo de Rabi Shalom DovBer, entrou na sala. Assim 

que a porta se fechou atrás dele, o novo Rebe irrompeu em 

lágrimas. “Se você é realmente meu amigo,” soluçou ele, 

“enrolaria uma corda ao redor do meu pescoço, amarraria a 

uma pedra pesada, e me atiraria ao rio…”
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