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fique por dentro das novidades

B’H

O Beit Hamicdash era o emblema visível da Presença Divina no meio 

de Israel. Disseram nossos Sábios: “Aquele que não viu Jerusalém 

em sua glória, jamais viu uma cidade linda em sua vida; e aquele 

que nunca viu o Templo jamais na vida viu um edifício magnífico!” 

Superando muito a beleza externa e a magnificência do Beit Ha-

micdash estava sua beleza interior. Muitos milagres ocorriam nos 

serviços diários no Beit Hamicdash. As três peregrinações anuais, os 

sacrifícios pascais, a oferenda dos Primeiros Frutos, a cerimônia da 

Água em Sucot eram visões inesquecíveis que mantinham vivos e 

fervorosos o amor e a devoção dos judeus a D’us. Devemos retornar 

a D’us de todo coração e alma, pois Ele nos prometeu através dos 

nossos sagrados Profetas que com nosso sincero retorno a Ele e 

Sua Torá, Ele nos enviará nosso Redentor, um descendente da Casa 

de David, para nos levar gloriosamente de volta à nossa terra.

Nosso terceiro e eterno Beit Hamicdash será então construído, su-

perando a glória dos dois precedentes. Pá gs. 26 a 29

jerusalém e o beit hamicdash 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

Por que Jejuar?

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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Neste mês de julho temos dois dias de jejum, 17 de Tamuz (8 de julho) e 9 de Av 

(dia 29), então vejamos o significado de um jejum. 

De todos os nossos dias de jejum, o único mencionado na Torá é o jejum de Yom 

Kipur – o Dia da Expiação. Todos os outros jejuns estão associados com alguma 

catástrofe histórica de nosso povo. O fato de comemorar o triste evento histórico 

é por si mesmo notável; um costume raramente encontrado em outras nações. 

Porém nós “celebramos” nossos eventos trágicos.

O motivo é simples. Nosso relacionamento com D’us é comparado ao relaciona-

mento existente entre pai e filho. Nós o encontramos na Torá: “Vocês são filhos 

de D’us, o seu D’us.” Filhos às vezes cometem erros, e o pai frequentemente se vê 

obrigado a castigá-los. Quando um pai pune o filho não faz isso porque o odeia, 

mas sim porque o ama e deseja que seja bom e correto. Um filho sábio não odiará 

o pai por puni-lo devido a um erro, embora quando é aplicado, o castigo seja “de-

sagradável”. Ele refletirá seriamente sobre a ofensa causada ao pai pelo seu erro, 

e vai tentar melhorar e assim conseguir maior afeição e amor por parte do pai.

Da mesma forma, entendemos que os problemas e sofrimentos que tivemos no 

passado, e estamos também sofrendo no presente, são “uma punição de Nosso 

Pai, Nosso Rei”. É por isso que temos uma prece especial nos dias de Jejum, co-

meçando com “Nosso Pai, Nosso Rei, pecamos contra Ti.” 

Nosso jejum é a expressão de arrependimento pelo erro; é um tempo para séria 

reflexão, exame de consciência e arrependimento. É um tempo para tomar a fir-

me resolução de jamais repetir os mesmos erros e transgressões que levaram à 

destruição do nosso Templo e da nossa Terra. É a hora de retornar sinceramente 

a D’us e à nossa Torá.

Ao observarmos corretamente nossos dias de jejum, viveremos para celebrar nos-

sas Festas em nossa própria Terra, “como nos dias do passado e nos tempos 

antigos.”



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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beit chabad central
um Lar onde todo judeu se sente Bem reCeBido!

 w Marly Wolk (Yahrtzeit do marido)

 w Peter Breuer (Yahrtzeit do pai)

 w Fabio Bornstein (Agradecimento pela cura)

 w Família Torres (Aniversário do filho Aron)

 w Henrique Michaan (Shavuot)

 w Ester Kruglenski (Aniversário do filho Sergio)

 w Dora Kogan, Jaime e Isaac Cinamon (Yahrtzeit do pai)

 w Rabino Shamai Ende (Yahrtzeit do pai)

 w Família Beer (50 anos de casamento)

 w Família Zauder (Aniversário de casamento)

 w Renata Fermann e Marly Wolk (Nascimento da bisneta  
 e neta Chaya Sara)

 w Clarice e família Gotlieb (Yahrtzeit de Natan ben Tsvi)

 w Nathan Maltz (Aniversário da Daisy)

 w Monica Orensztejn (Yahrtzeit do pai) 

 w Beit Chabad ofereceu cholent (Casamento de Mendel e  

 Chaya  [Alpern] Raskin)

agradecimento pelo Kidush

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!

cabalat shabat  
todas as sextas-feiras às 17h30



dicas

Coma aLgo CroCante
Pretzels, cenouras, maçãs e alimentos crocan-

tes fazem suas mandíbulas trabalharem, o que 

pode acordar seus músculos faciais, ajudando-o 

a se sentir mais alerta.
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em 30 segundos!
mais energia

Veja dicas de como se energizar e conseguir 
um pique extra bem depressa

* esmague folhinhas de alecrim. Dê umas três aspi-

radas. A intensa fragrância amadeirada da erva é conheci-

da pelos herbalistas como revigorante.

* mergulhe um pedaço de pano em água gelada. A 

frieza do tecido vai rejuvenescer rapidamente seus mús-

culos faciais e seus olhos. Ajudará também a elevar seu 

espírito.

* Confira primeiro. Quando alguém lhe pedir para fa-

zer algo, diga: “Deixe-me checar minha agenda e depois 

te responderei.” Isso lhe dá tempo para pensar sobre o 

pedido e decidir se é algo que você realmente quer fazer, 

ou simplesmente um desperdício de tempo e sugador de 

energia.

* mastigue um chiclete de menta ou hortelã. Você 

terá uma explosão de energia com o sabor e aroma revi-

gorantes, para não mencionar o ato físico de mastigar (é 

difícil mastigar se você estiver dormindo).

* Fique imóvel. Você não imaginaria que a imobili-

dade poderia levar à energia, mas muitas vezes é exata-

mente o que você precisa para se revigorar. Simplesmen-

te sente-se numa cadeira confortável e olhe pela janela. 

Deixe que sua mente vagueie aonde quiser ir. Alguns cha-

mariam de meditação. Você pode chamar simplesmente 

de “ser”, algo que muitas vezes estamos ocupados de-

mais para nos lembrar de fazer.

* espreguice-se. Levante-se, fique na ponta dos pés, 

e erga as pontas de seus dedos como se quisesse al-

cançar o teto. Mantenha o alongamento durantes vários 

segundos, sentindo-o nas pernas, no abdômen, nos om-

bros, braços, nos dedos. Após alguns segundos, relaxe, 

respire fundo algumas vezes, e repita. Ao fazer isto, você 

ativa quase todos os seus músculos, enviando sangue rico 

em oxigênio a todas as partes do corpo.

* Coma uma tigela de cereal. Contém 792 miligra-

mas de fósforo, um importante mineral que o corpo pre-

cisa para metabolizar carboidratos, gordura e proteína, 

para que possam ser usados como energia. Veja, isso fará 

muito mais bem que aqueles salgadinhos gordurosos que 

você compra por aí!

* Faça uma lista de todos os relacionamentos em 
sua vida e dê uma nota para a maneira que esses rela-

cionamentos fazem você se sentir, de 1 (terrível) até 5 

(maravilhoso). Maus relacionamentos são sugadores de 

energia. Anote os relacionamentos que não acrescentam 

nenhuma energia positiva, e desenvolva planos para ha-

bilmente afastar-se deles.

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 14 de julho.

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 *

16:15 shabsi alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

17:15 Israel e mendi nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

17:30 shabsi alpern
 Ética dos Pais

17:30 avraham steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **



semPre ao seu lado

acima, sophia nadolny mostra o pano de prato que confeccionou em 
atividade de decupagem. abaixo alguns exemplos de peças criadas 
com capricho pelas integrantes do Chá da tarde

abaixo, palestra do Rabino shabsi alpern em lag baômer abordando 
fatos históricos e costumes que marcam a data

atividade manuaL
Uma atividade muito apreciada foi promovida no final de 

maio, quando as senhoras confeccionaram panos de prato 

usando a técnica de decupagem. Elas recortaram lindos 

desenhos em papel e aplicaram em panos bordados. Cada 

uma levou o seu para casa.

disCussões profundas
Liza Wajsbrot, psicóloga clínica, promoveu uma atividade 

in te rativa bem envolvente abordando diversas questões 

psi co lógicas na terceira idade: depressão, ansiedade, soli-

dão. Através de pensamentos do Rebe provocou uma ver-

dadeira te rapia de grupo. As participantes gostaram tanto 

que a Liza volte outras vezes... se D’us quiser.

notas musiCais
O grupo vibrou com o programa da primeira atividade 

externa promovida num domingo ensolarado. Quinze 

senhoras acompanhadas pela Vanessa, que vem sendo 

muito elogiada pela criatividade e variedade dos eventos, 

foram levadas e trazidas por uma van do Beit Chabad Cen-

tral. Foram assistir ao Coral da OSESP que se apresentou 

pela manhã na Sala S. Paulo. Nota 10!

