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SUCOT NO BEIT CHABAD
CENTRAL
A sucá do Beit Chabad Central mantevese movimentada durante o chag.
Shiurim, encontros, celebrações com
danças e música marcaram a semana.
Mais de 1400 pratos foram servidos, entre as oito refeições realizadas na sucá.
Palavras inspiradoras do rabino Shabsi
Alpern foram apreciadas durante as refeições que contaram com a elaboração de Marc e Cláudia Nigri, a quem o
Beit Chabad agradece imensamente por
todo empenho e dedicação. Págs 8 a 10

200 ANOS DO FALECIMENTO
DO ALTER REBE
O mundo judaico
está
celebrando
os 200 anos do
falecimento do 1º
Rebe de ChabadLubavitch, o Alter
Rebe. Dedicamos
algumas páginas
nesta e na próxima
edição para lembrá-lo e também
suas obra magnas,
o Tanya e o Shulchan Aruch.
O Tanya
Quando o Tanya foi mostrado pela primeira vez a Rabi Levi
Yitschac de Berditchev, ele expressou sua admiração tanto
pelo livro quanto pelo autor: “É um milagre que ele tenha conseguido encerrar um D’us tão poderoso e impressionante num
volume tão pequeno!” É por esse motivo que esta obra tem
recebido tanta reverência.
Seus ensinamentos foram originalmente registrados de memória por alguns dos discípulos de Rabi Shneur Zalman que
mais tarde resolveu imprimí-los para que seus manuscritos
não sofressem adulterações. A obra tornou-se um benefício à
sua própria geração e às gerações futuras.
Em “Memórias” o Rabino Alpern descreve a emocionante campanha empreendida pelo Rebe de publicar o Tanya no maior
número de cidades possível. O Beit Chabad Central concretizou com empenho e sucesso esta sagrada missão.
Páginas 20 a 22
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MISSÃO

A

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

UMA INSTITUIÇÃO DO REBE.

qualidades únicas é a característica de

UMA CASA DE TORÁ, ORAÇÃO
E ATOS DE BONDADE.

Chabad, destacando nossa filosofia de que
cada judeu é um judeu.
Desta forma, mereceremos a vinda de

QUE SEU MÉRITO NOS PROTEJA.

Mashiach em breve em nossos dias.
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mensagem do Rabino

Pedidos de chuva
A chuva na Torá e em outras obras sagradas é sinônimo de sustento e bens materiais. Na Terra Santa de Israel, o pedido de chuva começou no dia 7 de Marcheshvan (este ano em 23 de outubro) e na diáspora começamos na noite de 5
de dezembro.
Estamos agora bem no meio destas duas datas. E portanto este período está muito associado aos nossos pedidos e esperanças por sucesso e bênçãos materiais.
Assim como um fazendeiro olha para o céu para pedir chuva, esperando que isso
traga muitas bênçãos para a sua plantação, também nós olhamos com esperança
para o céu em busca de ajuda para nossos esforços materiais, pedindo bênçãos
Divinas para sucesso e bem-estar.
Mas, a Torá nos adverte explicitamente a não pensar que “este sucesso foi trazido
pela força e pelo poder da minha mão”. Em vez disso, a pessoa deve pensar que
“é o Eterno D’us que está me dando a força para prosperar”.
Nossos Sábios apontam para uma abordagem que pode ser adaptada por todas
as pessoas: a premissa de que o homem deve trabalhar pelo próprio sucesso e
bem-estar. Como a Torá nos ensina: “E D’us te abençoará em tudo que fizeres.”
Nosso sucesso não nos cairá do alto numa bandeja de prata. Em vez disso, devemos “fazer” o trabalho por nós mesmos e assim criar um receptáculo para as
bênçãos de D’us.
Porém, nosso trabalho nada mais é que um receptáculo. Não há uma maneira pela qual possamos garantir que trará prosperidade. Pelo contrário, qualquer
pessoa até com o mínimo de experiência em negócios pode relatar incontáveis
casos de como planos de sucesso que pareciam infalíveis fracassaram, e como
projetos sem nenhuma lógica trouxeram prosperidade. Por quê? Porque o sucesso está nas mãos de D’us. Não importa quão bem pensados sejam nossos planos,
não há maneira pela qual um mortal possa garantir o sucesso.
Que chova bastante em nossas hortas.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
BC NEWS
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!
CABALAT SHABAT

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH

TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H

ww
Sr. Henrique Michaan (Shemini Atseret, Simchat Torá,

w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

ww
Guilherme Goldenberg (Yahrtzeit da mãe)

w Todos são bem-vindos, independentemente de
afiliação, conhecimento ou nível de observância.
w Anunciamos as páginas com frequência.

Shabat Bereshit)

ww
Jacob e Lidia Fridman (Nascimento da neta e
aniversário do filho Fernando)

ww
Daisy Maltz (Aniversário do Nathan )
ww
Flavia Bochernitsan (Agradecimento pela cura)

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.
w Bufê de kidush oferecido após os serviços.

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS

w Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o quanto
vai gostar!

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

A NOSSA SINAGOGA
Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!
MINYAN DIÁRIO
Shacharit

Shacharit – 9h30

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

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

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira –19h00

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras às 19h00
HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45

Kidush e Farbrenguen – 12h

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
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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projeto lev

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.

Jantar semestral
O Projeto Lev realizou seu jantar semestral para os voluntários na sucá, com
palavras da diretora Yael e do Rabino Alpern. O menu especial foi elaborado por
Dorothea Piratininga. Para descontrair, Leandro Spett fez divertidas caricaturas
dos presentes. Foi um sucesso!

Mensagem da Yael
Mensagem para meus maravilhosos voluntários, voluntárias e você, futuro membro

Na maioria das vezes, todo tipo de contribuição demanda
alguma ação.
Somente estar em algum lugar nem sempre é suficiente!
Este não é o caso quando vocês fazem as visitas do Lev.
Sua simples presença é uma injeção cheia de amor.
Com carinho e gratidão,
Yael Alpern - diretora

No alto, Leandro Spett concentrado
nas caricaturas que fez dos participantes durante o jantar. Acima, Yael
Alpern dando boas-vindas aos voluntários. À esquerda, o discurso do
Rabino Alpern para os cerca de 35
presentes à sucá

BC NEWS
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AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira

AULAS SEMANAIS

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

DOMINGO

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

9:00 Shabsi Alpern
Café da manhã com debate de histórias comoventes *

16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *

9:30 Daniel Eskinazi
Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *

18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
17:45 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde

avot ubanim
Venha estudar com seu filho aos domingos!
Avot Ubanim agora em novo horário:
antes de minchá, das 18h às 19hs

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 *

corrente de salmos
A cada mês, dezenas de mulheres juntam-se
virtualmente para a Corrente de Salmos. A
Corrente acontece uma vez ao mês, no Shabat
que antecede Rosh Chôdesh, o primeiro dia do
mês judaico. A próxima leitura acontecerá no Shabat 10
de novembro.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

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.
“QUAL O SIGNIFICADO DE ISRAEL PARA O JUDAÍSMO?”

