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Conforme as palavras do Rebe, de abençoada memória: “Nossos Sábios dizem que, quando Moshê
estava prestes a liderar os filhos de Israel para fora
do Egito, contou-lhes da promessa de D’us de entregar a Torá 50 dias após serem libertados da escravidão. Os filhos de Israel iniciaram então a contagem:
“Passou um dia, passaram-se dois, três...”
Não surpreende, portanto, que estivessem ávidos
por receber a Divina Torá, contendo aquelas leis extraordinárias para orientá-los, e a toda a humanidade.
Não poderemos ser verdadeiramente livres se não
assumirmos o cumprimento de tudo o que D’us ordenou em Sua sagrada Torá. Como nossos ancestrais
no Monte Sinai, também nós devemos proclamar:
“Naassê Venishmá”, “Faremos e (então) compreenderemos”. Sem dúvida foi a determinação de nossos
antepassados em aceitar a Torá que os fez merecedores de sua liberdade. Da mesma forma, nosso
retorno à Torá e à sua observância, enquanto aguardamos a Redenção, apressará a vinda do Mashiach e
nos tornará merecedores da verdadeira e plena Redenção, ainda em nossos dias. Shavuot: págs. 20 e 21

destaques da edição
ACOMPANHE!
Flashes do Tsivot Hashem na Cidade da Criança em Chol
Hamoêd Pêssach. Pág. 8 e 9

INSPIRE-SE!
O Baal Shem Tov e seu legado revolucionário Pág. 22 a 24

EMOCIONE-SE!
Encontros marcantes com o Rebe. Pág 26
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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.

fique conectado: www.beitchabad.org.br
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Sempre a seu lado

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 base da moralidade
Neste mês revivemos toda aquela cena no Sinai. O palco estava montado. Havia
trovões e relâmpagos; o som do shofar podia ser ouvido; fumaça, nuvens, fogo
– todo o drama que se poderia imaginar. Hashem estava a ponto de revelar a Si
mesmo e Sua mensagem. Mas espere! Após iniciar com uma descrição da grandeza de D’us, Seu nome, e Seu sagrado dia do Shabat, os mandamentos a seguir são
da natureza mais simples e mundana: honrar teus pais, não matar, não roubar etc.
Todo o drama e a empolgação seriam realmente um acompanhamento necessário
para princípios tão universalmente aceitos?
A Torá é um estilo de vida. Apresenta-nos um sistema de valores, incluindo um
guia moral para nossa vida do dia-a-dia. Além das leis “espiritualmente iluminadoras”, a Torá também nos instrui sobre regras elementares, porque a base da
moralidade e nosso sistema de valores devem ser Divinos. Não podem ser algo
simplesmente decidido por uma mente humana.
Se moral e valores vêm apenas da lógica, não há como prever aonde nossos processos de pensamento poderiam nos levar. Vejamos o exemplo do furto. A maioria
das pessoas decentes, por razões morais, ficaria horrorizada com a noção de roubar; no entanto, alguém poderia ser racionalmente inclinado a justificar o roubo de
“apenas” dez reais de uma pessoa rica, pois não faria falta a ela. Outros poderiam
defender até furtos maiores por meio de um raciocínio semelhante. Com frequên
cia o ser humano irá encontrar uma maneira de implementar sua própria ideia, o
que termina por levar a uma completa ruptura da fibra moral. Há apenas 70 anos,
esse tipo de “lógica” levou um país, supostamente o mais sofisticado do mundo, a
perpetrar os mais horrendos crimes da história. Os alemães se convenceram “logicamente” de que determinados elementos da raça humana eram desnecessários e
inúteis, e levaram seu raciocínio até a suprema conclusão catastrófica.
É por isso que todos os Dez Mandamentos como também suas leis imediatas
que se seguem andam juntos. A Torá enfatiza que a moralidade e um verdadeiro sistema de valores somente podem existir quando firmemente estabelecidos
numa base Divina. Roubar é proibido porque Hashem assim ordenou; a santidade
da vida é afirmada porque Hashem nos ordenou não matar. Para viver civilmente
com todos os seres humanos, devemos primeiro ter uma crença inabalável em
Hashem. Chag Sameach!

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.

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH

CABALAT SHABAT
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H30
w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

ww
Família Preter (Homenagem à avó Berta Tabacow que
completaria 100 anos)

ww
Henri Michaan (Yahrtzeit da mãe e visita da familia de
Israel)

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

ww
Jean Pierre Diamant (Agradecimento pelo fim da fase

w Anunciamos as páginas com frequência.

ww
Mauricio e Felicia Lawder (término da shiva da mãe de

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

difícil e aniversário do pai)
Mauricio, Neche bat Saul)

ww
Ruth Lancry (Yahrtzeit do pai Yossef Lancry)

w Bufê de kidush oferecido após os serviços.

ww
Abrão Zimberg (Yahrtzeit do pai e da mãe)

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

ww
Marly Wolk (Yahrtzeit do pai David ben Isaac)
ww
Hilton Kuperman (Yahrtzeit do pai Jechiel Kuperman)

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

Shacharit – 9h30

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

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

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira - 17h30

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h30
HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45

Kidush e Farbrenguen – 12h

Minchá seguida de Seudá Shlishit com
Pirkê Avot – 15 min antes do horário das
velas *
Aula da Parashá para senhoras – 15 min
antes do horário das velas *
Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos

*Veja o horário das velas no verso deste informativo
4

Você também pode assistir à
Série Vídeo Torá Viva online
em www.chabad.org/626747
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sempre ao seu lado
CHÁ DA TARDE

ANJOS CUIDADORES

As mulheres se divertiram muito com o bingo, uma de suas
atividades prediletas e super disputada com a presença de
quase todas as participantes do grupo. Entre os prêmios,
conjunto de xícaras e vários itens do Boticário. Para tornar
o evento ainda mais dinâmico, o bingo foi intercalado por
um quiz de perguntas sobre conhecimentos gerais e caçapalavras (foto acima).

CONVERSA FRANCA
A psicóloga Liza Wajsbrot (foto abaixo), que já trabalha
com a terceira idade e tem contribuído com o Chá da Tarde, realizou uma dinâmica para incrementar a integração
do grupo. Cada uma deveria enumerar suas maiores qualidades e falhas e sugerir como poderia melhorar. Foi uma
conversa franca que deu uma oportunidade a todas de
aprimorar a convivência após dois anos de projeto. Liza é
cativante e caiu na preferência de todas que sempre querem aprender mais. Cup cakes foram servidos no lanche.
Em agradecimento à Liza, o Beit Chabad entregou-lhe um
presente da Loja Mickey.

6

Contato: 5181-4635 / www.angelscuidadores.com.br

“

A base do envelhecer saudável é o autocuidado.
Isso exige do indivíduo a observação de si próprio
para a tomada de consciência daquilo que lhe faz
mal. Cuidar de si mesmo não é uma tarefa fácil. A
pessoa deve atuar de forma autêntica, revendo valores e princípios pela autorreflexão. Esse cuidado
envolve a integralidade das dimensões corporais: o
físico, mental e espiritual. Esse é o segredo da arte
de cuidar.

“

BINGO

A empresa Angels de cuidadores apresentou seu trabalho em palestra realizada no Beit Chabad (foto acima). O
Tema “A Arte de Cuidar” foi abordado pelas sócias-proprietárias: a psicóloga Patricia Lerner Sereno e a advogada Martha Stein. A Angels presta serviços para idosos,
adultos e crianças, oferecendo transporte, assistência, reabilitação, além de opção de cursos em domicílio como
pintura, canto, dança, artes, idiomas e computação.

