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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

Uma delegação do Beit Chabad Central, chefi ada pelo nosso presidente 

Dr. Mauro Zaitz, compareceu dia 25 de maio ao Palácio dos Bandeirantes 

para o anúncio ofi cial de área de 3 mil metros quadrados, destinada à futu-

ra sede do Projeto Feli ci da de. 

A entrega foi realizada pela Primeira Dama do Estado, Sra. Lu Alckmin, 

que se empenhou para a concretização da iniciativa. No terreno serão 

construídos dois prédios de cinco andares cada um, interligados por um 

atrium, que além de abrigar a sede do Projeto, abrirá seus espaços para 

atividades culturais e centro de pesquisa. 

Beit Chabad Recebe Terreno Do Governo do 
Estado de S. Paulo: 

FUTURO CENTRO MULTICULTURAL 
E SEDE DO PROJETO FELICIDADE 

destaques da edição
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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. 

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.
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mensagem do Rabino

Após Guimel Tamuz
Passaram-se anos difíceis desde os eventos de 3 (Guimel) de Tamuz de 5754, 12 

de junho de 1994. Naquela época, os chassidim, bem como milhares de judeus 

no mundo inteiro, caíram num estado de choque e desolação. Despreparados 

para uma eventualidade dessas, de repente parecia que o Rebe, nosso guia e líder 

espiritual, tinha nos deixado sozinhos.

Hoje, anos depois, podemos dizer que o espírito do Rebe certamente está conos-

co. Quando o Rebe Anterior faleceu há sessenta e dois anos, o Rebe nos garantiu 

que “o pastor nunca abandona seu rebanho”. Hoje, podemos extrair dessas pala-

vras muita força e encorajamento. É este conhecimento que dá a nós, os chassi-

dim do Rebe, a vontade e a força para continuarmos com a obra que o Rebe tanto 

valorizava.

À medida que Guimel Tamuz se aproxima, nossa resolução de continuarmos se-

guindo os caminhos que o Rebe passou tantos anos demarcando para nós, se 

torna ainda mais forte. Os muitos encontros que serão realizados no mundo in-

teiro levantarão nosso moral e nos ajudarão a lembrar que nossa tarefa nesses 

tempos sombrios é continuar trabalhando para atingir as metas do Rebe. Espe-

cificamente, precisamos trabalhar juntos rumo a esse objetivo, num espírito de 

amor e união,

Temos uma tarefa especial a cumprir, e devemos fazê-lo com entusiasmo. Não é 

suficiente que nos consideremos “membros do Movimento Chabad”, mas sim de-

vemos nos ver como soldados orgulhosos do Rebe. Esta é uma missão singular, 

que exige de cada indivíduo a disposição de contribuir da melhor maneira possí-

vel, ao máximo da sua capacidade.

Nosso anseio de estar perto do Rebe e vê-lo novamente é algo que jamais vai 

desaparecer; ficará mais forte com o passar do tempo. A única solução é nos 

dedicarmos a cumprir suas instruções – de “fazer tudo que pudermos para trazer 

a Redenção Final”. Então teremos novamente o mérito de ver o Rebe. Devemos 

considerar Guimel Tamuz como um dia de encorajamento, de vida, e de rejuve-

nescimento. Nesta data, devemos nos reunir num espírito de unidade e amor, e 

juntos cumprir a missão especial que ele nos confiou.

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
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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 
vai gostar!

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

 w Abi Katri (Noivado Abi Katri e Sara Zejger)

 w Ruth Lancry (Yahrtzeit do pai e nascimento da neta)

 w Família Maltz (Aniversário do Iacov)

 w Milton, Jaime e Bernardo Abramovitch (Yahrtzeit do pai)

 w Paulo Aronson (Yahrtzeit do irmão)

 w Renata Ferman e família (Yahrtzeit do marido)

 w Beit Chabad ofereceu guefilte fish e cholent (Sheva 
 Brachot de Berale e Chava Ende)

 w Família Zaitz (Brit Milá do neto)

 w Sacha Kalmus (Yahrtzeit do pai)

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
CABALAT SHABAT  
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H30
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A mezuzá contém um pequeno rolo de pergaminho 

sobre o qual estão escritos à mão os primeiros dois 

parágrafos do Shema – “Ouve, ó Israel” e “Se ou-

virmos isso certamente ocorrerá”, pois em cada um desses 

dois parágrafos é mencionada a mitsvá da mezuzá. O per-

gaminho é enrolado como um tubo fino e colocado num 

estojo, que pode ser feito de plástico, madeira, vidro ou 

até mesmo papel, e este é afixado no batente direito da 

entrada de uma casa ou aposento.

Quando você adquire uma mezuzá deve assegurar que 

foi es crita por um Sofer (um escriba qualificado). As 

mesmas leis se aplicam à Torá, e aos rolos contidos nos 

tefilin. Me zu  zot fotografadas ou pintadas são proibidas, 

e quem vende es se tipo de cópias está propositalmente 

enganando inocentes que desejam cumprir a mitsvá se-

gundo a Lei e que con fiaram nele para abastecê-los com 

uma mezuzá correta.

O objetivo da mezuzá é nos lembrar constantemente que 

D’us é único e que um judeu deve fazer de tudo para servir 

a D’us, bendito seja Ele. Pois aprendemos nos dois primei-

ros parágrafos do Shema a amar a D’us com todo nosso 

coração, com toda nossa alma, e com toda a nossa força.

A presença da mezuzá num batente mostra a todos que 

esta é uma casa judaica. Ao ver a mezuzá, quando saí-

mos ou reentramos na casa, lembramos quem somos e 

como devemos nos comportar, tanto dentro quanto fora 

de nosso lar. Nossos rabinos dizem que o judeu que colo-

ca tefilin e usa tsitsit e tem uma mezuzá no batente está 

cercado de anjos bons, que o protegem contra o pecado e 

o livram do perigo.

O Talmud relata que quando Onkelos (sobrinho do impe-

rador romano, Titus) se tornou judeu, o imperador enviou 

uma tropa de soldados para prendê-lo e levá-lo ao palácio. 

Quando os soldados 

chegaram à casa de 

Onkelos, este falou com 

eles sobre os motivos para 

a sua decisão, explicando a 

eles as leis e nobres ensina-

mentos da fé judaica. 

Os soldados ficaram tão convenci-

dos pelas suas explicações que eles, 

também, se tornaram judeus. Uma segun-

da tropa de soldados, enviados pelo impera-

dor, também se converteu ao Judaísmo. Tito 

então enviou uma terceira companhia e ordenou a 

eles que não conversassem com Onkelos. Quando eles le-

varam Onkelos de sua casa, Onkelos colocou a mão sobre 

a mezuzá. Isto interessou aos soldados, que, esquecendo 

as ordens do imperador para não conversarem com o pri-

sioneiro, perguntaram a ele o que era aquilo. Onkelos res-

pondeu: “No mundo dos homens o rei senta-se dentro do 

seu palácio, enquanto seus servos ficam de guarda lá fora. 

Com D’us, porém, o oposto é verdadeiro. Seus servos se 

sentam lá dentro, e Ele os protege ao redor.

Os legionários romanos ficaram tão impressionados pelas 

palavras que eles, também, adotaram a fé judaica. Desa-

nimado pela repetida impossibilidade de prender seu so-

brinho judeu, o imperador Tito desistiu dos esforços para 

fazer com que Onkelos fosse preso, pois ele sabia que 

Onkelos se tornara judeu, e nada no mundo poderia fazê -

lo mudar de religião.

PROJETO MEZUZÁ
Se você não tiver mezuzá em sua casa e gostaria de receber 
uma visita do Rabino Eliahu Stiefelmann, agende pelo telefone 
 7810-1437 ou rabinoeliahu@gmail.com

o poder da 
mezuzá

SEMPRE AO SEU LADO
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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 16 de junho.

