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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

O 7º Kinus Hashluchim e As kanim (Congresso Na cional de Emissários e 

Ativis tas do Rebe) promovido pelo Beit Chabad do Brasil obteve grande 

sucesso e cumpriu com o seu objetivo: união e energia – um estímulo 

para o crescimento e renovação. 

O Kinus reuniu os shluchim de outros es tados e cidades promovendo pa-

lestras com abordagem de temas relevantes em uma efervescente troca 

de experiências. 

O Rabino Michael Taieb de Kfar Chabad, Israel, foi o convidado de honra 

que com seu carisma, entusiasmo e alegria contagiantes conquistou os 

participantes e aqueceu os farbrengens realizados no Beit Chabad Cen-

tral e no Itaim, local onde ocorreu o banquete de encerramento desse 

grandioso encontro.  Páginas 6 a 9

Página da Sassoon Hagadá (França-Espanha, século XIV)

KINUS BRASIL

A saída do Egito é um dos relatos 

mais fantásticos de nossa história. 

Pêssach, a festa da Liberdade, é 

uma mensagem eterna ao mun-

do, mas particularmente ao povo 

judeu. Venha celebrar no Beit 

Chabad Central participando do 

Sêder de Pêssach. Será servido 

um delicioso jantar intercalado 

com explicações sobre os ali-

mentos simbólicos e a trajetória 

de nosso povo contada e canta-

da na Hagadá. Participe com sua 

família, convide seus amigos e 

lembre-se de alguém especial... o 

‘quinto fi lho’; aquele que encon-

tra-se distante e talvez nunca te-

nha participado de um Sêder.

PÊSSACH: 
LIVRES PARA 
COMEMORAR

trocar

destaques da edição
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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
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mensagem do Rabino

A Estação da  
 Nossa Liberdade

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil

3 BC NEWS

Pêssach – a Festa da Nossa Liberdade, ocorre uma vez ao ano. Porém, a celebra-

ção do Êxodo do Egito não está limitada apenas aos oito dias de Pêssach, que 

nos chegam uma vez ao ano. Pois somos ordenados pela Torá: “Deves lembrar o 

dia da tua partida do Egito todos os dias da tua vida!” Assim, é uma questão de 

importância diária para cada um de nós relembrar nossa libertação da escravidão. 

Na verdade, mencionamos esse grande evento incontáveis vezes. Recitamos a 

Canção de Moshê na Travessia do Mar toda manhã. No Kidush do Shabat e Yom 

Tov dizemos: “Uma lembrança da saída do Egito.” Muitas e muitas vezes, de uma 

maneira ou de outra, o assunto do Êxodo ocupa um lugar de destaque em nossas 

preces e observâncias diárias.

A ênfase está na ideia da “tua partida”, ou seja, não é somente uma celebração de 

um evento nacional para todo o nosso povo em conjunto, mas também um evento 

individual, para todo e cada pessoa separadamente.

O que isso significa é que a ideia da escravidão e liberdade não é algo conectado 

apenas com o Egito antigo. É uma questão com significado pessoal para todo e 

cada um de nós, aqui e agora.

“Escravidão” significa estar em poder de outra pessoa, que é “o amo”, e a quem o 

escravo deve obedecer. O escravo não tem liberdade para fazer a própria vontade; 

deve fazer aquilo que seu amo lhe ordena.

Na maioria das nações do mundo, a escravidão não existe mais. Porém, isso não 

significa que todos os homens são realmente livres. Muitas pessoas são escravas 

dos próprios hábitos. Estes podem ser bons, ou maus. Se forem maus hábitos, 

são prejudiciais à pessoa, ou até a outras pessoas. Se forem bons, farão o bem 

à pessoa e a outras. Mas até os bons hábitos têm uma desvantagem: o hábito 

pode se tornar uma formalidade e pode impedir o progresso. Aprendemos a 

nunca pararmos de fazer o bem, pois devemos sempre nos esforçar para fazer o 

melhor possível.

Este, então, é o significado especial de Pêssach e sua mensagem de liberdade.
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Você também pode assistir à 
Série Vídeo Torá Viva online
em www.chabad.org/626747

A NOSSA SINAGOGA

*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
De 1 a 8 março – 18h30
De 10 a 22 março – 18h15
De 24 a 31 março – 18h00

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras
1 e 8 março – 18h30
15 e 22 março – 18h15
29 março – 18h00

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45

Shacharit – 9h30

Kidush e Farbrenguen – 12h

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

Minchá seguida de Seudá Shlishit com 
história chassídica – 15 min antes do horário 
das velas *

Aula da Parashá para senhoras – 15 min 
antes do horário das velas *

Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos
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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 15 de março, Cabalat Shabat às 18h15

CABALAT SHABAT  
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 18H30*  w Guilherme Goldenberg (Elevação da alma de seu pai)

 w Sharon e Ilanit Wajchemberg (Opshernish do filho)

 w Beit Chabad (presença do Rab. Michael Taieb de Israel)

 w Familia de Amenay Tapia (Aniversário)

 wMelany Torres (Yahrtzeit do avô Shlomo e aniversário 

do filho Shlomo)

 wMauro Zaitz (Aniversário) 

 w Elias Israel (Yahrtzeit do pai)

 w Família Wajchemberg (Yahrtzeit Avraham Leib Ben 

Moishe)

 w Rabino Shamai Ende (Aniversário de 50 anos) 

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH

Minchá seguida de Seudá Shlishit com 
estudo de Pirkê Avot 

Entre r Hashana e Pessach = história 
chassídica

Entre pessach e r.hashaná = Pirkê Avot
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 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

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

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 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 de 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.

3

3

!

+

4

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
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ACONTECEU

Como já tornou-se tradição, o Beit Chabad Central 

realizou o 7º Kinus Hashluchuim e Askanim (Con-

gresso Nacional de Emissários e Ativistas do Rebe) 

aproveitando o período do feriado nacional em fevereiro.

Em um ambiente agradável e harmonioso o evento foi rea-

lizado com uma perfeição e excelência, marca registrada 

do Beit Chabad Central, onde rabinos e ativistas desfru-

taram de diversas palestras com renomados convidados. 

Tiveram a oportunidade nesse encontro de atualizar seus 

conhecimentos enriquecendo sua bagagem, inspirando-se 

com os mais experientes e desta forma levar, no retorno a 

suas cidades, mais qualidade e eficiência ao servirem suas 

comunidades. 

O Rabino Michael Taieb, de Kfar Chabad, Israel, foi o con-

vidado especial do Kinus (veja entrevista na pág. 10). Pu-

demos compartilhar também da presença do jovem rabino 

Michel Tacher, futuro sheliach do Beit Chabad de Havana, 

Cuba, que abrirá suas portas no início do mês de março. 

O cansaço passou despercebido nesses dois dias intensos 

de aulas, refeições caprichadas e farbrenguens com pou-

cas horas de sono.

7º KINUS HASHLUCHIM, 5773
Por Rabino Daniel Fisch
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Rabino Yerachmiel Belinow, do Centro Judaico Bait profere palavras 
de Torá, durante almoço no Beit Chabad Central. Abaixo, uma das 
muitas aulas inspiradoras. Na página ao lado, R. Yossi Alpern discursa 
na abertura oficial do Kinus

“O Kinus proporciona uma oportunidade sin-

gular de aperfeiçoar nosso trabalho sagrado na 

shlichut, assim como encontrar amigos distantes 

espalhados em todo o território nacional e trocar 

experiências”

O Programa
O Kinus começou com o estudo de um maamar, discurso 

chassídico, pelo Rabino Gourarie seguido da abertura ofi-

cial pelo rabino Yossi Alpern.

A primeira palestra a fazer parte do programa foi proferida 

por Rabino Michael Taieb sobre “Como conduzir nossos 

filhos para o casamento”. Rab. Taieb, com seu jeito espe-

cial, transmitiu valores a serem passados para um/a jovem 

que encontra-se em fase de procurar seu parceiro/a na 

vida. Com suas sábias palavras e muito carisma cativou os 

ouvintes com seus ensinamentos, citando diversas cartas 

do Rebe, histórias ilustrativas, transmitindo sua vasta expe-

riên cia no assunto, que despertou o interesse geral. 

Em meio à deliciosa refeição servida pelo Buffet Goody, 

assistimos a um curto vídeo do Rebe e escutamos pala-

vras de Torá de diversos rabinos. E assim foram todas as 

refeições.

Após o almoço, assistimos mais uma aula com o rab. Mi-

chael Taieb sobre o tema: “Educação de nossos filhos e 

alunos”. Com muita segurança, ele expôs novos métodos 

para obtermos sucesso nessa área tão essencial, o verda-

deiro pilar da continuidade de nosso povo. 

