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fique por deNtro das Novidades

trocar

A Festa das Luzes iluminou a comunidade com vários eventos e iniciati-

vas dispersas pela cidade. Uma carreata formada por 30 carros desfi lou 

por diversos bairros espalhando músicas da festa e anúncios de acendi-

mento da chanukiyá. Na foto acima, um dos carros passando embaixo 

do túnel da Av. Paulista, onde se vê a grande menorá colocada na ave-

nida. O Shopping Eldorado, em parceira com o Beit Chabad, ofereceu 

o Playland para diversão das crianças e reservou espaço para exposição 

de uma chanukiyá com 7 mil peças em Lego. A fachada do prédio do 

Beit Chabad foi adesivada e ganhou cores contando a história sobre a 

festa e seu signifi cado para o público em geral. Dezenas de locais abri-

ram suas portas para expor as chanukiyot e folhetos do Beit Chabad 

ampliando ainda mais a mensagem de paz e luz ao mundo. Cobertura 

completa nas páginas 8 a 11.

ChanUCá: lUz PaRa tOdOS
MEMÓRIAS
A construção da sede atual: os 
“tijolos” se encaixam. 
Por Rabino Alpern.  Págs. 16 a 18

SHELICHUT
É correto morar em lugares 
distantes, onde é difícil educar 
os � lhos e para obter produtos 
casher? Por Rabino Shamai Ende 
Pág. 20

PURIM
Nossa próxima festa: uma re� exão 
e as mitsvot.  Pág. 24 e 25

destaques da edição

anos
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MISSÃO

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

Baixe o pdf da revista em www.chabad.org.br/BC_News e veja também em seu iPad

sempre a seu lado
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mensagem do Rabino

Uma mensagem 
do espaço

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil

3 BC News

Antes de sair de férias deixei um editorial pronto para esta edição. Porém, sentado 

aqui na Flórida, fiquei impressionado com uma notícia publicada hoje, oito de 

janeiro, no jornal The Miami Herald. 

Nosso Talmud disse, há quase dois milênios, que o número dos mundos é infinito, 

e durante séculos os chamados “pensadores” do nosso povo e do mundo riram 

desse trecho. 

Agora veja a notícia de hoje: “a NASA, através de uma sonda espacial, acaba de 

prever que o nosso sistema (Via Láctea) contém pelo menos 17 bilhões de plane-

tas do tamanho da Terra”. 

Isso dá mais de dois planetas para cada habitante do globo! Talvez isso nos dê 

uma ideia do nosso “mundinho”. Imagine o tamanho do “homenzinho” no meio 

disso.

Então, como ficam as duas conhecidas perguntas: Será que existe um D-us? Será 

que todos Seus atos são justos?

Depois desta notícia, alguém ainda poderá dizer que tudo simplesmente apareceu 

sozinho? E sobre a segunda pergunta, não temos nem um milésimo dos dados em 

mãos, então como podemos reclamar de injustiça?

Se pararmos para pensar, chegaremos a sete conclusões óbvias: 

1. Há um grande Arquiteto para tudo isso.

2. Somos pequenos e mal-informados demais para falar de injustiça.

3. Há um plano-mestre para o universo.

4. Cada indivíduo é parte integrante do plano e tem uma missão específica.

5. Nossa conduta tem de ser de acordo com o tamanho do universo.

6. Devemos perceber que o nosso esforço exagerado por bens materiais é errado.

7. Temos de nos esforçar para descobrir nossa missão e cumpri-la.

Às vezes faz bem perguntar-se: será que tenho um propósito específico na vida ou 

estou nadando conforme a maré? E desta forma, pelo menos de vez em quando, 

pensaremos na nossa motivação primária.

É bom ter em mente que ações falam mais alto que palavras. Agradeçamos à NASA 

pelo recado.
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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

Você também pode assistir à 
série Vídeo torá Viva online
em www.chabad.org/626747

a nOSSa SInagOga

* a partir de 17 fev – 18h00
**Veja o horário das velas no verso deste informativo

mInyan dIÁRIo
shacharit

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

minchá e arvit
Domingo a sexta-feira –19h00*

Cabalat shabat
Sextas-feiras às 19h00*

hoRÁRIos do shabat
Chassidut – 8h45

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!
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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 22 de fevereiro, Cabalat Shabat às 18h

CaBalat ShaBat  
todas as sextas-feiras às 19h

 w Beit Chabad Central (Aniversário de 39 anos)

 w Yossi e Rishi Paim (Nascimento da filha Shterna Sara)

 w Dr. Ernesto Kogan (Yahrtzeit do pai, Rafael Issachar)

 w Noemi Shtulman (Término da shivá da mãe, Menucha 
Tabacznik)

 w Henrique e Stella Michaan

 w Reuven Abergel (Yahrtzeit da esposa, Eneida)

 w Lea Ciobataru (Yahrtzeit da mãe, Beila bat Leib) 

 w Fani Coifman (Aniversário)

 wManuel Lafer (Aufruf)

 w Eliana e Arnaldo Goldbaum (Nascimento da filha)

agRadeCIMentO pelo KIdUSh
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Realização: Colel Esther Alpern do Beit Chabad Central em parceria com Vaad Rabanei Anash
Rabinos responsáveis: Dubi Nurkin e Eliahu Stiefelmann

Dedicado aos 200 anos do falecimento do primeiro Rebe (Alter Rebe) 5573-5773 5 BC News

2ª Campanha de Estudo da Obra Shulchan Shabat
[Para o público masculino e feminino]

quem pode participar
Professores, alunos e público em geral.

O projeto divide-se em dois grupos:
A. Aos que se dedicam ao ensino e estudo, e para moças a partir do segundo colegial – 80 sichot do 
livro Shulchan Shabat.

B. Ao público em geral, e moças até o primeiro colegial – 40 sichot do livro Shulchan Shabat.

pERíodo
Início da campanha: 17 de fevereiro de 2013 / 7 de Adar 5773
Término: 2 de junho de 2013 / 24 de Sivan 5773

INSCRIçÕES
A partir do dia 11 de fevereiro pelo e-mail: silvia@chabad.org.br

Prêmios: 
Para os vencedores serão oferecidas duas passagem para o Rebe*, sendo uma para os homens e uma 
para as mulheres. 
(Se participarem de 15 a 24 pessoas na prova final, serão oferecidas 2 passagens, de 25 a 34 pessoas: 3 passagens, 
e assim sucessivamente). Se houver empates na nota final, o desempate será por sorteio.

Regulamento:
 w Na inscrição será entregue uma apostila em PDF, com as 40/80 sichot a serem estudadas, assim 
como 40/80 perguntas (das quais serão escolhidas 15 para as provas).

 w Haverá uma prova de 15 questões entre as 40/80, sendo 100 a nota máxima.

 w A prova será escrita.

AULAS SEMANAIS
 w Com o Rabino Yaacov Nurkin, no Colel do Beit Chabad Central, aos domingos após Arvit.

 w NOVIDADE! Com o Rabino Daniel Fish em Higienópolis, às terças às 20h30.

Mais informações 
Com Rabinos Dubi Nurkin (99296-9303) e Eliahu Stiefelmann (7810-1437) ou no Beit Chabad Central 
(3081-3081)

* Passagens para Nova York no valor de até U$ 1.000 incluindo as taxas.

 Um chassid certa vez dirigiu-se ao Rebe Rashab ques-

tionando: quero conectar-me com o Rebe, como devo agir?

 Repondeu o Rebe: estude a chassidut que leciono, as-

sim estarás conectado comigo.

  (Likutei Diburim 1, pág. 50)

“ “

Col HaColel
A VOZ DO COLEL
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SeMPRe aO SeU ladO

tSIvOt haSheM

gInCana da alegRIa
As meninas que participam das Messibot Shabat tive-

ram uma atividade especial em Motsaê Shabat em 1º 

de dezembro. Foi organizada uma “Gincana da Alegria”, com jogos e brincadeiras orga-

nizadas pelo madrich Joel Shnaider com a presença da equipe do Beit Chabad Central.

