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PURIM ANIMADO
As comemorações de Purim no
Beit Chabad Central e as divertidas
fantasias dos presentes. Pág. 6

40 ANOS
Painel de fotos do Beit Chabad na
década de 70. Págs. 16 e 17
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Histórias sobre os nossos heróis,
Rabi Shimon Bar Yochai e Rabi
Akiva. Págs. 22 a 24

UMA TORÁ HISTÓRICA
A cerimõnia de terminar de escrever uma Torá para a comunidade
de Havana, Cuba. Ela já seguiu para seu destino antes de Pêssach.
Páginas 12 e 13

VISITA INÉDITA DO RABINO
JONATHAN SACKS AO BRASIL
Grão rabino das congregações judaicas unidas da Grã-Bretanha e da
Commonwealth desde 1991, Lord Jonathan H. Sacks é um dos líderes
religiosos mais proeminentes da atualidade. Além de excelente oratória,
um erudito bíblico e talmúdico, é autor de mais de vinte livros, traduzidos
para vários idiomas. Em 2005, a Rainha Elizabeth II da Grã Bretanha o
condecorou como Cavaleiro.
A convite do Instituto Morashá de Cultura e com apoio da Fundação Safra
e da Editora Sefer, Sacks visitou S. Paulo pela primeira vez em março,
acompanhado de sua esposa Elaine. No último dia nove, esteve presente
em um almoço no Beit Chabad Central, onde a seu pedido dirigiu a palavra a 50 rabinos do movimento Chabad. Foi um encontro emocionante.
Páginas 14 e 15
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MISSÃO

sempre a seu lado

A

comunidade Chabad foi fundada com
o princípio de que todo judeu é igual
e merecedor de uma experiência
singular, independentemente de seu nível de
observância.
O Beit Chabad Central é dedicado a divulgar a
beleza de nosso legado milenar.
Mesclando valores tradicionais com técnicas
contemporâneas, ajudamos pessoas a
descobrirem mais júbilo e significado nas suas
vidas.
Valorizar cada indivíduo por suas 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.

UMA INSTITUIÇÃO DO REBE.
UMA CASA DE TORÁ, ORAÇÃO
E ATOS DE BONDADE.
QUE SEU MÉRITO NOS PROTEJA.
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mensagem do Rabino

Quanto vale o tempo?
O tempo, obviamente, é muito importante. É importante para um homem livre,
que pode fazer com ele o que desejar. Um escravo não tem tempo seu, somente
do seu amo. O amo faz com que o escravo não desperdice tempo, mas o escravo
ficaria contente em desperdiçá-lo, pois não lhe pertence. Ora, os Filhos de Israel
eram escravos no Egito, e o tempo não tinha importância para eles. Mas quando
D’us os libertou do Egito, foi significativo para eles saber como o tempo é algo
precioso e foram ordenados a contar esses dias e semanas, para aprenderem a
relevância do tempo.
Houve outro bom motivo para eles contarem os 49 dias. Pois D’us tinha dito a eles
que receberiam a Torá após 49 dias. Embora tivessem sido libertados da escravidão, sabiam que ainda não estavam realmente livres. A verdadeira liberdade é a
da alma, do espírito, liberdade dos maus hábitos, dos maus pensamentos. Aquela
verdadeira liberdade, eles sabiam, chegaria a eles com a Torá. E assim os filhos de
Israel contaram os dias em antecipação ao dia do Recebimento da Torá no Monte
Sinai.
O fato de nossos ancestrais contarem os dias desde a partida do Egito até a Outorga da Torá é motivo suficiente para fazermos o mesmo. Porém, há mais do que
parece à primeira vista, pois ao fazer isto estamos experimentando as mesmas
sensações, a mesma antecipacão, que os nossos ancestrais. Isso nos faz pensar
sobre a essência da Torá e do tempo.
É importante como passamos o tempo, o que fazemos com ele, e nele. Você pode
usá-lo para coisas que têm um valor grande e duradouro, ou passá-lo fazendo algo
de pouco valor. Assim, embora não possamos esticar o tempo diretamente e fazer
uma hora durar mais que 60 minutos, podemos, com nossa ação ou estudo, fazer
uma hora durar uma eternidade.
Isso é verdadeiro em todas as questões conectadas com a Torá e mitsvot, pois
esses são os assuntos eternos da vida.

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

AS

ninas
shem
órias.

CABALAT SHABAT

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH

TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 18H*

w Roberto Peretz (Yahrtzeit do pai)

w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

w Adi e Debora Rabinowicz (Sheva Brachot)

w Todos são bem-vindos, independentemente de
afiliação, conhecimento ou nível de observância.

w Guershi Avi Goldsztajn (Ofruf)

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!
* dias 12 e 19 de abril, Cabalat Shabat às 17h45 ;
dia 26 de abril às 17h30

w R. Yossi e Naomi Biton (Sheva Brachot)
w Os pais Jairo e Flor, as irmãs Tammy e Noa Lichewitz
(Nascimento da Yael Batia)

w Henrique Stiefelmann (Yahrtzeit do pai)
w Melany Torres (Aniversário)
w Beit Chabad Central (Sheva Brachot Guershi Avi e
Dvorah Goldztajn)

w Daisy e Nathan Maltz (Aniversário de casamento e
aniversário do filho Elimelech)

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

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45

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

Shacharit – 9h30

Minchá e Arvit

Minchá seguida de Seudá Shlishit com
Pirkê Avot – 15 min antes do horário das
velas *

Kidush e Farbrenguen – 12h
Aula da Parashá com explicações do Rebe
– 1 h antes do horário das velas *

Domingo a sexta-feira
De 1 a 5 abril – 18h00
De 7 a 23 abril – 17h45
De 24 a 30 abril– 17h30

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

CABALAT SHABAT

Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Sextas-feiras
5 abril – 18h00
12 e 19 abril – 17h45
26 abril – 17h30

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos

Você também pode assistir à
Série Vídeo Torá Viva online
em www.chabad.org/626747

*Veja o horário das velas no verso deste informativo
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B”H

Dom
28/4

NO

no

a partir das

sítio em

10

hs

S. Lourenço da Serra
delicioso

Churrasco
Clínica de

arco e flecha
Caverna de

Rabi Shimón
Grandiosa

Fogueira

Paradas temáticas

Saladas
Artes
Pipoca

com muito

entretenimento

Sorteios

Baby sitter

Aproveite a estrutura do sítio:
pedalinho
pedalinho
fazendinha
fazendinha

passeio
trenzinho
de trenzinho
passeio de
cama
elástica
cama elástica

quadra
poliesportiva
quadra poliesportiva

Entrada R$15 Reserve ônibus
a partir de 5 anos R$20 por Pessoa
BCNews_abril17.indd 5

brinquedos
brinquedos

Informações: (11) 3081-3081
Beit Chabad Central
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TSIVOT HASHEM