O programa da noite contou com um fabrenguen que du-

rou das 21h30 até por volta das 3h da manhã! Foi algo ines-

quecível e inédito devido ao enorme carisma do Rabino 

Taieb. Ele nos deixou ‘hipnotizados’ com suas palavras ins-

piradoras transmitindo o tempo todo entusiasmo e alegria. 

No dia seguinte já estávamos a postos novamente, apesar 

das poucas horas de sono, aprendendo com o estudo de 

um maamar com o Rabino Gourarie. Após shacharit e o 

café da manhã, assistimos a uma aula extraordinária sobre 

o desejo do Rebe em trazer a redenção final para o mundo 

por meio de Mashiach. Novamente o R. Taieb demonstrou 

um domínio impressionante sobre esse tema também. Ci-

tou sichot e maamarim, cartas do Rebe e histórias, exem-

plos e parábolas, uma após a outra, provocando muita 

motivação. Rab. Taieb destacou a importância do estudo 

sobre a gueulá (redenção) e sua divulgação dentro de nos-

sas comunidades. Citou uma frase do Rebe de que por in-

termédio do conhecimento da era messiância e seu estudo 

‘aproximaremos mais ainda a redenção final’ . 

O programa seguiu com a foto oficial do Kinus e a tradicio-

nal assinatura do pan (pedidos de bênçãos a serem lidos 

no túmulo do Rebe).

O congresso teve seu fechamento de ouro com um ban-
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quete realizado no salão do Beit Chabad do Itaim, que 

além do ambiente agradável, contou com a presença de 

celebridades de nossa comunidade, presidentes de ins-

tituições e lideranças judaicas, esposas e filhos de shlu-

chim, colaboradores e amigos e do vereador Floriano Pe-

saro e sua equipe. 

No banquete ouvimos discursos de agradecimento, inspi-

ração e apoio, orações por nossos irmãos de Israel e pelo 

Brasil.

O Rabino Alpern em seu discurso destacou as várias ativi-

dades que o Beit Chabad Central tem desenvolvido e ofe-

receu os serviços e ferramentas à disposição de todos os 

shluchim em prol de suas comunidades, gratuitamente. 

Ele aproveitou a oportunidade para apresentar o Rabino 

Michel e Chana Tacher, enaltecendo o altíssimo grau de 

messirut nefesh (auto-sacrifício) que estão fazendo ao 

mudar-se em breve para Havana, Cuba. 

O Rabino Michel Tacher discursou em espanhol e, apesar 

de eu ter que pedir ajuda na tradução para vários amigos, 

fiquei emocionado em ouvi-lo. Ele narrou rapidamente 

sua trajetória de vida, contou sobre Cuba e como nasceu 

o sonho de sua vida, de poder ajudar seus irmãos cubanos.

Foram dois dias maravilhosos, repletos da santidade dos 

ensinamentos do Rebe que continua a nos motivar e a 

prosseguir com entusiasmo e empenho em nossa missão. 

Agradeço ao Beit Chabad pela extraordinária oportunidade. 

Desejamos que o trabalho de todos os shluchim seja coro-

ado com muito sucesso e que o próximo Kinus possa ser 

realizado em Yerushalayim, com a Redenção completa 

brevemente em nossos dias. 

Animado farbrenguen e palestra do Rabino Michael Taieb 
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Rabino Michel Tacher, futuro sheliach de Cuba

Nathan Argalji faz benção final sobre os alimentosNosso presidente Mauro Zaitz, em discurso na abertura do banquete

Salão do Beit Chabad do 
Itaim lotado e a alegria 
que tomou conta do far-
brenguen

MOMENTOS DO BANQUETE
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É a sua primeira vez no Brasil. Quais foram as suas im-
pressões sobre nossa comunidade?
Já estive como convidado em mais de 40 países: Argenti-

na, Holanda, Áustria, Bélgica, Ucrânia, Rússia. O que mais 

me chamou a atenção aqui é a incrível organização do Beit 

Chabad, no qual o sheliach se preocupa tanto com cada de-

talhe, com a logística, com o conforto do convidado, o res-

peito. É algo que nunca vi igual, fora do padrão. Senti que 

as pessoas são felizes, que existe alguém cuidando delas. 

Como ocorreu seu primeiro contato com Chabad e o en-
contro com o Rebe?
Nasci na França. No verão de 1990, aos 16 anos, viajei de 

férias para Natanya (como todos os franceses!). Lá encon-

trei um rapaz religioso da minha idade que me contou que 

tinha começado a frequentar o Chabad e que visitara o 

Rebe. Quando voltei para a França, ele me convidou para ir 

ao Beit Chabad e comecei a me aproximar cada vez mais. 

Naquele mesmo ano, em Sucot, viajei para o Rebe. Quan-

do cheguei lá minha primeira impressão não foi agradável. 

Eram milhares de pessoas se empurrando e tive vontade 

de voltar para casa. 

Em seguida houve um encontro com o Rebe em Simchat 

Torá e tive o mérito de sentar-me próximo a ele. Em cer-

to momento, o Rebe olhou-me fixamente por um longo 

tempo e isso mexeu comigo. Quando cantaram uma mú-

sica alegre pulei em cima da mesa e dancei. O Rebe me 

incentivou fazendo movimentos com o braço. 

Saí de lá muito emocionado. No domingo entrei na tradi-

cional fila do dólar. Agradeci muito ao Rebe pelas forças 

que me deu e prometi-lhe tornar-me um chassid. Quan-

do saí, o Rebe me chamou de volta e me deu mais sete 

dólares e disse: “que D’us o abençoe material e espiritual-

mente, e que tenha muito sucesso em propagar a chassi-

dut, influenciando os outros, principalmente entre Anash 

[comunidade chassídica].”

Como você se tornou um palestrante que atrai multi-
dões em Kfar Chabad?
Morei dois anos em Jerusalém e trabalhei um pouco em 

Natanya, mas eu sentia que ainda não havia me encontra-

do. Certo dia um amigo sugeriu que eu fosse morar em 

Kfar Chabad. Mudei-me imediatamente e comecei a parti-

cipar de encontros. Cada vez mais pessoas vinham escutar-

-me e comecei a ser convidado com frequência para falar 

publicamente. Sinto que a brachá do Rebe se concretizou.

Em sua opinião, quais os principais atributos que uma 
pessoa deve ter para tornar-se um bom mashpia (con-
selheiro espiritual)?
Em primeiro lugar a pessoa deve empenhar-se para es-

tudar muito e se aprofundar na Torá. Deve conhecer bem 

as cartas do Rebe, onde encontrará sábios conselhos so-

bre os mais diversos assuntos. Em segundo lugar, precisa 

esforçar-se para ser um exemplo, fazer o que aconselha 

os outros a fazer. As pessoas apreciam quando você olha 

nos seus olhos e as acolhe. E sobretudo, deixar claro para 

o outro que você não está ali para mudá-lo. Acredito que 

na educação devemos ter a mesma atitude. Às vezes vou 

comprar roupas com minha filha e ela me pergunta se a 

saia é suficientemente longa. Eu digo: você decide. As pes-

soas têm que tomar as decisões sozinhas. Você fornece a 

elas o conteúdo e elas fazem o que acham certo.

Quais os maiores problemas que você vê em nossos jo-
vens e na educação que recebem?
Todo pai deseja que seu filho torne-se uma boa pessoa. 

Porém, muitas vezes ele parece mais preocupado com a 

opinião dos outros, do que com seu próprio filho. 

Essa atitude deixa o filho muito magoado ao perceber que 

10 BC NEWS

ENTREVISTA

RABINO MICHAEL TAIEB
Conselheiro espiritual em Kfar Chabad, aos 39 anos é um dos 
palestrantes chassídicos mais requisitados da nossa época. Veio 
ao Brasil como convidado especial do Kinus 
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o pai  coloca seu bem-estar em segundo plano. O filho tem 

que sentir que ele é o objetivo. Por isso, a primeira meta 

é que o jovem esteja feliz. Quando ligo para meu filho na 

yeshivá, não pergunto o que ele está estudando, mas sim 

como ele se sente, se está comendo bem, dormindo bem, 

se lhe falta algo. Quero que ele sinta que eu o amo. Da mes-

ma forma, o aluno deve sentir que o professor gosta dele.