10:30 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **
11:30 Sarah Steinmetz
Obra milenar Ética dos Pais **
12:30 Avraham Steinmetz
Ética Talmúdica *** (lunch & learn – Jardins)
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)

ALIMENTE SUA ALMA E SATISFAÇA O SEU APETITE!

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

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

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

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:
Chassidut

6

SEGUNDA-FEIRA

Crianças / Jovens

Mística e Cabalá

Farbrenguen

Moral e Ética

Histórias

Porção Semanal

Leis Judaicas

Talmud

20:30 Avraham Steinmetz
Você sob o prisma da Cabalá *** (Banco Daycoval)
21:00 Shamai Ende
Sabedoria do Rebe (residência de casais)

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

BC NEWS
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TERÇA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

8:30

7:45

Yossi Alpern
Obra milenar Ética dos Pais **

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

9:20 Daniel Eskinazi
Provérbios de Salomão **

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

10:10 Avraham Steinmetz
Conceitos na parashá **

17:45 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

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

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 *
18:10 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal
19:10 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
19:25 Shabsi Alpern
Ética dos Pais
19:25 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **

20:00 Dov Pomeroy
Análise geral da porção semanal
20:30 Avraham Steinmetz
Você sob o prisma da Cabalá *** (Banco Daycoval)
21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA

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

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

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

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
Em Busca da Alma (residência nos Jardins)
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ACONTECEU EM SUCOT

PALESTRA NA SUCÁ
Dia 3 de outubro, Chol Hamoed Sucot, as senhoras do grupo Chá da Tarde participaram de uma palestra descontraída proferida pelo Rabino Alpern sobre as comemorações
desta época do ano, abrindo para perguntas e esclarecimento de dúvidas no final.
Frutas refrescantes adoçaram o ambiente sob da sombra
da grande sucá.
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SUCÁ MÓVEL
A Sucá Móvel deste ano ganhou novo visual bem chamativo e com cores vibrantes (foto abaixo). Atraiu ainda mais a curiosidade da população paulistana para a
bizarra cena de ver uma cabana em cima de quatro
rodas rodando pela cidade. O design, assinado por
Naomi Metzger, cumpriu bem sua missão: muitos
judeus em vários bairros aproveitaram para entrar na
Sucá Móvel para cumprir a mitsvá de recitar a bênção
sobre as Quatro Espécies.

Acima, foto de arquivo da nossa primeira Sucá Móvel, há 30 anos. Em cima
do caminhão, Ivo Koshland. Embaixo, Arnaldo Segal, Arnaldo Ostrowsky, o
pequeno Miki Alpern, Yaacov Nurkin e Rabino Alpern

ENCONTRO ANUAL
Senhoras da comunidade sefaradi reúnem-se anualmente na
festa de Sucot para ouvir uma palestra do Rabino Shabsi Alpern.
A emoção é grande pois esse
grupo se encontra há 41 anos e
formou-se justamente no meio
da festa de Sucot – aliás dois
anos antes da fundação do Beit
Chabad do Brasil. O encontro já
é tradicional e imperdível.

MÍSTICA NA SUCÁ
Rabino Avraham Steinmetz atraiu um
público de mais de 100 pessoas para a
sucá onde falou sobre “A Viagem Espiritual do Mês de Tishrei”. Foi uma palestra inspiradora, e os presentes puderam
levar consigo uma mensagem para o
ano todo. Crepes de vários sabores foram servidos, e o bate papo continuou
no clima alegre que transborda nesse
mês tão especial.
BC NEWS
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ACONTECEU EM SUCOT

SIMCHA BEIT HASHOEVÁ
No mundo inteiro e, especialmente em Israel, nas noites de chol hamoed (dias intermediários) de Sucot,
celebra-se a popular e alegre época de Simchat Beit
HaShoevá. Esse costume tradicional remonta à época
do Segundo Templo, quando o povo celebrava sua peregrinação a Jerusalém.
O nome shoevá significa ‘tirar água da fonte’ e referese à cerimônia em que após a tirada jogava-se água no
altar. Centenas de candelabros iluminavam a cidade de
Jerusalém. Os músicos e coros dos levitas, postados
nos quinze degraus do Santuário, misturavam suas vozes às do povo para tocar e cantar louvores a Hashem.
O Beit Chabad Central celebrou a data com uma festa
para famílias com música e danças. Este ano o evento
contou com a participação animada da Muller’s Band,
do maestro Hélcio Muller. As crianças aproveitaram
para brincar com seus amigos e se divertiram montando sorvetes de cone com coberturas coloridas.

10
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SEMPRE AO SEU LADO

PROJETO PÓS BAR MITSVÁ
O grupo de pós bar mitsvá, orientado pelo
Rabino David Lancry, segue com suas aulas
às segundas-feiras, às 17h30.
Uma vez por mês, o grupo de meninos se
reúne para alguma atividade de lazer escolhida por eles. A última foi uma divertida
saída para o paintball. Todos adoraram!

CURSO DE MADRICHOT
O Tsivot Hashem organizou no mês de outubro um curso dirigido às madrichot de
Shabat do Beit Chabad Central com o objetivo de enriquecer as atividades feitas com
as crianças que frequentam nossa sinagoga. O curso foi ministrado pelo madrich
Joel Shnaider, com vasta experiência em
formação de liderança juvenil.

O conteúdo abrangeu dinâmica
para formação de madrichot,
qualidades e posturas desejadas, brincadeiras e jogos coope
rativos, competitivos e recreativos, na teoria e na prática. A iniciativa foi
extremamente positiva e serão realizados
mais cursos a cada mês.

BC NEWS
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SEMPRE AO SEU LADO
AULAS DE CHALÁ
Sarah Steinmetz ministrou diversas aulas de chalá para o público feminino. No programa, o significado da chalá, os segredos da massa, as dicas para trançar e, para finalizar, todas levaram sua chalá assada para casa.

PREPARAÇÃO PARA AS FESTAS
Às vésperas das Grandes Festas, aconteceram diversas aulas no Beit Chabad Central para o mais variado
público. Na foto ao lado, uma das turmas que lotou
a sala para ouvir de Sarah Steinmetz os significados,
costumes e receitas de Rosh Hashaná. Ao final, cada
uma montou seu próprio cardápio para a Festa.

OS SEGREDOS DA ALMA
O último curso do JLI (Jewish Learning Institute) ministrado pelo Rabino Avraham Steinmetz teve como tema
“A Busca da Alma” e levou a uma jornada sobre a vida e a

12

morte dentro do Judaísmo. O público lotou as aulas pela
manhã no Beit Chabad Central (foto à esquerda), e à noite
no auditório do Banco Daycoval (à direita).
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CHÁ DA TARDE
USHPIZIN
Foi apresentado para as participantes o filme “Ushpizin”,
que trata de um casal de judeus ortodoxos, sem filhos,
que esperam um milagre na festa de Sucot. Eles acreditam que suas preces foram ouvidas ao receber dois visitantes. O casal considera essa visita um sinal, e acha que
finalmente terão um filho.