A proximidade da Festa de Chanucá foi o tema principal, e os três grupos – Sevivon, Ma-

tityahu e Latkes – capricharam nas suas apresentações, e todas voltaram para casa com 

um brinde. Não faltaram pizza e picolés, que fizeram a festa das crianças.

gRande SORteIO
Em dezembro foi realizado o 

primeiro grande sorteio dos 

que completaram o álbum 

Via jan tes do Tempo. Entre os 

70 participantes, foram sor-

teados Shmuel Goldman, da 

escola Beit Lubavitch do Rio de Janeiro, que ganhou uma câ-

mera digital, e Yehudit Chaya Tabacinik, da Or Menachem de S. 

Paulo, premiada com um DVD player. Se você ainda não tem um 

álbum, adquira o seu agora, preencha e participe do segundo 

grande sorteio. 

mais informações: 3081-3081 com R. dubi ou judith ou contato@tsi-
vothashem.org.br

À esquerda, Rabino dubi com a câmera que foi sorteada 
para um participante do Rio. acima, yehudit Chaya taba-
cinik (à direita) com sua irmã e o dVd player que ganhou
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ChaSSIdUt na CaBeça
O 2º Rebe de Chabad dizia que os chassidim deveriam an-

dar sempre com chassidut na mente. Com esse objetivo, o 

Beit Chabad Central lançou em agosto de 2012, em parce-

ria com o Vaad Rabanei Anash, um concurso para homens 

sobre o estudo de Shulchan Shabat, obra do Rebe referen-

te à parashá da semana. O prêmio consistia em uma passa-

gem para Nova York para os finalistas. O concurso acabou 

despertando tanto o interesse das mulheres, que em algu-

mas semanas o número de inscrições femininas superou 

o dos homens, com a presença também de moças do Rio 

de Janeiro. Para os interessados, foram ministradas aulas 

na sede do Beit Chabad Central pelo rabino Yaacov Nurkin 

duas vezes por semana, todas elas gravadas e postadas na 

internet.

O prêmio consistia em uma passagem para Nova York para 

cada um dos oito finalistas (quatro para os homens e qua-

tro para as mulheres). 

Nove participantes do público feminino obtiveram nota 

máxima, dessa forma, quatro foram sorteadas para rece-

ber a passagem para NY: Morikie Stiefelmann, Mushki 

Beutner, Sheina Ossowiecki (12 anos) e Sheina Lenczynski. 

As outras cinco: Chaya Mushka Ossowiecki, Esty Guerens-

tadt, Madina Tzfasman, Shterna Sara Lenczynski (12 anos) 

e Sterna Ossowiecki receberão um belo presente. 

Entre os homens, os vencedores foram: Rafael Kullock, 

Mendy Bloch (13 anos), Rafael Cohen, R. David Lancry. 

Os participantes ficaram gratos por terminarem o proces-

so com dezenas de conceitos chassídicos muito firmes na 

cabeça. Confira o lançamento do próximo concurso na pá-

gina 5 desta edição.

“Gostaríamos de parabenizá-los pela iniciativa 

deste projeto. Ficamos muito felizes com o resul-

tado de nossas filhas e kol hacavod para as 9 mu-

lheres que receberam nota 100!”

Rabino Moishe e Ayala Lenczynski - RJ
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CaRReata
Cerca de trinta carros partiram rumo a diversos 

bairros de S. Paulo levando mensagens e mú-

sicas de Chanucá por onde passavam. Voluntá-

rios posicionaram a chanukiyá em seus capôs e 

participaram da carreata.

Acima, Rabino Alpern posa no BMW empresta-

do para a ocasião, incentivando o grupo antes 

da partida. O projeto, em parceria com a Yeshivá 

Lubavitch, espalhou a alegria e o brilho dessa 

festa que celebra a vitória do bem sobre o mal, 

da luz sobre a escuridão. 

faChada deCORada 
A fachada do Beit Chabad Central foi 

temporariamente decorada durante os 

dias da festa de Chanucá. Um painel com 

cores vibrantes resumindo a sua história 

chamava a atenção de quem passava em 

frente ao prédio, atraídos pelas imagens 

e para a leitura do texto.

A ideia partiu do Rabino Yossi Alpern 

que desejava criar uma fachada atraente 

e ao mesmo tempo informativa. O re-

sultado foi obtido pelo painel adesivado 

criado por Naomi Metzger: “Adorei ter 

realizado este trabalho. Optei por es-

ses quadros bem coloridos com cenas 

de Chanucá, mostrando que essa festa 

possui uma mensagem viva e eterna, tão 

essencial para todos os povos, em todas 

as épocas até nossos dias .”

ChanUCá
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feSta eM PInheIROS
O Rabino Eliahu, ao lado de sua esposa Morikie Stiefel-

mann, recepcionou diversos amigos moradores de Pi-

nheiros e arredores para celebrar a 4ª edição da festa 

de Chanucá na Rua Lisboa. Além de contar a história e 

significado da celebração, o casal trouxe o clarinetista 

Andre Fajerstajn (participante da viagem do Taglit pelo 

Beit Chabad em janeiro de 2012) que animou o clima 

com música Klezmer e melodias de Chanucá. Veio até 

gente de Interlagos participar do encontro, onde não 

faltaram os tradicionais latkes e sonhos recheados. 

lUzeS eM PORtUgal
Mendy Nigri (filho de Marc e Cláudia Ni-

gri) e seu primo Yossi Khafif (filho do R. 

Edi e Renata Khafif, do Beit Chabad da 

Vila Mariana) visitaram a comunidade de 

Portugal em Chanucá.

O Rabino Ely Rosenfeld, sheliach de Lis-

boa, organizou a visita dos jovens a Portu-

gal, inclusive um passeio ao sul, à cidade 

de Vila Moura no Algarve e também em 

Faro, onde encontraram judeus e fizeram 

uma festa de Chanucá.

Em Lisboa acenderam uma grande cha-

nukiyá com a participação dos moradores, 

em sua maioria pessoas idosas, e visita-

ram as residências de alguns membros 

da comunidade.

no alto, mendy com R. ely Rosenfeld e mem-
bros da comunidade de lisboa. na foto ao lado, 
monumento em uma praça no centro de lisboa 
em memória dos judeus assassinados durante a 
Inquisição
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tSIvOt haSheM nO eldORadO
O Playland do Shopping Eldorado em parceria com o 

Tsivot Hashem ofereceu uma maravilhosa celebração 

de Chanucá: todas as crianças puderam usufruir gra-

tuitamente dos brinquedos. Em duas salas disponi-

bilizadas pelo Playland foram servidos refrigerantes, 

sonhos e sanduíches de metro para todos. O espaço 

serviu para colocação de tefilin e também à tarde para 

preces com minyan para as orações de minchá/maariv, 

seguido do acendimento das velas. Dois palhaços em 

pernas de pau distribuiram balões de ‘Feliz Chanucá’ 

para todas as crianças que participaram. Ao microfone 

os pequenos recitaram passagens da Torá (Psukim) em 

som propagado pelo Playland inteiro. O programa Mo-

saico na TV registrou o evento, que teve a participação 

de mais de 350 pessoas. 

ChanUCá
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ChanUKIyá de legO
Uma criativa chanukiyá, dois sevivonim e um jarro feitos de Lego 

fo ram expostos no Shopping Eldorado. Os integrantes da LUG 

Bra sil, Wagner e Vinícius Cavalli, Fabio Fiss e Carlos Gotts fritz fo-

ram os responsáveis pela montagem que levou 30 horas e utilizou 

cerca de 7 mil peças para o candelabro e 1700 peças para o jarro. 

