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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

B’H

SINAGOGA COM NOVO VISUAL
A sinagoga mudou seu layout nas semanas que an-

tecederam as Grandes Festas.

A Bimá (mesa central onde se faz a leitura da Torá) 

desceu ao nível do piso, integrando melhor o pú-

blico e possibilitando uma visualização global e 

ampla do ambiente na ala masculina. O piso em 

frente ao Aron Hacodesh (Arca Sagrada) foi rebai-

xado fi cando com um único degrau que recebeu 

novo revestimento. O Aron Hacodesh foi  totalmen-

te remodelado recebendo portas em madeira com 

aplicações douradas e cortinas novas: verde para 

o ano todo e branca para uso nas Grandes Festas, 

bordadas com lindos adornos e vindas de Israel. 

Aguardem novidades na ala feminina: novo piso e 

vidros espelhados serão colocados nas próximas 

semanas oferecendo maior conforto e visibilidade.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Entrevista exclusiva com 
Daniel Hershkowitz,
Ministro da Ciência e 
Tecnologia de Israel. 
Pág. 14

7 PERGUNTAS
Rabino Yossi Alpern 
fala sobre desa� os e 
conquistas do Beit Chabad 
Central. Pág. 17

MEMÓRIAS
A inauguração da 
sinagoga e carta do Rebe 
com bênçãos de sucesso.
 Pág. 22

destaques 
da edição

Salão do Buffet França lotado de mulhe-
res que foram confraternizar e inspirar-se 
antes das Grandes Festas

25 ANOS
TARDE DAS MULHERES
A Divisão Feminina Chabad cele-

brou 25 anos do seu tradicional 

encontro anual no Buffet França 

reunindo quase 700 mulheres.

O evento que teve início às 11h 

contou com palestra da renomada 

dermatologista Dra. Denise Steiner 

lotando o salão superior.

O grupo O Boticário fez uma exi-

bição de maquiagem dando dicas 

de produtos e como aplicá-los em 

duas versões: para todo dia e para 

festas.

O salão de baixo recebeu conforta-

velmente todas para o almoço com 

palestra do Rabino Shabsi Alpern 

seguida de toque do shofar, em um 

momento emocionante.

Todas levaram de lembrança uma 

linda sacola prata com livro de Sal-

mos e novas publicações do Beit 

Chabad. Págs.18 a 21
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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.

A

expediente
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mensagem do Rabino

Educação: 
um esforço constante

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil

3 BC NEWS

O fim do ano letivo está se aproximando e é um momento de grandes decisões 

para os pais que têm filhos em idade escolar. Como resolver essas dúvidas? 

Abaixo um palpite de nossa parte:

O 5º Rebe declarou: “Assim como colocar tefilin todo dia é um mandamento obri-

gatório a todo judeu, independentemente se ele é um grande erudito de Torá ou 

uma pessoa simples, assim também, é uma obrigação absoluta para todo judeu 

dedicar meia hora todos os dias para refletir sobre a educação dos filhos e fazer 

tudo ao seu alcance – e na verdade, além do seu alcance – para incentivá-los a 

seguir o caminho no qual estão sendo guiados.”

Esse grito vindo do coração foi dado em 1904. Muito mais, então, ele se torna 

primordial hoje, mais de um século depois, quando é lançado a pais que estão 

enfrentando os imensos desafios culturais do mundo ocidental!

Criar nossos filhos obviamente não é algo casual: deve ser muito bem formula-

do. Isso acarreta mais do que simplesmente decidir sobre escolas e suas outras 

atividades. 

Portanto, os pais responsáveis perguntam a si mesmos: quais conceitos e valores 

espirituais queremos comunicar aos nossos filhos? Como isso pode ser feito da 

melhor forma? Quão preparados nossos filhos estão para aceitá-los?

Se o nosso sustento dependesse do resultado de uma importante reunião de ne-

gócios, não levaríamos o assunto de maneira leviana; iríamos nos preparar ardua-

mente durante horas, até dias ou semanas. Como educar judaicamente os nossos 

filhos é um objetivo tão importante como esse, e obviamente merece o mesmo 

esforço, ou até mais. Em última análise, a questão depende principalmente de 

nós, porque há muitos elementos importantes na educação de nossos filhos que 

nenhuma escola, nem a melhor delas, pode dar-lhes. Que o bom D’us nos ilumine 

para tomar decisões positivas e corajosas.
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MINYAN DIÁRIO
Shacharit

Segunda a sexta-feira
1º minyan – 6h30
2º minyan – 7h45 
Domingos e feriados – 8h05

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira
Até 19 de outubro – 18h
A partir de 21 de outubro – 
19h00

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras às 18h
A partir de 26 de outubro – 
19h00

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 
estudo de Pirkê Avot – 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

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

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!

* a partir de 26 de outubro às 19h

CABALAT SHABAT  
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 18H*

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
Um empolgante programa para meninos e meninas 

da 1ª à 5ª série. Venha e desfrute no Tsivot Hashem 

de um lanche fantástico, prêmios, jogos e histórias. 

Todo Shabat à tarde logo após Minchá de Shabat

 w Julio Spritzer (Yahrtzeit do sogro Nachman Herz ben 
Hersh Tsvi, aniversário dos filhos e Yahrtzeit do pai 
Itschac ben Simcha)

 w Família  Ossowiecki (noivado de Dvora Lea e Mendi Levy)

 wMelany Torres (Yahrtzeit do pai Avraham ben Shlomo)

 w Joel e Jacob Faintuch (Yahrtzeit do pai Wolf Faintuch)

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
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Col HaColel
A VOZ DO COLEL

TROCAR

quem pode participar: 
Todas, tanto professoras, alunas, como Anash em geral.

O projeto divide-se em dois grupos:
A. Às que se dedicam ao ensino e estudo, e moças a partir do segundo colegial – 100 sichot do 
livro Shulchan Shabat.

B. A Anash em geral, e moças até o primeiro colegial – 50 sichot do livro Shulchan Shabat.

Regras:
 w O início da campanha será no domingo – 1º dia de Chodesh Elul 5772, 19 de agosto de 2012. 

 w O término da campanha será na terça-feira, data magna de 5 de Tevet 5773, 18 de dezembro de 
2012, com farbrenguen.

 w Na inscrição será entregue uma apostila em PDF com as 100/50 sichot a serem estudadas, 
assim como 100/50 perguntas (das quais serão escolhidas 20/10 para as provas).

 w Ao grupo A haverá uma prova de 20 questões entre as 100. Cada uma será avaliada de 1 a 5 
pontos, sendo 100 pontos a nota máxima.

 w Ao grupo B haverá uma prova de 10 questões entre as 50. Cada uma será avaliada de 1 a 10 
pontos, sendo 100 a nota máxima.

 w A prova será escrita, na qual cada resposta poderá consumir 5 linhas apenas.

INSCRIçÕES: 
A partir de 15 de agosto de 2012, com Rabino Shalom Ber Gourarie: 99935-1411, 3051-6472 e 
sbgourarie@gmail.com ou com Rabino Eliahu Stiefelmann 7810-1437 e rabinoeliahu@gmail.com

Prêmios: 
4 passagens ao Rebe para 10 de Shevat 5773, sendo 2 para cada grupo. 

AULAS: 
O Rabino Yaacov Nurkin ministrará aulas para homens e mulheres sobre a matéria da semana no 
Colel aos domingos e terças-feiras das 19h15 às 20h15. 

Campanha de Estudo da Obra 
Shulchan Shabat 

PARA O PÚBLICO FEMININO

Realização: Colel Esther Alpern do Beit Chabad Central
Rabinos responsáveis: Dubi Nurkin e Eliahu Stiefelmann

Em parceria com Vaad Rabanei Anash
Dedicado aos 200 anos do falecimento do primeiro Rebe (Alter Rebe) 5573-5773

Atendendo à grande adesão do 

público feminino, oferecemos 

mais 4 passagens ao Rebe 

(2 para cada grupo de moças / mulheres)
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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 13 de outubro.