Muitos pensam que a escola é uma indústria e que forma 

todos igualmente. Vou lhe dar um exemplo: quando lecio-

nava, tive na minha classe um aluno mais fraco. Ao invés de 

entregar uma prova com dez questões como ao resto da 

turma, apliquei-lhe uma com cinco. Só eu e ele sabíamos 

disto. É desta forma que devemos enxergar cada aluno: 

como uma pessoa única. 

Que atitude os pais devem tomar ao perceber que o fi-
lho se desvia do caminho?
A criança quer sempre chamar a atenção. Se percebe que 

só olham para ela quando faz algo errado, vai sempre re-

petir coisas negativas para que olhem para ela. O melhor é 

ignorá-la nessa hora, e quando fizer coisas positivas, de ve-

se imediatamente elogiá-la.

Um pai me perguntou o que se deve fazer quando seu fi-

lho se desvia do caminho. Perguntei a ele se aparecesse 

alguém no Beit Chabad com cabelos compridos, piercing o 

que normalmente faríamos? Iríamos recebê-lo bem, apro-

ximá-lo, convidá-lo para a Torá. Devemos agir com nossos 

filhos da mesma forma. Estamos aproximando um judeu 

antes de tudo. Devemos dar-lhe muito amor.

Algum conselho para a nossa comunidade?
Vou responder com uma história. Certa vez um chassid es-

tava muito doente e não conseguia mais comer, só ingeria 

pouco leite e pão. Um dia perguntaram-lhe como se sentia. 

Respondeu que esperava que seu espiritual estivesse igual 

ao material. Pois gostaria de que com pouco estudo sobre-

vivesse, da mesma forma que ocorria com sua alimenta-

ção, agora tão reduzida. 

O que ele quis dizer com isto? Na verdade, que não adianta 

todo o estudo se não vivermos com aquilo que estudamos. 

Não se vive somente com a teoria. Na oração da manhã di-

zemos: “leolam yehei adam...” Ser sempre um “mentsh” 

(gente), antecede a tudo.

COMO TORNEI-ME UM BAAL 
TESHUVÁ

Extraído e adaptado do epílogo do seu primeiro li-
vro, “Para a vida e para a benção”, lançado em Isra-
el em janeiro de 2013

... Cheguei à grande festividade de Simchát 

Torá do Rebe em 1990. Vim de Paris para a 

sinagoga de calça jeans e jaqueta cor de laran-

ja. Todos olharam para mim. O próprio Rebe, 

sem nada falar, fez algo inédito: fitou-me por 

quatro minutos. Todos cantavam, e eu come-

cei a pular. O Rebe sorriu e eu acalmei-me um 

pouco...

... Depois dessa concentração, saí, e em me-

nos de meia hora já estava de volta, mas com 

outra embalagem. 

... Voltei para a França, e meus pais ficaram 

chocados com o meu novo visual. Fui romper 

com minha namorada, que chamou-me de 

louco, dizendo: “Quero conhecer esse rabino 

que mexeu tanto com você”. Ela foi para Nova 

York, passou pela fila de domingo e acabou fi-

cando religiosa também. Depois de três anos, 

apresentaram-me a uma moça francesa para 

casar. E a minha ex-na morada é a mãe dos 

nossos filhos!... 

... Nós dois fizemos teshuvá por causa do 

Rebe. Abandonamos aquela vida de antes por 

causa dele. Mas ele fez isso sem falar conos-

co. Olhou, sorriu e virou nossa vida de cabeça 

para baixo... 

11 BC NEWS
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chabad no mundo

Um menino nepalês, resgatado das ruas 

pelos emissários Chezki e Chani Lifshitz, 

encontrou um lar no Chabad de Katmandu

Baila Olidort / lubavitch.com

SHLUCHIM DO NEPAL 
ADOTAM UMA CRIANÇA 

le é um garoto de doze anos bonito, esperto, que 

cumprimenta os visitantes do Beit Chabad de Kat-

mandu com um sorriso largo: “Olá, sou Bim, o meni-

no do Beit Chabad.” Ele gentilmente oferece informações 

não solicitadas, como horários de acendimento das velas 

na sexta-feira, ou que o Shabat só termina quando três es-

trelas são avistadas no céu.

Bim chegou ao Beit Chabad no ano passado nu, exceto por 

uma sacola plástica que ele usava para se cobrir. Uma das 

centenas de crianças exploradas por lucro nas perigosas 

ruas de Katmandu, ele fixou os olhos num estudante rabí-

nico de Chabad, e pediu ajuda. 

Ele não sossegou até que o estudante o levou para o Ra-

bino Chezki e Chani Lifshitz, representantes de Chabad, 

que se tornaram figuras queridas em Katmandu, um ímã 

para milhares de mochileiros israelenses que percorrem 

os Himalaias. Os Lifshitz foram a inspiração para uma po-

pular série de TV israelense basea da no seu dia-a-dia como 

shluchim que estabeleceram um Beit Chabad nesse país 

do terceiro mundo.

Após treze anos morando lá, eles não se tornaram in-

sensíveis à pobreza e ao sofrimento humano que estão 

em toda parte nesta cidade miserável. “Minha avó é uma 

sobrevivente do Holocausto,” diz Chani. “Aprendi com 

ela a não ignorar os olhos suplicantes de uma criança 

passando necessidade. Bim não iria sobreviver – isso era 

óbvio,” diz ela.

Salvando a Vida de Uma Criança de rua
O menino gritava de dor enquanto Chani e Chezki lavavam 

gentilmente seu corpo mal nutrido e machucado. Cicatri-

zes e ferimentos – provocados pelas surras dos traficantes 

– estavam abertos. Eles trouxeram um médico para pres-

tar os primeiros socorros. Eles o alimentaram, vestiram e o 

deixaram confortável. 

O que fez Bim saber que poderia pedir ajuda ao Beit Cha-

bad? “Ele tinha ouvido falar do Beit Chabad, um local judai-

co no qual as pessoas encontravam ajuda,” explicou Chani 

numa conversa por telefone com lubavitch.com.

Bim não tem uma socialização normal. “Ele não foi criado 

como crianças geralmente são, e teve de aprender os com-

portamentos básicos.” Ele também precisou de terapia psi-

cológica e ajuda profissional para se livrar de uma depen-

dência física (inalar cola) que muitas das crianças de rua em 

Katmandu cultivam. Então os traficantes, que não estavam 

dispostos a abrir mão de Bim como fonte de renda, come-

çaram a hostilizar e intimidar os Lifshitz.

Com cinco filhos próprios, e longos dias repletos com as 

exigências dos judeus jovens e incansáveis viajando perigo-

samente em cadeias de montanhas remotas, esses emis-

sários de Chabad estavam fazendo mais do que podiam.

Adotar um menino nepalês não é exatamente o que Cha-

ni e Chezki esperavam fazer como Shluchim de Chabad. 

“Porém, perguntamos a nós mesmos: ‘o que o Rebe nos 

aconselharia a fazer?’” diz Chani, relembrando aqueles pri-

E

Bim, com um dos filhos do casal 
de shluchim, na entrada do Beit 
Chabad de Katmandu
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meiros dias com Bim. “Não há dúvida de que ele nos diria 

para fazermos o possível para salvar a vida do menino.”

a adoção de Bim 
Chezki e Chani pagaram aos exploradores de Bim pela sua 

libertação, e lhe deram vida nova no seio de sua família. As 

crianças Lifshitz o cercaram com carinho e aceitação, e ele 

logo se integrou. “Meus filhos foram maravilhosos, rece-

bendo Bim com amor e apreciação. Ele aprenderam muito 

com ele – gratidão pelas coisas na vida nas quais nunca ti-

veram de pensar antes – como ter pais.”

“Ima Chani” e “Abba Chezki”, como Bim gosta de chamar 

seus pais adotivos, colocaram Bim numa escola particular 

onde ele está provando que aprende depressa e tira boas 

notas. “Há um ano ele não sabia ler nem escrever. Agora 

está lendo e escrevendo em três idiomas. Pulou dois graus 

desde que começou na escola formal,” diz Chani, gaban-

do-se como qualquer boa mãe judia. “Ele é incrivelmente 

inteligente.”

Bim não é judeu, mas isso não é relevante, diz Chani, e con-

vertê-lo não está na agenda. “Não o adotamos para tor ná-

lo judeu. Adotamos para salvar sua vida, dar a ele a chance 

de crescer inteligentemente, com felicidade e amor.”

Porém, Bim parece ter algo mais em mente. Precoce e 

muito orgulhoso de sua família adotiva judia, ele diz aos 

visitantes que no próximo ano terá seu bar mitsvá, assim 

como seu “”irmão mais velho” teve. Ele insiste que seu 

nome judaico é Binya-

min, e está aprenden-

do hebraico.