 

sessão pipoCa
Mais uma sessão gostosa ao lado de amigas para assistir 

ao filme “Palavras de Amor”, com Richard Gere e Juliette 

Binoche, que aborda o poder das letras e palavras. Após a 

sessão houve uma reflexão enriquecedora com o Rabino 

chá da tarde
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Registros de um domingo na sala s. Paulo, onde as integrantes do Chá 
da tarde assistiram ao Coro da osesP em uma manhã de sol

todas as senhoras da comunidade estão convidadas a participar 
gratuitamente do grupo Chá da tarde. Para se inscrever é só en-
trar em contato com Vanessa, em horário comercial, pelo telefo-
ne: 3087-0313 ou vanessakrosenbaum@chabad.org.br

Dani Eskinazi. E fez muito sucesso o quindim preparado 

com muito capricho em nossa cozinha.

fonoaudióLogas
Uma interessante palestra foi ministrada por duas fonoau-

diólogas: Ethel Akkerman e Jacqueline Moreinas Grinblat. 

O tema foi a prevenção vocal, de disfagia e de audição. Foi 

uma tarde muito gostosa e agradável, com as senhoras da 

plateia muito interessadas e participativas. Ethel é fonoau-

dióloga formada pela PUC e atende em consultório parti-

cular. Jacqueline é fonoaudióloga formada pela UNIFESP, 

trabalha no Colégio I.L. Peretz há dezoito anos e atende 

pacientes em domicílio. Ambas as profissionais costumam 

ministrar palestras em escolas, clínicas e empresas.

Contatos úteis:
ethel akkerman (fonoaudióloga) : 3031-9764 e 8118-5444
jacqueline Grinblat (fonoaudióloga): 8168-8618
liza Wajsbrot (psicóloga clínica): 3081-8800 e 9322-4109
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Como você começou a se envolver neste trabalho? 
Sempre planejei ser um sheliach (emissário do Rebe). Es-

tou há 16 anos no JEM, onde uma das maiores tarefas é 

juntar, restaurar e preservar os arquivos de vídeo, áudio, 

fotografias e documentos do Rebe. Percebemos que uma 

parte muito significativa da história de sua vida seria perdi-

da se não fosse registrada. Há milhares de pessoas carre-

gando em suas mentes e corações uma fatia da experiên-

cia que tiveram junto ao Rebe. Nosso foco principal hoje 

portanto é captar o testemunho de suas vidas.

Quantas pessoas estão envolvidas no jem? 
Nosso projeto envolve milhares de pessoas e shluchim que 

consideramos parte do JEM, pessoas em todo o mundo que 

estão usando nosso material e ajudando a divulgá-lo em 

toda parte. A equipe do JEM, propriamente dita, é composta 

por 25 pessoas que trabalham em tempo integral e outras 

25 adicionais entre tradutores, camera men, transcritores. 

Qual o critério para uma pessoa ser entrevistada?
A prioridade é entrevistar todo aquele que tenha uma fatia 

da vida do Rebe. Temos uma lista de mil nomes a serem 

entrevistados, pessoas na faixa de 70 anos com uma histó-

ria única. Precisamos também registrar mais depoimentos 

de mulheres. O Rebe valorizava muito a participação delas 

em todos os setores. 

até que ponto é relevante mostrar os vídeos do jem 
para a geração que não conheceu o Rebe?
D’us nos deu um desafio sem precedentes: vivermos entre 

Guimel Tamuz até a chegada de Mashiach, sem a presen-

ça física do Rebe. Mas também nos forneceu um remédio 

para superar esta ausência. Pela primeira vez na história 

judaica é possível vermos a vida de um Nassi ser registrada 

rabino elKanan shmotKin
diretor da jem (jewish education media), instituição Chabad 
que pesquisa e organiza fotos, filmes e documentos sobre a vida 
e obra do Rebe

através de novas tecnologias antes inexistentes. Mesmo os 

jovens que jamais viram o Rebe podem ter a experiência 

de aprender diretamente dele, conectando-se aos seus 

ensinamentos. Há coisas especiais e únicas neste material 

que não são encontradas em nenhum outro local. 

Facebook, dVds, youtube… em que mídia o jem é 
mais assistido?
O Rebe enfatizava que devemos abraçar a tecnologia; ela 

é parve, não é má, também não é boa; tudo depende da 

forma como a utilizamos. As novas tecnologias devem ser 

utilizadas para divulgar e aproximar os judeus da Torá e 

mitsvot. Embora estejamos presentes em todos os canais,  

a mídia mais assistida é a pública. A “Torá Viva” é mostra-

da semanalmente em sinagogas, escolas, no ohel, em ae-

roportos e no mundo todo. Agora também legendada em 

português pelo Rabino David Weitman. Para milhares de 

pessoas a mensagem do Rebe é relevante e buscam isto: 

soluções práticas e preciosas para os problemas que estão 

enfrentando.

Qual é hoje o maior desafio do jem?
Nos últimos quinze anos desenvolvemos montanhas de 

conteúdo e acredito que justamente este seja nosso próxi-

mo desafio. Precisamos continuar a pesquisar, documen-

tar, mas o desafio é construir uma ponte que ligue o pro-

dutor ao consumidor, pois o volume é ilimitado.

em sua opinião, qual é o projeto mais importante do 
jem até agora?
É como perguntar a um pai qual filho ele prefere. Preservar 

a memória do Rebe é de suma importância. Guardar o tes-

temunho das pessoas é empolgante. E produzir e mostrar 

este material é o motivo do nosso trabalho, para que cada 

vez mais as pessoas possam continuar a aprender. 

e
n

t
r

e
v

is
t

a



aconteceu

O Vaad Rabanei Anash, e o Colel Esther Al pern organiza-

ram um concurso sobre o maamar do Rebe “Veatá Tetsa-

vê”. Este foi o último discurso corrigido e entregue pelo 

Rebe a seus chassidim. 

Dez inscritos participaram de uma prova de múltipla esco-

lha e uma redação sobre o significado e mensagem do ma-

amar, no dia 16 de junho,

A pedido do Vaad, a prova foi elaborada pelo Rabino Sha-

lom Ber Gourarie, Os concorrentes tiverem a oportunidade 

dias antes da prova de assistir a uma aula do Rabino Gou-

rarie e estudar o texto original do Maamar na internet onde 

estava postado seu texto original ou em português, dispo-

nibilizado pela Editora Mayanot. Os participantes do con-

curso concorreram a uma viagem para Nova York. 

No final, dois participantes atingiram a mesma nota e am-

bos resolveram dividir o prêmio: Dr. Henrique Stiefelmann, 

que embarcou para a data de Guimel Tamuz, e Dr. Leon 

Hubner, que espera outra data para viajar ao Rebe.

vaad rabanei anash e colel Promoveram uma Prova de maamar

membro do Knesset 
em nossa sede
O Beit Chabad Central recebeu a visita 

ilustre do membro do Knesset Robert 

Ilatov, chefe do partido Israel Beitenu no 

Knesset e chefe do subcomitê para o de-

senvolvimento de indústrias hi-tech. Eles 

conversaram sobre como fortalecer a ami-

zade e os laços entre Brasil e Israel e com-

partilharam de um almoço no local.

O Beit Chabad Central promo-

veu um churrasco de confrater-

nização no domingo 17 de ju-

nho reunindo casais jovens que 

se reencontraram sem a pressa 

e os compromissos dos dias de 

semana trazendo seus filhos. 

O ambiente foi bastante des-

contraído e os pais puderam 

conversar enquanto as crianças 

brincavam se divertindo com 

seus amigos. 

reencontro

11 BC news
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Programa

11:00

Coquetel de ReCepção 

11:15

“o que VoCê deVeRia SabeR SobRe a Sua pele” 
com a Dra. Denise steiner

(PresiDente eleita Da socieDaDe Bras. De Dermatologia / gestão 2013-2014)

12:15

CuRSo de automaquiagem - o botiCáRio

13:00

almoço

14:00

“25 e SeuS miStéRioS...” 
com raBino shaBsi alPern, seguiDo Do toque Do shofar

SoRteio de pRêmioS

aDquira seu convite com anteceDência
informações 3081-3081 com rosana

25 anoS

25º encontro anual Da Divisão feminina chaBaD

28 de agoSto, teRça-feiRa28 de agoSto, teRça-feiRa

daS 11:00 àS 15:00 hoRaSdaS 11:00 àS 15:00 hoRaS

no buffet fRança, aV. angéliCa 750no buffet fRança, aV. angéliCa 750

SaVe 

the date!