BINGO
No dia 17 de outubro foi realizado outro super bingo. Entre os prêmios especiais, um conjunto de xícaras e um DVD
Player. Para terminar, um quiz de perguntas sobre conhecimento geral e judaico.

Vanessa Rosenbaum (à esq.) participa do Fórum de Coordenado
res da Terceira Idade na FISESP, organizado por Sueli Schreier

audição
Leia Pavlovsky sugeriu e agendou uma apresentação da
empresa de aparelhos auditivos Telex Soluçoes Auditivas.
Ela deu um depoimento pessoal e, logo após, introduziu a
fonoaudióloga Samar Fadel Avreu, que abordou a audição
esclarecendo métodos e aparelhos existentes no mercado. No final, foi sorteado um aparelho auditivo da empresa
para ser doado ou encaminhado a quem precisa.

MAQUIAGEM
Adriana Klein, consultora da Mary Key, participou pela segunda vez das atividades do Chá da Tarde. Após fazer uma
demonstração de produtos e como utilizá-los produzindo
seu próprio layout com a linha de maquiagem, falou também sobre os cuidados com a pele. No final da palestra
realizou uma higienização e massagem facial. Todas sentiram-se mais jovens e claro... adoraram!

Esther Dimenstein, que se voluntariou para “cantar” o bingo com
entusiasmo em tarde animada

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

À esquerda da foto, Anna Rosa
Fainzilber mostra o DVD Player que
ganhou no bingo. Ao seu lado Miriam
Zalcman e as duas amigas que trouxe
para conhecer as nossas atividades:
Rosa Block e Miriam Berger

BC NEWS
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CHOL HAMOED NO SÍTIO
O tempo firme, férias escolares e a vontade de aproveitar
esses dias para passear foram os ingredientes do churrasco de 4 de outubro, chol hamoed Sucot, no nosso sítio em
S. Lourenço da Serra, localizado a 52 km de S. Paulo.
O Tsivot Hashem levou diversos desenhos alusivos à festa
de Sucot e as mitsvot para as crianças pintarem, além de
miçangas para confecção de bijuterias. O Rabino Dubi levou um etrog gigante e houve sorteio de grandes prêmios.
A organização do evento pede sinceras desculpas a todos
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que utilizaram os serviços de transporte coletivo que sempre é oferecido, que desta vez incluiu duas vans e um micro
ônibus. Houve graves falhas nesse item; além do atraso, os
motoristas erraram a rota de destino, tendo que retomar o
caminho correto.
Apesar desse incidente, que será corrigido na próxima
programação, toda a família aproveitou o dia ensolarado e
desfrutou dos entretenimentos preparados para a ocasião,
em 180 mil m2 de área verde.
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Projeto Felicidade
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

Os 15 Anos jamais sonhados...
Dia 2 de setembro Miriam Catib, do
Buffet Fiorelo, em parceria com o
Projeto Felicidade, realizou uma
belíssima festa de debutantes para
cinco jovens que já participaram do
Projeto e completam 15 anos em
2012.
Através de uma corrente do bem,
as aniversariantes receberam lindos
presentes e uma festa com todo glamour e emoção. Os preparativos, as
expectativas diante de surpresas e
um sonho de Cinderela... viraram realidade (só que a carruagem – uma
limusine – não virou ‘abóbora’...).
O bolo das debutantes foi algo à
parte: cinco bonequinhas colocadas
estratégicamente tinham a cara das
personagens reais!
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A equipe que se empenhou para o sucesso e encantamento
da festa se ocupou em contratar todos os serviços além de
cuidar da impecável produção,
como os vestidos, sapatos, cabelo e maquiagem e dos lindos
presentes embrulhados com
capricho: celulares, colares e
brincos de pérola, estojo de
maquiagem etc.

As mães das debutantes não foram esquecidas e entraram na produção com novo layout de cabelo e maquiagem. A decoração, almoço, música e doces marcaram o
pacote completo que animou a linda festa, tornando-a
inesquecível, registrada nas fotos com momentos marcantes. As meninas entraram no salão embaladas pela

música “É primavera”, de Tim Maia, interpretada por Tiago
Abravanel. A festa, que teve como mestre de cerimônias
a atriz Esther Góes, contou com a presença de voluntárias
do Projeto e de vários parceiros da corrente do bem.
Agradecemos a todos que ajudaram a tornar esse ‘sonho’
realidade.

OS BASTIDORES
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HISTÓRIA

O Noivado no espelho

E

m 1810, o Rabino Yehoshua Heshel, de Komarna,
certa vez precisou viajar a negócios para a cidade
de Tarnigrod. Após finalizar suas transações, foi direto à yeshivá local para estudar Torá. Ali encontrou um
jovem em intensa concentração, tentando decifrar um
problema talmúdico.
O viajante entrou numa discussão erudita com ele e logo
percebeu que estava diante de um jovem de dons extraordinários. Quando informou seu nome, Chaim Halberstam, o de seu pai e mais detalhes de seus antepassados,
R. Yehoshua decidiu que ali estava o possível par para sua
irmã, Rachel. Chaim expressou disposição em considerar
o noivado.
Rabino Yehoshua voltou ao hotel e despachou uma carta
ao pai, anunciando que encontrara o noivo adequado para
sua irmã: um prodígio em erudição de Torá e religiosidade. Incluiu, ainda, os detalhes da linhagem do rapaz.
No entanto, o escritor omitiu um pormenor: o jovem era
aleijado. Aos olhos do Rabino, a genialidade do rapaz tornava a deficiência insignificante. Algum tempo depois, o
problema físico do pretendente tornou-se conhecido e
chegou aos ouvidos
da futura noiva,
que correu ao
pai com a