O Seder de Pêssach 

em Katmandu – com 

cerca de 2.000 con-

vidados – é um dos 

maiores e mais popu-

lares do mundo inteiro. Chezki e Chani investem sema-

nas nos preparativos. Ela já está em Israel, acrescentando 

provisões de Pêssach a um contêiner que vai embarcar e 

chegará a Katmandu para a festa. Em casa, seu marido está 

cuidando da logística no Beit Chabad. As reservas para o 

lendário Seder estão rapidamente se esgotando, e Bim e 

seus irmãos também estão bastante animados.

Despertando Conscientização
A história de Bim foi notícia e recebeu enorme atenção no 

Nepal. O fato tem levado representantes de várias agên-

cias e organizações, incluindo governamentais e ONGs, 

além da mídia, à porta dos Lifshitz.

“Espero que isso chame a atenção para o sofrimento das 

crianças de rua do Nepal,” diz Chani. “Imagine se mais 

crianças como Bim pudessem ser salvas.”

Para ajudar o Beit Chabad do Nepal: https://www.shiftmediassl.
com/donate.asp?lang=pt&u=133&schum=&op=&aid=

Bim brinca com um cachorro. No detalhe, quando ainda era menino de rua, antes da adoção. Na foto da direita, com seus novos irmãos
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CHÁ DA TARDE

Inscrições para o Chá da Tarde com Vanessa pelo telefone: 
3087-0313 ou va nessakrosenbaum@chabad.org.br

sempre ao seu lado

Atividades Manuais 2
Chaveiros com pedras 

coloridas e técnica fá-

cil foram confecciona-

dos com orientação de 

Sônia Regina, monito-

ra de artes. As senho-

ras compareceram em 

peso à aula do dia 6 de 

fevereiro que rendeu 

em média três chavei-

ros por aluna. 

Culinária
Material e espiritual… Ambos se 

conectam e se equilibram nesses 

encontros. Enquanto Dorothea Pi-

ratininga fornecia a parte material 

ensinando passo a passo como 

fazer crocantes e irresistiveis mat-

sales de batatas, Sarah Steinmetz 

falou sobre as diversas lições da 

Torá da semana. Enfatizou como 

cada uma possuí a capacidade de 

realizar atos positivos, cumprindo 

a vontade Divina, cada uma em 

seu nível. 

Atividades Manuais 1
Lilian Crespin atraiu mais de 30 mulheres para a sua aula 

de artes no dia 30 de janeiro. Caixas de madeiras foram for-

radas com tecidos para virarem porta joias ou servir para 

outras finalidades, a critério de cada uma.  O trabalho desta 

vez foi mais elaborado e acabou mantendo muitas após às 

18h. Atividades manuais é um dos programas prediletos 

das senhoras que têm pedido para mantê-las constante-

mente na agenda do mês.

Pré Purim
Einat Rosenfeld cantou músicas de Purim, seguida de pa-

lestra do Rabino Dani Eskenazi que encantou as senhoras 

com seu carisma. Ele falou sobre os principais costumes 

e o espírito que deve nos ‘vestir’ nessa época, de alegria 

e agradecimento pelos milagres que nos acompanham ao 

longo de nossa história. No final todas degustaram delicio-

sos Oznei Haman e foram presenteadas com pacotes de 

mishloach manot. 
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GASTRONOMIA

MODO DE PREPARAR: 
Massa
Coloque todos os ingredientes para a massa no liquidificador e bata 

bem até formar uma mistura homogênea. Reserve.

Pincele com óleo uma frigideira antiaderente, leve-a ao fogo médio 

e despeje uma concha da mistura, espalhando bem para formar 

um disco bem fino. Deixe dourar e vire do outro lado até dourar 

também. Retire com uma espátula e reserve. Repita o mesmo 

procedimento até terminar toda a massa.

Recheio
Em uma panela refogue a cebola no óleo até dourar. 

Acrescente o tomate, o palmito, a pimenta do reino e o sal. 

Coloque a fécula de batata em 1/2 xícara com água e misture bem. 

Junte à panela e mexa para não empelotar.  

Cozinhe em fogo baixo até que o palmito esteja macio. Deixe 

esfriar.

Recheie as panquecas com o palmito, enrole-as e arrume-as em 

um recipiente refratário. Cubra-as com o molho de tomate, leve ao 

forno para esquentar e sirva em seguida. 

Rendimento: aproximadamente 10 panquecas

Foto: Yigal Cotter / Apoio: Roberto Simões Casa

Variar o cardápio de Pêssach é 

sempre um desafio à criatividade, 

devido às inúmeras restrições de 

ingredientes que podem ser usa-

dos nessa época. Esta panqueca, 

que leva peito de frango na mas-

sa, além de deliciosa e saudável, é 

light e 100% casher para Pêssach.

Por Dorothea Piratininga

INGREDIENTES:
Para a massa
w 400 g de peito de frango cru cortado 

em cubos

w 4 ovos

w 2 xícaras de chá de água

w 2 colheres de sopa de óleo

w 1 cebola grande picada

w pimenta do reino moída e sal a gosto

Para o recheio
w 400 gramas de palmito pupunha 

picado 

w 2 tomates sem pele cortados em 

cubinhos 

w 1 cebola média cortada em cubinhos

w 2 colheres de sopa de óleo

w pimenta do reino moída e sal a gosto

w 1/2  xícara de chá de água 

w 1 colher de sopa de fécula de batata

molho de tomate para cobertura

Panqueca de  frango 
com recheio  de palmito pupunha

BCNews_mar16.indd   15 25/02/13   11:16



Sêder de Pêssach 
no Beit Chabad Central

1º Sêder: 2ª feira, 25/3 
2º Sêder: 3ª feira, 26/3 

Informações e reservas:  11 3081-3081 com Mônica

Adultos: R$ 50,00
Crianças de 6 a 11 anos: R$ 30,00

Crianças abaixo de 5 anos: cortesia

16 BC NEWS

sempre ao seu lado

Como em todos os anos, voluntários compareceram em 

peso para ajudar a montar os kits de Purim para serem dis-

tribuídos gratuitamente a 3 mil alunos de escolas judaicas. 

O pedido de ajuda foi enviado via e-mail para amigos e fre-

quentadores solicitando a presença no domingo que an-

tecede a festa, das 9 às 11h. Mas quando o relógio, com o 

novo horário, apontou 10h30, todos os kits já estavam pra-

ticamente armazenados em suas devidas caixas com des-

tino selado para cada instituição de ensino. Cada kit incluiu 

folheto explicativo de Purim “Como celebrar”, moedas – 

para tsedacá – guloseimas, apito e máscara ilustrando o 

clima da festa e... Oznei Haman! 

O Beit Chabad agradece a todos amigos e frequentadores, 

que tornaram essa mitsvá possível com tanto carinho e de-

dicação. 

Que a alegria de Purim acompanhe todos o ano inteiro!

Kits de Purim para Escolas Judaicas
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LEV é uma organização que promove visitas a pessoas que encontram 

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

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

ajudando a melhorar seu estado emocional e espiritual. 

projeto lev

Para tornar-se voluntário ou indicar alguém que gostar-
ia de ser visitado, entre em contato com Silvia Zauder, 
3081-3081 R. 326 ou 3087-0326 das 8 às 13h00 ou sil-
via@chabad.org.br

COMEMORAÇÃO DE 99 ANOS
No último dia 14 de fevereiro Maurice Sourour, carinhosamente 

chamado de Mussa, completou 99 anos de idade. Para comemorar 

essa data tão especial, os voluntários do LEV prepararam-lhe uma 

surpresa, com direito a bolo, velinhas, parabéns a você e presentes.

Lá estiveram a diretora Yael Alpern e os voluntários Bruno Beer, 

Sheila Chouveke, Rochele Moscovich, Silvia Zauder (coordenadora 

do Projeto) e a “cereja do bolo”, rabino Shabsi Alpern. Emocionado, 

Mussa ficou sem palavras e seus olhos encheram-se de lágrimas 

em diversos momentos. O Rabino Alpern falou sobre a porção da 

Torá, e Mussa contou algumas passagens da sua vida, muito bem 

preservadas graças à sua excelente memória. No ano que vem, se 

D’us quiser, a festa do centenário de Mussa será ainda maior.

kits de purim
Como já é tradicional nesta época do ano, os 

voluntários do LEV levaram sa-

colinhas super alegres 

de mishloach manot 

aos seus visitados, 

contendo Oznei 

Haman, suco e pi-

poca doce. 