PURIM ANIMADO
Tivemos uma grande comemoração de Purim, e a si
nagoga esteve lotada tanto à noite como no churrasco
durante o dia. Na noite do sábado, após a leitura da Me
guilá, uma divertida festa estava preparada para todos.
Além dos comes e bebes, houve um desfile infantil de
fantasias muito criativo: havia jogadores de hóquei so
bre patins, noivas, rainhas, palhaços, médicos e muito
mais. Os adultos também entraram na onda.
Foram distribuídas centenas de prêmios entre a crian
çada, e a família mais bem fantasiada ganhou um
grande pacote de Mishloach Manot.
A surpresa maior foi a apresentação dos gêmeos “The
Twins from France”, que deixaram todos de boca
aberta com seus malabares e divertidas acrobacias!
Já no domingo, na Seudat Purim, a alegria continuou
num ambiente caloroso acompanhado de delicioso
churrasco. E uma surpresa foi preparada para os pre
sentes: o Tsivot Hashem produziu seu primeiro curta
metragem contando a historia de Purim, no qual os
atores são frequentadores e funcionários do Beit Cha
bad. Foi um Purim inesquecível. Queremos mais!
Assista o vídeo em: www.youtube.com/watch?v=8mocDdwqaGI
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SEMPRE AO SEU LADO

homenagem na câmara
Rabino Shabsi Alpern participou como convidado
especial no 8º Seminário de Capacitação de Di
rigentes e Voluntários da Terceira Idade. Na sua
palestra ele falou para uma plateia lotada sobre
a importância da terceira idade no judaísmo e
deu várias sugestões práticas de como melhorar
a qualidade de vida das pessoas nessa fase da
vida. Ao final ele foi surpreendido com uma placa
oferecida em reconhecimento ao trabalho do Beit
Chabad Central com o Projeto Felicidade.

Da esquerda para a direita: Andre Scemes, Rabino Lancry,
Shalom Savoia, Leo Scemes, Mendi Savoia e Andre Rosenthal na pizzaria

pós bar-mitsva
O Rabino David Lancry organizou uma saída no
mês de fevereiro para o grupo de PósBar Mitsvá.
Eles foram se divertir jogando boliche, e emen
daram para uma pizzaria. Era a despedida dos
amigos Mendi e Shalom Savoia que foram morar
em Israel.
BC NEWS
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sempre ao seu lado
CHÁ DA TARDE
ARTE
As senhoras do Chá da Tarde fi
zeram um passeio cultural acom
panhadas por Vanessa, coor
denadora do grupo, à Fundação
Cultural Ema Gordon Klabin. A
residência de Ema localizada no
Jardim Europa foi transforma
da em museu aberto à visitação
pública há seis anos. A constru
ção, com cerca de 900 m2, foi
projetada e construída pelo en
genheiro-arquiteto Alfredo Er
nesto Becker, em meados dos
anos 50, para abrigar a coleção
reunida por Ema Klabin.
A casa possui um valioso acer
vo de 1545 obras, entre pintu
ras de Marc Chagall, Frans Post,
Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti,
Portinari e Lasar Segal, além de
mobiliários da época e peças ar
queológicas e decorativas.
O transporte de ida e volta partiu
do Beit Chabad e na volta foi ser
vido um lanche e bebidas para
amenizar o calor do verão.

PÊSSACH
Sarah Steinmetz participou da reunião semanal do Chá da
Tarde e falou sobre muitos aspectos interessantes de Pês
sach. Os preparativos e costumes da festa, o significado de
nossa jornada no deserto e a narrativa na Hagadá durante o

sêder receberam especial atenção. Cada uma ganhou uma
apostila com receitas e dicas de culinária.
Na semana seguinte, o público do Chá veio prestigiar a
palestra proferida pelo Rabino Shabsi Alpern sobre as
mensagens atuais da festa de Pêssach e da importância de
estimular as crianças a fazerem perguntas em casa e não
fora dela.
Entre bate-papo e lanche, Rose Muller tocou ao teclado
melodias especiais alusivas a Pêssach contribuindo para um
clima gostoso e alegre entre todas que vieram prestigiar.
Enquanto entoavam as canções, umas das participantes,
Judith Kacowicz contribuiu traduzindo as letras do hebraico.
Ao final, Rose foi presenteada pela coordenadora Vanessa
com uma linda cesta de Pêssach.

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

Por Dorothea Piratininga

Matsele de batata
Atendendo a pedidos, publicamos aqui a receita apresentada
no Chá da Tarde no mês passado.
É delicioso, crocante e não dá
para parar de comer.

INGREDIENTES:
• 500 g de batatas Asterix
• 250 g de gordura vegetal
• 400 g de fécula de batata
• sal a gosto
• 3 colheres de sopa cheias de
semente de gergelim ou orégano
Foto: Nicolau Piratininga / Apoio: Roberto Simões Casa

MODO DE PREPARAR:
Cozinhe as batatas com casca em água quente. Descasque-as e
passe-as pelo espremedor de batatas. Deixe que esfriem.
Em uma tigela, coloque as batatas, a gordura vegetal, a fécula de
batata, sal a gosto e gergelim (ou orégano) e misture bem até obter
uma massa homogênea.
Estenda um pano de prato úmido sobre a mesa. Acomode sobre
ele uma assadeira retangular grande virada de cabeça para baixo. O
pano úmido vai fazer com que a assadeira fique aderente à mesa na
hora de abrir a massa.
Coloque uma parte da massa sobre o fundo da assadeira, cubra-a
com um filme plástico e abra-a bem até que fique bem fina.
Use uma faca para retirar o excesso de massa que sobrou das
laterais.
Com uma carretilha ou cortador de pizza corte a massa em
quadrados pequenos e leve para assar no forno alto pré-aquecido a
200 °C por cerca 20 minutos ou até dourar.
Retire do forno, deixe esfriar e sirva em seguida ou guarde em um
recipiente hermeticamente fechado.
BC NEWS
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projeto lev

LEV é uma organização que promove visitas a pessoas que encontram
dificuldade para sair de casa, seja por doença, solidão ou por problemas
particulares. Nessas visitas os voluntários levam alegria, atenção e bom humor,
ajudando a melhorar seu estado emocional e espiritual.

Shalom Ubrachot a todos!
Corremos sempre ocupados tornando nossa rotina esta
fante. Há pressa para realizar e acabar logo nossas tarefas
para em seguida seguir adiante. Mas devemos parar por um
instante, respirar fundo e refletir: “Oy vei, com certeza eu
poderia ter feito melhor… então, por que fiz diferente?”
De nada adianta lamentarmos o que já foi, mas tirarmos
uma importante lição: há sempre uma segunda chance!
D’us, Baruch Hashem, criou uma celebração com um conceito maravilhoso: Pês
sach Sheni, uma segunda chance! Com uma poderosa mensagem: “Aos Meus
queridos filhos, concedo uma segunda chance.”
Como voluntários do Projeto Lev compartilhamos esta segunda chance ao lado
de nossos queridos visitados. É importante relembrar o passado, recontar lem
branças, as emoções gravadas na memória… é como um novo sopro de vida que
revitaliza e dá uma grande dimensão ao presente.
Uma segunda chance de aprender e agradecer por tudo.
Recordar é viver!
Saúde e alegrias, com carinho,

Yael Alpern  diretora

Para tornar-se voluntário ou indicar alguém que gostaria de
ser visitado, entre em contato com Yael ou Silvia, 3081-3081
ou 3087-0326, das 8 às 13h00 ou silvia@chabad.org.br

O Projeto Lev tem uma nova visitada: Rosa Sendrovich (ao
centro) com as voluntárias Rosmari Avella (à esquerda) e a es
treante Claudia Caon
10
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v”c

Um novo curso do Jewish Learning Institute
com Rabino Avraham Steinmetz

Encontrando significado pessoal
nas lendas dos nossos Sábios
Matricule-se hoje
para uma experiência única

www.myJLI.com

Onde VOCÊ encontra
significado pessoal?
Histórias Curiosas do Talmud – Encontrando
significado pessoal nas lendas de nossos Sábios
decodificará poderosas percepções sobre nós
mesmos, nosso universo, e como superar os
momentos difíceis da vida a partir de algumas das mais
fantásticas lendas que você jamais encontrará.
O Talmud transmite profundas verdades
sobre a condição humana, contando histórias,
cujo significado está sob a superfície.
Histórias Curiosas do Talmud é uma
excelente introdução à filosofia dos Sábios
Rabino Chefe
do Talmud, tão relevantes hoje como eram
do Reino Unido
Sir Jonathan Sacks quando foram narradas pela primeira vez.