B”h
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 D. Esther foi uma daquelas pessoas inesquecíveis por serem únicas na 
face da Terra. Era uma pessoa extremamente marcante e especial que conse-
guiu tocar a vida de tantas pessoas com sua inteligência abrangente, profunda 
sensibilidade e talento em se comunicar. Frequentei por muitos anos suas aulas 
nas manhãs de terças-feiras, ao lado de dezenas de alunas assíduas. Transmitia 
lições profundas sobre o judaísmo e dominava qualquer assunto. Quando fazí-
amos uma pergunta sempre sabia a resposta. O sorriso que iluminava seu ros-
to nobre estampava prazer em transmitir Torá. Era um exemplo vivo para todas 
nós. Influenciou muito a minha vida e de toda minha família. Sinto muita sua 
falta e lamento esta perda irreparável. 

sarah levy – Aluna e amiga

 
 Tive o privilégio de conviver pessoalmente e organizar os eventos de Ne-
shei Ubnot Chabad por quase uma década ao lado da D. Esther, Aleha Hasha-
lom. Ela se dedicava a Neshei Chabad com seriedade, criatividade, orgulho e 
emoção. Nossa lista incluía 180 mulheres que recebiam uma carta divulgando 
nossa próxima atividade. Comentei que não valia a pena gastar em correio já 
que sempre contávamos com 30 a 50 participantes. Sugeri retirar o nome das 
que nunca compareciam. Ela falou que de forma alguma: todas deveriam per-
manecer, pois era importante que soubessem que Neshei Chabad era dedicado 
a elas e muito ativo. Nos últimos meses de sua vida, estando no Brasil, fazia 
questão de prestigiar o Neshei Chabad. Mas desabafou: “Simcha, não imagina 
a força que fiz para estar aqui.” Depois de cada atividade era visível o brilho 
radiante em seu rosto e sempre falava: “Está vendo como valeu a pena?” Em 
um destes nossos encontros comentei com ela que as mulheres é que trarão 
Mashiach. E ela falou: “Você alguma vez teve dúvida disto?”
simcha azulay

 
 Algumas pessoas vêm ao mundo para espalhar sabedoria. Tive o privi-
légio de conhecer uma pessoa assim: D. Esther. Suas palavras sempre trans-
mitiam algo para elevar o astral das pessoas. Até hoje lembro-me das suas ex-
pressões, de seu empenho em fazer sempre o melhor possível, de procurar a 
palavra que mais se encaixava nos textos da revista. Que o Todo Poderoso con-
ceda a ela um cantinho bem iluminado no Céu, e que lá do Alto ela esteja nos 
ajudando e nos transmitindo seu carinho. Inesquecível Dona Esther! Obrigada 
pelas suas valiosas lições!

solange Porto – Tradutora

10 anos 

a última foto de d. esther alpern, um 
mês antes de seu falecimento

sem d. esther alPern
(z”L)  

 O contato com D. Es-
ther, Aleha Hashalom., mudou a 
minha vida. Aprendi com ela os 
conceitos de idishkait, de Shabat, 
de cashrut, de tsniut. Ela dedicou 
seu tempo a ensinar e a ajudar a 
todas nós. Foi uma conselheira 
com uma palavra amiga em qual-
quer hora do dia ou da noite. O 
slogan do Beit Chabad “sempre a  
seu lado” é o que melhor define a 
D. Esther para mim.

sissa metzger

5 de av



Sempre pensando na família, especialmente nas crianças, o 

Tsivot Hashem oferece todos os meses a oportunidade de 

desfrutar do maravilhoso sítio em S. Lourenço da Serra. 

Quem não gosta de levar as crianças para passear num lugar 

seguro? Além de respirar ar puro aproveitam de numerosos 

entretenimentos e ainda com almoço ou lanche caprichado. 

Em junho foi servida uma deliciosa macarronada chalaví (de 

leite) e muitas crianças participaram das atividades artísticas 

em que confeccionaram porta-retratos em forma de Torá. 

Agendem o próximo dia 15 de Julho, em que haverá um de-

licioso churrasco. Aproveitem as férias escolares e tragam 

seus filhos para mais um domingo agradável no campo!

14 BC news

domingo no sítio

O Domingo no Sítio acontece todo mês
Informações: 3081-3081 com Mônica



15 BC news

 o evento de junho no sítio 

estava ótimo! muito agradável, 

comida e serviço excelente. mesmo 

quem chegasse a qualquer hora, tinha 

almoço e serviço completo.

esses eventos do beit Chabad no sítio 

são um benefício para as famílias e 

merecem reconhecimento pela alta 

qualidade e ao mesmo tempo pelo 

custo acessível para qualquer família.

Parabéns!

mordechai Kaczala
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Projeto Felicidade 
av. arnolfo azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

Tudo começa ao recebermos o convite para partici-

par do Projeto Feli ci da de. Comunico à Dra. Danielli Torelli 

e assim fazemos a seleção das crianças. Logo em seguida 

reúno as mães e comunico sobre o passeio, daí tudo se 

transforma. A ansiedade, angústia, sorrisos no rosto. Co-

meçam os buxixos entre as criancas que já participaram 

do Projeto. Então na contagem regressiva muitas coisas 

acontecem. A todo instante algumas entram na minha sa-

la: “Tia, quando é mesmo nosso passeio?” Outros, “Mas 

e se eu passar mal na última quimioterapia, será que a 

doutora vai me liberar?”, outros mais: “Como é e onde va-

mos quando estivermos em S. Paulo?” E assim os dias 

vão passando até o grande dia da partida. 

Reunimo-nos no escritório administrativo, pois é 

de lá que saimos para a tão sonhada viagem. Todos che-

gam com os olhos brilhantes, carinhas de pura ansieda-

de, as famílias não se 

largam, com medo de 

ficar alguém para trás, 

as fotos vão sendo ti-

radas, mal sabem eles 

quantas outras serão 

tiradas para fazer o 

registro desse sonho. 

Já no ônibus, uma eu-

foria só, demora até 

sairmos da cidade e a 

ansiedade toma conta 

de todos, inclusive de 

mim, pois é uma res-

ponsabilidade grande 

levar todas essas fa-

mílias para esse pas-

seio tão esperado. Mas 

sempre dá tudo certo, pois a cada viagem podemos apri-

morar e resolver o que não deu certo nas anteriores. 

Saímos de Pres. Prudente às 22h num ônibus lei-

to fretado pela AAPC, a viagem é longa: estamos a 680 

km de distância da capital. Imaginem vocês o quanto eles 

ficam inquietos, todos falando ao mesmo tempo. Mas 

logo se acomodam e alguns tentam dormir. Chegando 

a S. Paulo vamos direto para a sede do Projeto Feli ci da-

de e lá aguardamos a chegada da equipe e o transporte 

para irmos aos hotéis. Tudo isso numa adrenalina total, 

as crianças sabem que passarão uma semana nos hotéis 

e vão fazer passeios pela cidade. Mas não têm noção do 

roteiro que as espera. De segunda a sexta eles passam 

dias de intensa felicidade porque não se fala em doen-

ça e sim de alegria com seus familiares. Outro momen-

to que pude acompanhar foi quando colocaram o vídeo 

com a mensagem do rabino, todos ouvindo atentamen-

te a explicação sobre os mandamentos e sobre o com-

portamento humano, a fala do rabino tocou a todos de 

Por cinira Scandovieri
Psicóloga da AAPC (Associação de Apoio ao Paciente com Câncer)

Roteiro de uma Viagem
Destino: FeliciDaDe!
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Oferecemos cinco dias  

de diversão e alegria a  

crianças com câncer  

de classes sociais menos 

favorecidas. Buscamos 

restabelecer a autoestima e a vontade  

de viver, fortalecendo o ânimo na luta  

contra a doença.

uma forma comovente. Naquele instante foram tocados 

por uma profunda emoção, e tenho certeza de que tudo 

o que ouviram ficará por muito tempo em suas memó-

rias e servirá de reflexão toda vez que passarem por al-

gum problema em relação aos filhos. Também recebem 

orientações de uma nutricionista, e ali participam os pais, 

casais que podem usufruir boas orientações além de po-

derem estar todos juntos, momento raro na vida dessas 

famílias. Mais uma vez volto a dizer o quanto é importante 

a interação familiar, e o Projeto Feli ci da de promove isto. 

Eu os acompanho até S. Paulo, mas não os vejo, só se hou-

ver algum imprevisto. Na sexta-feira todos se encontram 

na sede do Projeto para a reunião com almoço de despe-

dida. Todos chegam eufóricos, agitados e muito felizes. 

Posso observar no rosto de cada um essa alegria que che-

ga a contagiar a mim e a enfermeira que nos acompanha 

durante esse passeio. Chega a hora de partirmos, nota-se 

uma frustração, pois temos que voltar à nossa realidade. 

Mas fica a sensação de missão cumprida e realizada por 

parte de todos. Durante a viagem de volta, observo que 

todos têm uma necessidade em relatar tudo ao mesmo 

tempo, a cada momento sou chamada por um para contar 

como foi o seu passeio. Duas das mães estavam chorando 

e fui ver o que estava acontecendo. Relataram que o cho-

ro era de alegria, estavam com as fotos dos filhos e diziam 

que não tinham palavras para agradecer a oportunidade 

dessa viagem. Que jamais iriam esquecer os dias maravi-

lhosos que passaram. E que seus filhos em hipótese algu-

ma teriam uma oportunidade como essa, porque a família 

não tem condições de proporcionar uma semana tão feliz 

como essa que tiveram. 

Observei na volta todos radiantes e felizes, muito 

diferente de quando saimos de nossa cidade, todos an-

siosos. Durante a viagem as fotos eram passadas de mão 

em mão, não se cansavam de olhar e relembrar. O que eu 

mais ouvia era: “Tia, quando vamos voltar para o Projeto e 

continuar nosso passeio?” Os comentários sempre muito 

positivos dos pais, que emocionados não tinham palavras 

para agradecer a equipe e diretoria do Projeto e a nós da 

AAPC. Eu como funcionária e responsável por levar es-

sas famílias até SP, só tenho que agradecer mais uma vez 

em nome da instituição, por mais essa oportunidade que 

tivemos de proporcionar mais esse sonho que jamais se-

rá esquecido, e com certeza lembrado com muita sauda-

des desses momentos lindos. Um dos passeios mais co-

mentados foi a praia, pois a maioria não conhecia o mar. 