 

Yael Alpern - diretora

        Shalom ubrachot a todos
Que época especial estamos vivendo, entre Chag Purim e Pêssach, entre 
alegria e liberdade! O que mais um ser humano poderia pedir?
Isso me faz lembrar, novamente, que além de cumprir mitsvot e ajudar 
os outros, preciso agradecer a D’us, por me dar tamanha oportunidade 
em minha vida de fazer um trabalho tão pleno e satisfatório, que trans-
borda em pensamentos e sentimentos positivos. Isso, Baruch Hashem, é 
verdadeira saúde! Graças a D’us, e graças a todos vocês, família e amigos, 
parceiros que compartilham comigo este caminho. 
 Com carinho,
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Memórias

UMA VISITA HISTÓRICA
Na edição anterior falamos da inauguração do 

prédio da nossa sede, há onze anos, na data ju-

daica de 11 de Nissan (naquele ano, 24 de mar-

ço de 2002), em homenagem ao Rebe, que es-

taria comemorando 100 anos. Agora, falaremos 

do dia seguinte

Por Rabino Shabsi Alpern

Para celebrar os 100 anos de nascimento do Rebe, 

o então presidente dos Estados Unidos, George W. 

Bush, ofereceu uma recepção especial no Salão 

Oval da Casa Branca, em Washington, a uma comissão de 

emissários do Rebe pelo mundo. Entre os dez rabinos es-

colhidos, estava eu. 

Para poder chegar na segunda-feira no horário, tivemos 

de montar uma operação de guerra. Afinal, nossa festa 

de inauguração aqui no Brasil terminara no dia 24 à noi-

te. Consegui um voo para New York, mas a conexão para 

Washington precisaria das duas mãos de D’us. Eu deveria 

conseguir lugar na ponte-aérea, e o voo teria de ser muito 

pontual. Como sempre, Ele cooperou. Cheguei no portão 

da Casa Branca às 10h15.

Nossa hora marcada era 10h30, mas chegou o primeiro 

ministro da Dinamarca, e obviamente deram-lhe priori-

dade. Então, para nos recepcionar, designaram um tal de 

Josh B. Para nos entreter, entre outras curiosidades, ele 

apontou para um armário, sem abri-lo, e disse que se to-

das as comunicações do mundo falhassem, daquele ar-

mário poderíamos falar com qualquer parte do planeta. 

Aproveitei para perguntar-lhe por que Bush não tinha ne-

nhum judeu no seu gabinete, ao passo que Clinton tinha 

três. Inteligentemente, ele respondeu que membros do 

gabinete não têm acesso diário ao presidente, “mas nós, 

eu e mais cinco judeus de um escalão inferior, estamos na 

sua presença várias vezes por dia”. Naquela hora lembrei 

daquilo que os livros explicam sobre as nossas orações: é 

o momento em que nós, homens do baixo escalão, temos 

contato direto com o Rei dos Reis três vezes por dia.  

Bush demonstrou interesse especial por nós, indo muito 

além de formalidades comuns nessas ocasiões. Com mui-

to bom humor e descontração, falou-nos do seu principal 

anseio: alcançar a paz, a união e a justiça no mundo. Em se-

guida, ele explicou o que representavam os quadros pen-

durados nas paredes, que cada presidente tem o direito 

de escolher, e também o tapete, em cujo centro havia um 

grande sol raiado, para transmitir a ideia de que de lá de-

veriam sair luz e inspiração para o mundo. Curiosamente, 

aquilo me remeteu ao logotipo da nossa central em New 

York, que há décadas mostra raios saindo pelo mundo. 

Na ocasião, ele assinou um decreto marcando a data de 

11 de Nissan de 5762 (24 de março de 2002) como o “Dia 

da Educação e de Compartilhar com o Próximo nos Esta-

dos Unidos”. 

Após a solenidade da assinatura, Bush presenteou o ra-
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bino Avraham Shemtov, dirigente da comissão, com a 

caneta com a qual firmou o decreto. Em retribuição, ele 

ofereceu-lhe uma caixa de tsedacá em formato de livro, 

simbolizando, assim, a importância do ensino e da carida-

de. Ao final da recepção o rabino Shemtov transmitiu, em 

nome dos quase três mil emissários (hoje, bem mais do 

que isso) representantes das comunidades judaicas em 

todo o mundo, seu agradecimento pela posição favorável 

que o presidente sempre demonstrou com assuntos rela-

cionados ao povo judeu na Terra Santa. 

Poucos meses depois houve mais uma homenagem ao 

Rebe em Washington, dessa vez no Senado. Eu havia re-

cebido de Esther a incumbência de trazer as fotos tiradas 

com Bush na Casa Branca, para a nossa revista, e aí desco-

bri que até na capital americana existe um “jeitinho”. Com a 

ajuda do nosso representante local fomos até a Casa Bran-

ca numa noite chuvosa, e o rabino, que tem conhecimen-

tos extraordinários, entrou e, pouco depois, voltou com as 

fotos, inclusive autografadas pelo presidente americano. 

Aliás, olhando agora para elas, vejo que já existia Pho-

toshop naquela época, pois lembro-me exatamente da 

estatura do Bush, que não era tão alto quanto parece nes-

tas fotografias...

19 BC NEWS

Acima, no Salão Oval da Casa Branca, o então presidente George W. 
Bush recebe dez emissários de Chabad do mundo. 

Abaixo, alguns meses depois, parte do grupo brasileiro em frente ao 
Pentágono (em obras), junto ao coronel do exército americano, chas-
sid de Chabad, Jacob Goldstein. Da esquerda para a direita, R. Yossi 
Alpen, Jacob Goldstein, R. Shabsi Alpern, Dr. Jaime Pasmanik z”l, Dr. 
Kenneth Basch e Julio Serson
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tsivot hashem

FINAL DE FÉRIAS NO SITIO
No último domingo das férias tivemos um delicioso 

churrasco no sitio. 

Todos aproveitaram as diversas atividades bem di-

vertidas que esse maravilhoso lugar oferece.

Festejamos Tu Bishvat com muitas variedades de 

frutas gostosas. Nós, do Tsivot Hashem e Beit Cha-

bad Central, ficamos muito felizes em poder ofere-

cer a oportunidade para as famílias de toda a comu-

nidade de desfrutar ar puro, belas paisagens e ainda 

uma deliciosa refeição e vários entretenimentos.
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Você nasceu em Recife. Como era a vida comunitária 
e familiar?
A comunidade era unida. As pessoas se preocupavam 

umas com as outras e se ajudavam nas alegrias e nas tris-

tezas. Quase uma família ampliada.

Quando resolveu ‘aterrissar’ em S. Paulo e como foi a 
adaptação?
Vim morar em S. Paulo quando casei, pois meu marido 

já morava aqui. Pode parecer meio ridículo, mas o mais 

difícil, para mim, foi o frio do inverno daqui. Eu, que vim de 

um eterno verão, senti que estava no Alasca... 

Qual é sua formação e o seu atual trabalho.
Sou tradutora de formação, mas trabalho como balanit 

(atendente do mikvê) no Beit Chabad Central. Há dezes-

seis anos D. Esther Alpern convidou-me para trabalhar no 

mikvê, mas eu estava com medo, pois minha filha era pe-

quena e eu teria de deixá-la sozinha todas as noites – meu 

filho já era grande naquela época, e estava na yeshivá. 

Então, escrevi uma carta ao Rebe e recebi uma resposta 

que me aconselhava a aceitar o trabalho imediatamente. 

E aqui estou desde então.

Em que momento sentiu necessidade de tornar-se ba-
alat teshuva?
Quando comecei a pensar sobre que tipo de educação 

ofereceria a meus filhos, incentivada pela revista Chabad 

News. Aí, uma mitsvá foi puxando outra... Foi um processo 

que levou alguns anos e ainda continua, pois sempre há 

mais para aprender e melhorar. Sou muito grata a Hashem, 

ao Rebe e a seus shluchim, por ter tido essa oportunidade.

Você acompanha o mergulho de centenas de noivas e 
senhoras ao micvê do Beit Chabad Central. Como se 
sente cumprindo essa mitsvá?
Sinto-me muito grata por poder participar dessa mitsvá, 

e do Beit Chabad, que é uma instituição do Rebe. Sinto 

que as nossas “santas mulheres” se esforçam para cum-

prir a vontade de Hashem da melhor maneira possível, 

e com muita fé. Querem aprender e progredir. São real-

mente nashim tsidkaniot (mulheres justas) por cujo mé-

rito Mashiach chegará. Cada uma delas é um diamante 

precioso! 