BCNews_abril17.indd 11

Av. Paulista, 1793 – auditório

Turma em português:
6 segundas-feiras, 20h30
de 29/abr a 3/jun

Turma em inglês:
6 terças-feiras, 20h30
de 30/abr a 4/jun

Inscrições e informações
sobre turmas diurnas:
3087-0319 / 9-8315-8770
com Sarah
JLI.Brasil@gmail.com
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ACONTECEU

Público que prestigiou a festa de término de escritá de um novo Sefer Torá. Todas as Torot da sinagoga foram retiradas para receber a mais nova

uma torá para cuba
No domingo, dia 9 de março, membros da sinagoga e ami
gos tiveram a honra de escrever as letras finais para com
pletar o Sefer Torá oferecido por David e Barbara Rubin
sohn. Após essa mitsvá, David, anfitrião da festa, levantou
emocionado a Torá, que permaneceu na Arca Sagrada até
a semana seguinte, quando então foi levada para Cuba
numa missão histórica carregada pelas mãos do Rabino
Shamai Ende.

Ao final do evento, cada um dos presentes ganhou um pe
queno envelope contendo dois pedacinhos do mesmo ve
ludo utilizado na confecção da manta da Torá. Uma quan
tidade de tecido além da necessária é comprada para que
sobrem esses pedacinhos, pois, conforme os livros antigos,
isso traz segurança para quem a recebe.
Que o mérito desse ato ilumine o mundo e aproxime a vin
da de Mashiach, já em nossos dias.

Abaixo, Daniel Bialski nosso tesoureiro e Edmond Khafif, participam do término da escrita da Torá, com o sofer Rabino Dani Eskinazi
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Acima, David Rubinsohn levanta o novo Sefer Torá. Abaixo, da esquerda para a direita: sua mãe, Clariza faz um emocionado discurso;
sua esposa Barbara e seu filho Eduardo também presentes; e seu pai Natalio, participa na escrita das últimas letras do pergaminho

Abaixo, as mulheres da família e amigas que compareceram ao evento

BC NEWS
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SEMPRE AO SEU LADO

VISITA ILUSTRE
Em sua palestra como convidado de honra no Congresso
Mundial Chabad em 2011 em N. York, o Rabino Chefe da
Inglaterra Jonathan Sacks contou como o Rebe revolucio
nou sua vida e determinou sua opção em tornar-se rabino
e seu poder de influenciar outras pessoas:
“Em três pontos críticos em minha vida, o Rebe foi meu
sistema de navegação via satélite, mostrando-me aonde ir
e como ir. E embora eu nem sempre tenha entendido na
época, em retrospecto vejo como seu conselho foi extra
ordinário e o quanto foi sábio. A maioria das pessoas olha
para os outros e vê aquilo que parecem ser. Pessoas notá
veis olham para os outros e veem aquilo que são. O mais
notável dos notáveis – e o Rebe o foi – olha para os outros
e vê aquilo em que elas poderiam se tornar. E esta era sua
grandeza.”
Em sua primeira visita ao Brasil, Sacks fez questão de en
contrar-se com os shluchim de Chabad em almoço promo
vido pelo Beit Chabad Central, onde falou sobre sua cone
xão com o Rebe, brindou lechayim e dançou em ambiente
alegre e descontraído.

14

BC NEWS

BCNews_abril17.indd 14

25/03/13 11:05

“O Rebe não criou simplesmente
discípulos, criou líderes”

“Cada criança que educamos tem
o valor de uma letra da Torá”
Momento animado do almoço

“O Rebe nos ensinou que não
existe o impossível.”
Rabino Lord Jonathan Sacks

Jonathan Sacks profere palavras inspiradoras durante o almoço. Nas fotos acima, R. Shabsi Alpern, R. Yossi Alpern, Jairo Fridlin e R. David
Weitman. Abaixo, à esquerda, o “lechaim” e à direita a esposa do Rabino Sacks, Elaine, recebe flores de Yael Alpern

BC NEWS

BCNews_abril17.indd 15

15

25/03/13 11:05

Memórias
40 ANOS DE BEIT CHABAD NO BRASIL
Neste ano em que completamos 40 anos da nossa entidade no Brasil, e como parte da
sessão Memórias, passamos a publicar fotos históricas escolhidas a dedo
Por Rabino Shabsi Alpern
A primitiva, porém eficiente máquina
que imprimia os endereços nos envelopes da revista, à base de “chapinhas”

Ivo Kosland, o primeiro responsável
pela arte e design das nossas publicações. Um grande colaborador, organizado e muito competente

Primeiro painel da sinagoga com os horários e
informações básicas, feito pelos recém-casados
Rafael e Ricky Dayan. O mundo dá voltas, e hoje
o filho do casal, Samy, é um renomado arquiteto,
responsável por todas as melhorias feitas na nossa sinagoga
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Emilia Schreier (que descanse em paz) sentada em frente ao engradado lotado de envelopes com a Chabad News. Ela era encarregada
de revisar e despachar a revista

Em Rosh Hashaná fazemos a oração do Tashlich à beira de um rio, lago ou poço. Aqui, nos
Jardins, só nos resta a terceira opção, então cavamos seis metros no pátio da nossa sede até
encontrar água.

Sandra Birman, a primeira secretária do
Beit Chabad, que hoje mora nos Estados
Unidos. Naquela época, de uma equipe tão
reduzida, ela era uma verdadeira heroína

Término da obra da nosso primeiro micvê, ainda com
o antigo sistema de aquecimento, por meio de serpentinas. De lá para cá construímos e reformamos muitos
micvaot em diferentes cidades

BC NEWS
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Projeto Felicidade
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