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

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

20:00 Eliahu Stiefelmann
 Investindo em nosso futuro (jovens)

20:15 Guershi A. Goldsztajn
 Preparando-se para o Bar Mitsvá

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 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 **

11:15 Dovber Nurkin
 Salmos **

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

12:30 Avraham Steinmetz
 Ética Talmúdica *** (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
 Cabalá (residência em Pinheiros)

QUARTA-FEIRA

13:00 Avraham Steinmetz
 Ética Talmúdica *** (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

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

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 chassídica pós orações da manhã

13:15 Shamai Ende
 Empolgação espiritual *

*16:50 Shabsi Alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

*17:50 Israel e Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

*18:00 Shabsi Alpern
 Ética dos Pais

*18:00 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **

*A partir de 26 de outubro, acrescentar 1 hora ao  
horário indicado
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SEMPRE AO SEU LADO

CHÁ DA TARDE
PALESTRA
Ricardo Berkiensztat, Vice-Presidente Executivo da FI-

SESP, foi convidado para falar sobre o papel da Federação 

Israelita junto à comunidade e Israel no contexto mundial. 

Sua participação agradou muito pelo seu encanto como 

pessoa e domínio da oratória. Sueli Schreier, assessora 

executiva da terceira idade da FISESP, que o acompanha-

va, descreveu a integração promovida uma vez ao mês em 

encontro de todas as coordenadoras de grupos da tercei-

ra idade na sede da entidade. Além da troca de ideias e 

projetos há uma preocupação maior em promover ativi-

dades para esse segmento, levando em consideração que 

as novas descobertas na medicina, cuidados preventivos e 

conscientização têm sido fatores decisivos para a elevação 

dos índices de expectativa de vida. Vanessa, coordenadora 

do nosso grupo Chá da Tarde, foi convidada por Sueli para 

participar da próxima reunião, elogiando a iniciativa do Beit 

Chabad pela criação do grupo. 

EM PREPARAÇÃO ÀS GRANDES FESTAS
Sarah Steinmetz proferiu palestra sobre diversos costu-

mes de Rosh Hashaná dando dicas de alimentos e mon-

tagem de cardápios. Cada uma recebeu uma apostila com 

receitas deliciosas para comemorar as Grandes Festas. 

ENCONTRO COM LISA
A psicóloga Lisa Wajbrot abordou o tema “Reflexões em 

Rosh Hashaná: Como Lidar com as Pessoas”. O encontro 

com Lisa, mais que uma palestra, tem se transformado 

em uma terapia de grupo, em que há trocas e aconselha-

mentos. Ela já conquistou o grupo por tornar os encontros 

descontraídos em que todas recebem boas lições para a 

vida. Desta vez também sairam ganhando até fisicamente: 

Lisa sorteou livros e presenteou cada uma com bijuterias 

de sua coleção com votos de Shaná Tová. 

ROSH HASHANÁ
Rabino Yossi Alpern falou sobre a celebração de Rosh 

Hashaná e a criação do homem em uma abordagem mais 

espiritual sobre a festa. Em seguida tocou o shofar em um 

momento de muita emoção. Ele salientou que se as se-

nhoras presentes por algum motivo não puderem compa-

recer à sinagoga podem solicitar o serviço do Beit Chabad 

de ir até suas residências para tocar o shofar. Bolo de mel 

foi servido no lanche, e todas levaram para casa chocolate 

e mel para um ano bom e doce. Que seja recheado com 

muita saúde!

Acima, Sueli Schreier, assessora executiva da terceira idade da FISESP 
e Ricardo Berkiensztat, Vice-Presidente Executivo da entidade em 
encontro do Chá da Tarde

Muito participativas, as integrantes do Chá da Tarde prestigiaram a 
Tarde das Mulheres no Buffet França. Abaixo, encontro com Rabino 
Yossi Alpern

Todas as senhoras da comunidade estão convidadas a participar gra-
tuitamente do grupo Chá da Tarde. Para inscrever-se é só entrar em 
contato com Vanessa pelo telefone: 3087-0313 ou vanessakrosen-
baum@chabad.org.br
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GASTRONOMIA

Ceviche à moda judaica

Prato típico do Peru, com-
posto basicamente de peixe, 
limão e cebola, o ceviche é 
uma iguaria muito apreciada 
no mundo todo, por ser uma 
entrada saborosa, refrescante 

e de fácil preparo. 

As inúmeras variações ficam 
por conta do gosto de cada 
um, e aqui, como não pode-
ria deixar de ser, a receita é 
acrescida de ingredientes 
que lhe conferem um toque 
bem judaico.

INGREDIENTES:
w 6 filés de robalo, pescada 

branca ou tilápia cortados em 

tiras (aproximadamente 900 gramas)

w suco de 2 limões sicilianos

w 1 pimenta-dedo-de-moça sem 

sementes, picada 

w 1 beterraba crua ralada

w 1 /2 maço de salsinha picada

w 2 cebolas roxas cortadas em fatias 

bem finas 

w 6 colheres de sopa de tahine

w 2 colheres de sopa de água 

w sal a gosto

MODO DE PREPARAR: 
Misture o peixe com o suco de limão, a pimenta-dedo-de-

moça e o sal. 

Acrescente a cebola e a salsinha e deixe marinar por cerca 

de 20 minutos (não por mais tempo, para que o peixe não se 

desintegre).

Distribua a mistura em seis taças individuais. Decore com a 

beterraba ralada.

Misture o tahine com a água e regue as porções de ceviche.

Cubra as taças com um filme plástico e leve-as à geladeira por 

no máximo 40 minutos.

Sirva em seguida, com croutons como acompanhamento.

Rendimento: 
6 porções

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

depoimento
Criança... Como é bom ser criança, 

brincar, pular, gritar, sorrir e chorar. 

Não há nada mais gratificante que um 

sorriso ingênuo e sincero, alegre e espon-

tâneo, causado por uma divertida palha-

çada de um simples palhaço. 

Esta semana minha família e eu volta-

mos a ser criança, brincamos e nos di-

vertimos.Tudo graças ao Projeto que não 

tem esse nome por acaso. Trás, além de 

felicidade, muitos outros adjetivos mara-

vilhosos. 

Nesse momento de dor e aflições até es-

quecemos os nossos problemas. 

Uma iniciativa muito bacana dos seus 

fundadores e uma ótima organização.  

Queria agradecer a todos, desde as pes-

soas que nos ajudaram no hotel, até as 

que nos acompanharam nos passeios. 

Desejo tudo de bom e que continuem 

fazendo esse lindo trabalho por muitos 

anos àqueles que mais precisam.

Antonio Dionizio
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SEMPRE AO SEU LADO

NOVAS PUBLICAÇÕES À DISPOSIÇÃO
O Beit Chabad Central lançou várias publicações úteis para o mês 

de Elul antecedendo Rosh Hashaná e que estão à disposição de 

todos. O  Guia para as Grandes Festas, o tradicional Calendário de 

Bolso para 5773, e um kit especial para acendimento das velas de 

Shabat, que podem ser retirados gratuitamente em nossa porta-

ria. Foi lançada também uma edição especial do livro de Salmos 

que já esgotou.

CURITIBA + 30 
No dia 20 de setembro o Beit Chabad 

do Paraná festejou seu 30º aniversário. 

O público que lotou o teatro Fernanda 

Montenegro, em Curitiba, curtiu mo-

mentos muito especiais 

com um show inédito do 

cantor israelense Dudu Fi-

sher. Parabéns ao Rabino 

Yossef e Tila Dubrawsky e 

a toda a comunidade.

NOVAS PUBLICAÇÕES À DISPOSIÇÃO
O Beit Chabad Central lançou várias publicações úteis para o mês 

de Elul antecedendo Rosh Hashaná e que estão à disposição de 

todos. O  Guia para as Grandes Festas, o tradicional Calendário de 

Bolso para 5773, e um kit especial para acendimento das velas de 

Shabat, que podem ser retirados gratuitamente em nossa porta-

ria. Foi lançada também uma edição especial do livro de Salmos 

que já esgotou.