perturbadora notícia.
Ao ouvir o relato da filha, Rabino Baruch expressou sua ira
sobre o filho, que tinha mantido em segredo essa informação. R. Yehoshua tentou consolar o pai, e propôs que o
futuro noivo fosse convidado a vir para sua casa. Ele sabia
que ao ver o jovem prodígio com os próprios olhos e testar
seu conhecimento e caráter, o pai ficaria contente e veria
a deformidade como um detalhe sem importância. Além
disso, tinha certeza de que sua irmã gostaria de casar-se
com tamanho gênio.
Na casa do rabino reinava o tumulto, a futura noiva chorava, e seu pai prometeu-lhe que se não quisesse o rapaz
após conhecê-lo, não a forçaria ao casamento.
Chegou o dia de receber o convidado especial. O jovem
apareceu na cidade e em minutos soube que sua noiva
em perspectiva não queria aceitá-lo devido ao seu defeito
físico. Sua reação foi dizer que queria trocar algumas palavras em particular com a moça.
Aqueles que contam a história, admitem: “O que ele disse
a ela jamais foi revelado.” Alguns dizem que quando eles
estavam sozinhos, Rabino Chaim pediu à jovem que se
mirasse no espelho.
Quando ela olhou naquela direção, seu rosto empalideceu; no reflexo de si mesma, ela estava aleijada em uma
perna. Ele explicou-lhe: “A verdade é que era você quem
deveria ter vindo ao mundo com esse defeito. Mas eu,
como o marido que lhe estava destinado, aceitei a imperfeição sobre mim mesmo. Você ainda deseja rejeitar este
casamento?”
A jovem ficou quieta e saiu da sala sem dizer uma palavra.
Mais tarde, procurou o pai e disse que tinha mudado de
ideia. Seria uma honra, ela declarou, casar-se com Rabino
Chaim Halberstam.
Os dois de fato se casaram e tiveram muitos filhos, que seguiram os passos do pai, que se tornou o famoso “Sanzer
Rav” – o “Divrei Chaim”. Seus filhos assumiram o manto
de grandeza do pai, e depois disso os filhos deles. Uma
dinastia rabínica foi estabelecida e perdura até os dias de
hoje.
O pai da noiva era quem mais demonstrava sua alegria.
Soubesse ele ou não o que tinha sido conversado entre
o jovem casal, de uma coisa ele estava certo. “É verdade que a perna do meu genro é aleijada,” declarou ele,
“mas seu cérebro é perfeito.”

Ilustração: Leandro Spett
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GASTRONOMIA
Por Dorothea Piratininga

Espaguete ao pesto de agrião
Originário da Itália, pesto é
um molho simples de se preparar, e combina muito bem
com massas, saladas e sanduíches.
O mais tradicional é o Pesto Alla Genovese, feito com
manjericão, mas nesta receita
usaremos o agrião, pelo seu
sabor bastante acentuado.

Foto: Nicolau Piratininga
Apoio: Roberto Simões Casa

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARAR:

w 400 g espaguete
w 1 maço de agrião
w 30 g de ricota
w 2 dentes de alho
w 1/2 xícara de chá de azeite extra
virgem
w 50 g de nozes grosseiramente
picadas
w 1 xícara de chá de queijo parmesão
ralado
w Pimenta do reino moída na hora
w Sal

Triture as folhas de agrião no processador de alimentos.
Adicione a ricota, alternando com o azeite, até obter um
molho bem fluido. Se necessário, acrescente um fio de
azeite.
Adicione o alho, o sal e as nozes.
Cozinhe o espaguete al dente.
Escorra a massa e junte com o pesto.
Finalize com sal e pimenta do reino a gosto.
Rendimento:
4 porções
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Memórias
UMA CAMPANHA DIFERENTE
Por Rabino Shabsi Alpern

As aventuras da impressão do livro Tanya em 100 cidades brasileiras e uma viagem para a Berlim comunista na década de 80

N

Vico Cohen, hoje rabino, com uma das máquinas de impressão que viajou pelo Brasil a
bordo de uma van, imprimindo o livro Tanya

20

o ano de 1983 o Rebe lançou uma campanha mundial para que se imprimisse o
livro sagrado Tanya em todos os lugares
onde houvesse judeus, e deu instruções detalhadas de como fazê-lo.
Nós, do Beit Chabad do Brasil, logo aderimos
ao seu pedido e organizamos uma maneira de
concretizá-lo. Alugamos duas vans com motorista,
compramos duas pequenas impressoras (o Rebe
não queria fotocópias) e, aproveitando as férias
de fim de ano, convidamos dois grupos de alunos
de yeshivá e também dois rabinos para acompa
nhá-los. Além disso, contratamos um técnico impressor para cada van, para sanar problemas que
pudessem surgir. Selecionamos cidades bem pequenas para imprimir os livros e aproveitamos para
estreitar o contato com aquelas comunidades.
Antes de começarmos a impressão do livro sagrado Tanya, viajei até o Rebe
para lhe dar pessoalmente a boa notícia e pedir-lhe sua bênção de sucesso.
Ele ficou tão feliz que fez um farbrengen não programado no Shabat seguinte
em homenagem a essa novidade e mais uma, relacionada à impressão de outro livro – Likutei Torá. Em um determinado momento o Rebe perguntou-me
em quantas cidades imprimiríamos o Tanya. Como ele encontrava-se no 82º
ano de vida, respondi imediatamente: 83. Ao que ele disse: “Se você fizer em
mais lugares, ninguém vai achar ruim”. “Então, serão cem” – comprometi-me.
No dia seguinte o secretário do Rebe, em seu nome, deu-me uma participação
simbólica referente a cada uma das cidades, entregando-me uma quantia de
dinheiro que pertencera ainda ao Rebe anterior. Dessa mesma fonte, o Rebe
participou simbolicamente na compra das máquinas.
Voltei ao Brasil e começamos os trabalhos. As duas equipes partiram em diferentes direções e imprimiram os livros nas cem cidades, seguindo as instruções do Rebe. Deixávamos as folhas no local, e o mesmo carro que abastecia
o pessoal com alimentação casher voltava com os impressos a S. Paulo para
serem encadernados.
A missão levou apenas 33 dias! Durante esse período o Rebe escrevia-nos
agradecendo pelas boas notícias, as melhores possíveis, e que continuássemos a transmiti-las cada vez mais. Em cada prédica de Shabat eu anunciava
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o número de localidades que tinham concluído a impressão, e a torcida dos
presentes aumentava a cada semana.
Uma passagem interessante (entre muitas) foi a do rapaz que bateu e “abriu”a
cabeça. O Rebe escreveu sobre o ocorrido, dizendo que o mérito de imprimir
o Tanya nas cidades brasileiras iria acompanhá-lo e ajudá-lo agora e pela sua
vida afora.
Obviamente esse contato com as pequenas comunidades não terminou com
a impressão: passamos a enviar-lhes publicações e produtos casher e matsot
para Pessach, algo que continua em parte até os dias atuais. Um dos meninos,
encontrado numa das cidades, em Minas Gerais, é hoje um rabino em Israel.
Um rapaz, de outra cidade, queixava-se de não haver lá uma moça judia com
quem casar-se, mas D’us é grande, e numa localidade próxima, encontraram
uma jovem com a mesma queixa, e casaram-se!
Reunimos um livro de cada cidade em um estojo e o levamos de presente
ao Rebe. Fizemos a entrega numa quinta-feira pela manhã. O Rebe ficou tão
feliz que, entre bênçãos a todos os encarregados, anunciou que faria um farbrengen especial no Shabat seguinte. A emoção foi enorme, podia-se sentir
a alegria no ar porque fomos o primeiro país a atender o apelo do Rebe com
essas dimensões e, ainda mais, como ele próprio frisou, entregando tudo de
uma só vez.
Nessa ocasião, o Rebe entrou no farbrengen segurando um dos Tanyas em
suas mãos. Explicou longamente que essa publicação é considerada muito
mais que imprimir em cem cidades, é elevar um país inteiro, e esse mérito
pode ser o fator chave para o mundo todo ganhar um “saldo” positivo e trazer
salvação para todos.