A LUG Brasil é um grupo de fãs de LEGO que conta com cerca 

de 200 membros ativos entre 

quase 2 mil cadastrados em 

seu fórum na Internet. Desde 

já o Beit Chabad Central agra-

dece a Lug Brasil pela partici-

pa ção e a desafia a montar um 

candelabro ainda maior no ano 

que vem! www.lugbrasil.com

BCNews_fev15.indd   11 23/1/13   1:13 PM



12 BC News

SeMPRe a SeU ladO

Chá da taRde

as senhoras da comunidade estão convidadas a participar do gru-
po Chá da tarde. Para inscrever-se, entre em contato com Vanessa 
pelo telefone: 3087-0313 ou va nessakrosenbaum@chabad.org.br

Cookies Coloridos
O grupo Chá da Tarde par-

ticipou do workshop de 

cookies con fec cio na  dos por 

Rachel Bort  man, autora do 

Blog Cookies & Cia. Biscoi-

tos em for ma de sevivon e 

chanukiyá foram decorados 

pelas par ticipantes com ca-

netas de tinta colorida ca-

sher comestível e confeitos 

diversos. Após a arte, os cookies foram colocados em uma 

grelha e aquecidos para se fixarem à massa. No final pude-

ram levá-los em lindas embalagens. Nas fotos acima, Ra-

chel, suas avós e os biscoitos que decoraram.

 

chanucá
Na semana de Chanucá as senhoras foram iluminadas por 

uma palestra do Rabino Yossi Alpern sobre a Festa das Lu-

zes. Ele comparou Chanucá com a festa de Purim, o milagre 

revelado com o oculto, além de dar várias explicações sobre 

a relação do número oito com as oito velas da chanukiyá. A 

tarde teve a participação de Einat Rosenfeld ao violão, que 

cantou com as participantes. O momento musical foi des-

contraído e acompanhado por sufaganiot (sonhos). 

almoço de encerramento
Trinta e oito senhoras estiveram presentes no almoço de 

encerramento das atividades do Chá da Tarde de 2012. O 

cardápio elaborado por Dorothea Piratininga foi bem equi-

librado e elogiado.

Vanessa Rosenbaum, coordenadora do grupo, agradeceu 

pelo ano que passaram juntas e anunciou que uma progra-

mação intensa está sendo planejada para o ano que vem, 

todas as quartas-feiras, às 15h, no retorno das férias.

Nesse encontro muitas participantes quiseram fazer um 

depoimento. Bluma Ende agradeceu a programação que 

tem sido realizada com tanto empenho e parabenizou o 

trabalho de Vanessa. Ela acrescentou que, apesar de ter 

um dia bem atribulado, faz questão de comparecer às ativi-

dades do Chá da Tarde semanalmente. Eugênia Adler, Mi-

riam Grimblat, Stella Salzstein, Lili Katz, Yona Weinberger, 

Sara Kurc e Normal Algranti também se manifestaram e 

agradeceram a dedicação do Beit Chabad Central à melhor 

idade. Vanessa ficou muito emocionada com o carinho re-

cebido e pelo reconhecimento ao seu trabalho. As ativida-

des recomeçarão a partir de 16 de janeiro com uma sessão 

musical com DVD de André Rieu. 2013 promete....
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gaStROnOMIa

Geleia de laranja, cenoura e gengibre

modo de PRePaRaR: 
Descasque as laranjas e ferva as cascas de duas delas 

em água por três minutos. Despreze a água e corte as 

cascas em tiras finas. Reserve.

Corte as laranjas ao meio, separe-as em gomos e retire 

as sementes. Coloque as sementes em uma vasilha 

pequena, em meio copo de água e deixe-as de molho 

por uma noite. 

Deixe também as laranjas de molho em uma bacia com 

meio litro de água, por uma noite. 

Transfira as laranjas com a água para uma panela e 

Foto: Yigal Cotter / Apoio Roberto Simões Casa

InGRedIentes:
w 1 kg de laranja de casca grossa (cerca de  

 7 unidades)

w casca de 2 laranjas

w 500 gramas de cenoura ralada

w 3 colheres de sopa de gengibre picado 

w 1 kg de açúcar

w suco de 1 limão

acrescente a água das sementes. 

Embrulhe as sementes em uma gaze, fazendo uma 

trouxinha, e junte à panela com as laranjas. 

Leve a panela ao fogo brando e deixe ferver por cerca de 

uma hora. Acrescente o açúcar e mexa para diluir bem. 

Adicione a cenoura, o gengibre e as cascas de laranja.

Cozinhe por mais uma hora, sempre em fogo brando, 

mexendo de vez em quando. Caso se forme uma 

espuma na superfície da panela, retire-a com uma 

escumadeira.

Quando estiver chegando no ponto, retire a trouxinha 

com as sementes e acrescente o suco de limão.

O ponto de geleia pode ser verificado da seguinte 

maneira: coloque uma pequena quantidade de geleia 

em um pires e deixe esfriar. Se formar uma película que 

se enruga quando empurrada pelo dedo, está no ponto. 

Despeje a geleia ainda quente em recipientes de vidro 

previamente lavados e escaldados. Rosqueie as tampas 

e coloque os vidros de cabeça para baixo, virando-os a 

cada meia hora, para evitar que as cascas de laranja se 

depositem no fundo. 

em Purim costumamos preparar oznei ha-

man (também conhecido como hamanta-

shen) em lembrança à vitória dos judeus 

sobre o malévolo primeiro-ministro persa, 

haman. originalmente esses deliciosos 

biscoitinhos le vavam recheio de semente 

de papoula, mas na falta desse precioso 

ingrediente, usamos geleia de frutas. des-

ta vez, que tal recheá-los com uma geleia 

diferente? experimente esta!

Por Dorothea Piratininga
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Gastão Fraguas Filho, Empresário

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. 

projeto lev

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

O Projeto Lev vem crescendo ano a ano e, em 2012, contou 

com a adesão de mais 12 voluntários.

O número de pessoas visitadas também cresceu considera-

velmente. Exem  plo disso é Rebeca Saute que aparece na foto 

acima com as voluntárias Ana Paula Reismann (à esquerda) e 

Sheila Chouveke (à direita). 

Abaixo, uma relação que já dura mais de três anos: a amizade 

de Victoria Hazan com a voluntária Amy Herszenhorn.

yael alpern - diretora

Mensagem para todos os 

voluntários e você, futuro 

membro

      Após o período de 

férias, um bom e mere-

cido descanso que to-

dos nós precisávamos, 

estamos de volta ao 

tra balho, graças a D’us!

Eu gostaria de aprovei-

tar este momento para lhes desejar tudo 

de bom e muito sucesso em sua vida parti-

cular e como voluntário.

Todos os dias temos a oportunidade de um 

novo início e de agradecer por uma nova 

chance de viver um dia especial. Quando 

fazemos isso, acumulamos dias para pro-

mover mais alegria, felicidade e habilidade 

para continuarmos a fazer mais mitsvot e 

cumprirmos o trabalho que D’us nos deu!

Com carinho,

 

14
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Gastão Fraguas Filho, Empresário

acima, Gastão em 2005 com thiago ao colo. ao lado, 
ele visita o Projeto Felicidade, em 2012, junto com sua 
filha Victória (à direita) 

15 BC News

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

Mais perto do Projeto
DEPOIMENTO

“Conheci o o Projeto Feli ci da de por intermédio de um amigo em co-

mum que me apresentou a Norma Nigri, na época, já voluntária do Pro-

jeto e por quem tive muita empatia.

Ao visitar e conhecer o trabalho desenvolvido, gostei muito e participei 

de algumas ações, de forma esporádica, nunca constante. Como meu 

trabalho exige que me ausente em viagens de negócios, acabei me dis-

tanciando. No entanto, isto sempre me incomodava muito. Ao visitar 

recentemente a sede do Projeto, acompanhado pela Norma e minha 

filha Victória, de 10 anos, pude rever esse trabalho da forma que está 

sendo feito e funcionando e me comprometi a ajudar de forma mais 

constante, concreta e contínua.