Momentos do animado show com Dudu Fisher, 
artista israelense de sucesso na Broadway
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Venham festejar um animado

Simchat Torá
segunda-feira, dia 8/10

a partir das 19h

Delicioso Kidush e Sushi

As crianças ganharão 
bandeirinhas e guloseimas

Beit Chabad Central | Rua Melo Alves, 580

B”H

O Simchat Torá Men estará 
aguardando vocês!

O Beit Chabad Central deseja a você e à sua família um Chag Samêach!
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TSIVOT HASHEM
NOVIDADES NAS MESSIBOT SHABAT
As crianças que frequentam o Beit Chabad Central  durante as 

tefilot (orações) de Shabat sempre têm a oportunidade de par-

ticipar de diversas atividades programadas para elas: as Messi-

bot Shabat.

A novidade é que as meninas têm agora uma nova programação 

mensal criativa e divertida. A primeira atividade foi a montagem 

de um scrapbook com temas de Rosh Hashaná; foi realizado em 

motsaei Shabat com pizzada, que contou com a participação de 

40 meninas. O espaço reservado para elas no quinto andar re-

cebeu novas mesas e cadeiras, brinquedos e piscina de bolinhas 

permanente. Venha participar também!

BEIT CHABAD PROMOVEU SHABATON COM 
PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE ISRAEL
Dez professores universitários de Israel que fazem parte do Dahan Center da Uni-

versidade Bar Ilan estiveram em S. Paulo para participar da conferência Interna-

cional de Comunidades Judaicas na América Latina. Ao buscarem informações no 

Beit Chabad sobre os serviços de Shabat, ficaram surpresos e agradecidos pela 

imediata hospitalidade: foram os convidados principais do Shabaton oferecido 

que contou com a participação de famílias e membros da sinagoga em uma ale-

gre e descontraída integração.  

Venham festejar um animado

Simchat Torá
segunda-feira, dia 8/10

a partir das 19h

Delicioso Kidush e Sushi

As crianças ganharão 
bandeirinhas e guloseimas

Beit Chabad Central | Rua Melo Alves, 580
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O Simchat Torá Men estará 
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Bandeira_lado1aA.pdf   9/19/07   11:13:15 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Simchat Tora Branco.pdf   1   24/09/12   11:32

BCNews_out12b.indd   13 24/09/12   11:34



14 BC NEWS

Como o senhor vê a competitividade do Brasil na 
área de ciência e tecnologia?

Nos últimos anos a competitividade brasileira cres-

ceu muito. O Brasil tem evoluído no campo das pes-

quisas e da tecnologia. É uma potência emergente 

no setor. No momento de globalização pelo qual 

o mundo passa não é possível alcançar o progres-

so científico sem a cooperação entre os países e os 

cientistas. O Brasil tem se destacado neste cenário e 

se tornou um país interessante para realizar parce-

rias com Israel.

Quais as áreas do Brasil que mais se destacam, 
na visão do governo israelense?

O Brasil tem se destacado em áreas como a Medi-

cina e no desenvolvimento de energia renovável, o 

que é muito importante para Israel. Buscamos alter-

nativas para substituir a gasolina como combustível 

para os veículos e ampliar as opções em uso susten-

tável dos biocombustíveis. Já temos o carro elétrico 

e, além da importação, queremos adquirir tecnolo-

gia para a produção de etanol, uma tecnologia bas-

tante evoluída no Brasil.

Qual a importância da ciência e tecnologia para 
Israel?

Trata-se de uma área vital para o nosso país. O go-

verno destina 5% do orçamento anual para o setor, 

o mais alto percentual entre todos os países. Somos 

uma nação pequena, que busca a paz e a segurança 

permanentemente, e com poucos recursos naturais. 

O desenvolvimento científico e a tecnologia de pon-

ta ganharam importância para nos tornarmos rele-

vantes no cenário internacional. Hoje sou recebido 

em todos os países com muito interesse, já que so-

mos reconhecidos como líderes mundiais em pes-

quisa e inovações tecnológicas.

Os conflitos e as constantes ameaças de guerra 
não prejudicam o desenvolvimento tecnológico 
de Israel?

Não atrapalham em nada. Precisamos seguir em 

fren te independentemente dessa questão. Como 

eu já disse, Israel é um país pequeno e o desenvolvi-

men to de seus recursos humanos é que o permite 

se manter forte. Uma guerra não desestimula nosso 

de sen volvimento científico, porque nosso campo de 

Daniel Hershkowitz, 59 anos, defendeu a integração entre religião e 

ciência, em entrevista exclusiva à BC News, concedida durante sua vi-

sita ao Brasil, no início de agosto. Ele, que é líder do partido Habayit 

Hayehudi, exerce a função de rabino da comunidade de Ahuza, em 

Haifa, cidade onde nasceu. Além de político e religioso, Hershkowitz é 

professor de matemática do Instituto Technion.

A visita do ministro ao Brasil teve como objetivo manter e aprimorar 

o intercâmbio científico entre os dois países. Hershkowitz esteve em 

Brasília onde se encontrou com nossos ministros, visitou a FAPESP, 

em S. Paulo e participou de um jantar de Shabat com representantes 

da comunidade judaica do Brasil.

ENTREVISTA COM DANIEL HERSHKOWITZ
MINISTRO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ISRAEL

Por Eugenio Goussinsky*

EXCLUSIVO
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ação em ciência e tecnologia é amplo e nosso orçamento 

se mantém constante. Se houvesse a paz teríamos o mes-

mo grau de desenvolvimento tecnológico.

Como o senhor concilia sua função de rabino com a de 
político e cientista?

Não tenho conflitos quanto a isso. Cumpro todas as mi-

nhas atribuições de rabino, de uma grande comunidade 

da cidade de Haifa. Sigo os rituais sem que isso interfi-

ra em meus trabalhos. Pelo contrário, ajuda. A ciência é 

um campo de descobertas, trabalha para a vida. E D’us é 

a maior força da vida. A ciência não interfere em minha 

crença religiosa. Ambas caminham juntas.

Como o senhor vê o fato de Israel, um país baseado 
na religião, ter como um dos seus principais pilares a 
ciência e a tecnologia?

Também não existe conflito. A ciência e a tecnologia aju-

dam Israel a manter sua identidade. A ciência tenta enten-

der como funciona o mundo, e o judaísmo fala de quem 

criou este mundo, que se tornou um vasto campo para as 

descobertas científicas ajudarem o homem a se conhecer 

melhor.

Como cientista, o senhor acredita em milagres?
Em 11 de abril de 1945, forças aliadas desativaram o cam-

po de concentração de Buchenwald, na Alemanha. O ce-

nário era terrível, corpos espalhados, amontoados. De re-

pente, um pequeno grupo de sobreviventes, magérrimos, 

famintos, aproximou-se, assustado, do oficial americano, 

que era um rabino. O americano disse que eles estavam 

livres e se dispôs a ajudá-los. Traria o que precisassem: 

água, comida, medicamentos. Um menino esquelético, 

trêmulo de fome, que havia perdido toda a família, só pe-

diu os filactérios que os nazistas haviam lhe roubado. Ele 

recebeu os filactérios do rabino, foi recuperando as for-

ças com a reza, emigrou para Israel e reconstruiu sua vida, 

criou uma família. Ele era o meu pai. Eu, que usei aqueles 

filactérios no meu bar-mitsvá, cresci, casei-me, tornei-me 

matemático, ingressei em um instituto renomado, o Tech-

nion, tornei-me político, ministro e represento meu país, 

que há 64 anos não tinha nenhuma estrutura. Se isso não 

é milagre, então não sei o que é um milagre.

* Eugenio Goussinsky é jornalista e escritor, paulista, com cinco 
livros publicados e atuações nos jornais O Estado de S. Paulo e 
Jornal do Brasil. Atualmente é assessor de imprensa na Prefeitura 
de S. André

8:30 às 9:20
Ein Yaacov - Agadot do Talmud

Rab. Yossi Alpern

9:20 às 10:10
Mishlê - Provérbios

Rab. Dani Eskinazi

10:10 às 10:55
Tópicos da Parashá da Semana

Rab. Avraham Steinmetz

super-terças
AULAS SEMANAIS PARA O PÚBLICO FEMININO

ESPERAMOS 

POR VOCÊ!