DEPOIMENTOs
mãe
Minha experiência de vida foi sempre ter o que
precisava, pais exemplares, uma educação de
que me orgulho, pois mesmo sem ter grandes
posses, nem ter estudado em bons colégios
ou coisa parecida, me orgulho do caráter e
educação em mim forjados. Contudo, quan
do em junho de 2012 recebi o diagnóstico
que meu filho estava com câncer, meu chão
sumiu. Eu só queria uma explicação para o
que estava acontecendo. Mas D’us deu-me forças e com
a ajuda do GACC (Grupo de Apoio a Criança com Câncer)
minhas perspectivas são as melhores. Meu filho Israel Jú
nior se trata há oito meses e vejo seu progresso dia a dia.
Com esse passeio pude reafirmar o que já sentia: não
passo nada perto do sofrimento de muitos que conheci.
Graças a D’us tenho um filho maravilhoso e forte que com
essa experiência vai ser uma testemunha viva do milagre
de D’us e com certeza um grande divulgador desse proje
to e do GACC, como nós, os pais. Sentimo-nos honrados e
o que pudermos fazer para apoiar esse projeto, com cer
teza podem contar conosco. Saímos desse passeio mais
experientes e esperançosos, sabendo que realmente há
quem se importe! E que ainda restam pessoas que sabem
o verdadeiro sentido da palavra “servir”.
Ao Projeto Felicidade meus sinceros agradecimentos por
esses dias de descanso e aprendizagem. Por todo cari
nho e dedicação de todas voluntárias e funcionários des
sa equipe que nos prestavam tanta atenção e amor sem
mesmo nos conhecerem. D’us lá do alto está anotando
tudo e os recompensará de forma grandiosa.
Érica Souza Silva – Taubaté, SP (21/02/2013)

No alto, Israel Junior ao lado de seus
pais, em passeio ao aquário do Guarujá
promovido pelo Projeto Felicidade

18

pai
Meu nome é Israel Silva. Tenho 46 anos de idade. Nasci
em um lar cristão, onde desde cedo aprendi caráter, prin
cípios, valores, amor e fé.
Passei por muitas angústias e aflições ao longo da minha
vida. Uma delas foi perder minha filha quando faltavam
apenas quinze dias para o seu nascimento, ainda no ven
tre de minha esposa. Sepultá-la foi muito traumatizante
e difícil. Mas a pior notícia e a mais bombástica e devas
tadora foi quando soube pelos resultados da biópsia fei
ta em meu filho Israel Junior que ele estava com câncer;
linfoma de Hodgkin. Jamais esquecerei esse dia. O que
senti ao ouvir o relato do médico do GACC em S. José
dos Campos não tem explicação possível. Era um mis
to de tristeza profunda, com medo, com decepção, com
autocondenação e muitos por quês… Mas levantamos a
cabeça e com a ajuda de D’us temos enfrentado esse de
safio, vendo a melhora dele a cada dia, será com certeza
declarado curado e com alta.
Agradecemos a competência e dedicação de todo pesso
al lá do GACC e também agora pelo privilégio de termos
participado dessa semana do Projeto Felicidade e que ja
mais esqueceremos tanto amor, carinho e dedicação dis
pensado a nós.
Muito obrigado e que D’us nos abençoe em tudo. Shalom.
Israel Silva – Taubaté, SP (22/02/2013)
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Oferecemos cinco
dias de diversão e
alegria a crianças
com câncer de
classes sociais menos favorecidas.
Buscamos restabelecer a autoestima
e a vontade de viver, fortalecendo o
ânimo na luta contra a doença.

Museu Casa Guilherme de Almeida entra no
Roteiro Cultural do Projeto
Este ano o museu Casa Guilherme de Al
meida foi incluído na programação cul
tural do Projeto. O acervo desse museu,
situado na rua Macapá, é constituído por
uma importante coleção de obras de arte
oferecidas ao poeta pelos principais ar
tistas do modernismo brasileiro. O grupo
que realizou esse passeio nunca tinha
visitado um museu e ficou encantando
com o local, fazendo diversas perguntas
aos monitores. No dia seguinte à visita
ção, coincidentemente ou não, o Projeto
Felicidade recebeu uma doação de li
vros, e entre eles estava um exemplar de
1961 denominado “Rua”, de Guilherme
de Almeida, que será doado ao museu
na próxima visita.

Saiba como doar!
No início de 2009, a Secretaria da Fazenda do Governo
de S. Paulo lançou no programa da Nota Fiscal Paulista
uma forma onde todo e qualquer cidadão pode auxiliar
as entidades beneficentes cadastradas na Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social: o Projeto Felici
dade é uma dessas entidades.
Doe seus cupons e notas fiscais tomando o cuidado
para não incluir o CNPJ ou CPF do comprador. Devem
chegar em nossa sede dentro do tempo hábil de serem

cadastrados, ou seja, a validade
é até o dia 20 do mês seguinte à
emissão dos mesmos.
Nunca foi tão fácil ajudar: é só 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: 11 3803-9898
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LAG BAÔMER

Rabi Shimon
bar Yochai

T

odo ano, quando Lag Baô
Durante doze anos, Rabi Shi- ceram no Beit Hamidrash (aca
mer (18 de Iyar) se aproxima,
demia), onde a esposa de Rabi
mon ben Yochai e seu filho
nos lembramos do notável e
Shimon lhes levava pão e água
Elazar moraram na caverna, diariamente. Quando a busca foi
sagrado Rabi Shimon bar Yochai,
que faleceu nesse dia, há cerca de
sustentando-se com alfarrobas intensificada, eles decidiram pro
curar um esconderijo mais seguro.
dezoito séculos. Até hoje, judeus
e
água.
Durante
esse
tempo,
Sem informar a ninguém sobre o
piedosos fazem uma peregrinação
anual a Kfar Meron, em Israel, para
estudaram e rezaram até se tor- seu paradeiro, eles se esconderam
numa caverna. D’us fez uma alfar
rezar ao pé do túmulo desse gran
narem os sábios mais sagrados robeira surgir na entrada da gru
de erudito.
ta, bem como uma fonte de água
Quando Shimon era jovem, estu
daqueles tempos.
fresca. Durante doze anos, Rabi
dou na grande academia dos eru
ditos de Iavne, fundada por Rabi Yochanan ben Zakai, Shimon ben Yochai e seu filho Elazar moraram na caver
que faleceu na época em que Shimon nasceu. O princi na, sustentando-se com alfarrobas e água. Durante esse
pal mestre de Shimon foi o famoso Rabi Akiva, que tinha tempo, estudaram e rezaram até se tornarem os sábios
sua academia em Bnei Brak. Shimon tornou-se tão ape mais sagrados daqueles tempos.
gado ao seu mestre, Rabi Akiva, que este o chamava de Ao final dos doze anos, o Profeta Elijah levou a eles a boa
“meu filho”.
notícia da mudança no governo e da suspensão da pena.
Durante a cruel perseguição feita pelo imperador romano Pai e filho então deixaram a caverna. Ao passarem por um
Adriano, quando as Academias Talmúdicas foram fecha campo onde viram fazendeiros judeus trabalhando a ter
das e o estudo do Talmud proibido sob pena de morte, ra, eles disseram: “Imagine pessoas abrindo mão do sa
Rabi Akiva continuou a ensinar o Talmud publicamente, grado estudo da Torá por assuntos mundanos!”
e seu devotado aluno Shimon ficou ao seu lado, até Rabi Nem bem eles tinham dito essas palavras, e toda a pro
Akiva ser preso. Mesmo então, Shimon continuou a visi dução do campo se desfez em fumaça. Então eles ou
tar seu mestre na prisão para receber instruções ali. Fi viram uma voz celestial dizendo: “Vocês saíram para
nalmente se separaram, pois Rabi Akiva foi condenado a destruir Meu mundo? Voltem para sua caverna!” Eles
uma morte de mártir por Kidush Hashem (santificação do retornaram à gruta por mais doze meses, e saíram nova
nome de D’us).
mente, somente depois que escutaram a mesma voz ce
Os romanos decretaram morte para Rabi Shimon, que ou lestial lhes ordenando sair. Dessa vez, saíram com outra
sara desafiá-los.
visão sobre a vida.
Rabi Shimon fugiu para salvar sua vida, juntamente com Rabi Shimon estabeleceu-se na cidade de Tekoá, onde
seu filho Rabi Elazar. Durante algum tempo permane fundou uma grande academia. Os maiores eruditos da
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Ilustração Leandro Spett