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

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 *

17:45 Avraham Steinmetz
 Prédica entre as orações da tarde 

18:15 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

18:15 Integração pais e filhos - Avot Ubanim
 Os pais estudam com seus próprios filhos sob a  
 orientação de um professor *

19:00 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico

20:45 Avraham Steinmetz
 Conceitos chassídicos *

SEGUNDA-FEIRA

10:30 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico ** 

11:30 Sarah Steinmetz
 Obra milenar Ética dos Pais **

17:30 David Lancry
 Preparando-se para o Bar Mitsvá 

17:45 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

19:15 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico (residência de jovens)

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 *

18:15 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

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:

 Chassidut

 Crianças / Jovens

 Farbrenguen 

 Histórias

 Leis Judaicas

 Mística e Cabalá

 Moral e Ética

 Porção Semanal

 Talmud
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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 **

11:10 Dovber Nurkin
 Salmos **

12:00 Sheila Barzilai
 Discursos esotéricos em alto nível ** 

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

17:45 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 

17:45 Dovber Nurkin
 Prédica entre as orações da tarde 

20:00 Dov Pomeroy
 Análise geral da porção semanal

21:00 Shamai Ende
 Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA

10:15 Avraham Steinmetz
 A arte do casamento - em português ***  

17:30 David Lancry
 Consolidando adolescentes às suas eternas raízes * 
 (Chumash Bereshit)

17:45 Yossi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde *

19:00 Daniel Eskinazi
 Ensinamentos do Rebe (moças) **

20:00 Eliahu Stiefelmann
 Bases da filosofia chassídica

20:30 Avraham Steinmetz
 Cabalá (residência em Pinheiros)

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 *

17:45 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 *

16:10 Shabsi Alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

17:10 Israel e Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

17:25 Shabsi Alpern
 Ética dos Pais

17:25 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **

“Aprender é um processo contínuo para toda a vida”
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Acima, Eugenia Adler, Vanessa Rosenbaum, Sara Kurk e Ester Storch 
em momento de descontração após palestra. Abaixo, Anna Rosa Fain-
zilber, Stella Salzstein, Lili Katz, Judit Breuer e Ellen Landau com os 
brindes que ganharam na tarde do bingo

O grupo de senhoras do Chá da Tarde continua anima-

do pelas inúmeras atividades, sempre diversificadas. 

No início do mês se reuniram para jogar bingo onde 

todas apreciaram os momentos bem descontraídos e 

divertidos. Muitos prêmios foram sorteados, entre eles 

livros judaicos, cosméticos, objetos para casa, etc. A 

cartela cheia foi premiada com uma máquina fotográ-

fica digital. Os jogos foram intercalados com sessão 

sobre questões da atualidade e da festa de Lag Baô-

mer. Quem respondia ao maior número de perguntas 

também recebia prêmios. 

Lag Baômer foi celebrado pelo Chá da Tarde com pa-

lestra do Rabino Shabsi Alpern abordando fatos his-

tóricos e costumes que marcaram a data. Vanessa, 

coordenadora dos eventos, aproveitou para anunciar 

a novidade: periodicamente, aos domingos, será re-

alizada uma atividade externa com condução do Beit 

Chabad. A primeira que gerou entusiasmo de todas foi 

a ida à Sala S. Paulo para assistir ao Coral da Osesp.

Rabino Dani Eskenazi em um dos encontros falou so-

bre o significado da festa de Shavuot e a importância 

de escutar a Leitura dos Dez Mandamentos em uma 

sinagoga. Logo em seguida foram servidos alimentos 

à base de leite, conforme o costume de Shavuot. O 

cheese cake fez tanto sucesso que todas elas pediram 

para levar para casa a receita.

CHÁ DA TARDE

Todas as senhoras da comunidade estão convidadas a 
participar gratuitamente do grupo Chá da Tarde. Para se 
inscrever é só entrar em contato com Vanessa, em horário 
comercial, pelo telefone: 3087-0313 ou vanessakrosen-
baum@chabad.org.br
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N O V I D A D E   N O V I D A D E   N O V I D A D E

A c e i t a m o s 
cartão de crédito

Agora você pode fazer seus 
pagamentos, compras e doações 
através de cartão de crédito 

no Beit chabad central

com mônica, no 6º andar

VISA OU MASTERCARD
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CURSO, PROGRAMA E PASSEIOS 
MENSAIS GRATUÍTOS 
O Projeto Bar Mitsvá oferecido gratuitamente pelo Beit 

Chabad Central é aberto a todos os meninos que desejam 

se preparar para este momento tão marcante em suas vi-

das. Além do aprendizado da leitura da parashá e orien-

tação e leis para a colocação de tefilin, o projeto promove 

uma base sólida visando a ampliação de conhecimento 

judaico através de ferramentas e métodos modernos. O 

programa tem causado um impacto positivo na vida dos jo-

vens e de seus familiares, uma vez que as aulas despertam 

o interesse por novas descobertas. 

O programa é ministrado pelo Rabino David Lancry e tem 

se revertido em ações práticas. Um dos alunos do curso 

de bar-mitsvá, por exemplo, após aprender rapidamente 

o al fa beto hebraico e ter desenvolvido grande interesse 

em suas origens judaicas, acabou optando em mudar para 

uma escola judaica, com apoio de sua família. 

Para quem deseja continuar conectado há o programa 

Pós Bar Mitsvá que incentiva a continuidade do estudo 

de Torá. As aulas são em Power Point permitindo melhor 

fixação do conteúdo. Mensalmente o programa organiza 

um passeio acompanhado pelo Rabino David, onde po-

dem trazer também seus amigos. A última saída foi ao 

boliche (fotos acima).

PROJETO BAR MITSVÁ

Está sendo lançado um curso de Kriat HaTorá (leitura da 

Torá), onde os meninos aprenderão a ler qualquer parashá 

e serão chamados para a Aliá na Torá nas preces de minchá 

de Shabat. Poderão se apresentar ao público e participar 

desta forma como membros ativos de nossa comunidade. 

Mais informações e inscrições com Rabino David Lancry pelo 
telefone 8889-0328 ou barmitsva@chabad.org.br
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Esthy Steinmetz

ÁLBUM DE FIGURINHAS
As primeiras crianças que completaram o álbum de 

figurinhas do Tsivot Hashem receberam diversos prê-

mios como brinquedos e livros de histórias de nossos 

sábios. Elas agora ajudam outras a completarem os 

espaços que faltam cedendo suas figurinhas repeti-

das. Os prêmios foram entregues pelo Rabino Dubi 

Nurkin na sede do Beit Chabad Central, na sala do Tsi-

vot Hashem. 

As crianças ganhadoras foram: Esty Steinmetz, Naomi 

Katz, Mussi Goldberg e Esther Alpern (escola Gani), 

Chava Necha e Dovid Zajac, Dina Ita e Yehudit Chaya 

Tabacinik (Or Menachem). Parabéns a todas! 

Para quem ainda não completou o seu, não desistam, 

estão quase lá! Os envelopes das figurinhas podem 

ser adquiridos nas sinagogas, escolas e lojas judaicas.

Informações: contato@tsivothashem.org.br

Chava Necha e Dovid Zajac

Mussi GoldbergEsther Alpern
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SEMPRE AO SEU LADO

10 BC NEWS

De 1 a 11 de julho, o Rabino Dubi Nurkin acompanhará um 

grupo de jovens, entre 18 e 24 anos a Nova York como 

fechamento do programa de estudos do Projeto Desper-

tar. Após estudos ministrados em 13 aulas sobre os Tre-

ze Princípios de Maimônides, os jovens irão participar de 

uma experiência em Nova York onde visitarão o Ohel (tú-

mulo do Rebe) nos dias 12 e 13 de Tamuz, data do nasci-

mento e libertação do Rebe anterior. Ficarão hospedados 

em casas de famílias de Crown Heights, Brooklyn, visita-

rão o 770, e acompanharão o trabalho desenvolvido por 

entidades Chabad locais, além de visitarem Washington 

DC e locais de interesse judaico. O grupo é formado por 

10 jovens que já se conheceram nas aulas criando víncu-

los: Felipe Zveibil Fisman, Gustavo Aronson, Yehuda Leib 

Slonim, Yossef Itzchak Kuszer, David Balabram Kalic, 

Michael Dovber Rabinowicz, Moises Marcos Aschendorf 

Ejczis, Sergio Kruglensky, Jonathan Saul Zumerkorn e 

Yochanan Yerachmiel Moritz.

PROJETO DESPERTAR

COLEL ESTHER ALPERN
Com a aproximação do 10º ano do falecimento de nossa 

que rida D. Esther Alpern, de abençoa da me  mória, em 5 de 

Me na chem Av (24 de ju lho es te ano), 

decidi mos de dicar o no me do Co  lel 

do Beit Chabad Cen tral em sua ho-

menagem. 