PROGRAMAÇÃO
11:00 às 11:15
Cantando Músicas Judaicas em Hebraico

Morá Einat Rosenfeld

11:15 às 12:00
Tehilim - Salmos

Rab. Dubi Nurkin

12:00 às 13:00
Discursos Chassídicos

Sra. Sheila Barzilai
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LEV é uma organização que promove visitas a pessoas que encontram 

dificuldade para sair de casa, seja por doença, solidão ou por problemas 

particulares. Nessas visitas os voluntários levam alegria, atenção e bom 

humor, ajudando a melhorar seu estado emocional e espiritual. 

Para tornar-se 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 13h00 ou silvia@chabad.org.br

projeto lev

Ao lado nossa querida voluntária Ester Kruglensky 

em ação: ela faz periódicas visitas durante a semana, 

além de telefonemas aos visitados, confortando-os 

com palavras de solidariedade. Na foto com D. Ethel 

Gomberg, uma de suas visitadas.

O Projeto Lev presenteou voluntários e visitados com 

simpáticos cartões de Rosh Hashaná acompanhados 

por um delicioso cupcake de mel.

À direita, Maurice Sourour 
recebe visita do voluntário 
Bruno Beer e de Yael Alpern

Fani Albertinsky (à esquerda) recebe lembrança de Rosh Hasha-
ná da voluntária Tony Levy
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Que fatos mais marcaram a sua infância?
Os fatos que retratam o papel pioneiro que o Beit Cha-

bad teve em todo o judaísmo no Brasil. Lembro da visita 

de várias autoridades que vieram com frequência. O Beit 

Chabad Central tornou-se referência judaica vibrante 

e atuante em S Paulo. Tenho muitas cenas e exemplos 

em minha vida. Vou citar apenas um. Hoje comer casher 

é acessível, mas na minha infância eram poucos os pro-

dutos disponíveis. Lembro quando a minha mãe trazia o 

leite em leiteiras e fervia para que pudéssemos beber. Ou 

quando na noite anterior a Pêssach ela preparava o suco 

de uva. Isto marcou e formou quem eu sou hoje. 

Como é ser um sheliach do Rebe?
É uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tem-

po um privilégio. Provocar mudanças positivas e passar a 

fazer parte permanente na vida de tantas pessoas certa-

mente é um grande privilégio. 

Quais as atividades que você exerce no Beit Chabad?
Nosso trabalho é em equipe. Temos reuniões semanais 

de planejamento com todos os rabinos do Beit Chabad. 

Procuro acompanhar praticamente tudo que acontece 

em nossa entidade. Isto inclui a área financeira e admi-

nistrativa, me envolvo na área de comunicação, no pla-

nejamento de novos projetos etc. Realizo casamentos, o 

que demanda tempo e dedicação, e atuo como gabai da 

sinagoga no Shabat.

O que mais toma tempo do Beit Chabad?
O que mais demanda meu tempo sem dúvida é o atendi-

mento às pessoas. Seja respondendo e-mails recebidos 

de todo o Brasil e do exterior, atendendo ligações ou pes-

soalmente a quem busca orientação e aconselhamento. 

O fluxo é muito grande. 

Qual a contribuição que o Beit Chabad tem dado à co-
munidade em geral e à judaica?
A maior contribuição do Beit Chabad é o próprio fato de 

ele existir. Milhares de pessoas tiveram seu primeiro con-

tato com o judaísmo por intermédio do Chabad.

Conquistamos uma posição muito respeitada na cidade e 

no País. Onde há um evento importante acontecendo, lá 

estará um representante Chabad.

Os sites de todos os Beit Chabad do Brasil são baseados 

em nosso conteúdo com milhares de acessos diários. Ho-

je se uma pessoa faz uma busca no Google sobre conteú-

do judaico em português será com certeza direcionada a 

um site Chabad. 

Diversas publicações são lançadas anualmente, como 

Calendário de Bolso, Guia das Festas, Horário das Velas 

atendendo demandas de outras entidades. Setenta aulas 

semanais são ministradas dentro e fora de nossa sede. 

Nosso micvê tornou-se referência de beleza e é frequen-

tado por toda comunidade. Buscamos sempre atender a 

coletividade da melhor forma possível.

Quais são os grandes desafios do Beit Chabad? 
Tentar alcançar cada judeu, seja trazendo-o para frequen-

tar uma entidade ou levando o conhecimento da Torá e a 

prática das mitsvot até ele. Nos anos ‘70 o Rebe lançou a 

famosa Campanha das Mitsvot, e podemos testemunhar 

que um único ato, um tefilin, uma mezuzá, um micvê, 

mudaram a vida e conectaram centenas de famílias ao ju-

daísmo.

Quais são as conquistas de 5772 e metas para 5773?
Nossos sábios nos ensinaram, e o Rebe enfatizou, que 

um judeu equivale a um mundo inteiro. Toda vez que con-

seguimos trazer de volta ao judaísmo uma pessoa que se 

encontrava no outro extremo é uma conquista. Quando 

um menino de treze anos faz seu Bar Mitsvá e isto muda 

a vida de sua família, é uma grande satisfação. Há duas 

metas de grande porte para este ano: o lançamento ofi-

cial da Escola Judaica Online, que vem sendo preparada 

há um ano, e o início das obras da nova sede do Projeto 

Felicidade.
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Yael e Rabino Alpern ao lado das voluntárias sempre presentes Sarah 
Levy e Aninha Halpern, que receberam homenagem especial
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Este ano mudamos o programa. A data marcava 25 anos 

do evento que tem reunido anualmente centenas de se-

nhoras em um encontro inspirador antecipando as Gran-

des Festas. 

O programa foi dividido em dois momentos: pela manhã 

o enfoque foi a saúde e beleza da mulher e durante o al-

moço, inspiração espiritual para o ano que se inicia. 

Às 11h no salão superior (praticamente já lotado às 10h30) 

foi realizada palestra com data show pela consagrada der-

matalogista Dra. Denise Steiner que abordou o tema: “O 

que Você Deveria Saber Sobre a Sua Pele”. Em seguida, O 

Boticário fez uma demonstração de como obter um resul-

tado discreto realçando a beleza com uma maquiagem pa-

ra o dia e outra para a noite, com projeção simultânea onde 

todas puderam acompanhar o passo a passo com explica-

ções de Tati Pettena, maquiadora regional da empresa.

BODAS DE PRATA

Gisele França e Ariela Basiches Cecconello, responsáveis respectiva-
mente pelo serviço e pela decoração, também foram homenageadas

Sarah Steinmetz faz a abertura da Tarde das Mulheres
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No salão principal foi servido delicioso almoço com ser-

viço impecável do Buffet França, durante o qual foram 

projetados vídeos inspiradores. Rabino Shabsi Alpern 

proferiu palestra sobre o número “25 e Seus Mistérios”, 

seguido do tradicional e emocionante toque do Shofar. 

A sobremesa foi servida e maravilhosos prêmios foram 

sorteados no final. 

Agradecemos a todos nossos parceiros e voluntárias que 

contribuiram para o sucesso do encontro e a todas as mu-

lheres que vieram prestigiar o evento, que tem se consa-

grado como um verdadeiro tributo à mulher judia. 

Desejamos a todos sinceros votos de um ano bom e doce, 

repleto de bênçãos de saúde, alegrias e realizações físi-

cas e espirituais.