Quais são os pré requisitos e os preparativos para que 
uma mulher possa mergulhar no mikvê? 
A mitsvá de taharat hamishpachá (pureza familiar) pode, e 

deve, ser cumprida dentro do contexto de um casamento 

judaico. Exige certa disciplina, mas traz consigo recom-

pensas cujos benefícios superam, em muito, o esforço. 

Promove maior harmonia entre marido e esposa, atrai 

bênçãos aos filhos que adquirem mais forças para vencer 

as tentações da vida. Há muitos detalhes. Ousaria dizer 

que é uma mitsvá muito ‘”bem bolada”, já que proporciona 

ao casal uma “lua- de-mel” a cada mês.

Como é criar um blog como o nashimtsidkaniot.com e 
que repercussão ele tem hoje em nossa comunidade? 
É um canal de comunicação, meu particular, com as mu-

lheres que frequentam o mikvê, com quem compartilho 

semanalmente uma história, um ensinamento chassídico 

ou uma receita. 

21 BC NEWS
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parshiyot do mês de março

2/MAR 

ki tissá
“E vocês verão Minhas costas; mas Minha face não 

pode ser vista.” (33:23)

Não podemos entender tudo. Na verdade, certas 

circunstâncias parecem sem sentido e até engano-

sas às nossas mentes limitadas. Após algum tem-

po, porém, elas começam a fazer sentido quando as 

vemos sob a perspectiva de um retrospecto. Olhar 

para trás nos permite uma visão panorâmica que 

não estava acessível antes. Quando um judeu é con-

frontado com uma situação que não compreende, o 

que poderia até fazê-lo questionar suas convicções, 

ele deveria recorrer à eterna virtude judaica que tem 

preservado nossa resolução no decorrer das vicis-

situdes da história; emuná, confiança, em Hashem.

Quando não entendemos, devemos confiar em Ha-

shem, porque tudo tem um propósito e uma razão. 

Um dia, teremos a oportunidade de “olhar para trás” 

e ver como no contexto tudo faz sentido. Este, diz 

o Chatam Sofer, é o significado deste pasuk: “Você 

conseguirá entender Minhas ações quando olhar 

para trás.” “Minha face” é uma alusão a olhar para as 

ocorrências ou situações antes e durante o tempo 

em que acontecem. Em outras palavras, nos acon-

tecem coisas que na hora não podemos explicar. 

Um dia, tudo vai se encaixar.

2/MAR 

Pará
A leitura Pará da Torá detalha as leis da “Novilha 

Vermelha” e o processo pelo qual a pessoa ritual-

mente impura pelo contato com um corpo de um 

falecido era purificada. 

Cumprimos os rituais relacionados ao Templo es-

tudando as leis na Torá. Quando o Templo Sagrado 

estava de pé em Jerusalém, todo judeu tinha de es-

tar num estado de pureza ritual a tempo de levar a 

oferenda de Pêssach ao Templo. Atualmente, em-

bora estejamos incapacitados de cumprir na prática 

os rituais relacionados ao Templo, nós os cumpri-

mos espiritualmente estudando suas leis na Torá. 

Assim, estudamos e lemos a seção de Pará em pre-

paração para a Festa de Pêssach que se aproxima.

A haftará especial Pará (Yechezkel 36:16-36) dis-

cute a promessa de D’us de “purificar” e limpar os 

judeus quando Ele os reunir novamente e devol-

vê-los todos à Terra de Israel durante a Era Mes-

siânica.

9/MAR

vayak’hel
“Mas o sétimo dia será sagrado para vós como um 

Shabat de Shabaton a Hashem.” (35:2)

O Shabat supera até a construção do Mishcan. A 

conscientização do Todo Poderoso, o reconheci-

mento da Sua presença entre nós atingida pelo 

santuário do Shabat, é ainda maior que a percepção 

que emana do Mishcan. Isto, obviamente, apenas 

quando o Shabat é adequadamente respeitado, e 

sua mensagem utilizada.

O foco do Shabat, seu significado para nós, é sua 

cessação de trabalho, como refletido pelo descanso 

de Hashem da Criação. Desta maneira, nos lembra-

mos da Criação. Entendemos que Hashem descan-

sou para permitir ao homem reconhecer – e assim 

se tornar consciente do – Todo Poderoso. Isso per-

mite que o homem escolha pela sua própria von-

tade entre o certo e o errado, entre o bem e o mal.

Nosso povo utiliza o Shabat como uma oportunida-

de de adquirir uma percepção mais profunda de que 

nada funciona por si mesmo. Assim como Hashem 

originalmente criou tudo, também Ele continua 

a manter tudo somente pela Sua Vontade. Se for 

corretamente estudada, esta lição sobre o Shabat é 

ainda mais fundamental que as lições transmitidas 

pelo Mishcan. 

9/MAR

pecudê
“Com ele (Betzalel) estava Oholiav, filho de Achisa-

mach, da tribo de Dan.” (38:23)

A Parashá Pecudê descreve a construção do Mishcan 

e a confecção das vestes sacerdotais sob a direção de 

Betzalel e seus “parceiros”. Os dois arquitetos bási-

cos eram Betzalel e Oholiav. O Midrash destaca que 

as origens destes dois indivíduos eram diferentes – 

por desígnio. Betzalel descendia da tribo de Yehudá, 

a tribo de monarquia, dignidade e poder. Oholiav era 

descendente de Dan, a mais “baixa” das tribos. Em 

muitos lugares, a Torá descreve o gênio e distinção 
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espiritual ímpar de Betzalel. Ele foi dotado com um 

espírito Divino, sabedoria e percepção. Na verdade, 

Betzalel foi Divinamente inspirado a realizar a tarefa 

do yeoman (soldado da cavalaria) de supervisionar 

a construção de uma morada para a Presença de 

Hashem neste mundo. Betzalel ficou feliz de acei-

tar um associado, de trabalhar com outro indivíduo 

bem dotado, independentemente de sua posição ou 

origem. Betzalel estabeleceu o padrão para todos 

os futuros líderes. Se pelo menos esse padrão fosse 

seguido, haveria espaço para mais líderes.

9/MAR

Hachodesh
A Parashá Hachodesh é uma seção especial da Torá, 

que é lida no Shabat anterior ao mês de Nissan. É 

lida como uma preparação para Pêssach e discute 

vários mandamentos relacionados à Festa, incluindo 

a oferenda pascal, ervas amargas, matsá e o Seder.

Essa porção começa com a instrução para criar um 

calendário lunar (o primeiro mandamento outorga-

do aos judeus como nação), dando seu nome à por-

ção, Parashá HaChodesh, que significa “A Porção 

[da Torá que discute] o Mês.”

16/MAR

Vayicrá 
Essa leitura da Torá começa “E D’us chamou a 

Moshê.” O versículo seguinte declara: “E D’us falou 

a Moshê.” Por que então Ele o chamou?

Nossos Sábios explicam que esse é um sinal do 

grande amor e carinho que D’us demonstrou a 

Moshê, como o representante de todo o povo judeu.

Esse tema recebe ainda maior ênfase pela Haftará 

que começa: “Eu criei esta nação para Mim mesmo; 

eles relatam Meu louvor.” 

Como explicam os comentaristas, D’us investiu- 

Se no povo judeu e, portanto, a própria existência 

é uma declaração de louvor a D’us. Quando uma 

pessoa vê um judeu, todo e qualquer judeu, inde-

pendentemente de seu nível de observância, fica 

consciente da mão de D’us na história, como Ele 

preocupou-Se com nossa nação e cuidou de todos, 

permitindo-nos enfrentar perseguições por milha-

res de anos.

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.

O shabat do dia 30 de março será Chol Hamoêd 
Pessach (dia intermediário da festa) e será lida 
uma porção leitura especial relacionada à data.

23/MAR

Tsav
O Rebe Anterior relatou: “Um dos ensinamentos 

que o Maguid de Mezeritch transmitiu foi uma ex-

posição do versículo [da Parashá Tsav]: ‘Um fogo 

constante deve arder sobre o Altar; não deve ser 

extinto.’ Embora o fogo descesse do alto, há uma 

mitsvá de trazer [fogo comum de baixo], para um 

espírito que de baixo clama por um Espírito do Alto, 

e atrai um espírito dos reinos superiores.” [O Rebe 

Anterior continuou:] “Há um mandamento positivo 

de acender fogo sobre o Altar. [O serviço sacrificial 

sobre] o Altar [espelha o serviço Divino de todo indi-

víduo, como é implicado pelo versículo que literal-

mente significa]: ‘Um homem oferecerá de ti.’ Po-

rém, meramente levar a oferenda não é suficiente; a 

pessoa deve também acender o fogo para a oferen-

da que é levada de si mesmo. Esse “fogo” não pode 

ser extinto. Na verdade, deveria extinguir o “Não”.”
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PESSACH

No primeiro dia de Pêssach, no início da repetição 

da prece Mussaf, temos uma oração especial cha-

mada Tal (Orvalho).