Estudar era a atividade mais querida 

de D. Esther como é bem conhecido 

pelas inúmeras aulas que ela minis-

trava e assistia, além das centenas de 

fitas cassete de aulas que ela nos dei-

xou. A propósito, nos seus 5 últimos 

dias de vida, Esther ainda fazia ques-

tão de estudar e nos pediu que lhe 

trouxéssemos o livro de Maimônides 

que trata de nosso Templo Sagrado 

e que conforme o Rebe deve ser estudado naqueles dias 

do mês. Embora ela não conseguisse mais falar, ela ainda 

assim estudava diariamente o livro.

Dentro deste espírito, o Colel Esther 

Al pern está promovendo uma série 

de novidades para expandir suas ati-

vidades. O primeiro projeto a ser im-

ple mentado é o Projeto Despertar 

(ver acima). E num futuro próximo 

fa remos uma série de novos estudos 

se guidos de concursos com valiosos 

prê mios. Aguarde em breve mais 

detalhes. Temos a certeza de os es-

tudos farão um bem enorme para a 

elevação da alma da saudosa D. Es-

ther Alpern z”l.
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ACONTECEU

Nas fotos, os três times que disputaram a Copa Achdut pelo Beit  
Chabad Central

11 BC NEWS

GOL CELEBRADO POR TODA 
A COMUNIDADE: COPA ACHDUT

Em 2009 os rabinos David Lancry e Israel 

Nurkin tiveram a ideia de organizar um campe-

onato de futsal para 20 sinagogas e entidades 

Chabad de S. Paulo: a Copa Chabad. O grande 

sucesso deixou o público muito motivado, mas 

desta vez para um novo projeto: a Copa Achdut. 

Organizado pelo Rabino Shmuel Lancry, o cam-

peonato contou com a participação de várias si-

nagogas da comunidade paulista para este 

evento esportivo saudável. Os jogos visaram 

acima de tudo a diversão e confraternização en-

tre as diversas correntes de nossa comunida-

de. Todos os objetivos foram alcançados: 30 si-

nagogas de S. Paulo fizeram parte e os jovens 

tiveram um exemplo de que judaísmo pode e 

deve estar presente em todas as atividades.

A realização do evento foi no clube A Hebraica 

e teve como campeão o time da sinagoga Bait. 

Em 2º lugar ficou o Binyan Olam e em 3º, o Beit 

Chabad da Vila Mariana. 
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Cenas de Lag Baômer no Beit Chabad Central

12 BC NEWS

LAG BAÔMER
O Beit Chabad Central organizou uma festa familiar no 

salão e no pátio da sinagoga para celebrar Lag Baômer. 

Todas as sinagogas sempre contam com uma agenda de 

programas diversos nesta data: todos querem celebrar Lag 

Baômer ao lado de amigos prestigiando suas comunida-

des. No Beit Chabad Central a festa começou cedo com o 

acendimento da fogueira, música, pães de queijo, sorvetes 

e refrigerantes.

ACONTECEU

SHAVUOT DELICIOSO
Em Shavuot a sinagoga lotou com todos que compa-

re ceram para escutar a leitura dos Dez Mandamentos. 

Mas a alegria das crianças animadas pela espera do 

momento mais importante da festa, a leitura da To  rá, 

começou bem antes... logo na entrada quando foram 

dis tribuídos ‘pecales’ com muitas guloseimas. No fi-

nal das rezas todos se dirigiram ao kidush chalavi (de 

lei  te), oferecido pelo Beit Chabad Central. Mas pa  ra 

os pe que nos o kidush foi especial: montado só pa ra 

eles. Além de compartilharem a companhia de seus 

ami guinhos, adoraram o macarrão e pão de queijo, 

seguido de sobremesas preferidas: sorvete e picolé. 

ENTIDADES DÃO EXEMPLO DE 
“AHAVAT ISRAEL”
Tsivot Hashem, Koshermap Brasil e Colônias  Gan 

Israel se organizaram para promover uma impor-

tante campanha conjunta: a PARADA VIRTUAL, 

um concurso online para crianças de até 13 anos 

sobre Lag Baomer e o tema de Ahavat Israel “Ama 

o Teu Próximo”. Nela, participantes de todo o Bra-

sil criaram uma frase sobre o tema juntamente 

com um desenho, uma foto ou uma arte digital.  O 

Júri Popular que premiou ao vivo, através do Por-

tal Koshermap Brasil os mais inspirados trabalhos 

enviados sobre o tema, foi formado por Rabino 

Dubi Nurkin, do Tsivot Hashem do Beit Chabad 

Central, Moshe Frenkel, do Koshermap Brasil e 

Nuriel Eliezer, representando a Colônia de Férias 

Gan Israel.

Entre o prêmios oferecidos, uma bicicleta, jogos 

especiais diversos e o álbum de figurinhas judaico 

“Viajantes do Tempo”. Fique atento às próximas 

edições e participe você também.
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MANHÃ DE ESTUDOS PRÉ-SHAVUOT
Em preparação à Festa de Shavuot o Colel do Beit Cha-

bad Central organizou uma manhã de estudos para o pú-

blico masculino que contou com a participação de todas 

as faixas etárias. Rabino Avraham Steinmetz abriu o pro-

grama com um Maamar, seguido de estudos. Rabino Sha-

mai Ende deu um shiur klali. O vídeo: “Farbrengen com o 

Rebe”, foi projetado em uma sessão aberta a todos, se-

guido de um delicioso churrasco para todas as famílias e 

membros da sinagoga. 
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LAG BAÔMER NO CAMPO
O tempo colaborou para a realização do programa de domingo no sítio. Muitas famí-

lias  compareceram para usufruir da maravilhosa infraestrutura de lazer. 

Pedalinho no lago, passeio de bicicleta e charrete como sempre são muito aprecia-

dos. As crianças se divertiram com a caverna de Rabi Shimon Bar Yochai e participa-

ram dos trabalhos manuais como caixinha de tsedacá em MDF para decorar, 

bloquinho de receitas para shavuot com scrapping e pintura em 

toalhas para netilat yadaim. Instrutores ajudaram 

as crianças a atirarem em alvos com 

arcos e flechas.

BC NEWS14

DOMINGO NO SÍTIO

O rabino e sofer (escriba) Ezra Khafif contribuiu com o sucesso do evento 

mostrando para os curiosos como são escritos os pergaminhos de um sêfer Torá, 

mezuzá, tefilin. Os pequenos tiveram a oportunidade de testar a tinta e a pena do 

sofer escrevendo seus nomes.  

No cardápio hot dog, fritas e saladas, 

além de pipoca e algodão 

doce. 
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O Domingo no Sítio 
acontece todo mês. Infor-

mações: 3081-3081 com Mônica
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Projeto Felicidade 

O Beit Chabad Central ganhou do Governo do Esta-

do uma área de 3 mil metros no centro da cidade, em lo-

cal nobre, em reconhecimento aos 11 anos de atuação do 

Projeto Feli ci da de. 

O anúncio oficial do terreno foi feito dia 25 de maio, 

no Palácio dos Bandeirantes, através da Primeira Dama 

do Estado de S. Paulo, Sra. Lu Alckmin, cujo trabalho e 

dedicação tem se destacado na área social, especialmen-

te com crianças.

As obras começarão no início de 2013 baseadas em 

projeto de Samy e Ricky Arquitetura e Interiores. Serão 

dois prédios de cinco andares cada, interligados por um 

atrium, e garagem ampla subterrânea. Entre as diversas 

salas e espaços dos dois prédios vale a pena destacar o au-

ditório, o salão de exposições, atrium, salas de arte e músi-

ca, etc. A comunidade judaica também irá usufruir destes 

ambientes diariamente à noite, e também durante o dia in-

teiro aos domingos e feriados, em especial do auditório, 

Futura Sede do Projeto Felicidade 
e Centro Multicultural
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Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

das salas de arte e áreas verdes. Além da biblioteca ge-

ral contará também com uma biblioteca judaica com 

amplo acervo em dvds, filmes, cds músicas, etc.

O Beit Chabad Central e o Projeto Feli ci da -

de agra decem ao Governador do Estado e à Pri meira 

Dama, Sr. Geraldo e Sra. Lu Alckmin e toda a sua equi-

pe, pelo empenho em concretizar este marco his tórico, 

bem como pela confiança em nosso trabalho. 