Dorothea Piratininga, Daisy T. Maltz, Suely Li-
chewitz, Cláudia Nigri e Sonia Weitman organi-
zaram a chegada

Diana Nasser, Jacqueline Beda, sua mãe Debora Beda 
e Enira Kattan recebem as convidadas entregando as 
sacolas com brindes

Vanessa Rosenbaum, Betina Hakim 
e Simone Steinecke contribuíram 
para o sucesso do evento

Vista parcial do salão lotado e o toque do Shofar por Rabino Alpern 
logo após sua palestra
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Nos detalhes: o convite, uma das bonecas da artista Suzy Gheler que deram um ar divertido ao evento e a sacola prata com brindes distribuída na entrada

Acima, a dermatologista Denise Steiner apresentou data show com o salão lotado, dando dicas 
preciosas sobre o tema: “O que você deveria saber sobre a sua pele”
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À direita, salão à espera das convidadas

O Boticário forneceu curso de auto-maquiagem utilizando entre seus produtos uma linha de longa duração. O 
resultado em duas versões, uma para uso diário e outra para festas, fez sucesso 

Todas as presentes receberam uma 
saco la prateada em couro ecológico 
prata contendo livro de Salmos, kit es-
pecial de Shabat, Guia das Festas, ca-
lendário de 5773, bircon, calendário da 
corrente de salmos e amostra de perfu-
me d’O Boticário
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Memórias
O Dia da Inauguração

“E eu darei a eles um lugar e um nome em minha casa e den-

tro de meus muros” (Isaías 56:5)

Por Rabino Shabsi Alpern

Momentos especiais na festa de inauguração: 
acima, David Roysen e sua esposa Clarisse; 
abaixo, a família que construiu a primeira 
sinagoga e micvê: Henri Cahen, sua esposa 
Mira e os filhos Tomas e Hana

O dia 1º de Nissan de 5737, 20 de março de 1977 foi um marco. Várias 

obras foram inauguradas: a  primeira sede própria do Beit Chabad 

Central com sua nova sinagoga, o micvê, uma biblioteca e a mudan-

ça do nome da rua para Rua Chabad. 

A edição da revista Chabad News estampava em sua capa a foto das placas 

da Rua Melo Alves com a Rua Chabad. O dia escolhido para ocorrer esses 

eventos foi a data da inauguração do Mishcan no deserto, o pequeno Santu-

ário que acompanhou o povo judeu em toda a sua jornada até sua chegada à 

Terra Santa: Rosh Chodesh Nissan.

Nossa entidade completava três anos de atividades incluindo visitas cons-

tantes a diversas comunidades como Belém, Porto Alegre, Curitiba, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, Recife. Inclusive palestras e contato com diver-

sos grupos em Campinas, Santos, S. Bernardo do Campo, Atibaia. Era im-

prescindível criar elos e aproximar todo judeu ao seu legado. A campanha 

de “Ufaratsta” lançada pelo Rebe era colocada em prática em todos os lo-

cais onde pudéssemos influenciar e aproximar as pessoas. A Torá desco-

nhece fronteiras. 

Tive o apoio de várias entidades que abriram suas portas para nos receber e 

disseminar conteúdo judaico por meio de aulas, palestras ou publicações. 

Posso citar a Wizo, Pioneiras, grupos da Unificada, B’nai Brit, escolas judai-

cas, Mosaico no rádio e na TV, Unibes, Hospital Albert Einstein, Clube A He-

braica, Lar dos Velhos entre outras.

Mas retornando ao dia da inauguração, após dias, meses e anos que se se-

guiram até nossos dias, nossa sinagoga é conhecida por ser um local silen-

cioso onde reina o respeito às nossas tradições e à concentração durante as 

preces. Um silêncio absolutamente fora do comum. O ambiente respeitoso 

tornou-se nossa marca registrada.

Conforme descrito por Tania Tarandach, na época: “O reboco das paredes, a 

camada de papelão e plástico recobrindo o cimento do chão [a sinagoga es-

tava ainda na fase de acabamento], tudo isso desaparece quando se iniciam 

os primeiros sons das preces…[era Rosh Hashaná]. Um jovem, ao redor dos 

11 anos, reza como há muitas gerações rezavam os nossos antepassados. O 

lamento de sua prece invade todo o recinto e as paredes nuas tomam cor, as 

luzes cintilam, o calor humano torna a sinagoga a verdadeira casa de D’us…”

Nosso enfoque na juventude surtiu muitos efeitos naquela época e nos dias 

atuais. Nós nos esforçamos a dar a todos respostas às suas infindáveis dúvi-

das e levá-los à prática de nossos preceitos. E o trabalho continua… 

22 BC NEWS
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carta do rebe pela ocasião da inauguração

Acima, capa da edição especial de nossa revista 
em homenagem à tripla inauguração

Pela Graça de D’us

Motsaei Shabat Codesh

Rosh Chodesh Adar, 5737

Brooklyn, NY

Saudação e bênção:

Tive o prazer de ser informado sobre 

a iminente múltipla inauguração da 

Sinagoga, Micvê, Bibioteca e Rua Cha-

bad na sua comunidade.

Qualquer uma dessas construtivas re-

alizações teria merecido ser celebrada, particularmente 

nos conturbados tempos presentes; quanto mais ainda, 

todas juntas.

A função da Sinagoga é servir como um elo de duas vias 

entre os seres criados e o Criador, pelo qual o homem se 

eleva em direção à Divindade através da adoração e da 

prece, e atrai as bênçãos de D’us, material e espiritual-

mente.

O Micvê é a base da vida da família judia, assegurando a 

pureza e a santidade da estrutura familiar e a continuida-

de das gerações futuras.

A Biblioteca, com seus livros de literatura sagrada e a sa-

bedoria de nossos Sábios, é uma fonte inesgotável de sa-

ber e virtude para iluminar o caminho do homem na vida. 

Na verdade, colocar tais livros à disposição dos leitores 

tem sido descrito por nossos Sábios  como “um ato de pe-

rene benevolência”.

E Rua Chabad, simbólica do “Caminho Chabad”, é para 

desenvolver o potencial intelectual da alma numa síntese 

harmoniosa com as emoções do coração a serviço de D’us 

e do próximo, com verdadeiro amor, alegria e inspiração, 

tendo sempre em mente que o princípio-guia é que “o es-

sencial é a ação”.

Nossos Sábios  disseram que “um acontecimento auspi-

cioso é destinado a um dia auspicioso.” É significativo que 

essa inauguração terá lugar em Rosh Chodesh Nissan, o 

dia historicamente associado com a inauguração do sa-

grado Tabernáculo de antigamente, e o primeiro dia do 

mês da Gueulá – a libertação da escravidão celebrada em 

Pêssach, assim como da futura e definitiva Redenção.

Grande na verdade é o mérito de cada um e de todos que 

tiveram parte em tornar realidade essa inauguração.

Queira D’us abençoar a cada um e a todos vocês pela sua 

ajuda no passado e ainda maior empenho no futuro, e 

conceda a todos vocês a Sua generosa abundância, mate-

rial e espiritualmente.

Com bênção,

(assinado)
M. Schneerson

Sara Teperman (à esquerda) presenteia Tatiana Belinky Gouveia pelo seu trabalho como 
tradutora da revista. À direita do Rabino Alpern, Julio Gouveia
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Matricule-se hoje para uma experiência

única no www.myJLI.com

Av. Paulista, 1793 - auditório

da

Você
SOB O PRISMA

Cabalá

Quem é você?

Descubra seu ser interior

Encontre verdadeiro significado 
e felicidade na vida

Alcance a perfeição em suas  
imperfeições

Você Sob o Prisma da Cabalá está 
repleto de inspiração e sabedoria para 
ajudá-lo a entrar em contato com a 
sua essência na busca da plenitude e 
felicidade.

Este curso de seis aulas lhe propor-
cionará as diretrizes para maximizar 
seu potencial no dia-a-dia, alcançar 
seu propósito e tornar sua vida mais 
significativa. 

com Rabino Avraham Steinmetz

Turma em português:  
6 segundas-feiras, das 20h30 às 22h, 
de 29 de outubro a 10 de dezembro 

(exceto 19/11)

Turma em inglês:  
6 quartas-feiras, das 20h30 às 22h, 
de 31 de outubro a 12 de dezembro  

(exceto 14/11)

Inscrições e informações  
sobre turmas diurnas:

3081-3081 / 8315-8770 
com Sarah

JLI.Brasil@gmail.com 

v”c
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PERGUNTE AO RABINO

O Cadish é uma oração de louvor a D’us. No contexto do 

Cadish relatamos que virá uma época futura na qual o 

nome Divino será santificado e enaltecido, quando Ele 

enviará a redenção ao povo de Israel por intermédio do 

Mashiach, e oramos para que essa era seja muito em 

breve. O Talmud nos ensina que na era messiânica o 

povo de Israel estará em um nível superior aos anjos ce-

lestiais. Por este motivo recitamos o Cadish, que anun-

cia essa época, em aramaico, para que os anjos não en-

tendam seu significado, já que eles não compreendem 

esse idioma.  