Uma das mães chegou a provar a água do mar, por não 

acreditar que era salgada. E com os olhos marejados de 

lágrimas,  declarou: “Sou muito feliz por ter tido a oportu-

nidade de conhecer o mar através do Projeto; nunca teria 

condições de trazer minha filha e meus familiares.”

Essa alegria e manifestações de agradecimentos 

eram nítidas em todas as famílias. E para encerrar, o que 

posso afirmar é que a vida dessas pessoas, e principal-

mente das crianças ganhou um novo sentido, e também 

uma dose se estímulo para que nunca desistam de lutar 

pela sua vida e saúde!
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d. Raisa Rojter, uma das visitadas do Residen-

cial albert einstein, nos relata parte de suas 

experiências durante a 2ªGuerra mundial

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

projeto lev

jantar semestral dos voluntários

os voluntários do Projeto lev tiveram uma noite muito agradá-
vel no  jantar semestral, que contou com histórias comoventes e 
cardápio delicioso

             Quando a 2° Guerra estourou em 1939, vivemos uma 

época de medo e pavor. Morávamos a 25 km da fronteira 

russa. Os russos conseguiram conter o avanço alemão, e 

ficamos aliviados, mas também assustados. Começamos a 

trabalhar, apesar das dificuldades de abastecimento.

Trabalhei na prefeitura e aprendi um pouco de russo na es-

cola. Decidi aproveitar para fazer faculdade e em 19 de ju-

nho de 1941 embarquei para Minsk, capital da Rússia Branca 

(Bielorússia), para fazer inscrição e exame na faculdade de 

economia.

Fiquei feliz e satisfeita, afinal era algo impensável para mui-

tos naqueles tempos. Na madrugada do dia 22 o ministro 

Molotov anunciou pelo auto-falante (rádio havia sido proi-

bido e televisão não existia) que, apesar do pacto de não-

agressão, os alemães invadiram a União Soviética, declaran-

do guerra. Tentei voltar para casa, mas não foi possível. Toda 

a minha família havia ficado em Nieswiez e eu em Minsk, sem 

poder retornar ao meu lar. Podem imaginar a minha aflição?

Minsk foi bombardeada naquele mesmo dia e não há pa-

lavras para descrever o que aconteceu. Dois dias depois 

abandonamos a casa onde eu estava hospedada e fomos 

em direção ao bosque com a roupa do corpo e quase sem 

alimentos. Ficamos ali alguns dias, cavando buracos na terra 

para nos escondermos. Posteriormente conseguimos alcan-

çar um trem, que foi bombardeado várias vezes. E foi assim 

que cheguei até o centro da Rússia, onde trabalhei e estu-

dei. Sobre como fui organizando a minha vida é outra longa 

história.

Quando a guerra acabou (1945) recebi o direito de voltar pa-

ra minha terra Natal, Lodz, onde me casei.
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onde nasceu e qual sua origem familiar e formação 
profissional? 
Nasci no Rio de Janeiro. Minha família é de descendentes 

de poloneses e tive uma base religiosa tradicional em ca-

sa. Estudei no Barilan e sempre frequentei a sinagoga no 

Cabalat Shabat. Formei-me em Administração de Empre-

sas na Cândido Mendes. 

Como foi sua trajetória de teshuvá (retorno)?
Queria saber mais sobre Judaísmo e fui para a Yeshivá 

Lu bavitch em Morristown para estudar por seis meses e 

fortalecer minha base judaica. Quando comecei a estudar 

chassidut despertei para uma nova fase no Judaísmo e foi 

durante um farbrenguen que decidi que permaneceria or-

todoxo após sair da yeshivá, onde fiquei por dois anos.

e após a yeshivá?
Quando saí de Morristown sabia que se voltasse ao Bra-

sil seria muito difícil me manter ortodoxo naquela época 

no RJ. Como eu era classificador de pedras preciosas e 

conhecia várias pessoas do ramo em Antuérpia, decidi ir 

para lá pelo trabalho; a cidade é conhecida como a “Je-

rusalém da Europa”. Eu tinha mais de 30 anos naquela 

ocasião e ainda não havia encontrado meu shiduch.

Como conheceu sua esposa?
Quando estudei em Morristown conheci o Rabino Pinny 

Lew, filho do famoso rabino Shmuel Lew, da Inglaterra. 

Ele me perguntou se eu já havia escrito uma carta ao Re-

be pedindo para encontrar uma esposa. Falei que obvia-

mente sim. Mas ele acrescentou em seguida: “Mas você 

escreveu as palavras ‘Be Karov’ (em breve)?” Eu respondi 

que não e ele falou que eu deveria frisar estas palavras em 

meu pedido, o que fiz imediatamente. Após duas sema-

nas recebi uma carta de meu futuro cunhado comentando 

que sua irmã tinha feito teshuvá, e propôs que nos conhe-

ce ssemos. Viajei para o Rio de Janeiro e ao conhecer a Mi-

riam não tive dúvidas: era ela! Casamos e permanecemos 

por quatro anos em Antuérpia.

Como entrou para a equipe e que trabalho realiza no 
beit Chabad Central? 
A convite do Rabino Alpern vim trabalhar fazendo contato 

com moradores do bairro e os convidando para conhecer 

o Beit Chabad. Eu os estimulava a participar do Cabalat 

Shabat e logo foi criado um grupo de estudos com aulas 

semanais sobre a parashá e chassidut. Trabalho há sete 

anos como responsável pela manutenção do prédio do 

Beit Chabad Central e do sítio do Projeto Felicidade. É um 

privilégio trabalhar com os Rabinos Shabsi e Yossi Alpern, 

que me dão apoio e sempre se mostram disponíveis a ou-

vir e ajudar nas decisões. É fácil sentir-se realizado em um 

ambiente onde meus colegas e rabinos são um grande 

estímulo ao desenvolvimento do trabalho do Rebe. 

existe algum cuidado especial na manutenção do sítio, 
já que se trata de uma área de preservação ambiental?
Com este trabalho aprendi muito sobre animais e plantas. 

Grandes paisagistas visitaram o sítio e sugeriram várias 

ideias de como cuidar das plantas, remédios, como acom-

panhar seu crescimento. Alguns são como filósofos, preo-

cupados com a natureza e seu rumo. Certa vez fiz uma 

consulta sobre o desvio de um córrego e um dos paisagis-

tas me respondeu que eu deveria deixar o rio seguir seu 

curso natural. Uma preciosa lição de quando devemos ou 

não interferir na natureza.

há outras lições práticas que gostaria de compartilhar? 
Em termos materiais, devemos estar felizes com o que 

já con quistamos. Porém, acredito que nunca devemos 

nos sen tir satisfeitos com o nível espiritual que atingimos. 

Se desejamos mais sabedoria procuramos quem poderá 

for necê-la. Investir em bons hábitos, como estudar dia-

ria men te e frequentar ao menos um shiur semanal, nos 

pre para para atingir o ponto mais alto de nosso potencial. 



Memórias

a história de ângela

“Aprendi que precisamos fazer a nossa parte e transmitir as 

boas notícias”

Por Rabino shabsi alpern

No início da década de 80 era 

costume no Beit Chabad 

Central promover palestras 

para grupos muito grandes. Nas ter-

ças à noite palestras para casais, e nas 

noites de quarta para jovens. Numa 

dessas terças ao chegar vi um casal 

elegante, e notei logo que eram bra-

sileiros. Após a palestra pediram para 

falar comigo em particular. Contaram 

que a filha deles, Ângela, tinha (D’us 

nos livre) quatro tumores na cabeça. 

Tinham procurado todos os médicos 

e nada adiantara. Agora queriam uma 

bênção do Rebe, cuja fama tinha che-

gado a eles. O casal era muito culto, 

falava bem inglês: ele era promotor e 

ela advogada. Naquele tempo a co-

municação com o Rebe era via tele-

fone, com grande demora para obter 

uma linha, ou por carta. Escrevi uma 

carta de uma página, relatando todo 

o caso em inglês, e achei um viajante 

que levou a carta na mesma semana.

O casal começou a frequentar a pa-

lestra semanal e muitas pessoas já 

sabiam do caso da Ângela. Passaram-

se quatro semanas. Eu cheguei para 

a palestra e vi um grupo cercando o 

casal; todos estavam visivelmente fe-

lizes. Quando me aproximei fui infor-

mado que o problema da Ângela su-

mira por completo, de repente! Aos 

poucos o casal deixou de vir, aliás isso 

é algo que médicos e rabinos têm em 

comum; quando o freguês desapare-

ce é um bom sinal. Tudo isso aconte-

ceu no início do mês de março. 