O primeiro passo neste sentido foi o de estimular minha família e ami-

gos a enviarem seus cupons fiscais ao Projeto Feli ci da de participando 

do incentivo do governo no programa Nota Fiscal Paulista. Como men-

salmente irei acompanhar o Projeto mais de perto, ficará mais fácil pro-

videnciar a aquisição de produtos ou outras necessidades para o bom e 

perfeito andamento do Projeto. Foi isto que assumi de imediato.

Tudo na vida possui muita concorrência, até o Projeto Feli ci da de, dian-

te de outras ações em prol do bem que existem em nossa cidade. Tive 

uma identificação muito grande com o Projeto e acabei me apaixonando 

pela maneira que atua; sempre de forma di-

nâmica, bacana, alegre e contagiante.

Levei minha filha Victória na última visita pa-

ra mostrar a ela que a vida não é feita do carro 

que temos, ou a casa que possuímos. Vive-

mos neste mundo para ajudar ao próximo. A 

vida atual anda muito complicada, o que tor-

na mais necessário ainda mostrar a nossos fi-

lhos não os bens materiais, mas aprenderem 

a considerar e cultivar valores humanos.” 

Gastão Fraguas Filho, empresário 

Gastão ao lado da filha Victória (direita)

visitaram o Projeto
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Memórias

a CoNstrução do Novo prédio
No próximo mês, em 22 de março, completa-

remos 11 anos da inauguração do nosso prédio 

atual. Aproveitamos a oportunidade para contar 

algumas cenas dessa obra histórica.

Por Rabino shabsi alpern

Em 1995, chegamos à conclusão de que precisáva-

mos de mais espaço para realizar toda a nossa pro-

gramação e atividades. Na rua Melo Alves surgiu 

um terreno para comprarmos. A singularidade desse lote, 

além de ser o único disponível, é que milagrosamente ele 

dava fundos para a nossa sede, na rua Chabad.

Não tínhamos dinheiro para comprá-lo, e muito menos 

para construir, mas, na vida pública (não na particular) te-

mos de ser ousados para conseguir algo.

Adquirimos o terreno com dinheiro emprestado e come-

çamos a procurar amigos que gostariam de eternizar seus 

nomes ou de seus entes queridos mediante uma placa 

em um dos ambientes a serem construídos.

Com a cooperação ímpar dos amigos e conhecidos conse-

guimos angariar os fundos necessários para pagar o ter-

reno e iniciar a obra. No meio da construção tivemos de 

interrompê-la por falta de verba, mas isso foi superado, e 

estamos aqui, graças ao bom D’us.

Essa é a história resumida. Agora veremos vários detalhes 

interessantes.

Nosso terreno é estreito, tem apenas 10 metros. Se hou-

vesse necessidade de manter três metros de recuo de 

cada lado, sobraria espaço somente para fazermos um 

elevador. Mas descobri algo que hoje já não existe mais, 

chamado Projeto Cingapura, por meio do qual seria possí-

vel doar oficialmente uma quantia razoável para o gover-

no em troca do aproveitamento total do terreno. Benefi-

ciamo-nos dessa lei e recebemos o sinal verde. 
esqueleto do novo prédio sendo erguido e alguns nomes de 
amigos colaboradores

16 BC News
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Entretanto, o projeto precisava ainda da aprovação da 

Secretaria de Planejamento. Formamos uma delegação 

e fomos até o escritório do então secretário, Paulo R., e 

ele foi muito claro: estava em fim de mandato na última 

semana do ano. “Que pena que vocês não vieram antes”, 

disse ele. Depois de uma conversa um pouco mais tocan-

te, ele nos acenou com uma luzinha: se conseguíssemos 

a aprovação de três órgãos – engenharia, arquitetura e 

trânsito, ele incluiria nosso projeto na pauta da última reu-

nião da sua gestão. Para tanto, nos deu duas horas para 

providenciarmos isso. Eu não sabia o que fazer. Agradece-

mos, e ele nos acompanhou até o elevador. Ao abrir a por-

ta, encontramos três pessoas do outro lado. Visivelmente 

emocionado, Paulo R. disse: “nunca vi coisa igual! Estes 

são os responsáveis pelos órgãos mencionados!”. Pe di-

lhe para que me apontasse o responsável pelo trânsito, 

pois entendi que se este aprovasse, os outros dois seriam 

mais fáceis. Ele me apresentou ao homem e convidei-o 

para uma breve conversa na sala ao lado. Argumentei que 

ele não precisaria se preocupar com possíveis congestio-

namentos na área, pois nosso maior movimento ocorre às 

sextas-feiras à noite e aos sábados, quando nós, ortodo-

xos, não transitamos de automóvel. Impressionado, ele 

respondeu que se eu pudesse documentar isso em uma 

hora, ele estaria de acordo. Corri para o escritório e provi-

denciei o documento. Em algumas horas o próprio secre-

tário (e não a sua secretária) ligou-me dizendo: “rabino, 

tive a honra e o prazer de colocar seu projeto em pauta”.

17 BC News

aproveitamos um congresso dos shluchim do beit Chabad do brasil 
para começar a nossa obra histórica, quebrando um muro entre o pré-
dio anterior e o novo terreno. abaixo, a primeira martelada
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nas duas páginas, alguns momentos da célebre tarde de inauguração 
da sede atual do beit Chabad Central. nota-se o benfeitor nathan ar-
garlji carregando a torá que doou especialmente para esta ocasião

sr. joseph e adelia nigri, pais do grande benfeitor meyer nigri que 
dedicou a eles o nome do prédio

sr. Charles Cambur, engenheiro responsável cuja constru-
tora levantou o prédio, e sua esposa sandra

18 BC News
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ao lado, multidão que lotou a Rua melo 
alves no momento da inauguração

19 BC News

arquiteta Claudia napchen e R. miki alpern, cuja meticulosa dedica-
ção possibilitou esta obra

o então ministro da educação dr. Paulo Renato souza, ao lado do 
pre sidente do beit Chabad do brasil na época, dr. jaime Pasmanik z”l

meyer nigri, amigo de todas as horas e que deu um grande empurrão 
no final da obra, especialmente na conclusão das micvaot

R. miki alpern, natan argalji e dr. jaime Pasmanik felizes com a 
conquista
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PeRgUnte aO RaBInO

Encontramos no Talmud várias citações que nos orien-

tam a procurar um centro de Torá para morar, como 

consta na Mishná em Pirkê Avot (Ética dos Pais cap. 

6:9), que Rabi Yossê bem Kismá respondeu àquele que 

o convidou para morar em sua cidade oferecendo-lhe 

uma remuneração avantajada: “se me deres toda prata, 

ouro, pedras preciosas e pérolas do mundo, não habi-

tarei senão num ambiente de Torá”. Rabi Nehorai tam-

bém nos ensinou: “Exi la-te a um lugar 

de Torá.” Maimônides, nas leis de ética, 

afirma que deve-se morar em cidades 

de pessoas eruditas e Tsadikim, justos.

No entanto, a Mishná nos ensina que 

em certas ocasiões, quando existia o 

perigo do esquecimento da Torá e as-

similação, deveríamos abrir mão de 

certos princípios para salvar o povo do 

extermínio espiritual. Como exemplo 

disso, os sábios permitiram escrever 

os seis livros da Mishná, que é a com-

pilação das leis da Torá oral, apesar de 

que até a época de Rabi Yehuda Hanassi, o autor des-

ses livros, isto fosse proibido, pois esses ensinamentos 

deveriam passar de geração em geração oralmente. A 

permissão foi dada com o intuito de salvar a Torá que 

o povo começou a esquecer. Da mesma forma afirma 

o grande sábio Hilel, baseado neste ensinamento (Be-

rachot 63a): “Quando vires que os sábios estão se reu-

nindo (morando em centros judaicos) deves dispersar 

(difundir a Torá para quem está distante)”.