Recitamos dez expressões de louvor 

no Cadish, equivalentes aos dez atribu-

tos Divinos, aos dez ditos com os quais 

D’us criou os mundos e aos dez man-

damentos.

Dizem nossos Sábios no Talmud (Be-

rachot 3a): Quando o povo de Israel 

se reúne nas sinagogas e responde o 

Cadish com a frase ‘seja Seu Grande 

Nome abençoado’, D’us balança a ca-

beça e diz: “Feliz é o Rei que O louvam 

em sua casa”.

Dado a sua importância, nossos Sábios instituíram que 

o Cadish deve ser recitado pelo menos sete vezes ao 

dia durante as três orações diárias. No entanto, uma 

pessoa devota deve tentar ouvir pelo menos dez Ca-

dishim por dia.

Existem vários tipos de Cadish, sendo que alguns foram 

instituídos como parte das orações, e outros para serem 

recitados por enlutados nos 11 meses após o falecimen-

to do pai e no aniversário da morte (Yahrtzeit). Cada um 

destes tem um outro intuito.

Quando nosso patriarca Yaacov dormiu no local sagrado 

onde futuramente seria erguido o Templo de Jerusalém, 

ele sonhou com uma escada que estava apoiada na Terra 

e cujo topo chegava aos Céus, e anjos sagrados subiam 

e desciam os degraus. Os livros sagrados explicam que 

essa escada simboliza nossas orações, durante as quais 

passamos por ascensões espirituais em quatro níveis, 

equivalentes aos quatro mundos místicos, até chegar-

mos aos Céus, e posteriormente trazemos as bênçãos 

Divinas de volta à Terra. Entre cada um dos níveis espi-

rituais que passamos, tanto na subida como na descida, 

devemos recitar um Cadish, que serve de ‘passe’ para 

essa transição, dividindo assim a reza em várias fases.

O Midrash nos relata que certa vez Rabi Akiva encontrou 

um homem estranho que carregava um 

grande fardo de lenha e corria muito. 

Este lhe explicou que já havia morrido, 

e estava penando por suas falhas. Rabi 

Akiva então perguntou por seu nome e 

cidade de origem, procurou seus des-

cendentes e os ensinou a recitar o Ca-

dish. Naquela noite o falecido apareceu 

sorridente em seu sonho, e contou-lhe 

que fora salvo do terrível castigo. Des-

te e de outros relatos das Escrituras os 

Sábios aprenderam a força que tem um 

Cadish recitado por um filho para pou-

par o pai falecido das punições celestiais. Além disto, o 

grande cabalista Arizal disse que a recitação do Cadish 

ajuda a alma a progredir nos infinitos níveis do Gan Eden 

(Paraíso).  

A recitação do Cadish por um enlutado é uma demons-

tração de fé, expressando desta forma que D’us é justo 

em tudo que faz, e apesar de Ele ter levado seu ente 

querido, o filho continua a louvar e enaltecer a D’us por 

todos Seus atos. Como também demonstra que acredi-

tamos na futura ressurreição que ocorrerá na era messi-

ânica, que é almejada no texto do Cadish. Por esta de-

monstração de fé, D’us recompensa a alma do pai por 

ter educado o filho no caminho correto, trazendo a ela 

uma ascensão  aos deleites espirituais do Paraíso.

O que significa o Cadish? Por que o recitamos várias vezes 
durante as orações? E qual é sua relação com os enlutados?

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

A recitação do Cadish 
por um enlutado é 
uma demonstração de 
que D’us é justo em 
tudo que faz, e apesar 
de Ele ter levado seu 
ente querido, o filho 
continua a louvar e 
enaltecer a D’us por 
todos Seus atos

Yom KIpUR e o perdão
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parshiyot do mês de outubro

13/OUT 

bereshit

Onde Estás?

Há mais de 160 anos, o sagrado Rabi Shneur 
Zalman, autor do Tanya e do Shulchan Aru-
ch, e o primeiro Rebe de Chabad, foi preso 

sob uma falsa acusação de organizar uma rebelião 
contra o Czar da Rússia e de divulgar ideias “peri-
gosas” sobre o estilo de vida chassídico de Chabad. 
Foi colocado numa prisão secreta em S. Petersbur-
go, então capital da Rússia, enquanto as acusações 
contra ele eram investigadas. Os altos funcionários 
do governo que o interrogaram ficaram muito im-
pressionados pela sua aparência e sabedoria, sobre-
tudo o carcereiro chefe, que tinha oportunidade de 
falar com o prisioneiro mais frequentemente que os 
outros oficiais. O carcereiro chefe era um homem 
religioso, que lia a Bíblia regularmente e a conhe-
cia bem. Certa ocasião, dirigiu-se ao “Velho Rebe” 
(como Rabi Shneur Zalman é conhecido): “Tenho 
uma pergunta a lhe fazer, que nada tem a ver com 
sua investigação, diz respeito à Bíblia.”
Esta história, cuja mensagem é muito atual, é base-
ada na primeira porção da Torá, por isso a trouxe-
mos aqui.

“De que se trata?” - indagou o Velho Rebe.

“Está escrito na Bíblia que D’us disse a Adam, quan-

do ele se escondeu entre as árvores do jardim do 

Éden: ‘Onde estás?’ Por que D’us teve de fazer-lhe 

essa pergunta? Certamente ele sabia onde Adam 

estava, não?”

O Velho Rebe perguntou ao carcereiro chefe: “Você 

acredita que a Torá é eterna, e que sua mensagem 

é eterna, em todos os tempos e em todos os luga-

res?”

“Sim”- respondeu. 

“Bom para você. Este é o significado da passagem 

bíblica: a voz de D’us sempre clama ao homem: 

‘Onde estás?’ É o chamado Divino para que reflita 

sobre onde ele está no mundo. De onde está vindo, 

e para onde vai? O que tem realizado na vida? 

Veja, D’us concede um determinado número de 

anos a cada homem. Todo dia ele tem de fazer algo 

útil, e à medida que os anos passam, deve olhar para 

trás e fazer um balanço do que realizou em seus 

deveres com seu Criador e com seu próximo. Por 

exemplo: você tem tantos anos de idade (o Velho 

Rebe mencionou a idade exata do carcereiro che-

fe). Já se perguntou o que fez de bom em sua vida? 

‘Onde estás’ é o eterno chamado Divino ao homem. 

Ele o escuta através de uma voz interior, especial-

mente após cometer um pecado de desobediência 

a D’us, como o primeiro homem ouviu essa voz após 

o pecado. E se ele não calar essa voz, tentará me-

lhorar a si mesmo e ser merecedor de ser um ho-

mem.”

O carcereiro chefe ouvia o Velho Rebe como se esti-

vesse hipnotizado. Quando ele terminou sua expli-

cação, o carcereiro chefe exclamou: “Bravo!” e rela-

tou ao Czar sobre a grande sabedoria e santidade do 

prisioneiro. A investigação inocentou o Rebe e ele 

foi libertado da prisão para continuar seus ensina-

mentos e liderança como fundador de Chabad.
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20/OUT 

noach 

“E Shem e Jafet pegaram uma veste, colocaram 
sobre os ombros… e cobriram a nudez de seu pai.” 
(9:23)

Quando viram o pai em sua desgraça, Shem e Ja-

fet pegaram uma veste e o cobriram. Rashi observa 

que a palavra “vayikach”, “e ele pegou,” está escrita 

no singular, enquanto o ato de cobrir está na for-

ma plural (vayichasu). Rashi explica que foi Shem 

que tomou a iniciativa, e em seguida Jafet juntou- 

se a ele nesse ato de respeito para com o pai. O 

mais intrigante é o fato de que os descendentes de 

Shem, o povo de Israel,  foram recompensados com 

a mitsvá de tsitsit, ao passo que os descendentes de 

Jafet foram recompensados com enterro em Eretz 

Yisrael. Poderia parecer que há uma grande discre-

pância entre essas duas recompensas. Há motivo 

para sugerir que Jafet, que não tomou a iniciativa, 

foi beneficiário até de uma recompensa maior que 

a de Shem.