Martha Stein

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

Por Dorothea Piratininga

TÚRÓSGOMBÓCOK
Foto: Yigal Cotter / Apoio: Roberto Simões Casa

Sobremesa muito
popular na Hungria,

túrósgombócok
(bolinhas de ricota)
são bem saborosas
e uma opção
diferente e fácil de
fazer para Shavuot

INGREDIENTES:
• 500 g de ricota
• 80 g de farinha de trigo
• 60 g de açúcar
• 3 ovos
• 1 colher de sobremesa de
essência de baunilha
• 1 colher de sobremesa de
bicarbonato de sódio

PARA A FAROFA:
• 150 g de manteiga sem sal
• 250 g de farinha de rosca
• 100 g de açúcar
• 1 colher de sobremesa de
canela em pó (opcional)

RENDIMENTO:
aproximadamente
30 bolinhas

MODO DE PREPARAR:
Em uma vasilha amasse a ricota com um garfo, acrescente 3
gemas, a farinha de trigo, o açúcar e a essência de baunilha. Misture
bem até obter uma massa homogênea. Deixe descansar por uma hora.
Enquanto isso, leve uma panela funda com água para ferver.
Bata as claras em neve e incorpore-as delicadamente à massa.
Adicione o bicarbonato e mexa com cuidado.
Derreta a manteiga em uma frigideira, acrescente a farinha de
rosca, o açúcar e a canela (opcional). Mexa por alguns minutos e
desligue o fogo.
Com a mão umedecida em água, faça bolinhas com a massa e
leve-as à fervura. Quando subirem à tona, retire-as com a ajuda de uma
escumadeira.
Empane-as com a farofa.
BC NEWS
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TSIVOT HASHEM

CIDADE DA CRIANÇA EM
CHOL HAMOÊD PÊSSACH

T
VO
TSI

HEM
HAS

QU
A!
ER
OR
EM
OS MASHIACH AG

Em 28 de março, o Tsivot Hashem ofereceu às famílias da comunidade a oportunidade de
levar seus filhos à Cidade da Criança, em S. Bernardo do Campo, aproveitando os dias intermediários de
Pêssach.
Agradecemos à Cidade da Criança pela agradável
recepção com que nos brindaram. Eles nos disponibilizaram o parque por menos da metade do preço
cobrado regularmente, além de deixarem à disposição um grande salão com mesas e cadeiras para que
cada família pudesse lanchar à vontade sua refeição
de Pêssach.
Foi um sucesso: aproximadamente 250 crianças e 200
adultos aproveitaram os brinquedos num dia bem ensolarado.
Pais e ﬁlhos, avós e netos, divertiram-se à beça juntos.
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Projeto Felicidade

kit festa

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

Por Maria Lúcia da Fonseca Caetano – Voluntária

Chegamos em Cotia para celebrar a festa de Bruna antes
da própria aniversariante. Embora agendada, seu atraso
foi ocasionado pela alta tardia de sua última internação de
quinze dias. Na espera da rainha da festa em seu 14º aniversário, conversei com sua avó que nos contou o quanto
têm sido tristes os últimos anos naquela casa. Suavizamos o assunto pedindo para ver fotos da neta, sabendo
o quanto as avós gostam de mostrar fotografias de seus
netinhos.
Bruna que participou do Projeto Felicidade na última semana de 2012, é acolhida na Casa Ronald em Campinas,
pois faz tratamento no Hospital Boldrini e há dois anos
só vai para casa nos finais de semana. Há quatro anos
começaram as dores no braço, culminando com o diagnóstico de câncer ósseo, notícia aterradora acompanhada
da negação do convênio em cobrir o tratamento. Houve
a primeira cirurgia, quimioterapia e a cura. Quando todos
estavam se refazendo, a doença voltou. Novas cirurgias
foram necessárias, inclusive com retirada de parte óssea
da perna e enxerto no braço, deixando imensa cicatriz em
ambos os membros e estado emocional muito abalado.
O sarcoma deixou sequelas na mão e dois dedos comprometem a escrita e movimentos.
A mãe fala que antes a filha sentia certo acanhamento por
suas cicatrizes e falta de cabelos e não tinha prazer em se
arrumar.
10

Bruna lembra da semana maravilhosa em que todos curtiram e gostaram de tudo que viram e fizeram no Projeto.
Felicidade. Ela já havia estado em uma praia, mas alguns
do grupo viam o mar pela primeira vez.
Bruna queria muito conversar. Ao ver minha camiseta
talvez tenha se lembrado das voluntárias do Projeto, e
aproveitou um breve momento em que ficamos sozinhas
para contar que só tem amigas da casa de apoio e que
seus diálogos restringem-se ao namorado e à família. Pareceu-me um passarinho solitário em uma gaiola. Sugeri
que mantivesse contato com o Projeto pelo Kit Carta, para
poder desabafar.
O bolo que levamos, por opção da família, foi para a geladeira para ser degustado à noite. Mas os presentes foram
abertos e espalhados pelo sofá da sala. Ao nos despedirmos, Bruna protestou, pois lhe pareceu uma visita muito rápida, queria que ficássemos mais. Explicamos que
a viagem de volta seria longa, mas que a levaríamos em
nossa mente, desejando a ela tudo de melhor. O próximo
contato será pela cartinha que ela vai escrever com a ajuda da mãe por causa de sua limitação manual, e em breve
receberá a resposta do Projeto Felicidade.

BC NEWS
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Você passou 28 anos no Beit Chabad Central conduzindo o R. Alpern. Como começou a trabalhar aqui?
Nasci em Marcelinho Vieira, Rio Grande do Norte, em
1956. Meu avô era senhor de engenho, éramos uma família grande e tradicional de agricultores. Aos 15 anos, com
a seca, vim para S. Paulo trabalhar na malharia de meu
irmão e depois fui taxista por oito anos. Mas com dois filhos, achei que era um trabalho muito perigoso e por intermédio de um colega taxista, surgiu a oportunidade de
vir trabalhar aqui. Entrei dia 30 de maio de 1985. Peguei
a época dos Rabinos Michaan, Shildkraut, Shamai, Weitman, Azulay... O rabino Alpern é uma pessoa maravilhosa,
e qualquer um gostaria de trabalhar com ele.
Qual o tipo de serviços que você prestou ao longo desses anos?
Além do Rabino Alpern, as pessoas com quem mais trabalhei foi a Raquel, do financeiro, e o Dr. Henry, advogado. Ajudava na tesouraria, documentação, correio, bancos
e serviços gerais, sempre que era requisitado.
Como é ser motorista de alguém como o rabino Alpern?
Sempre conduzi o rabino Shabsi Alpern para as visitas a
diversas pessoas e empresários. Ele me dizia para onde
iríamos, ou dava o nome da pessoa a ser visitada e eu já
sabia o itinerário. Ele pegava o livrinho [Tehilim] e rezava
90% do trajeto. Parava somente para perguntar: “já chegamos?” Ele nunca interferia em meu trajeto e fazia tudo
para facilitar meu trabalho. Descia do outro lado da rua,
dizia que eu não precisava abrir-lhe a porta; é o tipo de
pessoa que faz o máximo por você. Qualquer um gostaria
de ser seu motorista.
Aos 57 anos por que decidiu se aposentar e como pretende preencher o tempo?
Minhas condições físicas não me permitem mais trabalhar como motorista. Tenho dores na coluna e vou cuidar
da saúde. No início vai ser difícil não estar mais aqui. É
uma extensão de minha casa. Sempre ao final do dia me
sentia realizado com a sensação do dever cumprido. Graças a D’us conseguimos comprar uma casa na praia onde
pretendo aproveitar mais e caminhar. Sinto-me feliz por
ter conseguido dar uma boa educação aos meus filhos.
Minha filha é formada em Direito e é gerente de banco, e