A chuva é necessária para toda a vida. Sem chuva não have-

ria vida, pois as plantas precisam de água para viver e cres-

cer; os animais precisam das plantas para se alimentar, e 

da água para beber; os homens precisam das plantas e dos 

animais. Aqueles que moram nas cidades não gostam do 

tempo chuvoso; pensamos apenas no desconforto das chu-

vas e das tempestades. Mas essas gotas de água que caem 

são na verdade uma bênção para as plantas, aves, animais 

e para os homens. Chuvas são boas “em sua estação” e na 

medida adequada; estas são as “chuvas de bênção.”

As gotas de orvalho sempre caem suavemente, não como 

as gotas de chuva que com frequência chegam em tem-

pestades. O orvalho nunca causa danos, como as chuvas 

torrenciais fazem frequentemente.

Nas regiões onde pouca ou nenhuma chuva cai no verão, 

o orvalho é mais valioso para o crescimento das plantas. 

Erets Yisrael é um país assim.

Com a chegada da primavera – e Pêssach é a Festa da Pri-

mavera – o orvalho se torna muito importante. Esta é uma 

das razões pelas quais temos uma prece especial para o 

orvalho – Tal – no primeiro dia de Pêssach.

Orvalho e chuva são fontes “naturais” de água. Por meio do 

orvalho e da chuva, a “natureza” rega a terra e as plantas 

e as faz crescer. Embora usemos as palavras “natureza” e 

“natural”, sabemos que é D’us, o Criador do mundo, que 

criou as chamadas “leis naturais”, pelas quais Ele cuida 

constantemente do mundo em geral, e de cada item parti-

cular no mundo. D’us também pode mudar as “leis da na-

tureza” à vontade, como nos conta a história de Pêssach 

com detalhes. Os judeus são muito conscientes do poder 

de D’us que se manifesta na natureza. Nada acontece por 

acaso. Sabemos que tudo vem de D’us, até as coisas “natu-

rais” como chuva e orvalho. Portanto, temos preces espe-

ciais para orvalho e chuva no início de cada estação. Essas 

preces nos lembram da nossa dependência em D’us para 

as necessidades comuns, e as próprias preces nos aproxi-

mam de Dele e da observância de Seus mandamentos na 

nossa vida diária. Essas preces, e as mitsvot que cumpri-

mos, são por si mesmas chamadas “canais” e “recipientes” 

por meio dos quais recebemos e guardamos as bênçãos de 

D’us para nosso bem-estar material e espiritual.

A PRECE 
     PELO ORVALHO
A PRECE 
     PELO ORVALHO

BCNews_mar16.indd   24 25/02/13   11:18



25 BC NEWS

As linhas precedentes contêm, ainda, a explicação 

de por que devemos rezar a D’us em todas as nos-

sas necessidades diárias, pois Ele está ciente delas, 

mais ainda do que nós mesmos. Essas preces não são 

para “lembrar” ao nosso Pai Celestial das nossas ne-

cessidades, mas para lembrar a nós mesmos da nos-

sa dependência em D’us, e da Sua benevolência para 

conosco. Lembrar disto nos torna pessoas melhores 

tanto no cumprimento de nossos deveres para com 

D’us quanto com as outras pessoas.

Nos tempos antigos, quando todos vivíamos na Ter-

ra Santa e estávamos mais perto da “natureza”, co-

nhecíamos muito mais a nossa dependência em D’us 

para a chuva e o orvalho. Eretz Yisrael é uma terra 

que não poderia sobreviver sem chuva na estação 

chuvosa (inverno), e sem orvalho na estação seca 

(verão). Porém, mesmo nos dias antigos era neces-

sário termos essas preces como “lembretes”. Muito 

mais, então, nos tempos modernos, quando temos o 

hábito de facilmente achar que as coisas vêm natu-

ralmente. Quando temos sede vamos até a torneira, 

enchemos um copo com água, recitamos uma bên-

ção (obrigado, D’us, pela água!) e bebemos. Quando 

nosso jardim está seco, ligamos a mangueira e rega-

mos nossas plantas. Se tivéssemos de olhar para o 

céu todo dia, como nossos ancestrais que saíram do 

Egito tinham de fazê-lo pelo seu pão diário (o maná), 

seríamos pessoas muito mais humildes e melhores. 

É isso, na verdade, que torna os judeus tão diferentes; 

pois olhamos para o céu muitas vezes por dia – em 

nossas preces diárias e nas Bênçãos que recitamos 

sobre tudo.

Se tivéssemos de olhar para o céu 

todo dia, como nossos ancestrais que 

saíram do Egito tinham de fazê-lo 

pelo seu pão diário (o maná),  

seríamos pessoas muito mais 

humildes e melhores

Tal ten leratsót artsách 

shitênu verachá beditsách, 

róv dagán vetirósh behafritsách; 

comêm ir bá cheftsách, 

betal.

Dá orvalho para aplacar a Tua 

terra estabelece-nos como uma 

bênção em Teu júbilo mediante 

Tua concessão de abundante 

cereal e vinho; restabelece 

[Jerusalém] a cidade na qual 

está Teu deleite, com orvalho 

[da Ressurreição].

* Trecho da Prece pelo Orvalho lida pelo 
chazan na repetição da amidá de Mussaf no 
1º dia de Pêssach

ן ְלַרּצֹות ַאְרָצְך,  ַטל תֵּ
נּו ְבָרָכה ְבִדיָצְך,  ִשיתֵּ

 רֹוב ָדָגן ְוִתירֹוש ְבַהְפִריָצְך,
ם ִעיר ָבּה ֶחְפָצְך,  קֹומֵּ

ְבַטל:
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Uma Geração Reencarnada 
O Arizal escreve que a última geração antes da vinda de Mashiach é uma reen-

carnação da geração de nossos antepassados que saíram do Egito.

Assim como aquela geração foi considerada merecedora da primeira redenção 

de nosso povo pela ação de Moshê Rabeinu, também esta geração, a geração 

dos “passos de Mashiach”, é considerada merecedora de da suprema e última 

Redenção de nosso povo – pelas mãos de nosso Justo Mashiach. 

vvv

Descida em Prol da Suprema Subida
Em última análise, o principal objetivo do exílio não é punir, mas refinar e purifi-

car o povo judeu de modo a torná-lo recipiente merecedor das revelações da Di-

vindade que Mashiach irá trazer. Como é explicado pela Chassidut: “A suprema 

intenção da descida e do exílio é preparar para uma grande ascensão, quando, 

nos dias de Mashiach, a luz de D’us irradiará abertamente.”

Agora, durante o exílio, precisamos preparar “vasos” – receptores – para essas 

revelações. 

Essa sequência nos permite entender por que, em resposta à pergunta do Ba-

al Shem Tov, “Mestre (i.e., Mashiach), quando você chegará?”,  a resposta foi: 

“Quando seus mananciais estiverem disseminados em toda parte.”

Pois a luz dentro dos ensinamentos da Chassidut é o recipiente que pode re-

ceber a revelação de Mashiach – e quando o recipiente estiver completo, a luz 

será revelada. 

vvv

Uma Nova Luz Revelada 
Nossos Sábios registram que quando os invasores entraram no Santo dos San-

tos, observaram que os dois querubins de ouro estavam de frente um para o 

outro. Isso parecia contradizer um ensinamento diferente dos Sábios , dizendo 

que quando o povo judeu cumpria a vontade de D’us, os querubins se encara-

vam, e quando não o faziam, (como na época da destruição do Beit Hamicdash), 

os querubins olhavam para outro lado.

Esse paradoxo pode ser entendido da seguinte maneira. Todo o conceito de 

exílio existe apenas sob um ponto de vista externo, ao passo que sob uma pers-

pectiva interior é o supremo sinal da revelação, como explicado na passagem 

acima. Isto porque no Santo dos Santos, o local da suprema verdade, os que-

rubins continuavam um de frente para o outro, até num tempo como o acima.

PÉROLAS DO REBE

Trechos extraídos e adaptados do 
livro “From Exile to Redemption”, 
Kehot Publication Society

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

Reunião Em Todos os Acampamentos 
Falando sobre a ordem na qual as Doze Tri-

bos viajaram através do deserto, a Torá final-

mente descreve Dan como “o concentrador 

de todos os acampamentos”. Rashi explica 

dizendo que “se alguém de uma das tribos 

anteriores) perdesse algo, (aqueles da tribo 

de Dan) o devolveria a ele.” 