Ambos cobriram o pai, consequentemente, os dois 

foram recompensados com uma “cobertura” para 

si mesmos. Shem recebeu a mitsvá de tsitsit, o que 

implica que ele terá vestes sobre as quais colocar 

tsitsit. A Jafet foi dada a certeza do enterro – uma 

cobertura para seus restos mortais. Há uma diferen-

ça significativa entre suas recompensas. A de Shem 

pode ser apreciada durante sua vida, ao passo que a 

recompensa de Yafe é somente depois que ele tiver 

falecido. 

A Parashá (porção semanal) é lida na sinago-
ga parcialmente no Shabat à tarde, na 2ª e na 
5ª feira de manhã e depois integralmente no 
Shabat seguinte pela manhã.
É bom costume estudar a Parashá durante a 
semana diariamente, para isso ela é subdivi-
dida em 7 porções menores.

27/OUT 

lech lechá

“Não temas, Avraham, Eu sou um escudo para ti, 
tua recompensa é muito grande.” (15:1)

Avraham Avinu triunfou em sua guerra contra os 

quatro reis. Essa foi a primeira “guerra mundial”.

Após essa guerra, Hashem apareceu a Avraham e 

lhe disse: “Não temas, Eu serei um escudo para ti.” 

Isso é enigmático. Hashem não deveria aparecer a 

Avraham antes da guerra, para encorajá-lo, dar-lhe 

esperança de vitória? Avraham não estava entran-

do na batalha com um exército grande e poderoso. 

Tinha apenas 318 soldados com ele. Alguns dizem 

que Avraham tinha somente seu fiel servo, Eliezer, 

cujo nome hebraico é o equivalente numérico a 318. 

Era como se ele estivesse indo para a batalha com 

tamanha desvantagem que Avraham precisasse de 

encorajamento.

Foi depois que Avraham saiu vitorioso que ele real-

mente precisou da garantia de Hashem. Depois 

de ter sofrido derrota, o inimigo certamente não 

aceitaria essa humilhação. Eles se reagrupariam e 

atacariam com maldade ainda maior para salvar a 

reputação, provar ao mundo que eram realmente 

superiores a Avraham. 

Podemos sugerir que o mesmo se aplica à nossa 

luta diária contra nosso arquiinimigo – o yetser hará, 

a má inclinação. Quando conseguimos derrotá-lo, 

poderíamos pensar que a guerra agora acabou. Pelo 

contrário, especialmente então devemos ficar vigi-

lantes esperando novo ataque durante a vida toda.
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Há cerca de dez anos um rico empresário israelen-

se, que chamaremos de Jerry, estava no topo do 

mundo. Viajava pelo mundo desfrutando os me-

lhores hotéis, os restaurantes mais caros e tudo aquilo 

que o dinheiro pode comprar. Um homem que se fizera 

por si e adorava seu criador (isto é, ele mesmo). Dizia: 

“Meus talentos e minha força deram-me toda essa fortu-

na.” (Devarim 8:17) e ele parecia estar certo... até que veio 

a Hungria.

Um dos mais grandiosos projetos de todos os tempos em 

Israel, o complexo comercial Azreali, em Tel Aviv, estava 

quase pronto, e foi oferecida a Jerry a chance de adquirir 

toda a cobertura (49º andar!)

Aquilo lhe custaria dezenas de milhões de dólares, mas 

ele tinha o dinheiro. Examinou todos os ângulos do ne-

gócio e estava a ponto de dizer “sim”, quando um de seus 

melhores amigos surgiu com um investimento ainda me-

lhor... Hungria.

“Pelo mesmo dinheiro você pode comprar não apenas 

um andar, mas dez prédios inteiros na Hungria! A econo-

mia lá está em ascensão e em dois anos você recuperará 

todo o investimento.” 

Para encurtar uma história longa e dolorosa, Jerry aceitou 

o conselho do amigo e investiu tudo que tinha na Hungria. 

Em questão de meses cada centavo se fora e ele estava 

pobre! Depois que liquidou todos seus bens para pagar as 

dívidas, ele ainda devia dezessete mil shecalim ao fisco.

Aconteceu tão depressa que ele nem teve tempo de di-

gerir aquilo tudo. A nova realidade começou a perturbá-lo 

quando tentou conseguir os dezessete mil shecalim. Des-

cobriu que seus velhos amigos não eram mais tão amigá-

veis. Portas que ele costumava trancar agora fechavam-se 

para ele. Ele estava desesperado, quando um velho ami-

go retornou sua ligação. “Jerry, ouvi dizer que está pro-

curando um empréstimo. Venha visitar-me, acho que lhe 

devo alguns favores dos bons tempos.”

Por ironia, o escritório do amigo era em nenhum outro lo-

cal que o 49º andar do Centro Azreali!

NOTAS AO VENTO

história

Jerry tomou o elevador para o escritório do amigo, pegou 

o empréstimo, colocou as notas no bolso do casaco e saiu 

para um corredor luxuoso. A porta fechou-se atrás dele 

e ficou sozinho. Notou a ironia daquilo tudo; esse local 

inteiro poderia ter sido seu! Decidiu caminhar por ali e 

dar uma olhada. Avistou um lance de escadas que levava 

a uma grande porta de metal. Subiu e abriu a porta que 

dava para o telhado. “Por que não?” pensou ele, e saiu.

Dali podia ver as colinas da Judeia em uma direção e, em 

outra, o vasto Mar Mediterrâneo. Ficou ali apreciando o 

clima quando de repente uma forte batida atrás dele in-

terrompeu seus pensamentos; um rápido olhar revelou 

que o vento batera a porta. Jerry tentou abri-la, mas es-

tava trancada. Bateu na porta, chutou-a e gritou, mas não 

funcionou.

“Ei, como sou tolo!” Bateu na testa e disse consigo mes-

mo: “Posso ligar para alguém pelo celular!” Porém, quan-

do tirou-o do bolso, descobriu que estava sem bateria. 

Justo numa hora dessas!

Foi até a beirada do prédio, olhou por cima da cerca de 

proteção e começou a balançar os braços e gritar para as 

pessoas lá embaixo, mas era inútil. Não havia como al-

guém notá-lo àquela distância. Logo estaria escuro e re-

almente frio. E ali não havia como proteger-se do vento, 

que ficava mais gelado a cada minuto.

De repente, teve uma ideia. O dinheiro! Certamente se ati-

rasse uma nota de 200 shecalim lá para baixo, as pessoas 

olhariam para cima para ver de onde vinha... e o veriam.

O incrível caso do milionário israelen se que 
perdeu tudo, mas ainda assim saiu ganhando
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Arie Bloch 3 Tishrei 01 out

Hélcio Muller 3 Tishrei 01 out

Yoichi Moritz 6 Tishrei 04 out

David Naparstek 7 Tishrei 05 out

Yossi Alpern 10 Tishrei 08 out

Yossi Zajac 10 Tishrei 08 out

Leo Rosenbaum 11 Tishrei 09 out

Daniel Szyfman 11 Tishrei 09 out

Hugo Spritzer 13 Tishrei 11 out

Moti Begun 14 Tishrei 12 out

Daniel Frischmann 14 Tishrei 12 out

Yanki Eskinazi 15 Tishrei 13 out

Ariel Brand 16 Tishrei 14 out

Mendi Eskinazi 16 Tishrei 14 out

Sidney Wajsbrot 18 Tishrei 16 out

Rafael Kullock 21 Tishrei 19 out

Moshe Naparstek 23 Tishrei 21 out

Ilan Stiefelmann 23 Tishrei 21 out

Marcelo Dimant 25 Tishrei 23 out

Nathan Argalji 27 Tishrei 25 out

Marcelo Szmid 27 Tishrei 25 out

Flávio Rabinowicz 28 Tishrei 26 out

Saul Wajsbrot 29 Tishrei 27 out

Reuven Kogan 30 Tishrei 28 out

Nathan Maltz 1 Cheshvan 29 out

Henrique Souccar 2 Cheshvan 30 out

NOSSAS  
ALEGRIAS

w R. Samy filho de Ruth Lancry, 

ficou noivo de Sterna, filha do 

R. Yossef  e Miriam Benzecry. 

Parabé

w Mazal Tov à Devora Lea , filha do 

R. Chaim e Miriam Ossowie cki, que ficou noiva com 

R. Menachem Mendel Levy de Buenos Aires

w Nasceu Shmuel, filho de Yossi e Dvora Lea Katri. 