época se reuniam ali para receber instruções de Rabi Shi
mon. Entre eles estava Rabi Judá, filho de Rabi Shimon
ben Gamliel, o Nassi, compilador da Mishná.
Mais uma vez as perseguições religiosas aumentaram. Os
romanos proibiram a observância do Shabat e outras im
portantes leis judaicas.
Os sábios decidiram enviar uma delegação a Roma, e esco
lheram Rabi Shimon bar Yochai para liderá-la.
Quando chegaram a Roma, foram informados de que
a filha do imperador romano tinha enlouquecido e que
ninguém conseguia curá-la. Rabi Shimon bar Yochai
foi ao palácio e pediu permissão para tratar a paciente.
Após alguns dias de tratamento, a princesa sarou. Em
gratidão, o imperador disse a Rabi Shimon que ele podia
escolher o bem mais precioso do seu tesouro. Rabi Shi
mon encontrou os decretos originais da perseguição, e
os exigiu como recompensa. Assim, ele conseguiu levar

a salvação ao seu povo.
Rabi Shimon bar Yochai foi um dos maiores mestres da
Lei e Ética Judaicas.
Rabi Shimon bar Yochai é autor do sagrado “Zohar” (“Bri
lho”), contendo interpretações místicas da Torá, e fonte
principal da Cabalá. Durante muitas gerações os ensina
mentos do sagrado Zohar foram estudados por uns pou
cos e seletos eruditos, até que o grande erudito Rabi Mo
ses ben Shem Tob de Leon publicou o Zohar há cerca de
setecentos anos.
Rabi Shimon é também o autor do Sifri e “Mechilta de Ra
bi Shimon bar Yochai”.
Rabi Shimon bar Yochai faleceu em Meron, uma aldeia
perto de Safed, na Terra de Israel. Como mencionamos
anteriormente, muitos judeus fazem uma peregrinação
anual ao seu túmulo em dezoito de Iyar, (Lag Baômer), o
dia da sua morte, onde acendem velas e rezam.
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LAG BAÔMER

Ilustração Leandro Spett

Rachel, a esposa
de Rabi Akiva

R

abi Akiva ben Yossef é considerado um dos maio
res eruditos de todos os tempos. Com sua mente
aguçada, os Sábios dizem que ele podia “deslocar
montanhas”, e explicava cada letra da Torá, até as peque
nas coroas que adornam muitas das letras da Torá. Rabi
Akiva foi um dos quatro Sábios notáveis que tentaram en
trar nos mais profundos segredos da Criação e do estudo,
e o único que permaneceu saudável de corpo e de espírito.
Ele não foi um dos afortunados que nasceu em meio à ri
queza, nem na casa de um erudito. Teve de conseguir tu
do pela maneira mais difícil. Era filho de uma família mui
to pobre e tornou-se um pastor ignorante, um dos muitos
que cuidavam dos milhares de rebanhos do abastado Kal

22

ba Savua, sobre cuja riqueza o Talmud relata várias histó
rias. A filha desse homem fabuloso era uma moça linda
e temente a D’us. Os homens mais ricos e mais instruí
dos daquele tempo teriam se considerado afortunados se
pudessem casar-se com ela. Mas Rachel, filha de Kalba
Savua, observou o pastor Akiva e alguma voz interior lhe
disse que esse jovem ignorante tinha o aspecto de um
grande erudito.
Sob a condição de que ele deixasse o trabalho com o pai
dela para estudar Torá, ela casou-se com ele em segredo.
Como Rachel recusava um jovem atrás do outro, Kalba
Savua descobriu seu casamento secreto com o antigo
pastor. Ficou furioso e jurou que romperia com ela e seu
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A filha única do homem mais rico da época deixou todos os luxos e confortos a que estava acostumada, casou e foi morar com Akiva num barraco, dormindo sobre um feixe de palha, e trabalhando duro com as próprias mãos, para que seu marido pudesse se devotar ao estudo de Torá.

marido. Alegremente, a filha única do homem mais rico
da época deixou todos os luxos e confortos a que estava
acostumada, e foi morar com Akiva num barraco, dormin
do sobre um feixe de palha, e trabalhando duro com as
próprias mãos, para que seu marido pudesse se devotar
ao estudo de Torá.
Certa vez, quando não conseguiu encontrar trabalho, ela
chegou a cortar seu lindo cabelo longo para vendê-lo, a
fim de ter algum dinheiro.
Porém, mesmo em sua pobreza eles estavam dispostos
a dividir com outros o pouco que possuíam. Certa vez um
mendigo passou pelo barraco de Akiva e Rachel, e implo
rou: “Por favor, pessoas bondosas, deem-me um punha
do de palha. Minha mulher está doente e não tenho onde
deitá-la.” Akiva de imediato dividiu seu próprio feixe de
palha com o homem pobre, dizendo a Rachel: “Veja, que
rida, existem aqueles que estão em situação pior que a
nossa.” O pobre mendigo, dizem nossos Sábios , era nin
guém menos que o Profeta Eliahu que tinha vindo testar
o bom coração de Akiva.
Após Akiva dominar o conhecimento básico da Torá, a es
posa e ele concordaram que ele deveria ir para a acade
mia dos grandes eruditos daqueles tempos, liderada por
Rabi Eliezer, para devotar doze anos de estudo intensivo.
Assim os dois se separaram e durante doze longos anos
Rachel batalhou para sustentar-se, enquanto o marido se
tornava um dos homens mais eruditos que já viveram.
Ao final de doze anos Rabi Akiva voltou para a esposa,
como tinha prometido. Quando chegou à frente da velha
casinha, ouviu uma conversa entre sua esposa e uma vizi
nha, que estava provocando Rachel por ser tola o suficien
te para esperar e escravizar-se pelo marido que a tinha

deixado para estudar Torá. “Você poderia viver em meio
ao luxo e riquezas, se não fosse tão tola,” disse a mulher.
“Por mim ele poderia ficar mais doze anos na Yeshivá, pa
ra adquirir mais conhecimento,” foi a resposta de Rachel.
Sentindo-se repleto de orgulho e admiração pela sua no
tável esposa, Rabi Akiva deu meia volta para fazer aquilo
que Rachel desejava dele.
Ao final dos vinte e quatro anos, Rabi Akiva se tornara o
mais famoso de todos os eruditos vivos. De todas as par
tes, de longe e de perto, chegavam os jovens de Israel pa
ra estudar com ele.
Acompanhado por vinte e quatro mil alunos, Rabi Akiva
retornou para casa numa jornada triunfante de cidade em
cidade, sendo recepcionado pela mais alta nobreza. As
massas, os ricos e pobres, se aproximaram quando ele
voltou a Jerusalém.
Kalba Savua, também, estava entre aqueles que tenta
ram se aproximar do mestre. De repente Rabi Akiva viu
seus discípulos tentando afastar uma mulher vestida em
roupas rasgadas. De imediato ele abriu caminho entre a
multidão para saudar a mulher e a sentou na cadeira ao
seu lado. “Se não fosse por esta mulher eu seria um pas
tor ignorante, incapaz de ler o Alef Beit. Tudo o que eu e
vocês sabemos devemos a ela,” declarou Rabi Akiva.
A multidão inteira inclinou-se em respeito perante a mu
lher a quem Rabi Akiva devia sua grande erudição. Kalba
Savua, então, descobriu quem seu genro era. Expressou
publicamente seu arrependimento por ter tratado tão mal
a filha e o marido. Agora sua fortuna ficaria toda para eles.
Assim termina nossa história de Rachel, a esposa de Rabi
Akiva, cujo heroísmo e auto-sacrifício nos deram o notável
Rabi Akiva.
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parshiyot do mês de abril
6/ABR