FRANCISCO GELÁZIO DE QUEIROZ

7perguntas

meu filho formou-se em Ciência da Computação. Possui
uma firma de automação comercial e ano que vem pretendo trabalhar com ele para me ocupar. Farei companhia
à minha esposa e poderei ajudá-la mais em casa.
Que lembranças você vai levar do Beit Chabad?
Boas, muito boas. Por aqui consegui criar bem meus filhos, construí uma vida. Lembro dos tempos da Dona Esther, uma pessoa íntegra que todos respeitavam muito. E
da Dona Emília, parece que a escuto perguntar para mim:
“É você Ge que vai me levar para casa?” Ela trabalhou aqui
até seus 89 anos e o ‘Beit’, como se referia, fazia questão
de dar-lhe transporte de ida e volta. Aqui sempre mantive um bom entrosamento e ótima comunicação com todos. Quero aproveitar para agradecer-lhes, cada um à sua
época, pessoas tão importantes para mim, desde a Lucia,
Rosana, Raquel e Flavia, que me ajudou em momentos
tão difíceis, quando minha esposa descobriu um câncer,
abrindo-lhe portas. Ao rabino Alpern e Yael que sempre
se preocuparam em saber sobre minha família e saúde.
O Rabino foi um exemplo na minha vida e sempre será.
Qual a maior lição que aprendeu com o Rabino Alpern
nesses anos?
Educação. Respeitar sempre ao próximo, cumprimentar
sempre as pessoas, dizer obrigado e por favor.
Como é entregar as chaves?
O difícil não é as chaves, mas pensar “Estou saindo, partindo...”. Ainda não caiu a ficha... Ouvir o Rabino perguntar
toda vez que chegava de alguma viagem: “A família está
boa?” vai fazer falta. Mas ele será sempre uma luz que
nunca vai deixar de brilhar e existir em minha vida.
BC NEWS
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Memórias
40 ANOS DE BEIT CHABAD NO BRASIL
Nestas duas páginas, alguns fatos marcantes da década de 80 na história de nossa entidade
Por Rabino Shabsi Alpern

Como parte da campanha de impressão do livro Tanya em 100 cidades brasileiras, um
registro da impressão em Juiz de Fora, em janeiro de 1983

Tivemos a honra da visita do Grão-Rabino
Rishon LeTzion Ovadia Yossef ao Beit Chabad em agosto de 1984

Nesta foto histórica, o momento da impressão da 100ª edição do Tanya, na cidade de
Itupeva, no interior de SP, à meia-noite do dia 7 de fevereiro de 1983

12
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Em duas ocasiões, 1981 e 1982, a Câmara Municipal de S. Paulo nos honrou com o título de cidadão paulistano, uma vez ao Rebe e outra
ao R. Alpern

O Rabino Yehuda Krinsky (um dos secretários do Rebe) nos prestigiou com
sua visita e palestra em um almoço para rabinos em nossa sede

1º Kinus (congresso) de emissários do Rebe no Brasil, em
1986, que contou também com rabinos da América do Sul
em geral

Scroll of Honor – Diploma de Honra Internacional – na
ocasião do 85º aniversário do Rebe assinado por líderes mundiais. Pode-se ler as assinaturas de Ronald
Reagan (a primeira) e a de José Sarney (terceira)
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localização do monte sinai

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

Neste mês comemoramos Shavuot, data que marcou a outorga da
Torá sobre o Monte Sinai. Onde ele fica exatamente?

Por Rabino Shamai Ende
Neste mês comemoramos Shavuot, data que marcou Moshê permaneceu três períodos de 40 dias cada soa outorga da Torá no Monte Sinai. R: Na Torá e demais bre o Monte Sinai, estudando e orando, sem comer e
livros dos profetas e escrituras, muito se relata sobre o beber durante todo o tempo, recebendo das mãos de
Monte Sinai, também chamado de Monte Chorev. A pri- D’us as tábuas da Lei com os 10 mandamentos.
meira menção ocorreu ainda antes do Êxodo do Egito, O Talmud relata que antes da outorga da Torá as monquando D’us revelou-se a Moshê e enviou-o para liber- tanhas esplendorosas de Tavor e Carmel exigiram que
tar os judeus prometendo que ao sair do Egito o povo a Torá fosse entregue sobre elas, mas D’us escolheu o
se postaria perante o Monte para servi-Lo, sendo-lhe Monte Sinai, a menor entre elas, demonstrando a importância da humildade, e foi daqui que Moshê aprenentregue a Torá.
De fato, um mês e meio após a saída, em Rosh Cho- deu a lição, transformando-se no “mais humilde entre
os homens”.
desh Sivan de 2448, o povo chegou
aos pés do Monte Sinai, e iniciaram- A importância atual do Apesar de toda a santidade que o Mon-se as preparações para receber a
Monte Sinai está em te incorporou, logo após o episódio o
acesso foi permitido a todos. O livro saTorá. No dia seguinte, D’us condeco
seu
simbolismo
e
ensigrado Tanya, de autoria de Rabi Shneur
rou-os como um povo sagrado e um
reino de sacerdotes, declarando se- namentos espirituais e Zalman, o primeiro Rebe de Chabad,
explica que essa santidade foi passageirem eles os eleitos. Nossos sábios
ra porque o mundo e o povo ainda não
nos ensinaram no Talmud (Shabat não em seu local físico
estavam preparados para receber ta89a), que por causa dessa declaração o Monte recebeu o nome de Sinai, do radical sin’á manha carga espiritual. Por isto, logo após Moshê des(ódio), pois a partir de então recaiu o ódio de certas na- cer do Monte, ordenou ao povo, a mando de D’us, que
ções contra os judeus, pela inveja de terem sido os es- construísse um santuário que peregrinaria com eles
colhidos. Nossos sábios explicam que isso deveu-se ao pelo deserto até adentrar a Terra Santa, onde edificafato de D’us ter ofertado a Torá a todos os povos, mas riam um santuário permanente em Jerusalém.
nenhum quis aceitá-la devido às dificuldades do cum- Por esse motivo, o local exato do Monte Sinai é até
primento de suas mitsvot. Ao oferecê-la ao povo judeu hoje desconhecido, para ninguém se dirigir ao lugar e
todos declararam em uníssono: “Naasê venishma” (fa- consagrá-lo, já que a presença Divina não mais se encontra lá. A importância atual do Monte Sinai está em
remos e entenderemos).
Em 3 de Sivan, D’us proibiu o povo de se aproximar do seu simbolismo e ensinamentos espirituais e não em
Monte, pedindo a Moshê que delimitasse a área por três seu local físico.
dias até a outorga da Torá, quando o Monte milagrosa- Esperamos em breve testemunhar a reconstrução do
mente floresceu e esfumaçou, demonstrando assim a Templo em Jerusalém e todas as revelações Divinas
com a iminente vinda de Mashiach.
presença Divina.
14
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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.
No dia 30 de maio, se D’us quiser, nossa querida
visitada Lizelotte Wachsman comemorará uma
data muito especial e abençoada em sua vida:
seu aniversário de 102 anos! Na foto ao lado, ela
aparece com Yael Alpern e as voluntárias Simone
Steinecke (à esquerda) e Juliana Hutzler. Mazal
tov! Que D’us continue lhe enviando bênçãos de
saúde e alegrias.

Uma imagem vale mais que mil palavras...
Abaixo, nossa querida equipe do Projeto
Lev, servindo sempre a todos com carinho
e alegria.