Em junho viajei até o Rebe e no déci-

mo dia da visita, um domingo, poucas 

horas antes de voltar para S. Paulo, 

estive nas orações da tarde na sina-

goga do Rebe. Logo após as preces 

seu secretário me procurou naquela 

multidão, e me deu um bilhete do 

Rebe, no qual constava a pergunta: 

“Como vai aquela menina?” Fiquei 

muito abalado; vi que tinha errado 

em não ter avisado o Rebe das boas 

notícias.

Na verdade a minha intenção era boa: 

o Rebe recebia centenas de cartas 

por dia, e pensei que com certeza 

ele soubera por vias não convencio-

nais da cura, e eu quis poupá-lo de ler 

mais uma carta minha. Mas aprendi 

que precisamos fazer a nossa parte 

e transmitir boas notícias. Sentei-me 

e fiz um relatório detalhado sobre 

tudo, dei a carta ao secretário e devol-

vi também (conforme o costume) o 

bilhete do Rebe. Antes virei o bilhete 

e vi que era um pedacinho da minha 

primeira carta de quase quatro meses 

atrás! O Rebe tinha guardado minha 

carta durante todo esse tempo e pen-

sara no caso, embora tivesse recebi-

do milhares de outras nesse período.

Na segunda-feira pela manhã liguei 

para a mãe da Ângela e contei a ela 

a história e acrescentei: que interes-

sante o Rebe ter me visto todos os 

dez dias na sinagoga pela manhã e 

à tarde, e só ter me perguntado no 

domingo. A mãe respondeu com tan-
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ta fé e sinceridade: “É óbvio: ontem 

mesmo a Ângela completou doze 

anos!”

final feliz

Sete anos depois procuramos uma 

casa para alugar para o nosso grêmio 

infantil Tsivot Hashem e o responsá-

vel pelo projeto insistiu para que eu 

fosse com ele ver pelo menos uma 

das casas na Rua Batatais. Toquei 

a campainha e quem abriu a porta 

foi Ângela, agora uma universitária, 

curada. Começou a gritar e a mãe veio 

correndo. Sem que eu pedisse, ofere-

ceu um desconto de 50% no aluguel, 

mas no fim não ficamos com aquela 

casa por causa do trânsito na área.

Essa história, como todas, encerra 

uma grande lição. Muitas pessoas 

perguntam: afinal o Rebe é um líder 

tão grande e tão completo, como ele 

não previu o momento atual? A nossa 

época está precisando dessa lideran-

ça em todas as situações e em todos 

os lugares do planeta. A história de 

Ângela (como outras) nos ensina que 

se o Rebe pensou nela durante quase 

quatro meses, será que não pensou e 

pensa sobre o nosso povo, nosso mo-

vimento e sobre a humanidade em 

geral? Obviamente sim, porém como 

sempre temos uma visão limitada 

das coisas e da vida. Tudo foi pensado 

e planejado e depois entenderemos, 

mesmo que demore mais. Vamos 

lembrar de Ângela.

À esquerda, a nossa primeira sucá-móvel, 
que na época era um caminhão. abaixo, uma 
linda sucá inteiramente de bambu no pátio 
da sede no início dos anos 80. no pé da pá-
gina, o primeiro mitsvá tank, unidade móvel 
que percorria s. Paulo e outras cidades le-
vando judaísmo

na página ao lado, a primeira casa onde fun-
cionava a sede do tsivot hashem. lá promo-
víamos atividades e lazer para crianças trans-
mitindo a nossa fé brincando
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Pergunte ao rabino

O Talmud nos ensina que para salvar uma vida podemos 

transgredir qualquer proibição da Torá com exceção 

de três: a idolatria, relações incestuosas e o homicídio. 

Como exemplo os sábios citam um caso de que uma 

casa desmoronou sobre uma pessoa no dia de Shabat. 

Neste caso, é permitido transgredir o Shabat de qual-

quer forma para tentar salvar a vida. Caso tenham rebo-

cado as pedras, descoberto a face da vítima e percebido 

que esta ainda respira, pode-se continuar a remover as 

pedras até livrar a pessoa totalmente. 

Mesmo que os médicos afirmem que 

esta pessoa só irá viver por alguns minu-

tos, e já está muito ferida, deve-se con-

tinuar profanando o Shabat até aliviar 

totalmente a vítima. Para que ela pos-

sa viver este tempo que lhe resta, pois 

mesmo uma vida curta é importante. 

Desta passagem e de outras similares 

nossos sábios aprendem que deve-se fazer todo o pos-

sível para manter uma pessoa viva, mesmo se for para 

viver mais alguns instantes. Mesmo no caso de um mo-

ribundo que esteja sofrendo e peça para ser morto, é 

proibido obedecê-lo, sendo considerado homicídio se 

alguém o fizer. Muito menos os familiares de forma al-

guma devem pedir para os médicos encurtarem a vida 

do ente querido para impedir seu sofrimento.

Os ensinamentos cabalísticos nos ensinam que a tortura 

da alma neste mundo poupa enormes angústias no pur-

gatório, e garante uma ascensão da alma imensurável 

no paraíso. Apesar de o corpo não sentir isto naquele 

momento, a alma está lutando ao máximo para perma-

necer ainda nesta vida terrestre, sabendo das vantagens 

espirituais que isto vai lhe trazer. Como também, cada 

alma que vem a este mundo tem uma missão a cumprir, 

e para ela é dado um prazo exato de dias, horas, minutos 

e segundos para esta missão ser cumprida, sendo que 

forçar a sua saída antes do tempo poderá prejudicar sua 

trajetória ao longo das gerações. 

Isto é bem explicado nas palavras de nossos sábios na 

Ética dos Pais que ensinam: “Contra tua vontade vives 

e contra tua vontade morres”. Os comentaristas per-

guntam: Então, qual é a vontade do ser humano? Mas 

na verdade a alma sabe da grande re-

compensa que a espera no paraíso e no 

mundo vindouro e sempre almeja re-

cebê-la. Mesmo que “contra tua vonta-

de vives”, ao se despedir deste mundo, 

sabendo que esta recompensa depen-

de de sua vida terrestre plena, ela não 

quer de forma alguma abandonar a 

mesma, e “contra tua vontade morres”.

Por outro lado consta no Shulchan Aruch que caso a 

pessoa se encontre em estado mórbido terminal, sen-

do que há algo que impede sua morte, como um som 

estridente, ou sal em sua língua, pode-se retirar o im-

pedimento para este partir em paz. Ou seja, apesar de 

não podermos de forma alguma abreviar a vida de uma 

pessoa, podemos retirar aquilo que impede sua morte. 

Portanto podemos, por exemplo, desligar o aparelho 

que mantém a respiração artificial de alguém que já teve 

todas suas funções vitais falidas. 

No entanto, a linha que separa a abreviação de uma vida 

e a retirada do impedimento de uma morte é muito tê-

nue, e a decisão para isto deve ser feita por profissionais 

que sabem da importância da existência de um ser hu-

mano e do cumprimento de sua missão neste mundo.

Qual é a posição do judaísmo no que se refere à eutanásia?

Por Rabino shamai ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

deve-se fazer todo o 
possível para man-
ter uma pessoa viva, 
mesmo se for para 
viver por mais al-
guns instantes

eutanásia x judaísmo
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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 julho
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7/junho

balac
Essa leitura da Torá contém as referências mais explíci-

tas à vinda de Mashiach. Rashi, Rambam e muitos dos 

principais comentaristas interpretam o versículo “Uma 

estrela surgirá de Yaacov e um cajado se erguerá em Is-

rael”, como uma referência a Mashiach.

Por que Mashiach é identificado com um cajado? Um 

cajado é usado para obrigar uma pessoa contra a sua 

vontade. O conceito de compulsão é intrinsecamente 

conectado a Mashiach. Na verdade, quando Maimôni-

des descreve as diferentes qualificações com as quais 

identificar Mashiach, declara que ele “obrigará Israel a 

fortalecer [as brechas na observância da Torá]. Por que 

Mashiach é associado com compulsão?

Porque Mashiach apresentará o povo judeu a um sen-

so de realidade mais elevado e mais profundo do que 

eles podem perceber por si mesmos. Não conseguem 

atingir este nível de entendimento, não importa o quanto 

tentem. Simplesmente está acima da sua compreensão. 

Mas D’us deseja que os judeus atinjam também estes pi-

cos. Portanto Ele envia Mashiach para obrigá-los e guiá-

-los passo a passo até um nível de conexão com D’us 

que eles não conseguiriam de outra maneira.

14/junho

pinchas 
Esta leitura da Torá começa com a declaração de D’us: 

“Pinchas, o filho de Elazar… fez voltar atrás a Minha ira… 

pelo seu zelo por Mim.” Nossos Rabinos identificam o 

zelo de Pinchas com mesirut nefesh, uma devoção a 

D’us que não conhece limites ou restrições. Mesmo que 

a vida de alguém esteja em perigo – como no caso de 

Pinchas, que arriscou a vida para preservar a moralidade 

do povo – ele está disposto a assumir aquele risco em 

prol dos valores e princípios que D’us nos deu.

Num sentido completo, o auto-sacrifício neste nível 

transcende os limites da razão e da lógica. 

Isso reflete a singularidade de mesirut nefesh e o zelo 

que Pinchas demonstrou. Mesmo quando a razão e a ló-

gica de alguém não exigem que ele assuma um compro-

misso, mesmo assim está disposto a fazê-lo.