Parabéns também aos avós R. Alberto e Raquel 

Battat e R. Nissim e Rivka Katri

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO *

* Lista parcial

Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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Ele tirou um maço de notas e atirou-as. Viu-as esvoa-

çar com o vento e depois pousar no outro lado da rua. 

Alguém parou, abaixou-se, pegou a nota e continuou 

andando.

Dessa vez ele tirou cinco notas e deixou-as cair... mas 

foi a mesma coisa. Ninguém as viu até que chegas-

sem ao chão, e então foram apanhadas. As pessoas 

olhavam em volta procurando mais e iam embora.

Ele sabia o que tinha de fazer! Era sua única chance! 

Tirou todo o dinheiro do bolso e jogou-o o mais baixo 

que pode. Retirou a camisa e começou a balançá-la 

freneticamente. Não somente ninguém olhou para 

cima, como discutiam lá embaixo sobre quem viu 

primeiro qual cédula!

Olhou em torno do telhado, o sol estava se pondo, 

ainda havia luz suficiente para enxergar, mas ele não 

via nada... somente o céu.

Com os olhos cheios de lágrimas, de repente sentiu-

se pequeno, precisava de ajuda... estava certo de que 

D’us o ouviria. Um segundo atrás ele nem sequer 

acreditava que Ele existia, mas agora era óbvio... ele 

não estava sozinho. Então, gritou: “Hashem! Socor-

ro! Ajude-me!”

De repente seus olhos notaram um saco de pedregu-

lhos. Por que não o vira antes? Arrastou-o até a cerca, 

pegou um punhado, recitou uma prece, atirou-o so-

bre a cerca e abanou os braços olhando novamente 

lá para baixo.

E vejam só, dessa vez funcionou! As pessoas olha-

vam para cima apontando e gritando para ele. Prova-

velmente alguns chamaram a polícia, porque dentro 

de instantes a porta se abriu, policiais irromperam 

com armas em punho, algemaram-no e levaram-no 

até a delegacia. Ele estava salvo!

Foi preciso dar muitas explicações. Ele tivera sorte 

por ninguém ter se ferido com os pedregulhos e, é 

claro, perdera o dinheiro e ainda devia os impostos. 

Porém, aceitaram sua história e o libertaram. 

Pela primeira vez na vida enxergou como fora tolo; 

as pessoas na rua o tinham ensinado. Eram exata-

mente como ele; o tempo todo em que o dinheiro 

estava chovendo, elas não olhavam para cima... so-

mente para baixo, querendo mais. Assim que senti-

ram as pedras machucando-as, olharam para cima 

para ver de onde vinham.

Jerry jamais olhou para cima quando tinha dinhei-

ro, sentia que era o próprio D’us encarnado. Quando 

começou a doer, percebeu que precisava de ajuda 

para mudar.
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Histórias Chassídicas
MELANCOLIA 
Um chassid piedoso, Reb Shlomo de Dvort, disse certa vez 

aos seus companheiros chassidim reunidos na pequena al-

deia, que tarde da noite, quando ele estava imerso em seus 

estudos, sentiu que havia alguém sentado perto dele. Alar-

mado, tinha apagado a vela e ido para a cama.

“Como ousou fazer isso?” perguntaram os chassidim. “Tal-

vez fosse o Profeta Eliyahu, de abençoada memória.”

“Não era,” respondeu o piedoso homem, “o Profeta Eliyahu 

está sempre alegre, e esse sujeito estava imerso em me-

lancolia. Com isso, soube que ele era (D’us não o permita!) 

algum personagem do Outro Lado – um enviado das forças 

da impureza.”   

UM ESTATUTO COM PRECEDENTE 
Quando Reb Levi Yitschak 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 

antiga, da época de Sdom e Amorá. Eles também tinham 

um estatuto proibindo as pessoas de dar esmolas aos ne-

cessitados…”

A proposta foi retirada da agenda na mesma hora.

O CAVALO EXTRAVIADO
Perto de Lubavitch vivia um chassid cuja filha tinha se casa-

do com um erudito de Torá extremamente talentoso. O or-

gulhoso sogro prometeu sustentar os recém-casados para 

que o jovem pudesse devotar-se inteiramente aos estudos.

Mas após algum tempo, o promissor prodígio envolveu-se 

com más companhias, negligenciou os estudos, e come-

çou a desviar-se para atividades realmente condenáveis. 

Após muitos esforços, o sogro conseguiu persuadir o jo-

vem a visitar o Tsemach Tsedec, o 3º Rebe  (conforme uma 

outra versão, isso aconteceu com o 1º Rebe).

“Diga-me”, disse o Rebe ao jovem gênio, cujos novos inte-

resses incluíam corrida de cavalos. “O que há de tão espe-

cial num cavalo de corrida? Dizem que pode galopar vinte 

verstas (1,067 m) no tempo que um cavalo comum leva 

para correr quatro; mas se ele pegasse o caminho errado, 

levaria seu cavaleiro mais e mais longe de sua meta – numa 

velocidade cinco vezes maior!”

“Não deixa de ter razão,” concordou o jovem. “Num caso 

desses a velocidade do cavalo se torna uma desvantagem.”

As próximas palavras do Rebe penetraram no coração do 

rapaz: “Mas lembre-se, assim que o cavalo percebe que 

se extraviou, pode voltar ao caminho certo muito mais de-

pressa que seu irmão mais lento…” E a história teve um fi-

nal feliz.

POR QUE ESPERAR?
Reb Shmuel Betzalel Sheftel, conhecido respeitosamente 

pelo seu acrônimo “o Rashbatz”, costumava dar uma aula 

de Tanya aos alunos da Yeshiva Tomchei Temimim em Lu-

bavitch. Chegando à conclusão do Capítulo 39 – “pois final-

mente ele está propenso a fazer teshuvá…” – ele irrompeu 

em lágrimas. “Nu, crianças,” gritou ele, “devemos fazer 

teshuvá! No fim teremos de fazer de qualquer maneira – 

então o que estamos esperando?…”
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QUER PARTICIPAR?
Dez receitas para você fazer parte

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 Flávia: 3803-9898 ou 
fl avia@felicidade.org.br

BRINDES PARA CRIANÇAS
Doe brindes e brinquedos novos 
para nossas crianças.

Fale com Flávia: 3803-9898 ou 
fl avia@felicidade.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 
essa doação.
Fale com Rosana: 3087-0309 ou rosana@chabad.org.br

PLACA EM HOMENAGEM A 
ENTES QUERIDOS
Nós afi xamos na sinagoga e 
cuidamos para que o Cadish 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 fl avia@felicidade.org.br

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

DOAÇÃO MENSAL 

Receba um boleto bancário em sua casa. 
Fale com Rosana: 3087-0309 ou rosana@chabad.org.br

Doe seus cupons e no-
tas fi scais tomando o 
cuidado para não incluir 
o CNPJ ou CPF do com-
prador. Devem chegar 
em nossa sede dentro do tempo hábil de se-
rem cadastrados, ou seja, a validade é até o dia 
20 do mês seguinte à emissão dos mesmos. 
Nunca foi tão fácil ajudar: é só enviar seus 
cupons, de seus familiares e amigos para o 
Projeto Felicidade: 
Av. Arnolfo Azevedo, 201 Cep: 01236-030 
Mais informações: 3803-9898

NOTA FISCAL PAULISTA
SAIBA COMO DOAR!
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