Yael Alpern

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
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O QUINTO
MANDAMENTO
“Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra
que D’us, teu D’us, te dá” (Êxodus 20:12)

S

havuot, como todos sabemos, é a Época da Outorga
da Nossa Torá (Zman Matan Torateinu). No primeiro dia de Shavuot o povo judeu inteiro ficou ao pé
do Monte Sinai e ouviu os Dez Mandamentos, o alicerce e
“raiz” de todos os 613 mandamentos, dos quais 248 são positivos (deves fazer) e 365 são proibitivos (não deves fazer).
Durante os quarenta dias e quarenta noites em que Moshê
Rabeinu esteve no Monte Sinai, D’us também lhe deu os
16

detalhes de todos os mandamentos, que posteriormente
foram escritos na Torá, e explicados oralmente com grandes detalhes e transmitidos de geração em geração, até
que esses, também, foram registrados na Mishná, Guemará,
Psukim (Códigos da Lei Judaica) e finalmente organizados
de maneira clara e ordenada no Rambam e Shulchan Aruch.
Entre os 613 mandamentos estão alguns que devem ser
cumpridos em determinadas ocasiões, como por exem-
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Honrar e temer nossos pais quer dizer observar o Dia
dos Pais e o Dia das Mães uma vez ao ano? Certamente não. O estilo judaico é bem diferente. Quando
filhos e filhas são desrespeitosos com seus pais, estão desrespeitando a D’us.

plo, a mitsvá do Shofar, que deve ser observada em Rosh
Hashaná, ou sucá em Sucot, ou matsá em Pêssach.
Há os mandamentos da observância do Shabat que devem
ser cumpridos no sagrado dia do Shabat. Mas principalmente os mandamentos nos foram dados por D’us para regular nossa vida diária. Todos os mandamentos juntos são
a maneira de levarmos nossa vida cotidiana. Não há área do
nosso dia-a-dia que esteja excluída.
D’us nos deu Suas leis para fazer de nós uma nação sagrada, como dizemos na bênção que recitamos antes de
cumprir qualquer mitsvá – “Que nos santificou (nos fez sagrados) pelos Seus mandamentos.” Deve haver santidade
em tudo que fazemos, tanto dentro quanto fora de casa, e
essa santidade não está limitada a nenhum local em particular (como a sinagoga) ou qualquer dia especifico (como
Shabat e Yom Tov). Não apenas são mandamentos que devemos cumprir, dia após dia, como rezar a D’us, fazer uma
brachá antes de tudo que comemos e bebemos, usar tsitsit, colocar tefilin, dar tsedacá, e assim por diante. Mandamentos como amar e reverenciar a D’us devem preencher
cada momento da vida, e não há um só momento em que
estejamos livres deles.
O QUINTO MANDAMENTO
Falemos sobre um mandamento em particular, o quinto:
“Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra que D’us, teu D’us, te dá” (Êxodus 20:12).
Na segunda vez, quando os Dez Mandamentos são repetidos no Livro de Devarim (Deuteronômio), encontramos
as palavras adicionais “como D’us teu D’us te ordenou” e
também “para que tudo esteja bem contigo”. Nossos Sá-

bios explicam que a lei de honrar os pais (Kivud Av Vaem)
já tinha sido dada em Mará, junto com algumas outras leis,
antes que os Filhos de Israel fossem ao Monte Sinai, e foi
repetida com os Dez Mandamentos. Isso enfatiza sua importância especial, e explica as palavras “como D’us… [já]
ordenou a vós.” Quanto às palavras “para que tudo esteja
bem contigo” – elas se referem ao Mundo Vindouro, pois
honrar pai e mãe é um mérito eterno.
QUEM VEM PRIMEIRO?
Essas não são as únicas vezes em que honrar os pais é
mencionado na Torá. É citado no Livro de Vayicrá (Levítico):
“Temerás tua mãe e teu pai”. Nossos sábios notaram que
aqui a mãe é citada antes do pai. Eles explicam da seguinte
maneira: D’us sabe que um filho é naturalmente inclinado
a honrar mais sua mãe do que seu pai porque ela o trata
com mimos; portanto D’us colocou a honra ao pai antes da
honra da mãe. Por outro lado, D’us também sabe que um
filho respeita o pai mais do que a mãe, porque este lhe ensina a Torá; portanto D’us colocou o temor (respeito) a ela
antes. Assim, é dever de um filho honrar e respeitar tanto
pai quanto mãe, e obedecê-los igualmente.
Mas o que significa “honrar” e “temer” nossos pais? Isso
quer dizer observar o Dia dos Pais e o Dia das Mães uma
vez ao ano? Certamente não. O estilo judaico é bem diferente.
D’us diz: “Eu fiz Minha honra igual à deles, pois nós três somos iguais em honra e respeito.” Quando filhos e filhas são
desrespeitosos com seus pais, estão desrespeitando a Ele.
Desnecessário dizer, os próprios pais têm de honrar e respeitar a D’us, e se eles ordenarem aos filhos que façam
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algo contra a Torá, os filhos devem obedecer a D’us acima de tudo. Este é o significado do versículo “Toda pessoa
deve temer seu pai e sua mãe, mas Meu Shabat devem
guardar; Eu sou D’us, o teu D’us.”
REVERÊNCIA E HONRA
O que é reverência por um pai? Quando você está sentado
e seu pai chega, você deve levantar-se em sua presença,
não deve sentar no lugar dele, e não deve contradizê-lo. O
mesmo a respeito da mãe.
O que é honra pelo pai e pela mãe? Prover-lhes comida,
bebida, roupas e todas as suas necessidades, e obedecêlos. Rabi Eliezer disse: mesmo que um pai ordene que seu
filho atire uma bolsa de ouro ao mar, ele deve obedecê-lo.
(Kidushin 31b-32a).
Nossos Sábios nos ensinam: “Se um pai comete um erro
nas palavras da Torá, que o filho não diga: ‘Pai, o senhor
fez um erro’, mas sim ‘Na Torá encontramos o seguinte
versículo.’”

18

A seguir, um exemplo de respeito aos pais:
Certo dia a sandália da mãe de Rabi Tarfon quebrou. Ela
quis caminhar pelo quintal de pés descalços. Rabi Tarfon
curvou-se e colocou as mãos sob os pés dela por toda a extensão do quintal. Algum tempo depois Rabi Tarfon ficou
doente, e os Rabinos foram visitá-lo. Sua mãe disse a eles:
“Rezem pelo meu filho Tarfon, pois ele me honra mais do
que mereço.” Eles perguntaram o que ele tinha feito por
ela, que lhes contou. Os Rabinos responderam: “Se ele tivesse feito isso mais mil vezes, ainda não teria cumprido
metade da honra ordenada pela Torá.”
o mundo vindouro
Todos estamos familiarizados com a primeira Mishná
do Tratado Peá, que recitamos nas preces matinais: Eilu
d’vorim – “Estas são as coisas por cujo cumprimento o homem recebe o capital que está reservado para ele no Mundo Vindouro.” Dentre elas é mencionado também Kivud Av
Vaem – honrar pai e mãe.
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GREATEST GIFT
TO MY MIND,
MY HEART AND
MY WORLDVIEW."
– Eileen Bruskewitz, Retired County Board Supervisor, Madison WI

Join us at the 8th Annual National
Jewish Retreat. Enjoy five days packed
with the best in Jewish learning and
living, surrounded by luxurious
amenities and exciting activities.

AUGUST 6–11, 2013
30 AV–5 ELUL, 5773

HILTON ALEXANDRIA M ARK CENTER

Alexandria, Virginia

(15 minutes from Washington D.C.)