20/ABR

SHEMINI

acharê

Rashi traduz chassidá como cegonha porque ela
demonstra chessed, bondade para com os outros
da sua espécie, compartilhando comida com eles.
Ficamos nos perguntando por que um pássaro tão
compassivo seria estigmatizado como ave não
-casher? Os comentaristas explicam que a chassi
dá é seletiva em sua chessed, escolhendo apenas
sua própria espécie e recusando-se a agir bondosa
mente com “estranhos”, conquistando assim a clas
sificação de ave não-casher. A lição é clara: não há
parâmetros para chessed. Deve ser realizado para
todos, não apenas para os nossos amigos.

A Torá contém muitas proibições nas áreas de con
sumo de alimentos e relações sexuais. Ela nos or
dena o controle dos nossos desejos básicos a fim
de nos “separar” e “distinguir” de todas as outras
criaturas. Ao mostrar nossa autodisciplina, pode
mos nos elevar acima do nível de seres meramente
físicos. Não admira que após ter introduzido essas
leis, a Torá inicie a porção da próxima semana com
a advertência “kedoshim tihiu” (deveis ser sagrados
e distintos) pois apenas quando santificamos os as
pectos físicos de nossa vida podemos conquistar o
sucesso também em nossa busca espiritual.
20/ABR

13/ABR

TAZRIA
A Parashá trata principalmente das leis sobre o met
sorá, aquele que é afligido com a tsaarat (doença
de pele parecida com a lepra). Antigamente, o pe
cado de lashon hará (fofoca) causava essa doença
de pele. Aqueles que contraíam essas lesões eram
mandados para fora do acampamento durante um
período. Como a doença era de natureza espiritu
al, assim também era a cura. Quando D’us via que o
indivíduo tinha realmente se arrependido, a doença
desaparecia e ele podia voltar à sociedade.

13/ABR

METSORÁ
Devemos entender que o castigo Divino não é mo
tivado por vingança, sendo uma forma de terapia.
O metsorá é banido do acampamento porque fa
lou mal de outras pessoas. Fora do acampamento
e afastado do contato humano, o indivíduo afligido
clama por companheirismo. De certa forma, ele está
em confinamento solitário e passará a valorizar o
som de uma voz humana e sentirá como somos fe
lizes por partilhar este mundo com outras pessoas.
Quando compreender a importância da fraternida
de e união, o metsorá vai entender o verdadeiro po
der das palavras e os efeitos catastróficos que elas
podem produzir sobre os outros, se usadas de ma
neira imprópria. Ele vai sentir um despertar moral.
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kedoshim
“Quando ajuntares a colheita do teu campo, não
completes a ceifa até o canto do teu campo.” O Al
shich Hakadosh explica que em relação a dar cari
dade e assistência àqueles que precisam, sempre
que a Torá usa a palavra artzichem, no plural. A Torá
está nos ensinando que a pessoa não deve pensar
que aquilo que está doando é da sua própria terra,
de sua conta bancária pessoal. Não! É artzichem –
sua terra (no plural) – vocês dois – o homem pobre
é um parceiro seu nessa terra. Hashem concedeu ao
rico a abundância material por um motivo – partilhá
-la com os outros donos de direito: os pobres. Não
pense por um momento sequer que você está reali
zando um ato de bondade. Tudo que está fazendo é
doar a porção que cabe por direito ao pobre.
27/ABR

emor
“Vocês devem se afligir; no nono dia do mês à noite”
O Talmud pergunta por que a Torá menciona o
nono dia quando na verdade jejuamos no décimo?
Eles respondem que derivamos daqui que quando
alguém come no nono dia com intenção específica
de ter força para jejuar adequadamente no décimo,
é considerado como se ele jejuasse tanto no nono
quanto no décimo dia. Pode-se domar o mundano
e consagrá-lo para Hashem. Na verdade, como pro
vavelmente é mais difícil santificar uma atividade
mundana, a pessoa recebe uma recompensa maior
pelas suas ações.
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datas especiais

26/MARÇO A 13/MAIO

Sefirat Haômer
Antigamente, quando vivíamos na nossa Terra Santa e o Beit Hamicdash existia,
uma oferenda especial era levada ao Templo – o Ômer, que era uma determi
nada medida de cevada, recém-colhida. A partir daquele dia, 49 dias eram con
tados até Shavuot, a festa da colheita de trigo, quando dois pães de trigo eram
levados ao Beit Hamicdash como uma oferenda especial. Esses 49 dias eram
chamados os dias da Contagem (Sefirá) do Ômer.
A Contagem do Ômer não somente nos lembra do Ômer dos tempos antigos,
mas também da conexão entre Pêssach e Shavuot, entre a liberdade da escravi
dão e a Outorga da Torá, que caminham de mãos dadas.

24/ABR IL

q

pÊssach sheni
O 14º dia de Iyar é chamado Pêssach Sheni – o Pêssach do Segundo Mês.
Os que não podiam oferecer o cordeiro pascal no antigo Beit Hamicdash na épo
ca apropriada, em 14 de Nissan, porque estavam impuros, ou longe numa distan
te jornada, tinham uma segunda chance de oferecer o sacrifício pascal um mês
depois, em 14 de Iyar. O primeiro Pêssach Sheni ocorreu no deserto, no segundo
ano após a partida do Egito. A lição desse dia é que ainda há uma outra chance;
podemos, e devemos, fazer o bem que deixamos de fazer.

28/ABR IL

Lag Baômer

q

Lag Baômer significa o 33º dia do Ômer. No período após a destruição do Se
gundo Beit Hamicdash, uma grande tragédia ocorreu durante os dias da Sefirá.
Os alunos do famoso Rabi Akiva tiveram um desentendimento, e não houve
amor e respeito entre eles. Então irrompeu uma peste, e os alunos mor
reram. O povo de Israel chorou a morte dos discípulos de Rabi Akiva.
No 33º dia de Sefirá a peste cessou. A partir daí, o período de Sefirá
se tornou um período triste na vida judaica. Porém, o 33º dia do
Omer (Lag Baômer) é um feriado, e uma ocasião de alegria,
em especial para as crianças em idade escolar.
Lag Baômer é também o aniversário de falecimento do
grande e sagrado sábio, Rabi Simon bar Yochai, discípu
lo de Rabi Akiva, autor do sagrado livro Zohar. Ele
morreu em Lag Baômer, e seu Yahrtzeit acres
centa um significado especial a esse dia.
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PÉROLAS DO REBE

O Copo de Eliyahu
O costume de encher uma taça de vinho para o Profeta Eliyahu na noite do Se
der em Pêssach não é mencionado na Guemara nem nos Roshonim, as autori
dades haláchicas medievais. Sua fonte mais antiga está nos escritos dos Acha
ronim, autoridades do Século 16 e posteriores. Por quê?
Esse costume é uma expressão da crença do povo judeu na vinda de Mashiach
e na vinda de Eliyahu, que irá preceder a iminente Redenção. Quanto mais nos
aproximamos da época da Redenção, mais fortemente esta fiel antecipação é
sentida no coração de todo judeu. É por isso que o costume acima surgiu e se
tornou largamente divulgado nas gerações recentes, embora não encontremos
evidência tangível disso nos tempos antigos.
vvv
Rabi Menachem Mendel
Schneerson, a personalidade judaica mais fenomenal
de nosso tempo é, para os
chassidim e admiradores do
mundo todo, “O Rebe”.