A fachada do futuro edifício do Projeto Felicidade terá dois 
grandes paineis executados numa tela metálica de última tec-
nologia, proporcionando brilho, movimento e transparência.  
Além do jogo de cores, dois grandes sorrisos estarão estam-
pados, acompanhando a proposta do Projeto
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As voluntárias Rochele Moscovich e Sheila Chouveke (à direita) 
visitam o Sr. Maurice Sourour, que aos 98 anos continua cheio 
de vitalidade! 

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. 

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

 Ao visitar o Sr. Maurice pela primeira vez e 

perguntar seu sobrenome fiquei surpresa ao lembrar 

que conhecia sua família quando eu ainda era criança 

no Líbano. Éramos vizinhos de frente e o pai dele, Sr. 

Shaaban Sourour, naquela época já idoso, era muito 

religioso e o único que vendia arak (bebida árabe desti-

lada e aromatizada, com altíssimo teor alcoólico) casher 

da região. Certa vez fui comprar carne num açougue 

casher a pedido de minha mãe e, ao chegar em casa, ela 

estranhou a aparência da carne e ficou na dúvida sobre 

a cashrut. Em seguida pediu que eu fosse até a casa do 

Sr. Shaaban que conhecia muito sobre o assunto para 

que ele avaliasse a carne; ele realmente confirmou sua 

dúvida, não era casher ! Depois soubemos que o Rabino 

local descobriu os problemas com a cashrut do açougue 

e fechou o local. Posso dizer que o Sr. Shabban nos li-

vrou de cometer uma averá (falha) e quão emocionante 

foi encontrar o filho dele após tantos anos!!

Sheila Chouveke

projeto lev

Fani Montag tem uma história marcante de vida que 

ilustra sua sede por novos conhecimentos. Cursou 

Faculdade de Ciências Sociais aos 60 anos. Aos 65, 

mesmo acidentada e de muletas, diplomou-se em di-

reito. Aos 82 escreveu um livro. Hoje, aos 93, se mos-

tra muito animada por retornar a sua casa, onde se 

recupera após quatro meses de internação. O Projeto 

Lev foi levar apoio e ânimo à sua visitada. 

Na foto ao lado, D. Fani Montag com Yael Alpern e a voluntária 
Thelma Sarue
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Onde nasceu, cresceu e qual a sua formação? 
Nasci e cresci no centro do mundo, Israel, a capital Divi-

na. Minha vida foi sempre guiada pela Providência Divina. 

Em torno de meus 20 anos viajei para os Estados Unidos. 

Concluí curso de Medicina Preventiva na Pensilvânia. Ao 

ser convidada por uma amiga para visitá-la em Miami fi-

quei encantada: “Este é o lugar ao qual pertenço.” Estudei 

quatro anos Medicina Oriental e Acupuntura na Flórida e 

sempre que sou solicitada, procuro orientar pessoas que 

me consultam a adotar uma vida mais saudável. Em Mia-

mi também começou minha busca por “idishkeit”. 

Pode nos contar um pouco de sua vida antes e após ter 
feito teshuvá?
Sempre senti que faltava algo em minha vida e procurava 

respostas constantemente. Era uma busca espiritual. D’us 

me guiava lentamente através de Suas mãos em direção a 

minha vida atual, como mulher judia e religiosa. Sempre 

gostei muito de estudar. Certa vez fui a uma aula do Ra-

bino Lipskier, sheliach de Bal Harbour, que fornecia uma 

visão da parashá através da chassidut. Meu queixo caiu! 

Mesmo frequentando outras aulas, meu coração se vol-

tava para chassidut e senti uma identificação muito forte 

com Chabad. Levei dois anos para fazer teshuvá e acredi-

to que estamos sempre crescendo neste caminho.

 

Alguma vez pensou na possibilidade de casar com um 
rabino?
Quando decidi me casar com o Rabino Alpern, há 8 anos, 

fiquei muito feliz: “Que ótimo, se casarmos não terei mais 

que frequentar aulas de Torá diariamente; terei um pro-

fessor particular em casa.” Hoje sento na primeira fileira 

para escutar suas palestras e sinto uma grande admira-

ção. Estar casada com uma pessoa tão ocupada e produ-

tiva, me faz muito feliz. Ao mesmo tempo me ensina a 

desenvolver mais paciência, a medida que devo compar-

tilhar sua atenção com toda a comunidade que o admira e 

vem buscar seus conselhos.

O que acha do Brasil? 
Para falar a verdade não conheço muito o Brasil, mas 

sinto-me extremamente abençoada em conhecer os bra-

sileiros. Mesmo tendo vivido em tantos países, jamais 

encontrei pessoas tão calorosas. Cheguei aqui sem falar 

uma palavra em português (ainda não falo… risos), e ime-

diatamente me senti em casa. Os brasileiros são pessoas 

extremamente amorosas e que se importam com todos 

a sua volta. 

Como surgiu a ideia do Projeto Lev e porque este nome? 
No início foi difícil exercer minha profissão sem falar por-

tuguês. Meu marido me perguntou se eu queria trabalhar 

no Beit Chabad. Fiquei entusiamada com a perspectiva de 

poder ajudar e logo surgiu a ideia do Projeto Lev, coração 

em hebraico. Nosso trabalho real mente vem do coração 

e a sigla em português forma a palavra: Lar, Esperança e 

Vida. Os voluntários do Lev visitam pessoas em suas resi-

dências levando apoio, amizade e alegria.

Como se sente sendo diretora do LEV? 
É incrível como este projeto se encaixou perfeitamente 

em minha vida. Ele possibilita exercer minha experiência 

na área de saúde que é sinônimo de felicidade. É muito 

mais fácil para alguém que possui saúde sentir-se bem e 

feliz. O fato de podermos espalhar alegria e fazer diferen-

ça na vida de tantas pessoas que carecem dela é motivo 

suficiente para nos sentirmos bem. Especialmente quan-

do posso contar com voluntários tão dedicados.

Qual o perfil dos voluntários do Projeto LEV?
São homens e mulheres, jovens e adultos, todos maravi-

lhosos. São verdadeiros anjos enviados por D’us. Acompa-

nho de perto seu trabalho ímpar. Ao visitar as pessoas em 

suas casas quebram sua rotina solitária. Criam vínculos, 

numa via de mão dupla, onde devemos sempre aprender 

uns com os outros. Este é o grande papel deste projeto: o 

Lev mantém todos matriculados na Escola da Vida, onde 

o que se recebe é muito maior do que o que se doa.
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Memórias

Nossa primeira sede
Com a valiosa contribuição de muitos benfeitores, inauguramos 

a primeira sede do Beit Chabad Central em Chanucá de 1973

Por Rabino Shabsi Alpern

Em 1973, após consultas, reuniões e com a brachá do Rebe resolvemos 

abrir o Beit Chabad. Neste momento pensei: “antes de fazer qualquer 

coisa vou passar um Shabat perto do Rebe para carregar as baterias es-

pirituais para o grande e inédito desafio”. Naquele Shabat, no Farbrenguen do 

Rebe, de repente ele me chamou para que eu me aproximasse e me deu uma 

garrafa sua de Lechaim e falou em voz alta, e na frente de um membro da co-

munidade paulista, “para a entidade, para a cidade e para o país”. Isso já valeu 

toda a viagem e na mesma noite regressei a S. Paulo.

Comecei a procurar uma casa para alugar e abrir o Beit Chabad. Dei prioridade 

para uma rua menor dizendo (como os que me acompanhavam me lembra-

ram): “quem sabe numa rua dessas será mais fácil mudar o nome mais tarde 

para Rua Chabad”.

Encontramos uma boa casa na Rua Giacomo Garrini, nos Jardins, que três anos 

depois recebeu o nome de Rua Chabad. A dona da casa (com toda razão) não 

quis entregar a chave até que encontrei um fiador, um amigo digno da nossa 

sinagoga até hoje; que ele e toda sua família tenham saúde e vida longa. O 

bom D’us cooperou e pagamos o primeiro aluguel na data certa. 