Inscrições e informações:
3087-0319 / 9-8315-8770
com Sarah
sarah.a.steinmetz@gmail.com
www.JRetreat.com

Há a opção de passar dois dias em NY e conhecer o lado judaico da Big Apple
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NOSSAS FESTAS

SHAVUOT
Shavuot celebra o aniversário do encontro de D’us com o povo judeu, há
3.325 anos, numa humilde montanha chamada Sinai. Foi a primeira e única
vez que o Criador do universo deu a conhecer sua presença e filosofia a uma
nação inteira.
Cinquenta dias após deixar o Egito, o povo judeu recebeu de D’us sua
obra magna, a Torá. De escravos, eles se transformaram em uma nação livre
encarregada com a missão cósmica de trazer a luz Divina ao mundo todo.
Em Shavuot, este ano dias 15 e 16 de maio, celebramos este momento e
nos dedicamos novamente ao cumprimento da nossa tarefa.

O que significa a palavra Shavuot?
Shavuot significa “semanas”, numa referência às sete semanas entre Pêssach e Shavuot. Durante estas sete semanas, ou 49 dias, refinamos e reforçamos as sete emoções básicas do nosso caráter, uma emoção por semana,
em preparação para receber a Torá (as sete emoções são
Bondade, Se
ve
ridade, Harmonia, Per
severança, Com
prometimento, Conexão e Realeza).
Shavuot também significa “juramentos”. No Sinai, D’us e
Israel trocaram juras, formando um pacto eterno de não
se abandonarem mutuamente.
Afinal, o que é a Torá?
A Torá é a sabedoria de D’us, uma expressão de Sua essência. D’us criou o mundo para que os ideais da Torá pudessem se concretizar.
A Torá, como a sentimos, é a sabedoria Divina destilada
para consumo pela mente humana. Ao estudar as leis da
Torá, seu sistema místico e suas histórias, torna-se possível envolver a mente humana racional com os conceitos
Divinos.
Ela é o melhor alimento para a alma. Portanto, estude-a
sempre que tiver tempo; se possível duas vezes ao dia, de
manhã e à noite.
20

Acesse www.chabad.org.br semanalmente.
A Época da Outorga da Torá
Com o mundo natural florescendo ao final da primavera,
chegamos de novo à Festa de Shavuot para reviver sua experiência, “A Época da Outorga da Nossa Torá”.
Singular entre as nossas festas, Shavuot não tem uma
data independente – a Torá especifica apenas que seja o
“50º Dia” da Contagem do Ômer, que começa no segundo dia de Pêssach, um dia após a libertação do cativeiro
egípcio. A Torá inteira é um “ensinamento”, e seu calendário nos lembra que as duas festas são na verdade apenas
uma – Shavuot é de fato a meta de Pêssach: a “Época da
Outorga da Nossa Torá” é o ponto alto da “Época de Nossa Liberdade”, pois a experiência suprema e completa da
liberdade – individual e comunitária, material e espiritual
– é encontrada quando recebemos novamente a Torá.
Por que a ênfase nas crianças?
Antes de entregar a Torá, relata o Midrash, D’us pediu uma
garantia para assegurar sua perpetuação. Ele aceitou somente quando os judeus disseram: “Nossos filhos serão
nossa garantia.”
Portanto, no decorrer das gerações, a Torá tem continua
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do por meio da participação das crianças. Abençoadas
com a inocência Divina, elas absorvem naturalmente as
ideias da Torá.
Portanto, é fundamental assegurar que crianças de todas
as idades, até os bebês, compareçam à leitura dos Dez
Mandamentos em Shavuot para reviver o evento da mesma maneira que fizemos da primeira vez, há 3.325 anos,
no Sinai.
Por que estudar a noite toda?
Imagine que é a noite anterior à Outorga da Torá. Você
conseguiria dormir? Porém, nossos ancestrais no deserto
dormiram profundamente. Redimimos essa falha mantendo-nos acordados estudando.
O que um povo finito num mundo finito poderia fazer
para se preparar para a revelação do Infinito?
Os judeus no deserto não sabiam, portanto foram dormir,
pois esperavam preparar-se enviando suas almas para um
reino mais elevado.
Mas, o propósito da revelação da Torá no Sinai não era escapar da Terra para o Céu, mas sim unir os dois. Portanto,
como o Sinai que tornou possível para o mundo finito ser
um receptáculo para o Infinito, nós nos preparamos com

nossos esforços humanos, absorvendo a Divina Torá que
receberemos novamente pela manhã.
Além dos Céus
O Talmud ensina: quando Moshê foi ao Céu para receber
a Torá, os anjos confrontaram D’us, citando os Salmos:
“Dá Tua glória para o Céu!” Moshê argumentou: “Vocês
foram escravos no Egito, para serem redimidos? Vocês
trabalham para descansarem no Shabat? Vocês têm ne
gócios para que não roubem?”
Pois, sagrada além do mero “celestial”, a Torá tem o propósito de retificar o mundo material com todos os seus
assuntos e preocupações mundanos.
A Montanha mais Baixa
Todos sabemos que os Dez Mandamentos foram dados
no Monte Sinai. Por que o Sinai? Os Sábios explicam: é a
mais baixa de todas as montanhas, para mostrar que a humildade é um prérrequisito essencial para receber a Torá.
Mas então por que numa montanha? Por que não numa
planície, ou num vale? O Código da Lei Judaica declara logo no início: “Não se sinta constrangido pela zombaria ou
pelo ridículo.” Pois para receber a Torá você deve ser baixo; porém para mantê-la, você precisa ser uma montanha.
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DATAS

RABI ISRAEL BEN ELIEZER

O BAAL SHEM TOV
(1698-1760)

No primeiro dia de Shavuot, lembramos a data
do falecimento deste que foi o fundador do Movi
mento Chassídico e criou uma nova e revolucionária visão judaica

O povo judeu foi escolhido para
ser uma nação sagrada e para trazer santidade ao mundo, fazendo
tudo em nome do Criador. D’us é
sagrado, a Torá é sagrada, e o povo judeu é sagrado. A vida diária do
judeu segundo a Torá e as mitsvot
traz santidade e união ao mundo.

Todo judeu tem três qualidades
que formam seu caráter. São elas:
amor a D’us, amor pela Torá e amor
aos seus irmãos judeus.
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H

á 315 anos, no dia 18 de Elul, nasceu Rabi israel Ben
Eliezer, o Baal Shem Tov, também conhecido pelo
acrônimo Besht. No decorrer de seus 62 anos de existência revolucionou a maneira de vermos a nós mesmos, o
mundo e nosso lugar nele.
O acrônimo Besht é mais utilizado na linguagem escrita. Seus pais chamavam-se Eliezer e Sarah, um jovem casal
muito devoto e humilde. A família morava numa comunidade
em Okopy, oeste da Ucrânia. Perdeu seus pais aos cinco anos
de idade, passando a ser cuidado pela comunidade a qual
pertencia.
Desde pequeno adorava desfrutar de momentos de solidão, principalmente quando passeava pelas florestas. Israel era uma criança aplicada e logo após o término de seu
Cheder passou a ser assistente de seu mentor, ajudando os
outros estudantes. No ano de 1712, ganhou o posto de administrador da sinagoga de sua cidade. Quatro anos depois em
1716, casou-se, mas pouco tempo depois ficou viúvo.
Rabi Israel Baal Shem Tov faleceu no primeiro dia de
Shavuot, aos sessenta e dois anos na cidade de Mezibush,
Ucrânia. Não deixou obras escritas, mas seus ensinamentos e
doutrinas foram registrados por seus discípulos e publicados
após sua morte.
Muitos acreditam que Baal Shem Tov seja descendente
da casa real do Rei Davi.
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Antiga sinagoga do Baal Shem Tov. Ilustração Leandro Spett