O Exílio Transformado: Um Precursor
Na época da futura Redenção, as trevas do exílio serão transformadas em luz,
quando o próprio exílio será transformado em redenção. Na verdade agora mes
mo, na era do exílio, podemos perceber um semblante dessa transformação –
quando até mesmo em condições de exílio os judeus têm domínio sobre coisas
mundanas, e recebem assistência do governo sob o qual vivem.
Isso é especialmente evidente em nossa geração, em que países benevolen
tes têm ajudado os judeus a encontrar o caminho que leva do sofrimento à
liberdade.
O motivo: a nossa é a última geração do exílio e a primeira da Redenção. E quan
to mais nos aproximamos da Redenção, mais claramente podemos perceber
que o mundo está sendo preparado para a transformação do exílio na Redenção
iminente, pelo nosso antegozo dessa transformação durante o tempo de exílio.
vvv

Trechos extraídos e adaptados do
livro “From Exile to Redemption”,
Kehot Publication Society
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Construir Até o Último Minuto
Até mesmo durante os últimos momentos do exílio devemos trabalhar pela dis
seminação da Torá e dos mananciais da Chassidut, com plenitude e intensidade
e tão devotadamente quanto possível, embora saibamos que nosso povo “será
redimido imediatamente”.
Não apenas este conhecimento não enfraquece nossos esforços; pelo contrário,
os energiza, quando percebemos que todo esforço individual ajuda a concluir as
tarefas do período de exílio; na verdade, o esforço individual do tempo presente
pode ser o toque final de todo o processo.
O Rambam expressou isso da seguinte maneira: “Se uma pessoa cumpriu uma
mitsvá, acrescentou peso às balanças do próprio mérito e do mundo inteiro, e
trouxe libertação e salvação para si mesmo e a todos eles.”
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NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo corte de cabelo de Yaacov
Yehuda Lancry, filho do R. David e Mariana Lancry
w Mazal Tov pelo casamento de Naomi Metzger e
Yossi Biton, filhos de Sissa e Michel Metzger e R.
Eliyahu e Chana Biton
w Nasceu Chaya Mushka, filha de R. Haim e
Shoshana Dayan. Parabéns também aos avós Isaac
e Esther Dayan e R. Gabriel e Nancy Aboutboul
w Mazal Tov pelo casamento de R. Guershi Avi
Goldsztajn, filho de Regina Goldsztajn, com Dvora,
filha de Dr. Renato e Fani Rosenberg
w Parabéns pelo casamento de Adi e Debora.
Congratulamos também os pais Flávio e Mirella
Rabinowicz e Zigmund e Rosa Frida Stilman

w Mazal Tov pelo casamento
de Haya e R. Shneur Zalman, filhos de R. Zalman e
Hana Slonim e R. Michoel e Miriam Phillips
w Nasceu Haim Yitzchak filho de Aaron e Michelle
Torres. Mazal tov também aos avós Drs. Alfredo e
Melany Torres e Beny e Rebeca Sendrovich
w Benjamin (Beni) filho de Sara e Daniel Citron e
Renata filha de Lilian e Israel Chilvarquer ficaram
noivos. Mazal Tov!
w Parabéns pelo nascimento do casal de gêmeos de
R. Arie e Libi Bloch
w Ficaram noivos Daniel, filho de Marcia
Frischmann, com Katy, filha de Nissim e Ruth Leila.
Mazal Tov!

ANIVERSARIANTES DE ABRIL *
Maurício Kurc

22 Nissan

2 abr

Gustavo Aronson

8 Iyar

18 abr

Ricardo Kalmus

26 Nissan

6 abr

Marc Nigri

9 Iyar

19 abr

Henrique Tabacnik

28 Nissan

8 abr

Sergio Vofchuk

9 Iyar

19 abr

Sidney Mandelman

29 Nissan

9 abr

Daniel Catach

11 Iyar

21 abr

Alexandre Dzialowski

30 Nissan

10 abr

Arie Lev Cistia

11 Iyar

21 abr

Mariano Zauder

2 Iyar

12 abr

Yaakov Maltz

18 Iyar

28 abr

Jacques Carasso

2 Iyar

12 abr

Gabriel Goldenberg

18 Iyar

28 abr

Yonathan Wajchenberg

4 Iyar

14 abr

Ernesto Kogan

19 Iyar

29 abr

Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira

AULAS SEMANAIS

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

DOMINGO

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

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

16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *

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

18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

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

avot ubanim
Venha estudar com seu filho aos domingos!
Avot Ubanim agora em novo horário:
logo após minchá

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

PARA MULHERES
Sarah Steinmetz

20:45 Avraham Steinmetz
Conceitos chassídicos *

- Todo início do mês judaico
- Toda véspera das festas judaicas
- Aulas de chalá
- Aulas para noivas

SEGUNDA-FEIRA
10:30 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **

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

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

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
6 de abril.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

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

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:
Chassidut

28

Crianças / Jovens

Mística e Cabalá

Farbrenguen

Moral e Ética

Histórias

Porção Semanal

Leis Judaicas

Talmud

até 22 de abril

		
21:00 Shamai Ende
Sabedoria do Rebe (residência de casais)
* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição (JLI)
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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)

20:00 Eliahu Stiefelmann
Bases da filosofia chassídica
20:30 Avraham Steinmetz
Viver com integridade (turma em inglês) *** 		
Banco Daycoval – até 11 de abril

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

17:45 Daniel Eskinazi
Prédica entre as orações da tarde

SHABAT

20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *

8:45 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (principiantes) *

20:30 Avraham Steinmetz
Cabalá (residência em Pinheiros)

8:45 Shamai Ende
Discursos esotéricos em alto nível (avançado) *

QUARTA-FEIRA

11:00 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da manhã

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 – até 10 de abril

QUINTA-FEIRA
10:30 Avraham Steinmetz
Viver com integridade (turma em portugues) ***
até 11 de abril

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) **

12:30 Shabsi Alpern
Reunião chassídica pós orações da manhã
13:15 Shamai Ende
Empolgação espiritual *
16:30 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal
17:30 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
17:45 Shabsi Alpern
Pirkê Avot
17:45 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **
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@gmail.com
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
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Histórias Chassídicas
DINHEIRO DO MICVÊ
Na cidade de Praga vivia um judeu simples que empres
tava dinheiro aos compradores que iam semanalmente ao
mercado. Logo passou a receber muitos visitantes, pois
esses compradores diziam que emprestar dinheiro dele
trazia sucesso.
Ao ouvir isto, Rabi Judá Loew, o Maharal de Praga, pergun
tou-se como um judeu assim, que mal estudava ou rezava,
podia produzir resultados tão fantásticos. O Maharal sou
be que esse homem era particularmente cuidadoso com
a mitsvá de imersão regular num micvê. Esta, acreditava
o Maharal, era a causa para a sorte financeira do homem.