Sem saber que faltavam algumas horas para acender a 1ª vela de Chanucá, a 

dona finalmente nos entregou a chave e ainda naquela primeira noite de Cha-

nucá tivemos a emoção e o mérito de o Sr. Joseph Safra afixar a mezuzá da 

entrada com apenas duas pessoas, Esther e eu, assistindo.

Não tínhamos muitas condições naquela época e tivemos de improvisar muita 

coisa. Um exemplo disso foi na própria época de Chanucá. Queríamos incenti-

var os alunos das escolas a acenderem os próprios candelabros então fizemos, 

no quintal da casa, peças de barro com nossos filhos pequenos na linha de 

produção. Depois a fábrica “Estrela” fazia os candelabros para nós. Duas famí-

lias foram os dois pilares que sustentaram nossas atividades naqueles anos, 

que o bom D’us lhes agradeça e abençoe. 

Num Shabat à tarde, com a casa literalmente lotada de jovens, recebemos 

um jovem empresário, que já era um benfeitor e hoje é mundialmente conhe-

cido como tal. Ele ficou impressionado com o que viu e ao terminar o Shabat 

nos perguntou como poderia nos ajudar mais. Respondi que do outro lado da 

rua havia uma casa à venda. Atravessamos, ele falou com o proprietário e na 

segunda-feira pela manhã ele comprou a casa, que hoje é a nossa entrada pela 

Rua Chabad. Alguns meses depois mandamos, como de costume, uma cópia 

da chave principal para o Rebe. A entrega foi feita por dois benfeitores, Sr. 

Raphael Horn (Hacohen) e Sr. Edmond Safra, ambos de abençoada memória. 

O início, literalmente, da atuação do Beit 
Chabad em S. Paulo com a colocação da me-
zuzá pelo Sr. Joseph Safra na primeira noite 
de Chanucá (1973)
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Primeira sede do Beit Chabad, alugada, à rua Giácomo Garrini nº 9, em 1973 (hoje, rua Chabad)

Agora tínhamos uma casa pequena e com um terreno grande nos fundos, mas 

sem condições financeiras para fazer muita coisa. Na época tínhamos apenas 

um zelador e uma secretária meio-período. Na quinta-feira seguinte o bom 

D’us, como sempre, entrou em cena. Apareceu uma senhora chamada Mira e 

após uma consulta sobre problemas particulares, contou- nos que no passado 

havia feito uma promessa de construir uma sinagoga. Eu não podia acreditar 

no que ouvia. Poucas semanas depois ela e o marido Hen-

ri assumiram a obra da sinagoga e também do micvê. Há 

pouco tempo a neta deles noivou exatamente no ambien-

te que eles construíram. Para encurtar uma história lon-

ga, chegou a terça-feira que fora escolhida para o início da 

obra. Mira estava muito preocupada, pois faltavam certos 

documentos (que mais tarde conseguimos).

Pela manhã, horas antes de o trator entrar, uma senhora 

chamada Rita veio falar comigo. Era uma brasileira com vá-

rios problemas familiares. Consegui aconselhá-la e marcar 

hora com um médico que normalmente tinha filas de 2 a 3 

meses. Ao sair, ela insistiu em deixar uma doação. Quando 

eu não aceitei, ela falou: “Talvez meu marido possa ajudar 

vocês.” O marido dela era o responsável por emitir alvarás 

para obras em S. Paulo! Ele chegou em 20 minutos e tudo 

foi milagrosamente resolvido. O Rebe disse em seguida 

O benfeitor Elie Horn e Rabino Shabsi Al-
pern festejando a aquisição da primeira casa 
(1976)
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No pátio da sinagoga, filhos de Esther e R. 
Alpern (da esquerda para a direita: Sarah, 
Yossi, Chana e Michael) fabricam candela-
bros de barro em Chanucá para presentear as 
escolas da cidade

pelo telefone “que pos-

sa transmitir boas notí-

cias assim todos os dias”. 

Poucas semanas após o 

término das obras Henri 

caiu do cavalo e entrou 

em coma que durou 61 

dias. Eu ia quase diaria-

mente ao hospital rezar  

e dar forças à família, di-

zendo que era impossí-

vel ele morrer. Afinal mal 

tinha acabado uma obra 

tão sagrada e D’us teria 

muito mais “a perder”. 

Numa sexta-feira antes 

de sair do coma, ele esta-

va por um fio; liguei duas 

vezes para o Rebe – lem-

bremos que naquela época não era fácil fazer ligações internacionais. 

À tarde, faltavam poucas horas para o Shabat e antes de deixar o hospital pedi 

para Mira me prometer não ligar mais para uma tal de Suzana, na Bahia, que 

lhe dava conselhos e bênçãos (como era costume de muitos, antigamente). 

Quando terminou o Shabat, ela entrou pálida na minha casa, mas dizendo que 

ele estava vivo e até um pouco melhor. Perguntei: “Por que está tão pálida?” 

Ela contou que na sexta-feira às dez da noite ele estava tão mal que ela não 

aguentou e telefonou para Suzana, e esta lhe disse: “Por que você está me 

incomodando, já que há gente rezando por ele do outro lado do mar?!” 

A partir daí Mira parou de ligar para Suzana, pois viu que até essas forças sa-

bem que a força da santidade é maior e acima de todas. Henri recuperou-se e 

viveu por mais oito anos.

Que o bom D’us continue abençoando a todos, hoje e sempre.
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Sr. Edmond Safra z”l e Sr. Raphael Horn z”l 
(à direita) entregando a chave da primeira 
sede ao Rebe em Nova York (1976)
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PERGUNTE AO RABINO

O costume judaico de visitar os túmulos é muito antigo, 

desde a época de Moshê Rabênu no deserto. O Talmud 

(Sotá 34b) nos relata que quando Moshê enviou os 12 

espiões para observar a Terra Santa, estes voltaram de 

lá falando mal desta terra abençoada. Somente dois 

espiões não incorreram neste erro, eram Yehoshua e 

Calev, que se mantiveram firmes em sua crença. A Gue-

mará nos conta que Calev viajou até Chevron para visitar 

os túmulos de nossos patriarcas, e pediu a eles: “Meus 

patriarcas, orem e peçam misericórdia por mim, para 

que eu me salve da influência destes es-

piões”. Daqui aprendemos que quando 

precisamos despertar a misericórdia Di-

vina, é recomendado visitar o túmulo de 

Tsadikim (sábios), já que eles têm uma 

conexão mais forte com os Céus. 

Assim também encontramos uma per-

gunta talmúdica (Taanit 16a): “Por que 

visitamos o cemitério?” Um sábio afirma 

que é para nos compararmos aos mortos 

para despertar a humildade na pessoa, e 

o outro afirma que é para que os mortos 

apelem pela misericórdia Divina a nosso 

favor. Também, no mesmo tratado (23b) o Talmud nos 

relata que Rabi Mani estava sofrendo represálias dos lí-

deres da comunidade. Ele então foi visitar o túmulo de 

seu pai e disse: “Meu pai, eles estão me causando sofri-

mento.” Certo dia, o líder estava cavalgando por perto 

do túmulo, e a perna de seu cavalo atolou na lama, e não 

conseguiu sair de lá até que ele se comprometeu de não 

mais maltratar Rabi Mani.  

No que se refere à proibição de comunicar-se com os 

mortos, consta no Shulchan Aruch, que esta se aplica 

apenas àqueles que tentam entrar em contato com os 

mortos, por intermédio de jejuns e feitiçarias, para que 

o espírito se manifeste a ele no sonho ou no mundo real 

para revelar-lhe o futuro. Ou seja, o objetivo é contatar o 

próprio morto, bem diferente do explicado acima, onde 

a intenção é despertar a misericórdia Divina e o conta-

to com D’us, sendo que as almas dos Tsadikim servem 

apenas de intermediários. Conforme as palavras do Pri 

Megadim (Orach Chayim cap.581): elas são ‘melitsê yo-

sher’ (defensoras a nosso favor). 

Como também o sábio cabalista Arizal, que visitava os 

túmulos dos sábios talmúdicos de Tsfat e redondezas, 

e se conectava com suas almas, e desta forma, tinha 

ascensões espirituais e aprendia seus ensinamentos. 

Ele também ensinou a seus discípulos a receita desta 

prática. Isto não é uma receita popu-

lar, mas aprendemos daqui o benefí-

cio espiritual ao visitarmos os túmulos 

de grandes Tsadikim. 