Rabino Shabsi Alpern junto aos 100 livros
Tanya impressos pelo Beit Chabad Central
em 100 cidades brasileiras. No detalhe, o tamanho real do livro que cabe na palma da mão
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Acima, página de rosto da primeira edição
do Tanya, em 1796. Abaixo, retrato do Alter
Rebe feito com as letras do livro

berlim
No final da tarde, após o farbrengen, comemorando com minha família num
ambiente bastante festivo, alguém me disse: “você tem um primo ‘perdido’
em Berlim Oriental”. Aquilo me deu uma ideia. Escrevi ao Rebe contando sobre o primo e perguntei-lhe se eu deveria tentar imprimir o Tanya lá. Em resposta o Rebe mandou-me um exemplar publicado em Praga, que naquela
época também pertencia ao bloco comunista. Entendi que ele quis dizer que
seria possível.
Marquei por telefone com o primo e, na semana seguinte, desembarquei em
Berlim Ocidental e aguardei ansiosamente vê-lo do outro lado do muro. Cheguei ao acesso para o setor oriental, chamado Checkpoint Charlie, sem levar
nada comigo, conforme a orientação que recebera. Os guardas examinaram
tudo o que eu tinha no bolso, até minha caneta eles abriram. Encontraram
uma foto do Rebe na minha carteira e perguntaram-me quem era. Respondilhes que se tratava de um tio. Passei para o outro lado que, em contraste com
o lado colorido, era cinzento e triste.
Avistei um homem de meia idade esperando-me. Abraçamo-nos e fomos à sua
casa. Lá ele me apresentou à sua esposa, uma alemã que identificou-se como
a voz de Berlim para o Chile e para o Brasil. Ela tinha um programa semanal
na rádio que transmitia propaganda em espanhol e português. Era uma comunista bem mais fervorosa do que ele. Em seguida, comecei um trabalho muito
difícil, de conquistar a simpatia e confiança do casal, para depois fazer-lhes o
pedido de lá imprimir o Tanya. Foram sete horas de conversação
muito tensa, pois eles analisavam-me o tempo todo. Finalmente
consegui, usando o seguinte argumento: “temos muito em comum”. Citei várias passagens da Torá em que no ano 50º e em
outros exemplos semelhantes as terras voltaram aos seus
donos anteriores. Seguindo esse raciocínio, mostrei-lhes
que às vezes nós também não entregamos imóveis para
sempre na mão do povo. Percebendo que eles haviam
gostado dessa alegação e, estando já completamente
exausto, despedi-me e marcamos para continuar a conversa no dia seguinte. Voltei para o lado ocidental e não tive nenhuma dificuldade em adormecer após aquele árduo debate.
Voltei no dia seguinte, e a conversa foi muito agradável. Revelei-lhes o motivo da minha ida e expliquei que todos nós
queríamos salvar o mundo: eles, do jeito deles, e
nós, por intermédio do ato espiritual de publicar um livro sagrado em todos os lugares.
Eles concordaram em imprimir o Tanya na
gráfica oficial do Partido Comunista. Deixei com eles todo o material necessário e
as instruções de como utilizá-lo. E como
lembrança e presente de despedida, deilhes um pacote de publicações nossas. E
aqui eu cometi um erro grave, que só vim
a saber depois.
Leia a continuação desta história na edição
de Dezembro da revista BC News.
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PÉROLAS DO REBE

As velas do Shabat nos trazem sensações de júbilo e paz. Embora possamos ficar muito acelerados e ocupados em algumas sextas-feiras, nossa
casa de repente se acalma assim que acendemos as velas do Shabat. E essa
luz permanece mesmo depois que o Shabat termina. Embora não possamos realmente vê-la no decorrer da semana a seguir, como Sarah e Rivca
puderam, ainda está ali, tornando nosso lar pacífico e feliz.
As velas de Shabat de Rivca trouxeram essa santidade quando ela tinha apenas três anos de idade! Isso dá um exemplo para todas as meninas judias.
Assim que uma menina atinge os três anos – ou assim que entenda o significado do acendimento das velas – deveria acender a própria vela de Shabat.
Isso trará luz e santidade ao seu lar e ao mundo inteiro.
vvv
Rabi Menachem Mendel
Schneerson, a personalidade judaica mais fenomenal
de nosso tempo é, para os
chassidim e admiradores do
mundo todo, “O Rebe”.

Nossos pais fazem tudo que podem para o nosso bem. Às vezes entendemos como aquilo que eles fazem nos ajuda, e às vezes não entendemos.
Não importa o que acontece, sabemos que nossos pais querem nos ajudar.
O mesmo se aplica a Hashem. Tudo que Hashem faz é uma bênção. Às vezes podemos ver Suas bênçãos imediatamente e às vezes não, mas tudo
que Hashem faz é para nosso próprio bem.
Nossos Sábios nos dizem que Nachum Ish Gamzu sempre dizia “gam zu
letová”, isto também é para o bem, e que Rabi Akiva dizia: “Kol ma d’avid
Rochmaná l’tov avid”, tudo que Hashem faz é para o melhor. Eles sabiam
como ver a bondade de Hashem em tudo que lhes acontecia.
vvv

Trechos extraídos e adaptados do livro “Please Tell Me What the Rebbe
Said”, por Malka Touger
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Quando foi para os Estados Unidos por causa da Segunda Guerra, o Rebe
Anterior continuou a divulgar a Torá com messirut nefesh (auto-sacrifício)
Mas por que ele precisava de messirut nefesh na América? É um país livre.
Todos podem fazer aquilo que lhes agrada.
Isso é verdade. Porém, muitos judeus que chegaram à América vindos da
Europa pensavam que seria melhor não mostrar demais o seu estilo de vida
de Torá.
“A América,” diziam eles, “é diferente. Aqui devemos parecer como os outros.” Portanto, muitos rasparam a barba e esconderam os tsitsit etc.
A primeira coisa que o Rebe Anterior disse quando chegou foi: “A América
não é diferente!” Com enorme mesirut nefesh, ele persuadiu os judeus a
manterem Torá e mitsvot abertamente e com orgulho. Isso pavimentou o
caminho para a América se tornar um país no qual guardam a Torá e suas
mitsvot com júbilo e orgulho.
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israel e o irã

PERGUNTE AO RABINO
Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

Conforme a lei judaica, no caso atual em que Israel
sente-se ameaçado pelo Irã, é permitido lançar uma
ofensiva ou é melhor esperar para se defender?