ENSINAMENTOS
O Baal Shem Tov ensinou que o judaísmo e a Torá
são propriedades de todos os judeus; que cada um, não
importa sua posição, antecedentes ou dons naturais, é
perfeitamente capaz de servir a D’us, e que Ahavat Israel
deve englobar a disposição de sacrificar-se pelo bem do
próximo.
“A devoção,” enfatizava ele, “é vital para uma vida plena e seu potencial é incalculável.”
Rezar não deveria ser um ato somente de implorar a
D’us para que conceda um pedido, embora este também
seja um dos objetivos da oração, mas aderir principalmente ao sentimento de unicidade com D’us. Entusiasmo
e alegria no atendimento aos desejos do Criador, calor e
afeto no relacionamento com os outros, essas se tornaram as marcas de identificação do Chassidismo.
Os líderes do Chassidismo não se preocupavam apenas com o nível espiritual de seu povo. Juntamente com
sua grande influência no campo espiritual, dedicavam sua
atenção para as condições gerais da comunidade judaica
e suas necessidades mais prementes, melhorando suas
condições materiais motivados pelo seu ilimitado amor ao

próximo, uma de suas molas mestras. Somos responsáveis uns pelos outros.
Muitas pessoas afluíram a Mezibush e tornaram-se
ardentes seguidores de Baal Shem Tov; milhares de discípulos entre eruditos rabinos e doutores talmúdicos.
Um dos maiores, Rabi Dov Ber de Mezritsh, tornou-se o
seu sucessor e foi mestre do célebre Rabi Shneur Zalman de Liadi, primeiro Rebe de Chabad. Esses eminentes eruditos e rabinos ajudaram a disseminar os ensinamentos do Baal Shem Tov em suas comunidades, e em
pouco tempo o novo movimento chassídico espalhou-se
pela Polônia e províncias vizinhas. Hoje presentes no
mundo inteiro.
O Baal Shem Tov revolucionou o conhecimento e
percepção da alma humana. Após despertar o caminho
místico nas mais simples das pessoas, o Baal Shem Tov
prosseguiu para encontrar as mais divinas centelhas no
mundo, a essência do D’us único em todo o lugar e em
cada acontecimento.
Que possamos merecer o tempo quando a verdade de
seus mananciais brotará, sem distorções.
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HISTÓRIA DO BAAL SHEM TOV

O livro de oracoes

R

abi Israel Baal Shem Tov costumava vagar pelo interior do país, onde os judeus da Europa
Oriental viviam em aldeias isoladas ou administravam solitárias estalagens. Rabi Israel misturava-se
com esses judeus, extraindo inspiração de sua fé simples
e distribuindo, por sua vez, palavras de encorajamento.
Certo dia, ele chegou a um pequeno albergue numa
encruzilhada, muito distante de qualquer comunidade judaica. Foi calorosamente convidado a entrar. “Onde está
seu pai?” – perguntou aos filhos do estalajadeiro. “Ele está rezando” – responderam, e Rabi Israel sentou-se para
esperar pelo anfitrião.
Passou-se uma hora, e duas, e somente no fim da tarde o estalajadeiro emergiu de seu quarto. Após cumprimentar o hóspede, desculpou-se por sua longa ausência.
“Sou um judeu ignorante” – explicou um tanto constrangido. “Não consigo decifrar suas instruções, escritas em
hebraico sem vogais. Portanto, não tenho escolha a não
ser recitar o livro inteiro, da primeira à última página, todos os dias.”
“Talvez eu possa ajudá-lo” – disse Rabi Israel. Durante uma hora, sentou-se com o homem, instruindo-o pacientemente sobre o uso adequado do livro de orações.
Em tiras de papel, Rabi Israel escreveu em iídiche simples, “preces matinais”, “adição especial para segundas
e quintas-feiras”, “graças após as refeições”, “preces vespertinas”, “preces noturnas”, “para o Shabat”, “para Rosh
Chôdesh”, “para Rosh Hashaná”, e assim por diante. Inseriu os pedacinhos de papel nos locais apropriados no livro
24

de orações do estalajadeiro.
“Fico muito agradecido” – disse o homem, quando
Rabi Israel preparou-se para continuar sua jornada.
“Agora posso rezar como um judeu de verdade.”
Mas a alegria do hoteleiro teve vida curta.
Mais tarde naquele mesmo dia, inexplicavelmente o livro caiu da prateleira, e cada uma das
tiras de papel inseridas pelo Baal Shem Tov voou
de suas páginas. “Como sou desafortunado!” – gritou o
homem. “Quem sabe quantos meses levará até que passe outro judeu instruído por aqui?”
Determinado a não deixar que essa oportunidade de
rezar da maneira certa lhe escapasse, agarrou o livro de
preces e as anotações, correndo na direção do hóspede.
Após muitos quilômetros percorridos em passo rápido, finalmente avistou o Baal Shem Tov. À distância, viu
Rabi Israel chegar a um rio. “Como fará para atravessar?”
perguntou-se o estalajadeiro. “Nesta época do ano, a
água é muito profunda.” Estava a ponto de gritar avisando, quando viu Rabi Israel abrir um lenço sobre a água,
pisar sobre ele como se estivesse no mais firme dos solos, deslizar até o outro lado, e desaparecer no bosque da
margem oposta.
Em segundos, o albergueiro estava à beira da água.
Abrindo seu lenço sobre o rio, pisou nele e deslizou até
o outro lado, correndo pela trilha que o Baal Shem Tov
tomara. “Espere, Rabi!” – chamou ele. “Espere! Não pode
ir até que marque meu livro de orações outra vez! Suas
anotações caíram fora do lugar marcado!”
Escutando o homem chamá-lo, Rabi Israel parou e
voltou-se, para ver seu anfitrião recente correndo em sua
direção, com o livro de preces numa das mãos e os pedaços de papel na outra.
“Como chegou até aqui?” perguntou assombrado Rabi Israel. “Como atravessou o rio?”
“Usando meu lenço, como o senhor fez” – replicou o
judeu simples. “Eu jamais teria tido essa ideia.”
“Creio” – respondeu o Baal Shem Tov – “que D’us está
muito satisfeito com suas preces do jeito que são. Talvez
deva continuar a rezar exatamente da maneira que tem
feito até agora.”
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parshiyot do mês de maio
4/MAIO

18/MAIO

behar

Nassô

Behar aborda basicamente as mitsvot sobre a Terra de Israel, começando com a ordem de observar
Shemitá – a mitsvá de deixar os campos sem cultivo a cada sete anos, abstendo-se do ciclo normal
de plantar e colher. Similarmente, a terra em Israel
deve permanecer sem cultivo no Yovel, ou 50º ano,
quando a posse de toda a terra retorna automaticamente para seu herdeiro ancestral. Hashem promete que Ele abençoará a terra no sexto ano para que
produza alimentos suficientes para durar em todo o
período de Shemitá.
Todos os servos judeus devem ser libertados ao início do ano Yovel.

Nassô continua delineando as responsabilidades e
tarefas das três famílias levitas – Gershon e Merari
na porção dessa semana, Kehat na da última semana – e contando todos os levitas que estavam em
idade de servirem no Mishcan,
Após relatar as bênçãos pelas quais os Cohanim irão
abençoar o povo, a porção da Torá conclui com uma
longa lista das oferendas levadas por todos os doze
líderes tribais durante a dedicação do Mishcan para
uso regular. Cada príncipe faz uma oferta comunitária para ajudar a transportar o Mishcan, bem como
doações de presentes de ouro, prata, animais e oferendas de alimentos.