O sagrado Zohar nos ensina que ao 

visitarmos os túmulos de Tsadikim 

em qualquer lugar do mundo, eles se 

conectam com os patriarcas que es-

tão enterrados em Chevron, e estes 

despertam a misericórdia Divina para 

a pessoa.

Mas se este Tsadik foi seu mestre em 

vida ou tenha se tornado seu discípulo 

após seu falecimento, como no caso de um chassid pe-

rante seu Rebe, a ligação e o benefício material e espiri-

tual são muito mais intensos.  

No entanto, um filho ao visitar o túmulo do pai, principal-

mente no primeiro ano do falecimento, não deve apenas 

rezar para si, mas principalmente deve orar em prol da 

alma para que esta encontre o descanso no paraíso, e 

que tenha uma elevação gradativa de nível em nível. 

Neste momento, deve também decidir doar uma quan-

tia para tsedacá, e assumir sobre si uma mitsvá, para que 

o mérito desta boa ação sirva como alavanca para a pro-

moção da alma. Isto causa um enorme prazer à alma do 

ente querido, e este por sua vez irá suplicar perante o 

Trono Celestial por sua família, trazendo a eles a prote-

ção e as bênçãos Divinas em todos os sentidos.

Por que no judaísmo existe o costume de visitar os túmulos no cemitério? Será que 
desta forma não estamos transgredindo a proibição de “contatar os mortos”?

(Devarim 18:11)?

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

Ao visitarmos os tú-

mulos de grandes 

Tsa dikim recebemos 

um grande benefício 

espiritual; eles des-

pertam a misericór-

dia Divina para quem 

está rezando naquele 

local sagrado. 

visitas ao cemitério
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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 junho
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2/JUNHO 
nassô
O nome dessa Parashá é tirado da primeira palavra do 

segundo versículo, que diz: “Pegue o número (nassô) 

das cabeças dos filhos de Gershon…”

Havia três famílias principais na tribo de Levi: Gershon, 

Kehot e Merari. Todos eles recebiam deveres especiais 

para com o Santuário. As obrigações mais sagradas 

eram dadas aos filhos de Kehot; sobre eles lemos na 

Parashá anterior, quando as mesmas palavras são usa-

das: “Peque o número (nassô) das cabeças dos filhos de 

Kehot…”

Os filhos de Kehot eram privilegiados por cuidar do San-

to dos Santos, enquanto os filhos de Gershon tinham o 

dever de carregar as cortinas, as pranchas de madeira 

do Tabernáculo, nada tão sagrado quanto o Santo dos 

Santos.

Porém, como já foi mencionado, a mesma expressão é 

usada no caso de ambos, para mostrar que no trabalho 

por uma causa sagrada não há diferença em qual par-

te do trabalho ou quais deveres a pessoa assume. Para 

D’us todas as pessoas que trabalham para uma causa 

sagrada são igualmente honradas. Nassô também sig-

nifica erguer. O nome da Parashá atesta essa ideia, pois 

embora a Parashá contenha algumas leis importantes 

como aquelas dos Naziritas, os Votos, etc., não recebeu 

o nome daquelas leis, mas o de Nassô.

9/JUNHO

behaalotechá
Esta Parashá começa com instruções a Aharon sobre 

como acender a Menorá. A Menorá tinha uma haste cen-

tral com três braços em cada lado, num total de sete 

luzes. Ao acender as sete luzes da Menorá, Aharon foi 

instruído a voltar as luzes na direção do centro.

A luz é sinônimo de aprendizado. Um grande erudito de 

Torá é chamado uma “luz”. Em toda geração há muitos 

eruditos de Torá, mas eles não devem ser “luzes” sepa-

radas. Deve haver uma autoridade central em cuja dire-

ção todas as luzes se inclinam. Em todas as gerações 

houve um grande erudito de Torá que foi o líder reco-

nhecido, e “Luz da Diáspora”.

O nome da Parashá significa “quando acenderes”. O 

verbo usual para acender é “lehadlik”, (como dizemos 

na bênção para o acendimento das velas de Shabat e 

Yom Tov ou em Chanucá). O verbo usado no caso da 

Menorá literalmente significa também “elevar” ou “er-

guer”. A  luz mais elevada somente pode ser atingida 

se todas as outras luzes se voltarem para a luz central, 

como mencionado.

16/JUNHO

shelach 
Esta Parashá nos fala sobre o envio dos espiões para 

observar a Terra Prometida: “Envia (Shelach) teus ho-

mens…”

Ao relatar este incidente mais tarde, Moshê lembra aos 

Filhos de Israel que eles o tinham primeiro abordado 

para enviar espiões à Terra Prometida, acrescentando: “e 

aquilo foi favorável aos meus olhos.” Nossos Sábios co-

mentam sobre essa frase: “Mas não aos olhos de D’us.” 

D’us não ficou contente pelos Filhos de Israel não te-

rem suficiente fé Nele, mas queriam ver por si mesmos 

se a terra era de fato tão boa como lhes fora descrito. 

Quando Moshê levou o pedido a D’us, ouviu “Envia teus 

homens,” o que equivale a dizer: se você deseja pode 

enviá-los, mas nenhum bem resultará disto.

Os Filhos de Israel careciam de fé em D’us. Por que 

Moshê não os desencorajou de enviar os espiões? 

Moshê a princípio pensou que talvez fosse uma boa ideia 

não confiar em milagres quando algo poderia ser feito 

da maneira natural, através da estratégia da guerra. O re-

sultado foi trágico para os Filhos de Israel, pois provocou 

sobre eles a ira de D’us, e o decreto de que eles perece-

riam no deserto durante quarenta anos de jornada.

Ao saber do desprazer de D’us com a ideia, Moshê ten-

tou desencorajar o povo de seu plano. Disse a eles que 

embora como regra não se deva confiar em milagres, 

pior ainda é confiar no próprio poder e perder a fé em 

D’us. O Eterno tinha prometido claramente a Terra Santa 

a Israel, e não há força na terra que possa interferir com a 

vontade de D’us. O nome dessa Parashá é um lembrete 

de que a fé em D’us é a primeira exigência da vida.

23/JUNHO 

côrach 
Já mencionamos (em conexão com a Parashá de Nôach) 

que no total há cinco Parshyiot na Torá que receberam o 

nome de uma pessoa. São Nôach, Yitrô, e três das Par-
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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.
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uma vaca perfeitamente vermelha tinha de ser encontra-

da e oferecida como sacrifício. Tinha de ser totalmente 

vermelha e não deveria jamais ter carregado um fardo. 

Após ser oferecida como sacrifício, era queimada e suas 

cinzas misturadas com água. A mistura então era cha-

mada de “água purificadora”. Quando era aspergida, se-

gundo determinadas diretrizes, sobre uma pessoa que 

tivesse se tornado “impura” através do contato com um 

cadáver, esta se tornava “pura”, mas aquele que admi-

nistrara a “água purificadora” se tornava impuro, embora 

em menor grau.

A Torá não dá nenhuma explicação sobre as leis referen-

tes a este estranho preceito. Até o mais sábio de todos 

os homens, o Rei Shelomô (Salomão) admitiu que es-

tavam além do seu entendimento. No entanto, sabendo 

que D’us deu este mandamento nós o aceitamos sem 

questionar, pois D’us sabe por que é necessário para nós 

e de que maneira nos beneficiará.

Além disso, a própria existência dessas leis é uma prova 

convincente de que foram prescritas por D’us. Pois se 

fôssemos presumir que Moshê inventou todos os 613 

preceitos da Torá, ele teria de ser muito cuidadoso para 

instituir apenas leis que fossem lógicas e compreensí-

veis, com benefícios óbvios. O nome da Parashá enfatiza 

a importância dessas leis (Chukim) como o verdadeiro 

teste da nossa completa submissão a D’us.

shyiot deste mês. Também explicamos que o motivo 

pelo qual essas cinco pessoas mereceram ter uma Pa-

rashá com seu nome foi porque eram únicas; cada uma 

delas era notável e única em sua geração.

Côrach, como Balak, distinguiu-se não por uma causa 

de valor, mas como um famoso rebelde. Côrach foi o 

único que tentou depor Moshê de sua liderança e tomar 

seu lugar.