Qual é a fonte desse compromisso? Se ele não brota da 

mente, de onde vem? Por que a pessoa está disposta a 

assumir tamanhos riscos e fazer estes sacrifícios?

A Chassidut explica que o âmago de cada pessoa é uma 

alma que é “uma verdadeira parte de D’us.” Isso repre-

senta um nível mais profundo que seus pensamentos 

e sentimentos. Da mesma forma, ele está disposto a 

comprometer-se com D’us mesmo quando sua lógica e 

razão dizem o contrário. Seu verdadeiro ser, seu âmago 

Divino interior, identifica-se com a vontade de D’us e o 

estimula a fazer o necessário para cumpri-la, indepen-

dentemente dos riscos ou sacrifícios envolvidos.

21/junho 

matot
Matot significa “tribos”. A Parashá começa com as pala-

vras “E Moshê falou aos chefes das tribos.”

Embora o primeiro capítulo dessa Parashá aborde o 

comprometimento sagrado das promessas, o restante 

se ocupa com dois eventos importantes: a guerra com 

Midian e a concessão de terra a leste do Jordão para as 

duas tribos e meia. Nos dois casos as tribos de Israel es-

tiveram envolvidas individualmente, e não o povo todo 

como uma unidade. Na guerra contra os midianitas cada 

tribo teve de contribuir com 1000 homens para colocar 

no campo de batalha. Houve uma mudança, porém. Em 

vez de Ephraim e Manasseh serem consideradas como 

duas tribos separadas e Levi ser deixada de fora, as duas 

primeiras foram consideradas como uma só tribo. 

No segundo evento, as tribos de Reuben, Gad, e meta-

de de Manasseh pediram um favor especial. Possuíam 

grandes rebanhos e descobriram que a terra a leste do 

Jordão seria mais adequada para eles. Portanto, eles 

desejavam que aquela terra lhes fosse designada. Ao 

mesmo tempo prometeram ajudar as outras tribos a 

conquistar toda a terra.

Veremos então que o nome da Parashá é muito apro-

priado, pois a maior parte dela se ocupa da questão so-

bre as tribos.

21/junho

massê
A Parashá começa com uma narrativa dos vários estágios 

e locais de parada na longa marcha de Israel, do Egito 

para a Terra Prometida. Massê significa “jornadas”, e o 

nome é óbvio.

A narrativa de todas essas jornadas e locais de descan-

so é feita não apenas “só para registrar”, mas por causa 

do profundo significado religioso que estava vinculado 



12 e 13 de tamuz

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

Embora todos os Mestres começassem seu traba-

lho comunitário bem cedo na vida, foi talvez mais 

óbvio no caso do Rebe Anterior.

No seu 15º aniversário, o seu pai levou-o ao Ohel 

(túmulo) de seu avô, o Maharash e seu bisavô, o 

Tsemach Tsedek. Entraram no pequeno Beit Mi-

drash adjacente ao Ohel. O pai abriu a Arca Sagra-

da, e disse: “Rebeim, estou trazendo meu filho ao 

Akeida (a amarração de Isaac)”

Ele então ensinou ao filho parte da primeira carta 

em Igueret HaKodesh do Livro Tanya. Em seguida, 

voltou-se para ele e disse: “Na presença de nos-

sos sagrados ancestrais, estou criando um vínculo 

eterno com você. A partir de hoje, estou lhe con-

fiando o trabalho comunitário. Você deve dedi-

car-se completamente a essa tarefa, até o ponto 

de Mesirut Nefesh (auto-sacrifício).”

Com essas palavras, o Rebe Rashab iniciou seu fi-

lho no caminho que o levaria à sua heroica posição 

contra os comunistas, sua subsequente prisão e 

encarceramento.

Isso continuou quando ele chegou na América. 

Com este espírito, o Rebe começou a revitalizar o 

Judaísmo na América.

12 de tamuz (este ano, 2 de julho) é 

a data de nascimento do Rebe Rayatz 

(1880), e também o dia de sua liberta-

ção da prisão russa (1927)
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a cada local. Aqui eles receberam a Torá, ali foram ad-

moestados pela falta de fé; deste local eles enviaram 

espiões para a terra de Canaã, naquele lugar eles foram 

atacados, e assim por diante. Cada jornada e cada local 

de parada foi um marco no desenvolvimento religioso e 

espiritual de Israel. 

O Midrash a compara a um rei que tinha levado seu filho 

doente a um local distante para ser curado. Na viagem 

de volta, o rei amorosamente mostra ao menino cada 

lugar em que tinham parado e a experiência que ali tive-

ram: “aqui nós dormimos; ali, apreciamos nossa estadia; 

no outro, você teve fortes dores de cabeça!” Da mesma 

maneira D’us, nosso Pai no Céu, relembra todas as ale-

grias e problemas que passamos nos diversos estágios 

de nossa jornada. E o objetivo era curar o povo de sua 

“doença”, que tinham contraído durante os séculos de 

escravidão no Egito.

Como Massê é a última porção do quarto livro da Torá, a 

congregação se levanta para o último versículo, e clama 

“Chazak” – “seja forte, seja forte, e que fortaleçamos a 

nós mesmos!”

28/junho

devarim
Este é o início do quinto livro da Torá, que é também cha-

mado Devarim.

A Parashá começa com as palavras: “Estas são as pa-

lavras (de reprovação) que Moshê falou a todo Israel.” 

Devarim sugere palavras fortes, palavras de admoesta-

ção e reprovação, e essas formam o principal conteúdo, 

não apenas da Parashá, mas de todo o Livro de Devarim 

(Deuteronômio – do grego, significando “A Repetição da 

Torá”, que é uma tradução de “Mishneh Torah” em he-

braico.)

Embora encontremos a palavra Ha-Devarim (as pala-

vras) no texto, a Parashá e o livro todo não são chamados 

Ha-Devarim, porque “As Palavras” se referem aos Dez 

Mandamentos, que foram introduzidos com a frase “E o 

Eterno falou todas essas palavras, dizendo...”



O nono dia de Av relembra cinco terríveis calamida-

des que se abateram sobre nosso povo em épo-

cas diversas.

A primeira delas ocorreu no deserto, no segundo ano de-

pois que os Filhos de Israel foram libertados do Egito. 

Eles tinham chegado a Kadesh Barnea, quase na fronteira 

da Terra Prometida, e estavam prontos para começar a úl-

tima parte da jornada, quando decidiram enviar “espiões” 

para espionar a terra para eles.

Após quarenta dias, os espiões retornaram da incumbên-

cia com um relato cruel, esmagando completamente os 

Filhos de Israel com o medo. Em sua falta de fé, os Fi-

lhos de Israel derramaram lágrimas amargas naquela noi-

te (a noite de Tisha BeAv), tendo perdido totalmente a fé 

em D’us. A ira de D’us foi despertada e Ele decretou que 

aquela noite seria marcada como uma noite de verdadei-

ro luto nas gerações vindouras. D’us decretou ainda que 

a geração sem fé que tinha presenciado as maravilhas e 

milagres de D’us, porém tão vergonhosamente perdera a 

fé, não viveria para ver a Terra Prometida, e somente seus 

filhos entrariam ali e a herdariam.

Durante os 38 anos seguintes, portanto, a noite de Tisha 

BeAv foi marcada por uma perda pesada em número de 

mortes, e o ar parado do deserto foi invadido pelos gri-

tos de angústia e tristeza dos enlutados. Ao final dos 40 

anos de peregrinação pelo deserto, não sobrou ninguém 

daquela geração, (com exceção da tribo de Levi) exceto 

Joshua e Caleb, os únicos dois membros fiéis dos “espi-

ões” que tinham sido leais a D’us.

No ano 2448 os Filhos de Israel entraram na Terra Pro-

metida e se instalaram para uma vida como nação inde-

pendente em solo próprio. Quatro séculos e meio depois, 

(no ano 2928), o Rei Shelomô erigiu o maravilhoso Beit 

Hamicdash (Templo Sagrado) em Jerusalém, que duran-

te 410 anos permaneceu ali em toda a sua glória. Porém 

quando os judeus se afastaram do caminho da Torá, per-

deram sua terra. O Beit Hamicdash foi destruído por Na-

bucodonosor, Rei da Babilônia. Isso ocorreu no fatídico 

dia de Tisha BeAv (no ano 3338).

Após 70 anos de exílio na Babilônia, os judeus tiveram 

permissão de voltar ao seu país. Reconstruíram seu 

Templo (3408) e organizaram a vida nacional. Porém 

mais uma vez eles se afastaram do caminho de D’us 

e lamentaram por isso. Dessa vez os romanos, sob 

ordens de Tito, destruíram Jerusalém e o Beit Ha-

micdash (3828), após o Templo ter existido durante 420 

anos, dez a mais que o primeiro. Essa calamidade ocorreu 

novamente no fatídico dia de Tisha BeAv.

Cerca de 50 anos depois os judeus fizeram uma tentativa 

desesperada para se livrar da cruel opressão romana. A 

revolta foi liderada por Bar-Kochba, que conseguiu entrin-

cheirar-se na fortaleza de Bethar. Infelizmente, a revolta 

falhou e foi esmagada pelo Imperador Romano Adriano. A 

cidade de Betar foi capturada e destruída (3880) em meio 

a uma terrível batalha sangrenta. Isso, também, ocorreu 

em Tisha BeAv.