Por Rabino Shamai Ende
Consta no Código de leis judaicas, Orach Chayim (cap. rança, sem se deixar influenciar por questões políticas,
329): “caso pagãos cerquem cidades em que habitam pela opinião pública, por pessoas leigas ou com intejudeus... se vêm com intenção de matá-los ou feri-los, resses alheios.
ou se seus objetivos são desconhecidos, ou ainda que Se após seguir a diretriz da Halachá (lei judaica) descrinão venham, mas já intencionem vir, deve-se sair em ta acima os dirigentes concluírem que a ofensiva deve
armas para atacá-los. Em se tratando de uma cida- ser feita, com certeza absoluta esta terá a concordância
de fronteiriça, que venham apenas para roubar palha, Divina.
deve-se transgredir o Shabat, pois talvez eles queiram Conforme escreve Maimônides (Leis dos Reis cap. 7:15):
tomar todo o território... já que moramos entre povos “após os soldados entrarem em guerra, devem apoiarque matam aqueles que os impedem de saquear, de- se sobre o Protetor de Israel e seu Salvador, sabendo
vemos profanar o Shabat sempre que haja suspeita de que estão lutando pela unicidade de Seu nome e não
precisam temer, mas apenas concentrarperigo. Não se pode esperar, mas agir de
“Não permaneças se na guerra, e todo aquele que guerreia
imediato.”
Com base no versículo (Vayicrá 19:16): quieto se a vida com o coração sem medo, com a intenção de santificar o nome Divino, lhe será
“não permaneças quieto se a vida de teu
de teu próximo
garantido que não terá nenhum prejuízo
próximo está em perigo”, nossos sábios
ou mal, e edificará para si e para seus fiensinam no Talmud (San’hedrin 73a) que está em perigo”
quando alguém vê seu amigo afogando(Vayicrá 19:16) lhos uma casa fiel dentro do povo de Israse num rio ou sendo atacado por feras ou
el, e herdará o mundo vindouro”.
bandidos, ele tem a obrigação de salvá-lo. Da mesma Vale a pena ressaltar as palavras do Yalcut Shimoni 499,
forma, devemos nos antecipar àquele que persegue o escrito há mais de dois milênios: “Disse Rabi Yitschac:
próximo com intenção de matá-lo, matando-o.
quando o rei Mashiach revelar-se, haverá um grande
Em todas essas situações depreendemos que em peri- conflito entre os povos. O rei da Pérsia (Irã) ameaçará o
go iminente não devemos esperar de braços cruzados, mundo ... e todas as nações do mundo se assustarão e
mas atacar o inimigo antes que ele aja. Porém, o que temerão, e o povo de Israel também irá temer e se asfazer quando há suspeita de que um ataque antecipado sustar, e perguntarão: ‘que caminho devemos seguir?’.
pode causar um dano ainda maior?
Então Ele lhes dirá: ‘meus filhos, não temam, pois tudo
O Talmud (Yomá 83a) nos ensina que em caso de do- o que Eu fiz foi somente por vocês, não temam, chegou
ença, quando o enfermo está em perigo, devemos ouvir a hora de vossa redenção.’ Quando o rei Mashiach vier,
a opinião de um médico experiente e atuar conforme ele ficará de pé sobre o telhado do Beit Hamicdash e
sua instrução. Se houver contradição entre os médicos, anunciará ao povo de Israel: ‘humildes, chegou a hora
sigamos o parecer da maioria e dos melhores profissio- de vossa redenção, e se não acreditam, olhem a minha
nais. O mesmo ocorre num caso de segurança nacional; luz que resplandece sobre vocês.’”
deve-se acatar o ponto de vista dos especialistas que, Esperamos ver o final dessa profecia realizada muito
nessa hipótese, são os generais e os peritos em segu- em breve.
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parshiyot do mês de novembro
3/NOV

vayerá
“Ela chamou seu nome Moav.” (19:37)
Após a geração de Nôach (Noé) os tempos mudaram. Avraham viveu numa geração diferente. Quando criança, ele reconheceu seu Criador, e sabia que
havia um D’us que criara o mundo, que cuidava de
toda criatura, cujos caminhos eram os caminhos da
justiça, misericórdia e bondade. Avraham sabia que
tinha de contar ao mundo sobre isso, e fez com que
os outros vissem essas coisas óbvias tão claramente como ele as via. Avraham era inflamado por uma
grande fé no supremo triunfo. Enfrentou a morte,
desafiou seus amigos mais próximos e os inimigos
mais ferozes. E quando já tinha feito todo o bem em
sua comunidade nativa, pegou o cajado e saiu para
divulgar o conhecimento sobre D’us no mundo inteiro. O que NÓS devemos aprender com Nôach e
Avraham?
Há ocasiões em que devemos construir uma “arca”
para salvar a nós mesmos e aos nossos filhos, e
“vedá-la com piche por dentro e por fora”, a fim de
nos proteger das ondas turbulentas da destruição.
Há ocasiões, no entanto, em que temos de sair e
lutar pela palavra de D’us, e como Avraham, construir “Eshels”, locais de refúgio e abrigo para caminhantes e para aqueles que perambulam, e escolas
e lares para crianças que perderam seu “endereço
judaico”.
10/NOV

chayê sarah
Como relata essa leitura da Torá, com a compra
da Gruta de Machpelá como local de enterro para
Sarah, pela primeira vez, uma porção de Eretz Yisrael foi adquirida pelo povo judeu como uma propriedade eterna. Embora anteriormente D’us tenha
prometido a terra a Avraham, não foi senão com a
morte de Sarah que uma porção da terra entrou realmente em sua posse.
Mais especificamente, até o enterro de Sarah, seu
túmulo, a Gruta de Machpelah, tinha sido o legado
de todos os povos, pois era o local de enterro de
Adam e Eva, os ancestrais da humanidade. O enterro de Sarah fez com que fosse denominada como
sagrada somente para o povo judeu.
26

Antes da contribuição de Sarah, a santidade estava
presente lá de maneira geral, universal, e Sara fez
com que a santidade do local fosse concentrada e
dirigida aos judeus.
Na verdade, esse conceito está implícito no próprio
nome Sarah, que se relaciona ao termo Sroro, que
tem os significados “domínio” e “controle”. O serviço Divino de Sarah envolvia controlar a influência
Divina e interiorizá-la, direcionando seu fluxo à terra
através dos canais de santidade. Na verdade esta é a
missão de todos nós.

17/NOV

toledot
No mundo decadente de hoje, proteger nossos filhos poderia parecer um feito inatingível. A toda
hora somos bombardeados com imagens e ideias
negativas. Porém, cada um de nós é obrigado a fazer um esforço para evitar essas influências negativas, não importa o quanto nossos esforços possam
parecer infrutíferos.
Nosso ancestral Yaacov jamais deixou de tentar
atingir alturas espirituais. Isso fica evidente pelo
fato de que Yaacov emergiu segurando o calcanhar
de seu irmão mais velho Essav. Yaacov desejava os
direitos de primogênito, mas Essav nasceu antes.
Poderia parecer uma ação fútil agarrar o calcanhar
de Essav, pois este já tinha emergido primeiro. Mas
quando se trata de assuntos espirituais, Yaacov recusou-se a desistir ou a se render. Ele continuou a
fazer todo esforço possível embora sob circunstâncias normais, naturais, não parecesse haver qualquer chance de sucesso.
Yaacov finalmente foi compensado pelos seus esforços. D’us lhe deu os direitos de primogénito de uma
maneira que ninguém teria jamais esperado. Essav
vendeu a ele o direito à primogenitura. Que absurdo!
Porém isso aconteceu – somente porque Yaacov jamais deixou de lutar suas batalhas espirituais.
Portanto, sigamos o exemplo de Yaacov. Não importa quão difícil nossa tarefa seja, protejamos nossos filhos. Vamos afiar e manter sua sensibilidade ao
que é sagrado. Pelo mérito de nossos incansáveis
esforços para salvaguardar a espiritualidade de nossas famílias, que D’us faça nossos lares semelhantes àquele em que Yitschac foi criado.
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24/NOV