4/MAIO

25/MAIO

Bechucotai

Behaalotechá

A Parashá Bechucotai, a última porção da Torá no
livro de Levítico, começa relacionando brevemente
algumas das bênçãos e recompensas que o povo
judeu irá receber por seguir diligentemente a Torá e
cumprir as mitsvot de Hashem. A porção então passa ao assunto que a tornou famosa – a tochachá, a
dura admoestação de Hashem.
Passo a passo, a Torá descreve as tragédias que se
abaterão sobre o povo judeu, com frequência em
termos gráficos, se eles abandonarem a observância da Torá e mitsvot de Hashem, fazendo uma narrativa sinistra daquela que tem sido nossa história
até o dia de hoje.

Behaalotechá começa discutindo brevemente o
acendimento diário da menorá de ouro no Mishcan,
seguido por uma descrição do ritual de consagração
dos levitas.
A Torá então descreve a celebração de Pêssach
no segundo ano no deserto, completada com a
oferenda de korban Pêssach. Aqueles que estão
impuros na data regular de Pêssach, e portanto
incapazes de participar da oferenda, são ordenados a celebrar Pêssach Sheni, uma celebração semelhante feita um mês depois, na qual o cordeiro pascal é comido com matsá e ervas amargas.
Após mencionar a nuvem e o fogo que pairavam alternadamente acima do Mishcan, a Torá descreve o
procedimento padrão pelo qual os Filhos de Israel
desmontavam o acampamento para continuar suas
viagens pelo deserto.

11/ MAIO

Bamidbar
A Parashá Bamidbar, a primeira porção do quarto
livro da Torá, está basicamente envolvida com o recenseamento do povo judeu feito no segundo mês
do seu segundo ano no deserto. Após relacionar os
líderes das doze tribos de Israel, a Torá apresenta os
totais de homens entre as idades de vinte e sessenta para cada tribo, cujo total é de 603.550.
A estrutura do acampamento é então descrita, com
a tribo de Levi no meio, protegendo o Mishcan e cercada pelas doze tribos de Israel, cada qual em sua
área designada. A tribo de Levi como líderes espirituais do povo judeu é apresentada, e seu próprio recenseamento é feito, separados do povo de Israel.

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

Tradição
Um empresário líder na indústria de gravações e membro importante da comunidade sefaradita estava numa audiência particular com o Rebe.
O Rebe expressou grande interesse pelo estado espiritual da comunidade sefaradita, e perguntou especificamente sobre os jovens. “Na comunidade sefaradita sempre houve um forte senso de tradição,” disse o Rebe, “e historicamente eles contribuíram muito para a sua forte identidade judaica.”
O Rebe fez um pedido pessoal ao senhor. “É muito importante para mim que você
faça uma gravação das melodias sefaraditas para as Grandes Festas. Faça com que
a liturgia seja cantada pelo melhor cantor que possa encontrar, para que as crianças
possam entender como seus pais e avós rezavam. Isso vai conectar o presente ao
passado e os jovens com os idosos.”

Entender de onde você vem ajuda a determinar para onde você vai.

q
Encontros Espirituais
Começando em 1986 com a idade de oitenta e quatro anos, o Rebe instituiu os “Dólares aos Domingos”. Ele ficava durante horas no “770” recebendo pessoas aos milhares, que vinham de todas as partes do mundo, jovens e idosos, de todas as classes
sociais, tanto homens de estado como pessoas simples. Judeus de todo tipo – observantes de Torá, não-observantes – e até mesmo não-judeus. As filas serpenteavam pelo quarteirão enquanto as pessoas esperavam para serem cumprimentadas
pelo Rebe, trocar algumas palavras com ele, receber sua bênção e uma nota de um
dólar a ser dada para tsedacá à sua escolha.
Quando o filantropo Ronald Lauder ficou na fila, o Rebe explicou: “Quando dois judeus se encontram, algo de bom vai resultar para um terceiro.”

Um encontro espiritual acontece quando um mais um é igual a três.

Discriminação

q

O pai de um menino em vias de receber seu bar mitsvá estava em yechidut (audiência privada). Ele disse ao Rebe que como sua esposa tinha perdido recentemente o
pai, eles tinham decidido fazer uma celebração modesta para o bar mitsvá.
“Este é o primeiro bar mitsvá que você celebra na família?” perguntou o Rebe.
“Temos um filho mais velho cujo bar mitsvá foi há alguns anos,” disse o pai.
“Aquilo que você fez para seu filho mais velho, deve fazer para o mais novo. Qualquer diferença pode aborrecer o menino neste importante estágio da vida.”

“Um homem não deve fazer discriminação entre os filhos, pois devido
a um casaco de muitas cores que nosso pai Jacob fez para Joseph, eles
o odiaram…”

Histórias extraídas do livro “The String and the Flame”, Jewish Educational Media, 2013
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NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo nascimento de Tsvi Haim filho
de R. Yasha e Tamara Dayan. Mazal tov também
aos avós Isaac e Esther Dayan e Sissa e Michel
Metzger
w Mazal Tov pelo bar mitsvá de Isrolik filho do R.
Yacov e Rachel Gerenstadt

ANIVERSARIANTES
DE MAIO *
Dov Pomeroy
Arie Leib Brand
Shmuel Perman
Andre Rosenthal
Flávio Derdyk
Max Buchsenspaner
Ivo Koschland
Daniel Yagodnik
Felipe Fisman
Aaron Torres
Mendy Steinmetz
Sérgio Kruglenski
Yossef Catach
Dor Leon Attar
Eli Fichmann
Alan Louis
Alex Feuerwerker
Leon Illoz
Moishe Begun
Jackson Essoudry
Mendi Alpern
Doron Sadka
Dudu Nigri

27 Iyar
27 Iyar
27 Iyar
27 Iyar
29 Iyar
1 Sivan
2 Sivan
5 Sivan
5 Sivan
5 Sivan
5 Sivan
7 Sivan
12 Sivan
12 Sivan
12 Sivan
13 Sivan
13 Sivan
14 Sivan
16 Sivan
18 Sivan
18 Sivan
20 Sivan
22 Sivan

Envie a data de seu aniversário para
betina@chabad.org.br

7 mai
7 mai
7 mai
7 mai
9 mai
10 mai
11 mai
14 mai
14 mai
14 mai
14 mai
16 mai
21 mai
21 mai
21 mai
22 mai
22 mai
23 mai
25 mai
27 mai
27 mai
29 mai
31 mai

w Nasceu o filho do R. Richard e Katia Tamezgui.
Parabéns também aos avós Charles e Bela
Tamezgui e José Mario e Rebeca Grynberg

VENHA OUVIR A LEITURA DOS

10 MANDAMENTOS
NO BEIT CHABAD CENTRAL

E TRAGA SEUS FILHOS

DIA 15/5 ÀS 10H45
1º DIA DE SHAVUOT
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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 *
18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

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

corrente de salmos
Próxima leituras: Shabat 4 de maio.