Finalmente, como previsto pelos nossos profetas, o ini-

migo arrasou o local onde Jerusalém e o Beit Hamicdash 

tinham ficado, o que assinalou a completa derrota do nos-

so povo. Como as quatro catástrofes anteriores, esta tam-

bém ocorreu no mesmo dia infeliz de Tisha BeAv.

Recordamos essas cinco calamidades jejuando em Tisha 

BeAv a partir do pôr-do-sol do oitavo dia até o anoitecer 

do nono.

Nós judeus não queremos ocultar nossa derrota e humi-

lhação, porque desejamos aprender nossa lição tanto das 

derrotas como dos triunfos. Entendemos que essas cala-

midades se abateram sobre nós porque nos afastamos de 

D’us e dos mandamentos da Torá. Sabemos que somente 

reconhecendo nossos pecados e tentando corrigi-los me-

receremos a misericórdia de D’us e novamente recebere-

mos Seu favor. Como um pai misericordioso que baniu um 

filho em desgraça, mas o recebeu de volta com mais cari-

nho e amor, após o filho ter enfrenta-

do o castigo e começado de 

novo, assim D’us nos re-

cebe de volta com amor e 

carinho ainda maiores que 

antes, e jamais os dois 

se separarão nova-

mente.

o jejum de tisha beav 
9 de av
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Há muito, muito tempo, quando o Segundo Templo 

estava para ser reconstruído, chegou o seguinte 

chamado para o povo judeu:

“Todo aquele que deseja participar na obra sagrada de 

construção do Templo deve apresentar-se agora!”

Imediatamente houve uma grande reação vinda de todas 

as partes da terra, todos clamando para terem permissão 

de contribuir com sua parte na reconstrução do Templo 

Sagrado.

Os homens sábios pediram para cuidar da construção da 

muralha sul, que ficava à direita do edifício, indicando que 

pessoas sábias sempre mostravam sua vontade de receber 

mais sabedoria virando-se para a direita nas suas orações.

Os sacerdotes da comunidade assumiram a construção 

da parede norte, onde seria erigida a mesa do sagrado pão 

da proposição do qual eles iriam se beneficiar.

Os membros das classes altas e os homens de poder 

na comunidade ordenaram aos seus servos e emprega-

dos que construíssem a parede leste, pois eles sempre 

buscavam um lugar no “lado leste”, onde o sol nascia; ali 

eles poderiam proclamar sua gratidão pelas abundantes 

bênçãos que D’us lhes concedia. Como eles próprios não 

fizessem o trabalho mas o transferiam aos empregados, 

estes fizeram a obra sem colocar o coração no serviço, e 

o resultado ficou longe de ser um sucesso; a parede leste 

ficou insegura e fraca.

Então vieram as massas pobres e, vendo que faltava ape-

nas a construção da parede oeste, lançaram-se ao tra-

balho com uma vontade de dar sua contribuição para a 

sagrada tarefa de construir o Templo. Ficavam gratos 

por qualquer parte ativa que lhes fosse permitida, e não 

perdiam tempo em preparar a argila para fazer os tijolos. 

Alegremente, dividiam o trabalho entre eles, e o ar ficava 

repleto de alegres canções que entoavam enquanto exe-

cutavam a tarefa.

Humildemente, mas com disposição, esses homens po-

bres, junto com suas esposas e famílias, colocaram tijolo 

após tijolo até que toda a parede ocidental ficou de pé, 

firme, ereta, perfeita.

Ao ver seu “trabalho de amor” completado, todos irrompe-

ram numa canção espontânea de orgulho, vinda de cora-

ções jubilosos e sinceros, cujos ecos chegaram até os céus. 

Anos depois, quando os judeus perderam seu país e sua 

independência e seu Templo Sagrado foi destruído pelos 

seus inimigos, a sagrada estrutura foi incendiada e redu-

zida a cinzas. Mas quando a fumaça se dissipou, pôde-

-se ver que apenas a parede ocidental tinha resistido ao 

ataque, um tributo silencioso às massas de pobres, que 

tinham empregado coração e alma para transformar num 

sucesso a construção de sua parede.

E no decorrer de todos os séculos, este muro ocidental 

ainda permanece de pé, esperando pelo dia em que os 

judeus recuperarão seu Templo com a vinda de Mashiach, 

que seja em breve. 

o muro ocidental
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Como o mundo vindouro
O Beit Hamicdash tinha duas qualidades opostas – 

espaço e não-espaço – ao mesmo tempo. Nossos Sábios 

declaram que “o local da Arca não fazia parte das medidas 

do Santo dos Santos”. O Santo dos Santos media vinte 

cúbitos quadrados, e a Arca em si, que ficava no centro 

do Santo dos Santos, media 2 cúbitos por 1 cúbito. 

No entanto, fosse qual fosse a maneira que alguém a 

medisse, a distância entre a parede da Arca e a parede do 

Santo dos Santos era de 10 cúbitos.

Essa maravilha ocorria no Beit Hamicdash porque o Tem-

plo estava no nível espiritual do Mundo Vindouro, quando 

o espaço será transcendido, pois a existência do mundo 

material será então vista como realmente é – um fluxo 

externo da Luz Divina dentro dele. (sefer hamaamarim)

vvv

um mundo diferente 
Dentro do Beit Hamicdash era possível sentir e reconhecer 

a Divindade de maneira visível, como declaram nossos 

Sábios : “Ia-se para ver [D’us] e para ser visto [por D’us].” 

Como resultado, o Beit Hamicdash estava num plano 

completamente diferente de existência. Quem entrasse 

no Beit Hamicdash sentia a Divindade como algo que era 

auto-evidente, não como algo que se tinha de procurar. 

Além disso, a pessoa não sentia a própria existência. 

(b’sha’ah shehikdimu )

dentro de todo e Cada um
Quando o Eterno, bendito seja, nos ordenou “Façam para 

Mim um Micdash, e Eu habitarei dentre eles” (Shemot 

25:8), o resultado foi a construção no coração de todo 

judeu presente, e também no coração de todo judeu que 

nasceria no futuro, de um Beit Hamicdash microcósmico.

Quando um judeu entrava no Templo, então o Beit 

Hamicdash macrocósmico era refletido e revelado no Beit 

Hamicdash microcósmico. (sefer hasichot)

vvv

o serviço do homem e a reveLação da 
sheChiná 
Duas coisas principais ficaram conhecidas como resultado 

da Akeidá (Sacrifício) de Yitschak sobre o altar, como é 

explicado por Maimônides em seu Guia (III, cap. 24):

A primeira está ligada ao serviço do homem. Pela sua 

disposição em cumprir a vontade de D’us, Avraham nos 

ensina a que ponto podem chegar o amor e reverência 

a D’us. A segunda envolve a revelação da Shechiná – A 

Presença Divina.

A Akeidá prova a verdade da profecia, pois Avraham foi 

ordenado numa visão profética a sacrificar seu filho. Se 

ele tivesse a menor sombra de dúvida sobre a verdade de 

sua experiência profética, não teria encontrado em sua 

alma a força para cumprir este ato enorme.

Ora, a Akeidá ocorreu no lugar sobre o qual o Beit 

Hamicdash mais tarde seria construído. Os dois aspectos 

acima mencionados são semelhantes às duas formas 

básicas de serviço encontradas no Beit Hamicdash: o 

serviço do povo judeu através das oferendas, e a revelação 

da Divina Presença no Templo. (likutei sichot)

vvv

a diferença entre o mishCan e o Beit 
hamiCdash
O Mishcan (Tabernáculo) foi construído com materiais 

provenientes dos reinos animal, vegetal e inanimado. A 

tenda externa foi feita de peles de animais, as estacas 

que formavam as paredes eram feitas de madeira, e os 

soquetes de prata nos quais as vigas de madeira eram 

Pérolas chassídicas
sobre o Beit hamicdash
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* Lista parcial
Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br

Levi Yitschak Benzecry 12 Tamuz 2 jul
Chaim Ossowiecki  14 Tamuz  4 jul
Jairo Lichewitz  16 Tamuz  6 jul
Milton Abramovich  17 Tamuz  7 jul
Daniel Azulay  17 Tamuz  7 jul
Reuven Abergel  19 Tamuz  9 jul
Maurício Schaffer  23 Tamuz  13 jul
Ricardo Susyn  23 Tamuz  13 jul
Alexander Friedman  24 Tamuz  14 jul
Shimon Brand  26 Tamuz  16 jul
Guilherme Goldenberg  26 Tamuz  16 jul
Roberto Leon  27 Tamuz  17 jul
Leo Scemes Altman  27 Tamuz  17 jul
Rafael Frenkel  2 Av  21 jul
Ariel Lask  2 Av  21 jul
Sharon Wajchenberg  2 Av  21 jul
Tishbi Michaan  3 Av  22 jul
Joe Faintuch  5 Av  24 jul
Ari Eskinazi  6 Av  25 jul
Henry Gotlieb  9 Av  28 jul
Daniel Milner  9 Av  28 jul
Haim Dayan  11 Av  30 jul
Luis Rosenbaum  11 Av  30 jul

nossas alegrias

colocadas, bem como o piso de terra, eram de 

matéria inanimada.