Sob o manto da “piedade” e “grave preocupação” pela 

honra e bem-estar do povo, Côrach levantou abertamen-

te o estandarte da revolta contra Moshê. Acusou Moshê 

de impor sua vontade sobre o povo, de inventar as leis e 

preceitos da Torá, e de buscar honra e riqueza às custas 

do povo.

Na verdade a posição estava invertida. Côrach, um mem-

bro importante da tribo levita e sobrinho de Moshê tinha 

recebido um cargo importante no serviço do Tabernácu-

lo. No entanto, alguns cargos mais importantes tinham 

sido dados a outros que eram mais merecedores.

Consumido pela inveja, ele tentou desqualificar Moshê 

e Aharon, a fim de assumir a liderança.

Os motivos para sua rebelião eram egoístas e mesqui-

nhos. Como era de se esperar, Côrach falhou misera-

velmente e teve um fim trágico, levando com ele todos 

aqueles que o apoiaram.

Aqui está um aviso a todos que, por motivos pessoais e 

egoístas, tentam minar a verdadeira liderança de Israel.

30/JUNHO

chucat
As leis que D’us nos deu na Torá são de vários tipos. 

Algumas dizem respeito aos direitos civis e liberdades 

individuais e da comunidade, como as leis da justiça, ho-

nestidade, danos, e assim por diante. Essas são leis que 

podemos entender e avaliar facilmente.

Há leis sobre o Shabat e as Festas. Essas também po-

dem ser facilmente compreendidas.

Porém há certas leis para as quais nenhuma razão é 

dada, e que estão além do nosso entendimento huma-

no. Essas leis, por exemplo, incluem a proibição de usar 

uma roupa com mistura de lã e linho, a proibição de mis-

turar sementes, etc. Assim é com a lei da “Novilha Ver-

melha”, com a qual nossa porção começa.

Naqueles tempos, quando sacrifícios eram oferecidos, 
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Organização: 
Vaad Rabanei Anash
Apoio: Beit Chabad Central

Informações e inscrições  
com Rabino Gourarie
Tel: 9935-1411 / sbgourarie@gmail.com

Domingo,

17 de junho,

às 10hs,

no Colel do Beit 
Chabad Central

E ainda

Aproveite este período de preparação para 
Guimel Tamuz para estudar o último (até hoje) 

Maamar do Rebe 

e que o Rebe distribuiu pessoalmente ao público na ocasião

Venha fazer um teste sobre Veatá Tetsavê 

O VENCEDOR GANHARÁ UMA PASSAGEM
PARA VISITAR O REBE EM NOVA YORK
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HILULA DO REBE
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Mais Que Uma Vida Inteira

A explicação de nossos Sábios para a recusa do Pa-

triarca Jacob em ser consolado pelo desapareci-

mento de seu filho favorito Yossef é que a nature-

za humana parece tornar impossível a superação da perda 

de um ente querido.

Por que então com a passagem do tempo, de maneira ge-

ral, um decreto Divino faz com que uma pessoa que fale-

ceu seja esquecida? Quanto a Yossef, porém, como ele na 

verdade não tinha morrido, este decreto não teve efeito, e 

sua perda continuou tão difícil de suportar quanto foi no 

primeiro dia.

No dia 3 de Tamuz (1994), dezenas de milhares de pes-

soas em todo o mundo também sofreram uma perda 

sobre a qual se recusam a ser consoladas. Por que não 

podemos ser consolados? Porque o Rebe ainda está co-

nosco; ele não partiu.

Não estamos falando num sentido físico. Todos rasgamos 

as nossas roupas e o kadish foi recitado, porque era isso 

que a lei exigia. Mas o que aconteceu foi que nosso rela-

cionamento com o Rebe jamais terminou. Pelo contrário, 

como declara o Zohar, após seu falecimento, a presença 

de um tsadik é mais poderosa que durante a sua vida.

O que isso significa? Dezenas de milhares de pessoas 

tiveram encontros pessoais com o Rebe. Todas mencio-

nam a intensidade da concentração dele e sentiram que a 

sua atenção estava inteiramente concentrada nelas.

Talvez o Zohar esteja dizendo que hoje, como ele não 

está mais confinado ao plano físico, podemos fazer con-

tato com o Rebe o tempo todo.

Esta tem sido a experiência de milhares de pessoas. Seja 

ao visitar o túmulo do Rebe ou sentados em casa ou no 

trabalho e meditando, conseguiram sentir uma conexão 

contínua com ele.

Após o falecimento de seu sogro, o Rebe disse aos seus 

seguidores para continuarem escrevendo a ele para pedir 

bênçãos. “Ele encontrará uma maneira”, explicou o Rebe, 

“de comunicar sua resposta”.

E o Rebe tem encontrado suas maneiras.

Além disso, como chassidim, não somente temos sido 

receptores da influência do Rebe: temos ajudado esta in-

fluência a crescer. No discurso intitulado Ve Atá Tetsavê, 

3 DE TAMUZ – 23 DE JUNHO

o último que o Rebe fez até o momento atual – ele falou 

sobre como os filhos de Israel, 600.000 homens a pé, pu-

deram elevar Moshê, nosso mestre. Pois os pés carrega-

ram a cabeça a locais onde ela não chegaria por si mesma. 

Da mesma forma, temos a capacidade de levar a obra do 

Rebe para novas fronteiras.

Milhares de indivíduos estão trabalhando para ampliar a 

obra do Rebe, cada qual à sua maneira: ministrando ou 

assistindo aulas, saindo para ajudar nas campanhas de 

mitsvot do Rebe, e através de muitos programas inova-

dores que criaram. O grande sucesso que têm atingido 

demonstra claramente que o Rebe está distribuindo bên-

çãos sobre os seus esforços.

Há um único objetivo orientando toda esta obra: trazer a 

Redenção. E então, para citar as palavras finais do primei-

ro discurso pronunciado pelo Rebe: “Teremos o privilégio 

de encontrar com o Rebe aqui neste mundo, num corpo 

físico, neste âmbito terreno, e ele nos redimirá.”
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O Rebe de Lubavitch, Rabi Menachem Mendel Schneer-

son, nascido em 11 de Nissan de 1902, o sétimo líder na 

dinastia Chabad-Lubavitch, é a mais fenomenal perso-

nalidade judaica dos tempos modernos. Para centenas 

de milhares de seguidores e milhões de admiradores e 

apoiadores em todo o mundo, ele é “o Rebe”, o indivíduo 

responsável, mais do que qualquer outro, por despertar a 

consciência espiritual do mundo judaico.

Casamento: Em 14 de Kislev de 1928, o Rebe casou-se 

com Rebetsin Chaya Mushka Schneersohn (1901-1988), 

a filha do meio do sexto Rebe de Lubavitch, Rabi Yosef 

Yitschak Schneersohn (1880-1950). O casamento ocorreu 

em Varsóvia, Polônia, na Yeshivá de Lubavitch, Tomchei 

Tmimim.

Hilula: A Hilula (dia do falecimento) do Rebe, 3 de Ta-

muz, este ano corresponde ao Shabat, 23 de junho de 

2012. 

Hoje: Os cerca de 4.000 Centros de Chabad-Lubavitch e 

famílias de emissários ao redor do mundo, a mais dinâmi-

ca força na vida judaica atual, estão trazendo com muito 

sucesso a mensagem do Rebe de preparar o mundo para 

Mashiach, com atos de bondade e generosidade em to-

dos os cantos do mundo.

Mundial: Imbuídos com Ahavat Yisrael – amor incondi-

cional por todo judeu, Chabad-Lubavitch hoje é a maior 

organização judaica mundial. Sem precedentes e sem 

paralelos na História Judaica, a rede de Batei (casas de) 

Chabad cobre cinco continentes e noventa países, toda 

demografia e idiomas, compartilhando incondicional-

mente o júbilo e o significado do Judaísmo.

71 ANOS DE CELEBRAÇÃO 

O Resgate do Rebe aos 
Estados Unidos 

28 DE SIVAN - 18 DE JUNHO

“Mashiach está preparado para vir 

agora. Cabe somente a vocês reali-

zar uma ação adicional no âmbito da 

bondade e da generosidade.”

O Rebe
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* Lista parcial

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

w Mazal tov ao Rabino Shaya e 

Sheina Nemanov pelo nascimento 

do filho Moshê

w Parabéns pelo noivado de Reuven Michael Kogan, 

filho do Dr. Ernesto e Dora Kogan, com Lara filha de 

Ian e Leslie Selwyn

w Congratulamos ao Rabino Levi Yitschak e Chaia 

Benzecry pelo nascimento do filho Yisrael Arie Leib. 