Ora, se Dan era responsável por encontrar e 

devolver a mera propriedade de um judeu, 

então certamente se um judeu estivesse per-

dido – espiritualmente – do acampamento 

de Israel, era responsabilidade deles encon-

trá-lo e devolvê-lo ao acampamento. 

Como nossa geração, na era dos “passos de 

Mashiach,” é a última geração do exílio, seu 

papel crucial é assumir a tarefa de Dan – jun-

tar todos aqueles que no decorrer de suas ca-

minhadas perderam seu rumo, e levá-los de 

volta ao acampamento de seus pais.

vvv

Galut Frutífera
Yosef chamou os próprios filhos por nomes 

que nos dizem aquilo que ele desejava e es-

perava.

Chamou o primeiro filho de Menashe, da 

palavra nasho, “esquecer”. Yosef não queria 

que sua família esquecesse de onde eles vie-

ram ou quem eram. O nome Menashe era um 

lembrete, como se alguém estivesse sempre 

dizendo: Não vamos esquecer que somos os 

descendentes de Avraham, Yitschak e Ya-

acov, embora estejamos agora vivendo no 

Egito. 

Mesmo quando os judeus estão na galut, de-

vem sempre lembrar de quem são. Yosef sa-

bia que Hashem enviara os judeus para a ga-

lut com um propósito. Eles não devem ape-

nas lutar e ter dificuldades na galut e lembrar 

que são judeus. Devem tornar a galut frutífe-

ra, como um jardim com flores e botões. 

Ao usar tudo que há na galut para a Torá e su-

as mitsvot, fazemos do mundo uma morada 

para Hashem. Desejando isso, Yosef deu ao 

segundo filho o nome de Ephraim, que vem 

da palavra hebraica frutífero.
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NOSSAS ALEGRIAS

Ilan Kogan 21 Adar II 3 mar

Felipe Spett 21 Adar 3 mar

Marcel Faintuch 24 Adar I 6 mar

Alexandre Susyn 25 Adar II 7 mar

Guershi Avi Goldsztajn 26 Adar 8 mar

Roberto Schnaider 27 Adar 9 mar

Shimon Kaminetzky 27 Adar 9 mar

Henrique Stiefelmann 28 Adar I 10 mar

Norton Glattstein 29 Adar 11 mar

Iehuda Maltz 1 Nissan 12 mar

Petr Kolar 2 Nissan 13 mar

Avraham Steinmetz 3 Nissan 14 mar

Uriel Frenkel 4 Nissan 15 mar

Julio Kijner 5 Nissan 16 mar

Chaim Kuszer 6 Nissan 17 mar

Elimelech Maltz 9 Nissan 20 mar

Beni Szwarcbart 11 Nissan 22 mar

André Hascal 13 Nissan 24 mar

Mendel Raskin 13 Nissan 24 mar

Shlomo Ossowiecki 14 Nissan 25 mar

Beni Derdyk 15 Nissan 26 mar

Denis Szyfman 15 Nissan 26 mar

Ricardo Grunkraut 16 Nissan 27 mar

David Abergel 16 Nissan 27 mar

Fabio Szyfer 19 Nissan 30 mar

ANIVERSARIANTES
DE MARÇO *

w Parabéns pelo opshernish (corte de cabelo) 

de Moshe, filho de Zalman e Madina Tzfasman

w Nasceu o  filho de Sendy e Chana Kullock. 

Parabéns também aos avós Sandra e Angelo 

Kullock e Alberto e Mirta Sobel

w Mazal tov pelo opshernish 

de Lior, filho de Ilanit e 

Sharon Wajchenberg
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PARA MULHERES
Sarah Steinmetz
- Todo início do mês judaico

- Toda véspera das festas judaicas

- Aulas de chalá

- Aulas para noivas

SUPER-TERÇA
- Todas as terças-feiras de manhã, aulas exclusivas 
para o público feminino abordando temas  
variados (veja quadro ao lado)

AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira

corrente de salmos 
A cada mês, dezenas de mulheres 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 março.

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 

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:
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

20:30 Avraham Steinmetz
 Viver com integridade (turma em portugues) ***  
 Banco Daycoval

QUINTA-FEIRA

10:30 Avraham Steinmetz
 Viver com integridade (turma em portugues) *** 

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) **

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

20:00 Eliahu Stiefelmann
 Bases da filosofia chassídica

20:30 Avraham Steinmetz
 Viver com integridade (turma em inglês) ***   
 Banco Daycoval

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 *

17:00 Shabsi Alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

18:00 Israel e Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

18:15 Shabsi Alpern
 História chassídica

18:15 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **
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Histórias Chassídicas

PASSANDO FOME
Um chassid reclamou ao Rabino de Rhizin que sua fonte 

de sustento tinha secado, e que ele estava empobrecido. 

O Rabino deu-lhe uma bênção para que tivesse sucesso 

na parnassá (meio de sustento).

“Mas isso não basta, Rabino,” insistiu o homem, espe-

rando atrair salvação imediata. “Não tenho dinheiro para 

comprar comida.”

“Então você passa fome?” perguntou o Rabino.

“Sim, claro,” o homem respondeu.

“Como você é afortunado!” exclamou o Rabino, ignoran-

do o olhar perplexo do homem. “Ontem fui consultado 

por um homem cuja esposa tem uma  doença grave que a 

faz perder o apetite, e ela não pode tolerar sequer a visão 

da comida. Ele tem gasto enormes somas de dinheiro, e 

a tem levado a muitos especialistas para tentar devolver 

o apetite dela, mas de nada adianta. Ela está definhando 

aos poucos.

“Pense então no quanto você é afortunado,” repetiu o Ra-

bino, “por poder sentir fome e ter vontade de comer.”

É verdade que às vezes passamos por várias privações e 

ficamos infelizes por aquilo que estamos perdendo. De-

vemos lembrar, porém, que às vezes a própria consciên-

cia da falta pode indicar uma bênção de natureza mais 

profunda.

HUMILDADE
Rabino Ahron de Karlin foi indagado sobre o que tinha 

aprendido com seu mestre, o Maguid de Mezeritch. “Na-

da”, respondeu ele, para surpresa de todos. “Então por 

que viajava até ele e ficava tanto tempo lá?” eles questio-

naram. 

Ele abriu os olhos deles: “Aprendi como um grande tsadik 

e erudito de Torá pode se humilhar até o ponto de ser, aos 

próprios olhos, um mero ‘nada’.”

CONVIDADOS PARA SHABAT
Dois mestres chassídicos, os irmãos Rabi Elimelech e 

Rabi Zusha, quando jovens costumavam viajar de aldeia 

em aldeia para despertar nas pessoas a espiritualidade e 

a correta devoção a D’us. Na sexta-feira à noite eles es-

peravam após os serviços que alguém os convidasse para 

a refeição do Shabat. Como estavam pobremente vesti-

dos e tinham a aparência de mendigos comuns, a nobreza 

da comunidade nunca os convidava, e eles partilhavam a 

mesa de um aldeão simples.

Com o passar do tempo eles se estabeleceram como 

mestres chassídicos com muitos seguidores, e sua fama 

se espalhou. Continuaram a fazer as rondas pelas aldeias, 

porém agora estavam vestidos em roupas dignas e chega-

vam numa bela carruagem puxada a cavalos. Eram sem-

pre recebidos calorosamente na comunidade, e o cidadão 

mais rico da cidade os convidava para o Shabat.

A essas ofertas, entretanto, os irmãos respondiam com 

uma repreensão. “Toda vez que vínhamos aqui ante-

riormente você não nos convidou, pois chegamos a pé e 

estávamos vestidos pobremente. Você nunca se impor-

tou com quem éramos. Mas agora que chegamos numa 

luxuosa carruagem, você deseja que sejamos seus con-

vidados? Na verdade, não mudamos em nada. Portanto 

passaremos o Shabat com as pessoas simples que sem-

pre nos receberam, e vocês podem alegremente levar os 

nossos cavalos. Mas lembrem-se, alimentem-nos bem.”

FAZER A COISA CERTA
O Rabino de Kotzk disse: “Se uma pessoa se ocupasse 

com o que deveria fazer, quando teria tempo para pecar? 

O pecado deve ser evitado não apenas porque é errado. 

Pois, de maneira mais prática, se alguém estiver muito 

envolvido fazendo o que é certo, não terá tempo de fazer 

nada errado.

30 BC NEWS
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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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