Quando o Rebe anterior, Rabi Yossef Yitschak, chegou 

aos EUA em 1940, encontrou o judaísmo local em es-

tado de calamidade. Ele resolveu agir energicamente 

para tentar revitalizar e salvar o povo de um colapso 

espiritual. Sem hesitar, enviou alguns emissários para 

vários estados americanos, como também para Austrá-

lia, Marrocos e outros países. Ao assumir a liderança do 

movimento uma década depois, seu genro, o Rebe, in-

tensificou esse trabalho enviando shluchim para todos 

os cantos do globo, difundindo o judaísmo e os ensina-

mentos chassídicos em todas as comunidades judaicas 

atuais. Trata-se atualmente de vários milhares de Shlu-

chim, que abrem mão de seu conforto 

físico e espiritual em prol do judaísmo. 

No que diz respeito à educação de seus 

filhos, apesar de muitos não encontra-

rem em seu local de shlichut uma es-

cola judaica, milagrosamente, as crian-

ças são educadas de forma exemplar, 

como se frequentassem as melhores 

escolas chassídicas, porque D’us ga-

rante a educação dos filhos de quem 

se dedica à formação dos filhos dos ou-

tros. Além disso, o Rebe garantiu a seus 

shluchim, que ele assumiria a integri-

dade espiritual e física dos familiares que se encontram 

em shlichut.

Qual é o segredo e a receita que mantém um sheliach 

e sua família firmes em seu judaísmo num ambiente 

remoto? Quando afastamos uma chaleira fervente do 

fogo, ela tende a esfriar gradativamente. No entanto, 

uma chaleira elétrica que está conectada com a fonte 

de energia por um fio elétrico, por mais longe que se 

encontre da tomada, estará constantemente fervendo. 

Um sheliach, mesmo estando fisicamente distante, 

está sempre conectado espiritualmente ao Rebe. Des-

sa forma, ele é uma fonte constante de calor e luz para 

sua família e toda a comunidade local.

observando os shluchim (emissários) de Chabad espalhados pelo 
mundo, surge uma dúvida: com o objetivo de aproximar os judeus 
à torá, será correto morar em lugares distantes de centros judaicos, 
onde há dificuldade de educar os filhos em um ambiente de torá e ob-
ter produtos casher?Por Rabino shamai ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

a mishná nos ensina 

que em certas ocasiões, 

quando existia o peri-

go do esquecimento da 

torá e assimilação, po-

deríamos abrir mão de 

certos princípios para 

salvar o povo do exter-

mínio espiritual.

shlichut em locais distantes

20 BC News
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Qual foi a maior lição recebida de seus pais, Rabino 
alpern e d. esther?
Cresci assistindo ao esforço empreendido por ambos para 

nos educar quando éramos uma minoria dentro de uma 

comunidade pouco religiosa. A dedicação do meu pai pa-

ra a comunidade e para o Beit Chabad é um exemplo de 

coragem e determinação, dos quais o Brasil todo, hoje 

em dia, colhe os frutos. Minha mãe me deixou um lega-

do muito forte de como educar os filhos, e o respeito que 

devemos dedicar ao marido, entre tantas outras lições. 

Admiro meus pais pelo empenho em ter nos transmitido 

valores judaicos e chassídicos e todo o sacrifício que isto 

representou. 

Como foi sua experiência de estudar em nova york?
Estudei no Brooklyn, no bairro do Rebe, por quatro anos; 

anos muito importantes e marcantes para mim. Guardo 

com carinho todos os momentos passados perto do Re-

be, algo que busquei aproveitar ao máximo. Eu sempre 

me esforçava para conseguir ficar na primeira fila. Mes-

mo em Yom Kipur eu chegava ao “770” às 4h da manhã 

para pegar o melhor lugar. Eu costumava fazer tradução 

simultânea para as brasileiras durante os farbrenguens. 

Repetir essas cenas marcantes aos meus filhos é algo 

que prezo muito.

Quando você retornou ao brasil?
Com 21 anos conheci meu marido, Avraham Steinmetz. 

Casamos, e moramos alguns anos em Nova York. Tive-

mos algumas ofertas de trabalho de shlichut, como Rús-

sia e Austrália, e perguntamos ao Rebe qual deveríamos 

aceitar. O Rebe então deu a sua benção para irmos ao Bra-

sil a fim de ajudar a comunidade.

Como foi o começo de suas atividades no beit Chabad?
Naquela época minha mãe dedicava-se com muito empe-

nho à revista Chabad News, além de diversas aulas que lhe 

tomavam muito tempo. Eu a ajudava e preparava algumas 

seções da revista. Minha mãe foi a melhor escola que pu-

de ter; eu a observava em seu modo de agir e atender a 

tantas pessoas que buscavam seus sábios conselhos. 

atualmente, qual seu trabalho na entidade?
Formei alguns grupos femininos de estudos dando ên-

fase a temas relevantes para as mulheres. Entre eles, 

ciclos sobre o Sidur, Micvê, Pirkei Avot, chalá, As Dimen-

sões Místicas da Mulher, O Lado Feminino das Festas 

Judaicas com apostilas de receitas e cardápios. Ajudo a 

montar o material didático e de divulgação dos cursos 

em módulos do JLI, Jewish Learning Institute, cujas au-

las são ministradas pelo meu marido.

se fosse possível, o que gostaria de ter para facilitar 
mais o seu trabalho?
Gostaria que meu dia fosse de 48 horas para poder ajudar 

mais as pessoas. Muitas vezes não consigo dar conta. Não 

são apenas o preparo ou lecionar as aulas que tomam 

meu tempo, mas sim prestar ajuda e dar apoio a tantas 

pessoas que nos procuram.

Quais são as suas maiores satisfações na vida?
O que me deixa mais feliz e realizada no trabalho é saber 

que meu conselho ou minha aula teve um efeito positi-

vo na vida de outros. Ao receber um feedback de como 

isto fez uma diferença me deixa emocionada e humilde 

de poder ter tido esse mérito. Em termos familiares, amo 

meu marido e meus filhos de paixão. O maior nachas é ver 

nossos filhos unidos e orgulhosos de serem chassidim. 

Com certeza D’us e minha mãe estão ajudando lá de cima. 

Segue uma mensagem que expressa nosso desejo e que 

foi publicada em homenagem a minha mãe por nossa 

filha Esty: “Querida Bobi, eu nunca te conheci, mas sei 

que você foi muito especial para todos.Que Hashem me 

ajude a fazer tantas coisas boas como você fez. Espero 

que você esteja orgulhosa de mim. Estou me esforçando 

para ser merecedora de carregar seu nome. Por favor, pe-

ça para Hashem mandar Mashiach logo. De sua netinha 

Esty Steinmetz”.

21 BC News
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parshiyot do mês de fevereiro

2/FeV 

yitrô 
A leitura dessa semana da Torá contém a narrativa 

da Outorga da Torá. Aquele evento é um marco na 

história espiritual do mundo, uma revelação que ja-

mais se repetirá. Até mesmo quando Mashiach vier, 

não haverá outra experiência no Sinai e não será ou-

torgada uma nova Torá.

Essa declaração é baseada no entendimento do que 

é a Torá. Como a Torá estabelece um vínculo entre o 

homem e D’us, não pode ser superada por nada. O 

que mais pode haver? Como pode existir algo maior 

que conectar-se a D’us quando Ele é infinito?

O que então Mashiach fará?

Ele nos possibilitará apreciar a Divindade na Torá 

que possuímos. No presente não percebemos o 

vínculo atingido pela Torá e suas mitsvot; para nós é 

uma questão de fé. Quando Mashiach vier, isto será 

aparente. Apreciaremos tangivelmente como o fato 

de cumprir uma mitsvá estabelece um vínculo com 

Ele, e como por meio do estudo de Torá nos torna-

mos unidos com Sua sabedoria,

Saber que isto ocorrerá no futuro nos inspira hoje. 

A percepção de que a Torá e as mitsvot são canais 

de conexão com D’us deveria nos prontificar a fazer 

uso delas numa maneira completa, unindo cada di-

mensão do nosso ser com Ele.

9/FeV

mishpatim
O nome da leitura desta semana da Torá, Mishpa-

tim, refere-se àquelas mitsvot que cumprimos por-

que fazem sentido, como por exemplo, “Não matar” 

e “Não roubar”, preceitos que até a lógica humana 

compreende.