O Beit Hamicdash (o Templo), porém, era feito 

quase exclusivamente de matéria inanimada – pedra 

e terra.

A explicação é a seguinte: o Mishcan era uma morada 

temporária para a Presença Divina neste mundo. 

Portanto, refletia a estrutura da ordem física – a 

cadeia do ser do mais alto ao mais baixo; do animal 

ao vegetal e então para objetos inanimados.

O Beit Hamicdash, em contraste, era uma morada 

permanente para a Presença Divina neste mundo. 

Desta forma reflete a estrutura do ser no Mundo 

Vindouro, quando a espiritualidade do inanimado vai 

superar aquela do reino vegetal e do animal.

 (torah or, bereshit)

vvv

não É um Lugar Comum 
Sobre a localização do Beit Hamicdash, Yaakov 

Avinu comentou: “D’us (Havaye) certamente está 

neste lugar, e eu não sabia disso.” (Bereshit 28:16-17)

Onkelos traduz as palavras: “Quão impressionante 

é este local” em aramaico como: “Este não é um 

lugar comum”. O mundo terreno em geral pode ser 

considerado como “um lugar comum” porque foi 

criado através dos Dez Pronunciamentos. No entanto, 

o local onde ficava o Beit Hamicdash não pode 

ser considerado como uma faixa comum de terra, 

contígua a, e comparável, ao restante da criação. O 

mundo foi criado através dos Dez Pronunciamentos, 

e cada um deles começa com as palavras: “E Elokim 

disse…” O Nome Elokim significa uma restrição da 

Divindade, resultando na multiplicidade da criação. 

Este Nome portanto é igual em valor numérico à 

palavra hatevah – natureza.

A área sobre a qual o Beit Hamicdash ficava, porém, 

está associada com o Nome Inefável, o Tetragrama 

(conhecido como Havaye na terminologia chassídica), 

como disse Yaakov: “D’us (Havaye) certamente está 

neste local.” (Kuntres shabat nachamu)

w Mazal tov ao Rafael e Lilian 

Loeb pelo nascimento do filho 

Menachem Mendel.

w Nasceu Ester Sharon, neta do 

Rabino Chaim e Essia Kuszer e filha 

de Lea e Yochanan Tawil. Mazal tov!

w Parabéns a Gisele e Abrão Arbeter pelo nascimento 

da filha Chaya Sara. Mazal tov também à avó Marly 

Wolk e à bisavó Renata Fermann. 

w Felicidades ao Rabino Yossi e Chani Alpern pelo 

casamento de sua filha Chaya com Rabino Menachem 

Mendel Raskin, filho do Dayan Rabino Levi Yitzchok e 

Bassie Raskin, de Londres.

w Nasceu o filho de Sandra e Roberto Cuschnir. Mazal 

tov também aos avós Sacha e Tania Kalmus e Jayme e 

Ana Cuschnir.

w Parabéns a Marcelo e Thais Schvartz pelo 

nascimento da filha Yael. 

w Mazal tov a Denise e Daniel Bekhor pelo casamento.

aniversariantes de julho *
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Histórias chassídicas
Uma QUestão De aboRDagem
Um homem pobre certa vez foi queixar-se a Reb Morde-

chai de Neshchiz: ele mal conseguia ganhar seu sustento, 

e mesmo assim somente com trabalho duro.

Disse o tsadik: “Mas está escrito na Torá: ‘Pelo suor da tua 

face comerás o pão!’”

“Se ao menos,” disse o homem, “depois de toda aquela la-

buta eu tivesse pão suficiente, então não reclamaria.”

O tsadik lhe reassegurou: “Dizem que não é saudável co-

mer muito depois de transpirar…”

o tentaDoR não É tentaDo 
Na infância Reb Eliezer de Dzikov fez uma grande travessu-

ra e foi repreendido pelo seu pai, Reb Naftali de Ropshitz. 

“Não é minha culpa,” disse o garoto, “porque recebi uma 

má Inclinação, que procura tentar-me, e fui convencido.”

“Além disso,” respondeu o pai, “você deveria usar o exem-

plo da Má Inclinação. Olhe como ela cumpre fielmente seu 

dever de seduzir as pessoas, exatamente como foi ordena-

da a fazer.” “Sim”, retrucou o menino, “mas a Má Inclinação 

não tem uma má inclinação para tentá-la a não cumprir seu 

dever, enquanto com uma pessoa ‘o pecado se arrasta à 

porta’ – é a Má Inclinação – pronta a seduzir.”

apenas Uma casa De D’Us 
Reb Meir de Premishlan certa vez foi rezar numa determi-

nada sinagoga na Galícia que estava num estado de conser-

vação deplorável. Ele abriu a porta quebrada, observou lá 

dentro os visíveis sinais de negligência e disse em voz alta: 

“Como este local está assustador! Esta nada mais é que a 

casa de D’us!” Os chassidim que o rodeavam não entende-

ram sua intenção, e portanto presumiram que seu Rebe 

sem dúvida tinha em mente alguns impressionantes misté-

rios que estavam ocultos em suas palavras. Vendo que eles 

não o tinham compreendido, ele explicou as próprias pala-

vras: “Como este local está assustador!” – Na verdade, é li-

teralmente perigoso entrar aí. “Esta é nada mais que a casa 

de D’us” – pois vejo que não tem donos para cuidar dela, 

ao contrário das outras casas nessa cidade, que parecem 

todas serem mantidas num bom estado de conservação.”

paRa ti, com amoR
Quando Reb Meir de Premishlan era jovem, antes de se 

tornar Rebe, seu sustento vinha de uma única vaca leitei-

ra. Até então, ele sempre vivera tão modestamente quanto 

possível, a fim de ter recursos para comprar carne e dis-

tribuí-la aos pobres em honra ao Shabat. Essa prática ele 

manteve até uma idade avançada, suplementando suas 

magras economias com esmolas que ele mesmo coletava.

Numa quarta-feira, vendo que não tinha uma única moeda 

de cobre para comprar carne para os pobres, ele sentou-se 

para pensar no que poderia fazer – até que a solução lhe 

ocorreu. Mandaria abater sua vaca, e distribuiria a carne aos 

pobres. Na calada da noite ele levou a vaca ao shochet e a 

fez abater, e conseguiu distribuir toda a carne aos pobres 

enquanto ainda estava escuro. Cedinho pela manhã sua 

esposa saiu para ordenhar a vaca, e ficou surpresa por não 

encontrá-la em lugar algum. Quando toda sua busca foi 

em vão, ela levou a triste notícia ao marido: a vaca se fora!

O tsadik logo a acalmou: “A vaca não está perdida, D’us não 

o permita. Ela subiu ao céu.”

integRiDaDe
Reb Yechezkel de Shiniva, filho de Rabi Chaim de Zanz, 

era muito conhecido por amar a verdade e detestar a men-

tira. Seu pai atesta em uma de suas respostas: “Você pode-

ria dar-lhe tudo que este mundo tem a oferecer, e ele não 

voltaria atrás em sua palavra.”

Um alfaiate fora certa vez contratado para fazer uma roupa 

para um de seus netos, e quando ele a levou para ser pro-

vada, o menino recusou-se a tirá-la. Somente quando o al-

faiate lhe prometeu que faria lindos bolsos ele concordou 

em separar-se da roupa nova. O tsadik então insistiu que o 

alfaiate fizesse bolsos exatamente como prometera “pois 

eu não quero que o menino se acostume a dizer mentiras.”

Em outra ocasião ele passou o Shabat na casa de um de 

seus chassidim, e em sua homenagem o anfitrião enfeitou 

a mesa com um candelabro novo de prata, adquirido espe-

cialmente para a ocasião.

“Tanto falsidade quanto vaidade!” disse o Rebe, e pediu 

para que fosse removido da mesa.

Um estatUto com pReceDente 
Como seu protesto: O clamor de uma donzela a quem o 

povo de Sodoma tinha torturado até a morte porque ela ti-

nha dado esmolas a um mendigo (Rashi).

Quando Reb Levi Titschak aceitou o cargo de rav de Ber-

ditchev, ele estipulou que os líderes leigos não deveriam 

sobrecarregá-lo com convites para as reuniões comunitá-

rias, a menos que algum novo costume estivesse para ser 

ordenado.

No devido tempo eles marcaram uma reunião na qual seria 

introduzido um novo regulamento; que dali em diante os 

mendigos seriam proibidos de bater às portas dos mora-

dores; em vez disso, eles receberiam uma quantia mensal 

do baú da comunidade. Em antecipação do novo estatuto, 

convidaram Reb Levi Yitschak e, durante a reunião, expli-

caram a proposta.

Reb Levi Yitschak protestou: “Meus irmãos! Não combina-

mos que eu não seria incomodado com discussões sobre 

velhos regulamentos?”

“Com seu perdão, Rabino, esta é uma nova peça de legis-

lação!”

Reb Levi Yitschak não ficou convencido: “Não há nada de 

novo na sua proposta. Na verdade, ela tem uma história an-

tiga, da época de Sodoma e Amora. Eles também tinham 

um estatuto proibindo as pessoas de dar esmolas aos ne-

cessitados…”

A proposta foi retirada da agenda na mesma hora.
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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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