Parabéns aos avós Rabino Yossef e Miriam Benzecry e 

Flora e Yossi Levaton

w Mazal tov ao nosso presidente Mauro Zaitz e à avó 

Clarisse, pelo nascimento do neto Eduardo, filho de 

Denis e Adriana Zaitz

Eli Fichmann 12 Sivan 2 jun

Alex Feuerwerker  13 Sivan  3 jun

Leon Illoz  14 Sivan  4 jun

Mendi Alpern  18 Sivan  8 jun

Doron Sadka  20 Sivan  10 jun

Dudu Nigri  22 Sivan  12 jun

David Mesnik  23 Sivan  13 jun

Dubi Nurkin  25 Sivan 15 jun

Peter Breuer  29 Sivan  19 jun

Ivo Illoz  3 Tamuz  23 jun

Mendi Savoia  3 Tamuz  23 jun

Ricardo Preter  4 Tamuz  24 jun

Yossi Brand  7 Tamuz  27 jun

Michel Liberman  7 Tamuz  27 jun

Avi Kuszer  10 Tamuz  30 jun

ANIVERSARIANTES DE JUNHO *

NOSSAS ALEGRIAS
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A Segunda Guerra Mundial:
Em 14 de junho de 1940, os exércitos da 

Alemanha nazista conquistaram Paris. Um 

general francês ofereceu ao Rebe uma re-

sidência no interior, mas o Rebe não aceitou 

a oferta e fugiu de Paris num dos últimos 

trens a deixarem a cidade. Após uma peri-

gosa passagem pelas linhas do fronte da 

ocupação, o Rebe e a Rebetsin chegaram a 

Vichy, na França.

Permaneceram em Vichy durante alguns 

me ses, depois mudaram-se para Nice, no 

sul da França, onde ficaram até sua fuga fi-

nal da Europa. No decorrer deste tempo, o 

sogro do Rebe, o sexto Rebe, Rabi Yosef 

Yitschak Schneersohn (1880-1950), que 

sobrevivera aos bombardeios e à ocupação 

de Varsóvia e tinha chegado a Nova York 

em março de 1940, promoveu uma vigoro-

sa campanha para resgatá-los e levá-los aos 

Estados Unidos.

Em 12 de junho de 1941, o Rebe e a Rebet-

sin embarcaram no Serpa Pinto em Lisboa, 

Portugal, o navio que os levaria aos Estados 

Unidos, Na segunda-feira 23 de junho de 

1941, correspondendo a 28 de Sivan de 5701 

no calendário judaico, às 10h30 da manhã, 

eles chegaram a Nova York.

Logo após sua chegada aos Estados Unidos, 

o Rebe lançou uma campanha global de 

renascimento judaico, promovendo e dis-

seminando Torá e Judaísmo em geral, e os 

ensinamentos chassídicos em particular.

Homenageie o Rebe com 
uma mitsvá, com estudo 
de Torá e com atos de 
bondade.
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Quer participar?

U m judeu sob o fardo de um problema sério foi visi-

tar o Baal Shem Tov em busca de alívio e ajuda. Ele 

irrompeu em lágrimas e implorou ao tsadic que o 

ajudasse com suas preces poderosas. Era uma questão de 

saúde? Filhos? Dinheiro? Não sabemos.

Todos conhecem o extraordinário amor e a dedicação que 

o Baal Shem Tov nutria por todo e cada judeu. Ele sentiu-

se mal pelo sofrimento deste indivíduo e estava pronto a 

fazer tudo que estivesse ao seu alcance para trazer-lhe alí-

vio. Porém, com sua visão espiritual ele pôde ver que não 

havia nada que pessoalmente pudesse fazer para ajudá-lo.

Foi até sua estante de livros e pegou um volume do Tal-

mud. Era o tratado chamado Bava Batra. Ao folheá-lo seu 

olhar captou uma mensagem na página 15b: “Todo aquele 

que recebeu uma moeda de Iyov (Job) se tornou abençoa-

do” – porque Iyov foi bem-sucedido em tsedacá, sua doa-

ção para caridade.

O Baal Shem Tov percebeu que se foi atraído por essa pas-

sagem em particular, não era coincidência mas uma inter-

venção Divina. De alguma forma esta era a chave pela qual 

esse judeu em profunda necessidade poderia ser salvo. Ele 

ponderou bastante e finalmente, pensou ter entendido a 

intenção Celestial. Como ele agora se lembrava…

Na cidade de Brody vivia um judeu chamado Shabsi Meir, 

um homem que sabia como estudar Torá e doava ge-

nerosamente para causas merecedoras. Pelo mérito de 

sua constante doação altruísta e seu bom coração, D’us 

o abençoara com grande fortuna. Como também ensi-

nam os Sábios na página 9b do mesmo tratado, nenhuma 

tsedacá distribuída por ele jamais caiu em mãos não me-

recedoras. Além disso, todos que recebiam sua contri-

buição vivenciaram momentos positivos. Os pedidos de  

Shabsi Meir eram sempre atendidos por D’us. Ele não al-

terava seu estilo de vida, e sua casa ainda era a mesma 

de sempre.

Às vezes, este homem rico chegava a doar até mais do que 

podia. Nessas ocasiões ele rezava para merecer maior su-

PARA AJUDAR UM IRMÃO A AJUDAR OUTRO IRMÃO
Ele, por sua vez, rezava ao Eterno por “sucesso em tseda-

cá”. Isso também lhe foi concedido.

Na verdade, a única mudança era a quantia cada vez maior 

que ele utilizava para tsedacá. Além disso, muitas quantias 

era doadas anonimamente, e nem os recebedores nem 

pessoa alguma sabia a fonte das doações. 

cesso e aumentar em tsedacá. A essas preces D’us sempre 

respondia, e Shabsi Meir ficava ainda mais rico. Além disso, 

a Corte Celestial decretou que ele merecia que D’us aten-

desse seu pedido de ser sempre bem-sucedido na tsedacá.

Quando o Baal Shem Tov pensou sobre este indivíduo 

especial, entendeu imediatamente por que o Céu tinha 

colocado em sua mente pegar um volume do Talmud, e 

por que tinha sido guiado especificamente a este tratado e 

passagem. Era para lembrar-se de Shabsi Meir de Brody! O 

Baal Shem Tov estava bem consciente do decreto da Corte 

Celestial sobre R. Shabsi Meir e seu “sucesso na tsedacá”. 

Talvez ele pudesse ser um instrumento de salvação para o 

infeliz judeu que estava tão desesperadamente procuran-

do ajuda.

O Baal Shem Tov voltou-se para o homem à sua frente, 

que a essa altura estava se tornando constrangido pelo 

prolongado silêncio do tsadik. O Baal Shem Tov disse a ele 

que viajasse para Brody, e procurasse ali um homem cha-

mado Shabsi Meir. 

“Este Shabsi Meir”, explicou o Baal Shem Tov, “tem uma 

grande reputação de hospitalidade, e certamente o con-

vidará para o Shabat. Você deve aceitar, e após o Shabat, 

quando chegar a hora de você partir de Brody, agradeça- 

lhe pela hospitalidade e então peça que lhe dê uma bên-

ção para a salvação Celestial pelo mérito de suas grandes 

realizações em tsedacá.”

O judeu foi até Brody, claro, e passou o Shabat como um 

dos muitos convidados de Shabsi Meir. Ficou profunda-

mente impressionado pelo seu anfitrião, que servia ge-

nerosamente a cada um dos convidados, com aquilo que 

havia de melhor. No domingo, ele pediu a bênção como o 

Baal Shem Tov o tinha instruído. R. Meir o abençoou fervo-

rosamente, de todo o coração. Deu certo!

Embora o próprio Baal Shem Tov, com todos os seus po-

deres, não tivesse podido ajudar diretamente este judeu, 

Shabsi Meir foi capaz de salvá-lo pelo mérito de seus inu-

meráveis atos de bondade.

30 BC NEWS

Histórias Chassídicas

No 1º dia da festa de Shavuot, no ano de 1760, o Baal Shem 
Tov faleceu e para lembrá-lo trouxemos esta história
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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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