Por um lado é bonito e louvável uma pessoa servir 

a D’us sendo obediente. Mas a intenção suprema é 

que a Torá transforme e refaça o caráter do ser hu-

mano para que jamais pense em roubar. Para que 

a moralidade seja a natureza inata da pessoa, não 

meramente sua conduta exterior.

O supremo cumprimento desse impulso será na era 

da Redenção, quando “Eu colocarei Minha Torá em 

seu meio e Eu a escreverei em seus corações.”

O homem não terá de buscar a integridade como 

meta e propósito, mas em vez disso, viverá de ma-

neira justa como uma expressão do seu ser interior.

9/FeV

shecalim
Junto com a Parashá Mishpatim, uma leitura espe-

cial da Torá é acrescentada, lembrando as doações 

de meio-shekel que foram feitas antigamente para 

a construção do Santuário e depois, para a compra 

de sacrifícios comunitários no Beit Hamicdash. No 

nível mais óbvio, a leitura da Torá deveria nos en-

corajar a ansiar pelo tempo em que ofereceremos 

sacrifícios no Beit Hamicdash num futuro próximo.

16/FeV

terumá
Esta leitura da Torá começa com a ordem de D’us: 

“Construam para Mim um santuário e Eu habitarei 

ali dentro.” Em cumprimento desta ordem, os ju-

deus construíram o Santuário que carregaram pelo 

deserto e mais tarde, o Primeiro e o Segundo Tem-

plos em Jerusalém.

Mas a presença de D’us não terminou com a des-

truição do Templo. Nossos Sábios relatam que es-

tavam certa vez sentados em uma das sinagogas 

na Babilônia e ouviram ruídos estranhos. Mais tar-

de foi revelado a eles que aqueles barulhos vinham 

da Divina Presença que estava lamentando o exílio. 

Pois após a destruição do Templo Sagrado, toda 

sinagoga onde os judeus se reúnem para rezar e 

estudar torna-se um Santuário em miniatura, um 

local onde é expressado um reflexo da manifesta-

ção de Sua presença que tinha morado no Templo 

em Jerusalém. 

Por este motivo, explicam nossos Sábios, após a 

vinda de Mashiach, todas as sinagogas e as casas de 

estudo na Diáspora serão transportadas para Erets 

Yisrael e se tornarão parte do Templo. Como a Di-

vina Presença pairava sobre eles e foi revelada atra-

vés deles nos séculos de exílio, na era da suprema 

verdade estarão incluídos no edifício no qual Sua 

presença é manifesta.

23/FeV

tetsavê 
Esta é a única leitura da Torá entre o nascimento de 

Moshê e o Livro de Devarim onde o nome de Moshê 

não é mencionado.

BCNews_fev15.indd   22 23/1/13   1:14 PM



23 BC News

Nossos Rabinos notam o fato e explicam: depois 

que D’us disse a Moshê que Ele destruiria o povo 

judeu e construiria uma nova nação a partir dos 

descendentes de Moshê, Moshê respondeu: “Se o 

fizeres, apaga-me do Teu livro.” E assim, como tudo 

que a Torá diz tem um efeito, embora D’us não te-

nha apagado o povo, há uma leitura da Torá na qual 

o nome de Moshê é banido e ignorado.

Apesar disso, aquela mesma leitura da Torá come-

ça: “E tu irás comandar o povo judeu.” E a palavra 

usada para comandar, Tetsavê, também tem a im-

plicação “conectar”, como na palavra tzavta. Na lei-

tura da Torá em que o nome de Moshê é ignorado, 

sua conexão com o povo judeu é destacada.

23/FeV

zachor 
Neste Shabat anterior a Purim lemos uma porção 

adicional e especial da Torá (Devarim 25:17) que 

se inicia assim: “Lembra-te daquilo que Amalek te 

fez,” e este Shabat é chamado Shabat Parashá Za-

chor (Zachor significa lembrar).

Por que devemos nos lembrar daquilo que Amalek 

nos fez? Por que neste caso não devemos perdoar 

e esquecer? A vingança não é proibida pela Torá?

Estamos proibidos de alimentar ressentimento 

contra nosso próximo. Somos proibidos não ape-

nas de magoar, insultar ou envergonhar alguém, 

como também de odiar qualquer pessoa em nos-

so coração, mesmo sem demonstrar isso externa-

mente.

Por que então somos ordenados a lembrar aquilo 

que Amalek nos fez? E como se não confiando em 

nossa natureza bondosa e inclinada ao perdão, a 

Torá repete novamente a ordem: Não esqueça!

Na verdade, não há nação mais misericordiosa e 

clemente no mundo que o povo judeu, apesar do 

fato, ou talvez por causa dele, de que fomos perse-

guidos e torturados durante muitos séculos, e até 

o dia de hoje infelizmente temos mais inimigos 

que amigos. 

O sentimento de vingança é uma paixão humana 

que está profundamente enraizada na nossa natu-

reza, e é difícil de superar. Porém, a Torá nos orde-

a Parashá (porção semanal) é lida na sinagoga 
parcialmente no shabat à tarde, na 2ª e na 5ª fei-
ra de manhã e depois integralmente no shabat 
seguinte pela manhã.
é bom costume estudar a Parashá durante a se-
mana diariamente, para isso ela é subdividida 
em 7 porções menores.

na dominar essa paixão (Shemot 23:4,5). Nossos 

Sábios do Talmud nos ensinam que se encontrar-

mos duas pessoas sofrendo, um inimigo e um ami-

go, devemos primeiro ajudar o inimigo e depois o 

amigo, exatamente porque poderíamos estar incli-

nados a fazer o inverso. É assim que fomos treina-

dos para ser “os Filhos Misericordiosos do Miseri-

cordioso”.

Porém, no caso de Amalek somos ordenados a 

lembrar o que ele nos fez, e apagar sua lembrança 

da face da terra!

O motivo para isso é que Amalek é a encarnação 

do mal. Jamais devemos abrir concessões para o 

mal. Jamais devemos perdoar um assassino. Se o 

fizermos, o mundo não será um local apropriado 

para se viver. Isso nada tem a ver com vingança. É a 

lei elementar da sociedade humana. A misericórdia 

mal empregada é pior que a crueldade.

Se qualquer um pode perdoar prontamente um 

assassino, não é porque ele é bom e misericordio-

so, mas exatamente o oposto, porque não valori-

za a vida humana. Esse é o tipo de pessoa que não 

ergue uma palavra em defesa da vítima inocente, 

mas clama por “misericórdia” para o pobre assassi-

no “mal orientado”.

Não podemos consertar um assassino que matou 

muitas e muitas vezes, simplesmente perdoan-

do-o. Ter compaixão dele significa ser cruel com a 

humanidade.

É por isso que somos ordenados a lembrar aquilo 

que Amalek nos fez. Amalek deve ser destruído, 

porque o mal deve ser apagado da face da terra.
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PURIM

A Meguilá relata que Haman exprimiu seu pedido para matar os judeus da 

seguinte maneira: “Há uma nação espalhada e dispersa entre os povos… 

e não é para benefício do rei tolerá-los.” Os rabinos explicam que a men-

ção do termo “o rei” na Meguilá é uma alusão a D’us, Rei dos reis. Por que Deus 

permitiu que Haman pensasse em destruir o povo judeu? Porque eles estavam 

“espalhados e dispersos”. Em vez de juntar-se e permanecer unidos, 

os judeus se separaram uns dos outros e se afastaram. Foi essa dis-

tância que motivou D’us a pensar na sua destruição.

Por este motivo, quando Ester falou com Mordechai e avisou que iria 

até o rei Achashverosh para implorar pelo povo judeu, ela o instruiu: “Vai 

e reúne todos os judeus.”

Somente quando a unidade do povo foi restaurada houve esperança de 

sua missão ser bem-sucedida.