vayetsê
A leitura desta semana da Torá descreve como nosso Patriarca Yaacov deixou sua casa e fugiu para
Charan. Foi uma jornada solitária. Ninguém o acompanhou. Ele foi atacado, forçado a entregar todas as
suas posses, e chegou ao destino de mãos vazias.
Quando chegou a Charan, ficou com seu tio Laban.
Este o recebeu calorosamente? De maneira alguma; colocou-o para trabalhar cuidando de suas ovelhas, Como Yaacov mais tarde protestou: “”Durante
o dia, o calor escaldante me consumia, e à noite, a
geada. Meus olhos não sabiam o que era dormir.”
Yaacov era solteiro, queria casar-se com sua prima
Rachel e fez um acordo com Laban, de que trabalharia sete anos em troca da mão dela. Mas quando
o período de tempo foi completado, Laban o enganou e na escuridão da noite substituiu Rachel pela
filha mais velha, Lea. Yaacov teve de trabalhar mais
sete anos. Mas Yaacov não se desesperou. Em vez
disso, colocou sua confiança em D’us. O próprio
fato de não ter mais ninguém em quem confiar,
exceto D’us, deixou claro para ele que podia confiar em D’us. Apesar da difícil situação em que se
encontrava, tinha certeza de que D’us o ajudaria.
Como resultado, a cada manhã começava o dia com
alegria e confiança.
Por fim, sua confiança foi recompensada. “O homem tornou-se imensamente próspero; adquiriu
rebanhos férteis, servos, servas, camelos e jumentos.”

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

aniversário do 5º rebe
20 de CHESHVAN
Essa data marca o aniversário de Rabi Shalom DovBer,
o quinto Rebe de ChabadLubavitch, o Rebe Rashab.
Uma das maiores realizações do Rebe Rashab foi a
fundação da Yeshivá Luba
vitch, Tomchei Temimim.
Num clássico discurso feito três anos após o
estabelecimento da yeshivá, o Rebe delineou
suas metas e objetivos, declarando que os
alunos da yeshivá eram “Chayolei Beit David”,
“soldados” da Casa de David, cuja meta era trabalhar pela reinstituição daquela monarquia
com a vinda de Mashiach.
Ora, devemos entender: o Rebe Rashab criou a
yeshivá pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Comunista que colocaria em ação o processo que destruiria todo
o estilo de vida shtetl, que nutrira o Judaísmo
do Leste Europeu durante centenas de anos. O
Rebe Rashab olhou para o futuro – e na verdade, para o supremo futuro, estabelecendo uma
academia onde jovens seriam educados a se
concentrar no mais permanente dos objetivos.
Além disso, na yeshivá, ele instituiu o estudo
da Chassidut, os segredos místicos e profundos da Torá, como parte do currículo diário,
antecipando aquela era futura na qual o conhecimento de D’us permeará toda existência. Preparando-se para aquele tempo, os estudantes
começaram – e essa prática continua até hoje –
a estudar a Chassidut, não como material ocasional e inspirador, mas de maneira sistemática
e abrangente, orientando seus processos de
pensamento para apreciar a presença de D’us
no mundo.

BC NEWS

BCNews_nov13.indd 27

27

25/10/12 12:01

28

BC NEWS

BCNews_nov13.indd 28

25/10/12 12:01

O Mês de kislev

O CHORO
DE UMA CRIANÇA
Kislev está associado ao Rabi Shneur Zalman de
Liadi, fundador da Chassidut Chabad. Está relacionado também com seu filho e sucessor, Rabi Dovber, pois seu aniversário e yahrtzeit são comemorados nesse mês. A história a seguir envolve os dois.

O

Alter Rebe, fundador do Movimento Chabad-Lubavitch, morava no térreo de uma
casa com dois andares em Liadi. Seu filho,
que mais tarde se tornaria o Mitteler Rebe, morava
no piso superior.
Certa vez o filho do Mitteler Rebe caiu do berço e
começou a chorar. O pai estava tão absorto em seus
estudos, que nem sequer ouviu os gritos do bebê.
O Alter Rebe também estava estudando. Mesmo assim, escutou o bebê e subiu as escadas para acalmálo. Em seguida, admoestou seu filho: “Como pôde
deixar o bebê chorando?”
O Mitteler Rebe tinha uma desculpa que lhe parecia
legítima, e explicou ao pai que simplesmente não tinha ouvido. Estava tão enfronhado no assunto que
estudava que se tornara alheio a tudo em volta.
O Alter Rebe recusou-se a aceitar a desculpa. “Você
jamais deveria ficar tão envolvido nos seus próprios
esforços espirituais a ponto de não ouvir o grito de
uma criança judia”, disse ele ao filho.
Quando o Rebe repetiu essa história, explicou que
há crianças que choram por causa de desconforto físico, e outras cujo sofrimento é espiritual. Às vezes, a
própria criança pode não saber conscientemente que
está sofrendo. Devemos, no entanto, ouvir cuidadosamente e atender seu chamado. Jamais devemos
ficar tão concentrados em nosso próprio refinamento espiritual a ponto de nos tornarmos insensíveis
aos gritos alheios.

NOSSAS
ALEGRIAS
w Parabéns para Mendi, filho
do Rabino Arie e Libi Bloch,
pelo seu bar mitsvá
w Aconteceu o Opshernish de
Zalmi filho de Leo e Milena Rosenbaum. Mazal
Tov também aos avós Natan e Fani Rosenbaum e
Nessim e Fany Hamaoui

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO *
Berale Ende

18 Cheshvan

3 nov

Daniel Bekhor

18 Cheshvan

3 nov

Marcelo Guz

19 Cheshvan

4 nov

Mendi Kuszer

19 Cheshvan

4 nov

Paulo Szyfman

23 Cheshvan

8 nov

Eduardo Katz

24 Cheshvan

9 nov

Salomão Jair

25 Cheshvan

10 nov

Yossi Paim

2 Kislev

16 nov

Shneor Zalman Ossowiecki 5 Kislev

19 nov

Daniel Szor 6

Kislev

20 nov

Sharon Levy

6 Kislev

20 nov

Paulo Aronson

7 Kislev

21 nov

Yossi Khafif

8 Kislev

22 nov

Marco Nahmias

10 Kislev

24 nov

Maurício Dangot

11 Kislev

25 nov

Douglas Salzman

12 Kislev

26 nov

Isaac Israel

13 Kislev

27 nov

Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
* Lista parcial
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Histórias Chassídicas