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 *

Para participar: sarah@chabad.org.br

SEGUNDA-FEIRA

depoimento

O que a corrente de salmos
representa na minha vida

“

No início do meu processo de teshuvá, retorno
(quando eu nem sabia o que era teshuvá), fui impulsionada a ler Tehilim numa sinagoga em Rosh
Chôdesh. Um ano depois comecei a frequentar o
Beit Chabad Central e pedi para ser reintroduzida
à Corrente de Salmos. Fui prontamente atendida.
Na primeira fase apenas lia os salmos em Rosh
Chôdesh, depois todo o Shabat. Aos poucos introduzi os diários, da minha família, do Rebe e da Rebetsin, além daqueles que continham pedidos para
beneficiar alguém.
Após quatro anos, já li o Tehilim inteiro algumas
vezes e quando tenho mais tempo, sempre acrescento mais.
Se soubéssemos o poder dos Salmos não pararíamos de recitá-los.
Agradeço ao Beit Chabad por propiciar este bemestar que tem feito uma grande diferença em minha
vida.
Anônimo

”

28

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)
ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:
Chassidut
Crianças / Jovens

Mística e Cabalá

Farbrenguen

Moral e Ética

Histórias

Porção Semanal

Leis Judaicas

Talmud
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TERÇA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

8:30

7:45

Yossi Alpern
Obra milenar Ética dos Pais **

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

9:20 Daniel Eskinazi
Provérbios de Salomão **

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

10:10 Avraham Steinmetz
Conceitos na parashá **

17:45 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

11:15 Dovber Nurkin
Salmos **
12:00 Sheila Barzilai
Discursos esotéricos em alto nível **
12:30 Avraham Steinmetz
Ética Talmúdica *** (Lunch & Learn – Vila Olímpia)
17:45 Daniel Eskinazi
Prédica entre as orações da tarde
20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *
20:30 Avraham Steinmetz
Cabalá (residência em Pinheiros)

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 *

QUARTA-FEIRA

16:10 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

13:00 Avraham Steinmetz
Ética Talmúdica *** (Lunch & Learn – Faria Lima)

17:10 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças

15:00 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá

17:25 Shabsi Alpern
Pirkê Avot

17:45 Dovber Nurkin
Prédica entre as orações da tarde

17:25 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **

20:00 Dov Pomeroy
Análise geral da porção semanal
21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA
17:30 David Lancry
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *
(Chumash Bereshit)
17:45 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde *
19:00 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (moças) **
20:00 Eliahu Stiefelmann
Bases da filosofia chassídica

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

Rab. Avraham Steinmetz: avraham@chabad.org.br
Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@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

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

Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br
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Histórias Chassídicas
O MELHOR VOCABULÁRIO
Certa vez, quando passavam na frente de duas grandes
sinagogas onde as pessoas estavam recitando Tehilim, o
Rebe Rashab disse ao filho, o Rebe Anterior: “A pessoa
mais talentosa no mundo, com o vocabulário mais bem
desenvolvido, não se compara à vantagem dos judeus que
recitam esses Tehilim. Pois seus Tehilim são ditos com
sinceridade e confiança pura em D’us, não com palavras
sofisticadas que muitas vezes são desonestas.”
O prazer que seus Tehilim causam a D’us é inimaginável.
Na verdade, o anjo Michael e todos os outros anjos abraçam e beijam as palavras pronunciadas por essas pessoas
e os suspiros que vêm do fundo de seu coração, implorando a Hashem que lhes dê sucesso.

PENITÊNCIA
Um chassid foi visitar o Rabino de Kuzmir, e apresentou uma lista de pecados que tinha cometido. Informou
a ele que para expiá-los, tinha feito penitência jejuando
frequentemente e atormentando-se, dormindo no chão
e colocando pedrinhas dentro dos sapatos. Perguntou se
toda aquela autoflagelação era suficiente para conseguir
perdão para seus pecados.
O Rabino ouviu atentamente e estudou com cuidado a lista de pecados. Então declarou: “Sim, você fez um trabalho completo. Realmente um trabalho completo.”
O chassid ficou contente porque o Rabino parecia ter
aprovado sua penitência. “Então estou perdoado?” perguntou ele.
“Não completamente,” disse o Rabino. “Você começou
cometendo pecados para arruinar sua neshamá (alma).
Tendo feito isso, dirigiu então sua atenção para arruinar
também o seu corpo. Este é um trabalho completo.”

TAREFA DELICADA
Antigamente, muitos tsadikim costumavam dedicar seu
30

tempo a coletar dinheiro para famílias necessitadas ou
para resgatar alguém que tivesse sido preso numa masmorra por um poritz (senhor feudal) por ter sido incapaz
de pagar o aluguel. A tsedacá tinha tamanha prioridade
que superava as outras mitsvot.
Coletar fundos não é uma tarefa agradável. Algumas pessoas se ressentem quando lhes pedem para contribuir, e
podem bater a porta na cara do coletor. O tsadic de Sanz,
cujos esforços para tsedacá são legendários, disse certa
vez ao seu filho: “Quando você pede uma doação a alguém e lhe é recusada, você deve julgar favoravelmente a
pessoa. Talvez esteja com sérios problemas financeiros e
esteja reagindo mal devido a esse aborrecimento.
Um tsadic recebeu uma explosão de insultos e maldições
quando pediu a alguém uma doação. Ouviu calmamente,
então disse baixinho: “Obrigado. Os insultos e maldições
aceitarei para mim mesmo, mas o que você vai doar para
os pobres?”

A VIDA ENSINA
Embora quem não tenha sido exposto à educação de Torá
na juventude não possa ser considerado culpado pela falha dos pais, quando atinge a idade da razão, deveria iniciar o estudo. A busca pela verdade deveria ser um estímulo adequado, disse o Rabino de Kotz, e negligenciá-la
se deve à preguiça.
O Rabino relatava a seguinte história. O Projeta Eliahu encontrou um pescador e perguntou a ele como estava se
saindo no estudo de Torá e serviço a D’us.
O pescador disse: “Nada sei sobre essas coisas. Jamais as
aprendi na minha infância.”
“Vejo que você tem uma ótima rede de pesca,” disse
Eliahu. “Quem o ensinou a fazer uma dessas?”
“Não tive escolha,” disse o pescador. “Tive de encontrar
uma maneira de ganhar a vida, portanto observei outros
pescadores até aprender como fazê-lo.”
“Se você tivesse entendido que a vida espiritual é tão importante quanto a vida física,” disse Eliahu, “teria encontrado uma maneira de aprender isso também.”
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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 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: 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 homenagem 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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Shacharit 8h05
Minchá 17h30

17 SIVAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

10 SIVAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

3 SIVAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

25 IYAR

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

Domingo no Sítio

Lag Baômer

18 IYAR

26

19

12

5

28

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

18 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

11 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

4 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

26 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

19 IYAR

27

20

13

6

29

SEGUNDA

TERÇA

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

19 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

12 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h13
Minchá 17h30
Noite de Estudos

28

21

14

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 15h

20 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 15h

13 SIVAN

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Velas após 18h08

29

22

15

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

21 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

14 SIVAN

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Término 18h08

2º dia de Shavuot
Yizcor

1º dia de Shavuot
Leitura dos 10 Mandamentos

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Véspera de Shavuot

8
7 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

9

2

30

23

16

Véspera de Rosh Chôdesh

Chá da Tarde 15h

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

29 IYAR

1

28 IYAR

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

Chá da Tarde 15h

22 IYAR

QUINTA

6 SIVAN

7

30

21 IYAR

QUARTA

5 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

27 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

20 IYAR

MAIO 2013

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h07
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

22 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h09
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

15 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h11
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

31

24

17

25

18

11

4

Shacharit 9h30
Minchá 16h50
Pirkê Avot 3
Término 18h04

1

Abençoamos o mês de Tamuz

Tehilim
Parashá Shelach

23 SIVAN

Shacharit 9h30
Minchá 16h55
Pirkê Avot 2
Término 18h05

Parashá Behaalotechá

16 SIVAN

Shacharit 9h30
Minchá 16h55
Pirkê Avot 1
Término 18h07

Parashá Nassô

9 SIVAN

Shacharit 9h30
Minchá 17h
Pirkê Avot 6
Término 18h10

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h15
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

8 SIVAN

Parashá Bamidbar

Rosh Chôdesh

10

2 SIVAN

3

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

Abençoamos o mês de Sivan

Tehilim
Parashá Behar / Bechucotai

24 IYAR

SÁBADO

1 SIVAN

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

23 IYAR

SEXTA