Esta não é meramente uma história do passado. Pelo contrário, nossa ob-

servância da Festa de Purim deveria ser com a intenção de reviver, não 

apenas lembrar, os eventos daqueles dias. Por este motivo, a unida-

de judaica está intrinsecamente ligada com nossa comemoração 

do feriado. Duas das mitsvot conectadas com Purim – mishloach 

manot (presentes de comida enviados aos amigos) e matanot la-

evyonim (fazer caridade aos pobres) – são expressões claras dos 

vínculos de união que aproximam nosso povo.

Nossos Sábios nos ensinam que num futuro supremo: “Todas as Festas serão 

Celebrando a Unidade Judaica 
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As Mitsvot  
de PuriM

Ouvir duas vezes a 

meguilá, à noite e pela 

manhã.

Dar mishloach manot, dois 

alimentos prontos para 

consumo pelo menos a 

uma pessoa.

Dar matanot l’evionim, 

doações aos pobres, pelo 

menos a duas pessoas 

necessitadas.

Fazer uma seudá, 

banquete de Purim e 

celebrar com intensa 

alegria.

Acrescentar a passagem 

V’al hanissim na prece da 

Amidá e nas bênçãos após 

as refeições. 

*

*

*

*

*

23 e 24 de feveReIRO

anuladas, com exceção de Purim e Chanucá.” 

Os rabinos explicam que a intenção não é que 

deixemos de observar as outras Festas, mas 

que elas não serão mais dias importantes.

Na Era da Redenção, em contraste, a reve-

lação da Divindade será um aspecto con-

tínuo da existência. Então as Festas não 

serão únicas. Serão observadas e todas 

as suas leis serão respeitadas; porém, a 

natureza espiritual dos dias não se des-

tacará como especial em comparação à 

constante revelação que caracterizará aquela era.

Isso não se aplica a Purim. Mesmo com o estabele-

cimento da Divindade revelada que vai caracterizar 

a era da Redenção, Purim será especial. Não apenas 

observaremos as leis do feriado, mas sua importância 

espiritual única continuará proeminente.

O mesmo se aplica ao que diz respeito à experiência 

da união judaica em Purim. A era da Redenção será 

caracterizada pela união e unicidade. Apesar disso, 

mesmo num ambiente assim, a unidade que nosso 

povo vivenciou em Purim prevalecerá.

Purim é celebrado no dia 14 de adar, 

este ano, 23 e 24 de Fevereiro.

Como o início da festa coincide com o 

término do Shabat, o Jejum de ester 

será antecipado para a quinta-feira,  

21 de fevereiro.

horários do jejum:

Início: 4h55

término: 19h07

BCNews_fev15.indd   25 23/1/13   1:14 PM



Quando nossos antepassados receberam a torá no deserto, dependiam de Ha-

shem para todas as suas necessidades – alimento, água e roupas. Mas eles não se 

preocuparam. Em vez disso, aceitaram a Torá com júbilo e confiança. “Devemos 

aprender essa lição com eles. Mesmo se às vezes sentimos que precisamos das 

coisas, não devemos nos preocupar com elas ou deixar que nossas necessidades 

atrapalhem nosso estudo de Torá e cumprimento de mitsvot. Devemos confiar em 

Hashem sabendo que Ele nos proverá com tudo de que precisamos, assim como 

Ele fez por nossos ancestrais no deserto.”

vvv

a bênção de um tsadic ajuda a pessoa a receber aquilo que hashem tem guar-
dado para ela. Porém, a prece pode acrescentar ainda mais. A prece pode mudar 

as coisas, e tornar tudo melhor. Rezamos para que uma pessoa doente se recu-

pere e para que um pobre receba aquilo de que precisa. É por isso que nossas 

preces dizem Yehi Ratzon, “Que seja a vontade de Hashem”. Isso significa que 

estamos pedindo a Hashem que queira dar à pessoa mais do que Ele está dando 

agora. Nossos Rebes explicam que as bênçãos dos cohanim também têm o po-

der da prece. Os cohanim nos dão a bênção de Hashem para uma vida boa, paz 

e segurança. Ao mesmo tempo, essa bênção também funciona como uma prece, 

atraindo ainda mais do que estava guardado para nós.

vvv

hashem deseja que o povo judeu viva em Israel e faça da torá e mitsvot parte 
da sua vida diária. O povo deve cultivar a terra, trabalhar e melhorar o país, ser-

vindo a Hashem com diversas atividades. Embora muito tempo seja gasto lidan-

do com assuntos comuns, fazer isto à maneira da Torá torna o mundo uma “dirá 

betach tonim”, uma moradia para Hashem. 

Apesar disso, nossa nação precisa de pessoas que possam devotar a maior parte 

do seu tempo ao estudo e à prece. Porém, essas pessoas também devem ser parte 

do povo de Israel, como as tribos de Reuven e Gad.

vvv

a torá nos ordena levar os primeiros frutos ao cohen antes mesmo de nós 
próprios os apreciarmos. Isso não parece difícil? Como você se sentiria dando 

algo novo antes mesmo de ter uma chance de saboreá-lo? Mas quando um fazen-

deiro se lembra que tudo aquilo que ele possui vem de Hashem, não é tão difícil. 

Quando ele leva seus primeiros frutos para o Beit Hamicdash, entende que foi so-

mente Hashem que os fez crescer e que tudo neste mundo pertence a Ele. No Beit 

Hamicdash, os bikurim não são queimados no altar como as outras oferendas. Em 

vez disso, são consumidos pelos cohanim. Porém, Hashem considera que a inges-

tão desses frutos pelos cohanim é algo tão sagrado e especial como os sacrifícios 

que são oferecidos no altar. A Torá nos chama de “uma nação de cohanim”. Quan-

do levamos a vida de maneira sagrada, como os cohanim, então tudo que fazemos, 

até comer nosso alimento, pode ser tão sagrado quanto rezar e estudar Torá. 

péroLas do ReBe

Trechos extraídos e adaptados do li-
vro “Please Tell Me What the Rebbe 
Said”, por Malka Touger

Rabi menachem mendel 

schneerson, a personalida-

de judaica mais fenomenal 

de nosso tempo é, para os 

chassidim e admiradores do 

mundo todo, “o Rebe”.
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Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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Arthur Deutsch 21 Shevat 1 fev

Kenneth Basch 22 Shevat  2 fev

Marcos Berenholc  22 Shevat  2 fev

Gabriel Lichewitz 22 Shevat  2 fev

Michel Hamoui 22 Shevat  2 fev

Vitalis Moritz  23 Shevat  3 fev

Ivo Bornsztein  24 Shevat  4 fev

Motel Zajac  25 Shevat  5 fev

Noach Gansburg  26 Shevat  6 fev 

Arnaldo Len  26 Shevat  6 fev

Ângelo Kullock  29 Shevat  9 fev

Carlos Krybus  30 Shevat  10 fev

Zew Tabacnik  1 Adar II  11 fev

Isaac Dayan  2 Adar  12 fev

Marcelo Szpektor  2 Adar I  12 fev

Jaques Chortis  3 Adar I  13 fev

Eytan Basch  5 Adar I  15 fev

Shlomo Torres  6 Adar  16 fev

Henrique José Itzcovici  6 Adar II  16 fev

Mauro Zaitz  7 Adar  17 fev

Jean Pierre Diamant  8 Adar I  18 fev

Michel Crespin  9 Adar I  19 fev

Marcio Zukin  9 Adar  19 fev

Eduardo Novogrebelski  11 Adar I  21 fev

Sendy Kullock  12 Adar II  22 fev

Shamai Ende  13 Adar  23 fev

Ariel Calderon  13 Adar  23 fev

Gerson Kogan  14 Adar I  24 fev

Yasha Dayan  17 Adar  27 fev

David Deutsch  17 Adar  27 fev

Ciro Zalcberg  17 Adar  27 fev

Yossi Nigri  18 Adar II  28 fev

Ricardo Lawder  18 Adar  28 fev

Mendy Khafif  18 Adar I  28 fev

Marcelo Mizrahi  18 Adar  28 fev

nOSSaS alegRIaS

anIveRSaRIanteS
de feveReIRO *

w Parabéns pelo Brit Milá de Menachem Mendel, 

filho de R. Shmuly e Dina Perman. Mazal tov 

também aos avós R. Dovid e Rose Naparstek e R. 