30

O PROFESSOR DE HANIPOLI

ESPERANDO MASHIACH

Um chassid gravemente enfermo, cujas visitas a muitos
de médicos pareciam incapazes de ajudá-lo, procurou R.
Mordechai de Neshchiz em busca de uma bênção e bons
conselhos.
O aconselhamento do tsadic foi muito simples: “consulte o
professor na cidade de Hanipoli. Ele curará você.”
Ora, naqueles tempos não havia estrada de ferro nas florestas da Ucrânia, mas o chassid enfermo não poupou esforços, e contratou um carroceiro para a longa e árdua jornada através dos pântanos até Hanipoli.
“Onde mora o professor?” perguntou ele aos aldeões
quando chegou.
“Um professor?”, zombaram eles. “Em Hanipoli?”
“Então seu médico: onde mora o médico?”
“Mas nunca tivemos um médico aqui em Hanipoli,” disseram eles.
“Então pelo menos um enfermeiro, talvez?”
Mas nem sequer havia um enfermeiro. O chassid ficou perplexo. Como pôde o tsadic de Neshchiz ter pronunciado
palavras tão distantes da verdade? E agora, o que poderia
fazer?
Então, cheio de aborrecimento pelo desperdício de tempo,
problemas e despesas, ele empreendeu a longa jornada
de volta a Neshchiz, e contou ao Rebe sua triste história;
que em Hanipoli inteira não havia professor, nem médico
– nada.
“Diga-me, então, meu bom amigo,” perguntou o tsadic, “o
que as pessoas em Hanipoli fazem se uma delas (D’us não
o permita) cai doente?”
“Fazer? O que eles podem fazer? Suponho que não têm
opção exceto confiar no Todo Poderoso e pedir a Ele que
tenha misericórdia e os cure lá do céu.”
“É ele!” exclamou o tsadic. “É este o professor de Hanipoli
que eu indiquei a você!… E Ele, que ajuda os moradores de
Hanipoli, certamente ajudará você, também.”

R. Yaakov Yitschak, o Chozeh de Lublin, certa vez falando sobre as pessoas que calculam a data da chegada de
Mashiach, disse que embora suas previsões – sempre conectadas de alguma forma com um versículo da Torá – se
provassem infundadas, suas intenções podiam ser entendidas, e respeitadas.
“A lei,” explicou ele, “determina que se um filho observa o
pai comportar-se de maneira contrária à Torá, ele não tem
permissão – por causa da obrigação de honrar os pais – de
dizer isso diretamente. No entanto, é aconselhado a mostrar a lei a ele, dizendo: ‘pai, assim está escrito na Torá.’
Ora, alguns tsadikim gostariam de levar a mensagem até
nosso Pai, que na opinião deles está na hora de Ele ter
compaixão de Seus filhos, e trazer a Redenção Messiânica. Como eles tratam disso? Calculam uma ou outra data,
conectam-na a algum versículo na Torá que fala da Redenção, e assim sugerem ao Todo Poderoso: ‘Pai, assim está
escrito na Torá…’”

INVEJA
Um homem foi reclamar a R. Meir de Premishlan que um
determinado sujeito o estava privando de seu sustento.
“Estou certo de que você notou,” explicou R. Meir, “que
quando um cavalo bebe num rio, deixa a marca dos cascos
na beira da água. Agora, diga-me: Por que o cavalo faz isso?
Veja, a água é como um espelho, e assim que o cavalo abaixa a cabeça para beber, vê outro cavalo ali, que também
está baixando a cabeça para beber. Ele não pode suportar
ver o outro cavalo bebendo tanto. A inveja o deixa furioso,
portanto ele bate os cascos para o outro cavalo, para que
ele não beba sua água.”
“Mas você, meu amigo, certamente entende que há água
suficiente no rio para qualquer número de cavalos. Ou, nas
palavras de nossos Sábios , nenhum indivíduo jamais subtrai coisa alguma do sustento que foi ordenado para seu
próximo.”

BC NEWS

BCNews_nov13.indd 30

25/10/12 12:02

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

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 afixamos na sinagoga e
cuidamos para que o Cadish seja
recitado e luzes sejam acesas na
data do yahrtzeit e no Yom Kipur.

NOTA FISCAL PAULISTA
SAIBA COMO DOAR!
Doe seus cupons e notas fiscais tomando o
cuidado para não incluir
o CNPJ ou CPF do comprador. Devem chegar
em nossa sede dentro do tempo hábil de serem cadastrados, ou seja, a validade é até o dia
20 do mês seguinte à emissão dos mesmos.
Nunca foi tão fácil ajudar: é só enviar seus
cupons, de seus familiares e amigos para o
Projeto Felicidade:
Av. Arnolfo Azevedo, 201 Cep: 01236-030
Mais informações: 3803-9898

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

BAZAR DO PROJETO
FELICIDADE
Ajude doando ou comprando
itens novos e usados.
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

BRINDES PARA CRIANÇAS
DOAÇÃO MENSAL
Receba um boleto bancário em sua casa.
Fale com Rosana: 3087-0309 ou rosana@chabad.org.br
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Doe brindes e brinquedos novos
para nossas crianças.
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Shacharit 8h05
Minchá 19h

11 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h

4 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h

Domingo no sítio

25

18

11

26 CHESHVAN

Shacharit 8h05
Minchá 19h

4

28

19 CHESHVAN

Shacharit 8h05
Minchá 19h

12 CHESHVAN

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

12 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

5 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

26

19

12

27 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

5

29

20 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

13 CHESHVAN

SEGUNDA

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

13 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h

6 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

27

20

13

28 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

6

30

21 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

14 CHESHVAN

TERÇA

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 15h

14 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 15h

7 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 15h

28

21

14

Véspera de Rosh Chôdesh

29 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 15h

7

31

22 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 15h

15 CHESHVAN

QUARTA

NOVEMBRO 2012

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

15 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

8 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h

Rosh Chôdesh

1 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

8

1

29

22

15

23 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

16 CHESHVAN

QUINTA

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h20
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

16 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h15
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

9 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h10
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

2 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h05
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

9

2

30

23

16

24 CHESHVAN

Shacharit 8h05
Velas até 19h
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

17 CHESHVAN

SEXTA

Shacharit 9h30
Minchá 19h05
Término 20h18

Parashá Vayishlach

17 KISLEV

Shacharit 9h30
Minchá 19h
Término 20h13

Parashá Vayetsê

10 KISLEV

Shacharit 9h30
Minchá 18h55
Término 20h07

Parashá Toledot

3 KISLEV

Shacharit 9h30
Minchá 18h50
Término 20h02

Tehilim

3

1

24

17

10

Abençoamos o mês de Kislev

Parashá Chayê Sara

25 CHESHVAN

Shacharit 9h30
Minchá 18h45
Término 19h57

Parashá Vayerá

18 CHESHVAN

SÁBADO