TEMPO LIVRE
Um homem reclamou ao Rabino de Ostrovtza que seu pai
tinha lhe deixado uma loja como herança, mas embora a
empresa tivesse dado um ótimo lucro ao pai, para ele es
tava rendendo muito pouco. Passavam-se horas sem que
um único freguês entrasse na loja.
“O que você faz com todo esse tempo livre?” perguntou
o rabino.
“Às vezes apenas fico sentado sem fazer nada, ou talvez
leia um jornal,” respondeu o homem, dando de ombros
como a sugerir complacência.
“Aqui está a sua solução,” disse o rabino compreensiva
mente. “Veja, Satã recebeu extensos poderes. Quando
seu pai tinha um momento livre, ele lia uma porção do Tal
mud ou das Escrituras, ou talvez lia o Tehillim (Salmos).
Isso irritava muito a Satã, que dirigia clientes à loja, para
interromper o estudo de Torá ou a prece de seu pai. Com
você, no entanto, Satã está perfeitamente satisfeito em
permitir que fique sem clientela, pois de qualquer manei
ra, você apenas desperdiça seu tempo. Quando você abu
sa do presente do tempo, está fazendo exatamente o que
ele quer. Não apenas ele não dirige as pessoas à sua loja,
30

como usa sua grande autoridade sobre as circunstâncias
para impedir possíveis clientes de irem ali, para que você
continue a desperdiçar seu tempo. Infelizmente, enquan
to você estiver contente em seguir o caminho dele, Satã se
sentirá bem com o seu, e tentará não incomodá-lo.”
Talvez pensemos saber como ganhar dinheiro, mas com
frequência tomamos o caminho errado.

MÁ INCLINAÇÃO
Rabino Michel de Zlotchow disse que quando o yetser
hará (má inclinação) tentava distraí-lo de se concentrar
durante a prece, ele lhe dizia: “Por que você só aparece
quando estou rezando? Não tenho tempo para dialogar
com você agora. Vá embora, e volte quando eu estiver co
mendo, e então terei tempo para você.”
Embora os pensamentos mais interiores da pessoa sejam
conhecidos apenas por D’us, o yetser hará pode julgar
uma pessoa somente pelo seu comportamento aparente.
Quando ele foi ao Rabino Michel durante a refeição e o viu
agradando a si mesmo com a comida, não achou motivos
para perturbá-lo. Ceder aos próprios desejos físicos é exa
tamente aquilo que o yetser hará prefere. O que ele não
podia saber era que os pensamentos de Rabino Michel
durante a refeição estavam totalmente num outro plano;
que ele estava dando ao corpo a nutrição necessária para
que ficasse forte, saudável e em boas condições de cum
prir mitsvot.
Podemos todos usar a estratégia de Rabino Michel para
vencer o yetser hará. Sempre que provermos o corpo com
suas necessidades, façamos isso tendo em mente um
propósito mais elevado. Como não estamos sendo ascéti
cos e negando ao corpo os seus desejos, mas na verdade,
satisfazendo-os de maneira permissível, devemos fazer
um esforço para sublimar essas ações.
O yetser hará é descrito como traiçoeiro e astuto. No en
tanto, com a orientação da Torá e o exemplo dos nossos
sábios, podemos vencê-lo em seu próprio jogo.
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QUER PARTICIPAR?
Dez receitas para você fazer parte

NOTA FISCAL PAULISTA

ENCHA SEU COFRINHO
Não importa quanto e sim
quando (sempre!).
Busque o seu na recepção com Lígia

PLACA EM HOMENAGEM A
ENTES QUERIDOS
Nós afixamos na sinagoga e
cuidamos para que o Cadish seja
recitado e luzes sejam acesas na
data do yahrtzeit e no Yom Kipur.
Fale com Dov Pomeroy: 3087-0305

SAIBA COMO DOAR!

Doe seus cupons e notas fis
cais tomando o cuidado para
não incluir o CNPJ ou CPF do
comprador. Devem chegar em
nossa sede dentro do tempo hábil de serem ca
dastrados, 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

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

BAZAR DO
PROJETO
FELICIDADE
Ajude doando ou comprando
itens novos e usados.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou
flavia@felicidade.org.br

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

KIDUSH
Patrocine um kidush de Shabat
em suas datas especiais.
Fale com Sissa: 3087-0318 ou
sissa@chabad.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 flavia@felicidade.org.br
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BRINDES PARA CRIANÇAS
Doe brindes e brinquedos novos
para nossas crianças.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou
flavia@felicidade.org.br
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20 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

13 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

6 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

30

23

16

9

21 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

25

1

22 IYAR

2

23 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h24
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

16 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h30
Minchá e Cabalat
Shabat 17h45

9 IYAR

26

19

12

3

13

6

17 IYAR

Shacharit 9h30
Minchá 17h15
Pirkê Avot 3
Término 18h23

24 IYAR

Shacharit 9h30
Minchá 17h10
Pirkê Avot 4
Término 18h18

27

20

Parashá Acharê / Kedoshim

10 IYAR

Festa de Lag Baômer

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

18

11

Parashá Emor

15 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

8 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Chá da Tarde 15h

24

17

10

Shacharit 9h30
Minchá 17h20
Pirkê Avot 2
Término 18h29

Parashá Tazria / Metsorá

3 IYAR

Pêssach Sheni

14 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Chá da Tarde 15h

7 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h36
Minchá e Cabalat
Shabat 17h45

2 IYAR

5

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Pirkê Avot 1
Término 18h36

Abençoamos o mês de Iyar

Tehilim
Parashá Shemini

26 NISSAN

SÁBADO

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h19
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

Shacharit 9h30
Minchá 17h05
Pirkê Avot 5
Término 18h14

4

Abençoamos o mês de Sivan

29

22

15

8

4

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h43
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

25 NISSAN

SEXTA

Domingo no Sítio

19 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

12 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

5 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Rosh Chôdesh

Rosh Chôdesh

Véspera de Rosh Chôdesh
Chá da Tarde 15h

1 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

30 NISSAN

3

29 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

2

Shacharit 9h30
Yizcor 11h
Minchá 16h15
Seudat Mashiach 16h30
Término 18h40

24 NISSAN

QUINTA

Tehilim
Parashá Behar / Bechucotai

28

21

14

7

1

Chá da Tarde 15h

23 NISSAN

QUARTA

Último dia de Pêssach

22 NISSAN

TERÇA

Lag Baômer

18 IYAR

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

11 IYAR

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

4 IYAR

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

28 NISSAN

Shacharit 9h30
Minchá 18h
Velas após 18h41

Shacharit 8h05
Velas até 17h47
Minchá 18h

27 NISSAN

7º dia de Pêssach

4º dia de Chol Hamoêd

31

21 NISSAN

SEGUNDA

20 NISSAN

DOMINGO

ABRIL 2013