Menashe e Chaya Perman

w Mazal tov a Marcelo e Danielle Dangot pelo Brit 

Milá do filho Nathan. Parabéns aos avós Arnaldo 

Dangot e Sandra e Yaacov Fuhrman e Glacy Lucky 

w Congratulamos Yossi e Rishi Paim pelo 

nascimento da filha Shterna Sara

w Parabéns pelo nascimento de Beni, filho de 

Marcelo e Alessandra Mizrahi. Congratulamos 

também os avós Luiz e Sheila Gabor e Madeleine 

Mizrahi

w Nasceu Carolina, filha de Marcelo e Juliana 

Berger. Parabéns aos avós Nathan e Irene Berger 

e Charles e Sandra Cambur

w Jairo e Flor Lichewitz ganharam Yael Batia. 

Mazal tov também aos avós Bernardo e Sueli 

Lichewitz e Alejandro e Silvia Sokol

w Ficaram noivos Naomi Metzger e Yossi Biton. 

Mazal Tov a Sissa e Michel Metzger e R. Eliyahu e 

Chana Biton 

w Nasceu Aleph, filho de Suzi e Mauricio Kurc. 

Parabéns também aos avós Sara Kurc e Szloma 

Borenstein

w Dudi e Danielle Admoni ganharam um casal de 

gêmeos, Naomi e David. Mazal tov também aos 

avós Nathan e Amy Herszenhorn e Daniel e Yaffa 

Admoni

w Mazal tov ao Dr. Manuel e Joyce Lafer pelo 

casamento

w R. Avi e Dedé Tawil tiveram um filho, Menachem 

Mendel. Parabéns também aos avós R. Yossef e 

Chana Tawil e Marc e Claudia Nigri

w Haya Slonim, filha de Chana e R. Zalman Slonim, 

ficou noiva de R. Zalman Phillips. Mazal Tov!

w Ficou noivo R. Guershi Avi Goldsztajn, filho de 

Regina Goldsztajn, com Dvora, filha de Renato e 

Fani Rosenberg 
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aUlaS diárias – de 2ª a 5ª feira

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. As próxima leituras acontecerão no Shabat 

9 de fevereiro.

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 **

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)

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.

“Qual o sIGnIFICado de IsRael PaRa o judaísmo?”

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

avot ubanim
Venha estudar com seu filho aos domingos!

Avot Ubanim agora em novo horário:

antes de minchá, das 18h às 19hs*

* a partir de 17/2, será logo após Minchá
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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

20:30 avraham steinmetz
 Em Busca da Alma (residência nos Jardins)

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 *

•18:30 shabsi alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

•19:30 Israel e mendi nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

•19:45 shabsi alpern
 Ética dos Pais

•19:45 avraham steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **

• no Shabat 23/fev será 1h mais cedo
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Histórias Chassídicas

pente eles tiveram uma visão de muitas pessoas de pé, 

envoltas em talitot e rezando.

O Baal Shem Tov explicou que eles estavam vendo os ju-

deus que rezavam naquele exato local há mais de trezen-

tos anos! Não estavam vendo as preces, porque as preces 

sobem aos céus. Em vez disso, o que eles viam era uma 

impressão deixada pelo ato sagrado que fora feito há tre-

zentos anos, das sagradas palavras da prece.

AMANHã É UM NOvO DIA 
Quando o Rebe Frierdiker era criança, seu professor dedi-

cava-se não apenas à educação do menino, mas também 

ao seu desenvolvimento moral. Toda noite o professor ia 

até o quarto da criança para ajudá-la a adormecer, dizen-

do as seguintes palavras: “Morgen darf men ufshtein gor 
andersh – Amanhã você deve acordar totalmente diferen-

te.” O professor queria dizer que embora o dia tivesse pas-

sado, e que nem todas as atividades do menino fossem 

notáveis, mesmo assim ele tinha o potencial de acordar 

renovado, não apenas física mas espiritualmente. O pro-

fessor compartilhou essa mensagem todas as noite, du-

rante muitos anos.

Podemos aprender dessa história a grande importân-

cia da contínua mudança. Não importa onde estivermos 

atualmente, sempre há espaço para aperfeiçoamento e, 

portanto, crescimento. Amanhã certamente será melhor 

que hoje.

Os RICOs TAMbÉM sãO PObREs 
O Rebe Maharash foi indagado por qual motivo, quando 

um pobre ia procurá-lo, o Rebe o atendia rapidamente, ao 

passo que com um rico, o Rebe demorava mais?

O Rebe respondeu: “Quando um rico vem pedir minhas 

bênçãos e conselho, e começa a contar-me seus proble-

mas, demora algum tempo até que seja revelado que ele 

também, na verdade, é uma pessoa pobre.”

sHAbAT sHAlOM
Durante anos, após o farbrenguen do Rebe na tarde do 

Shabat, Rabino Hodakov, secretário particular do Rebe, 

costumava caminhar várias quadras até a loja de um ju-

deu que abria o estabelecimento no Shabat, desejava-lhe 

“Shabat Shalom”, em seguida ia para casa.

Após alguns anos, Rabino Hodakov encontrou a loja fe-

chada. O proprietário tinha decidido que não conseguiria 

mais tolerar aquilo: semana após semana, sua sensação 

de culpa aumentava, a cada vez que o homem barbado 

parava para dizer “Shabat Shalom” e continuava andando. 

Finalmente o homem resolveu fechar a loja no Shabat, pa-

ra que o rabino não o visse mais profanando o dia sagrado.

sObRE lAsHON HARá
Quando Rebe Shalom Ber era criança, sua mãe, Rebetsin 

Rivka, pediu ao seu alfaiate que lhe fizesse um vestido e 

lhe deu o tecido. Após terminar, o alfaiate foi à casa da 

Rebetsin. O pequeno Shalom Ber colocou a mão no bolso 

do alfaiate e tirou algumas sobras de pedaços de tecido. O 

alfaiate, apanhado num aparente ato de furto, ficou rubro 

e saiu da casa.

Rebetsin Rivka repreendeu o filho por ter constrangido 

outro ser humano. O menino, profundamente envergo-

nhado, decidiu perguntar ao pai, Reb Shemuel (o Rebe 

Maharash) qual seria a expiação correta.

“A quem você constrangeu?” perguntou o pai.

O menino respondeu: “Já me sinto mal o bastante por ter 

constrangido alguém. Não quero tornar tudo ainda pior 

dizendo quem foi.”

MINyAN DO AlÉM
Certa vez, o Baal Shem Tov e seus alunos estavam num 

campo. Ele ordenou que formassem um círculo e colo-

cassem as mãos nos ombros uns dos outros. Eles assim 

fizeram, e o Baal Shem Tov colocou-se no círculo. De re-
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QUER PARTICIPAR?
Dez receitas para você fazer parte

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

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

BazaR dO 
PROJetO 
felICIdade

Ajude doando ou comprando 
itens novos e usados.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou 
fl avia@felicidade.org.br

PReSente de anIveRSáRIO 
Ofereça aos seus convidados a opção 
de fazer uma doação em sua homena-
gem para o Projeto Felicidade.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou fl avia@felicidade.org.br

Doe seus cupons e notas fi s-
cais 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 colocar seus 
cupons, de seus familiares e amigos na urna do 
Projeto Felicidade, na recepção do Beit Chabad 
Central ou enviar para a sede do Projeto:
av. arnolfo azevedo, 201 Cep: 01236-030 
mais informações: 3803-9898

nOta fISCal PaUlISta
SaIBa COMO dOaR!Não importa quanto e sim 

quando (sempre!). 
busque o seu na recepção com lígia

enCha SeU COfRInhO enCha SeU COfRInhO 
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