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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

B’H

Relógio Astronômico de Praga, instalado em 1410, é o relógio astronômico mais antigo do mundo em funcionamento

destaques da edição
LAG BAÔMER NO CAMPO

As comemorações do Tsivot Hashem
no sítio de S. Lourenço da Serra
Págs. 8 e 9

O REBE

Dezenove anos de sua ausência e
sempre conectados com o seu legado
Págs. 10 e 11

KIDS

Inauguramos uma nova seção para as
crianças aprenderem brincando
Págs. 22 e 23

ESTÁ ESCRITO NAS ESTRELAS?
É um tema fascinante ou no mínimo curioso. Há pessoas que consultam seu horóscopo para saber o que ocorrerá em suas vidas, como
devem se comportar ou qual atitude tomar em determinadas fases,
dependendo da posição dos astros celestiais. Muito sugestivo. Posso sair de casa, devo ir àquela festa, fechar aquele negócio ou estarei
no inferno astral?
Predizer o futuro é um negócio e tanto. Dos astrólogos até consultores corporativos, há muitas pessoas de plantão para atender nosso desejo insaciável de conhecer o desconhecido. Muitas vezes, ao
contemplar mudanças importantes em nossa vida ficamos tentados
a buscar a leitura astrológica. Há algo de errado nisso? Uma pessoa
inteligente pode acreditar em astrologia sem sentir-se ridícula?
Págs. 18 a 21
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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
expediente
ASSOCIAÇÃO ISRAELITA DE BENEFICÊNCIA
BEIT CHABAD DO BRASIL
Presidente
Dr. Mauro Zaitz
Vice-Presidente
Daniel Citron
Tesoureiro
Dr. Daniel Bialski
Diretoria
Rabino Shabsi Alpern
Rabino Yossi Alpern
Edifício Adelia e Joseph Nigri
“Hechal Menachem”
R. Dr. Melo Alves, 580
CEP: 01417-010 – S. Paulo, SP
Tel.: (11) 3081-3081 / Fax: (11) 3060-9778
www.chabad.org.br
chabad@chabad.org.br
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo
Decreto-lei nº 86871 de 25/01/1982

INFORMATIVO BC NEWS
Editores
Rab. Shabsi Alpern
Betina Hakim
Projeto gráfico e direção de arte
Betina Hakim
Jornalista Responsável
Daisy T. Maltz (MTb 4944-RS)
Equipe
Solange Carvalho Porto
Dorothea Piratininga
Marcelo Morise
Silvia Zauder

Impressão
Eskenazi Indústria Gráfica Ltda.
Este informativo contém termos sagrados;
portanto, trate-o com respeito.
Para receber este informativo gratuito
basta enviar seu nome e endereço
completo para rosana@chabad.org.br
HOMENAGEM A ESTHER ALPERN
FUNDADORA E EDITORA DA REVISTA
CHABAD NEWS 1973-2002

Ilustrador
Leandro Spett
Circulação
Rosana Dias da Silva

Sempre a seu lado
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mensagem do Rabino

Elevemos a Humanidade
Rabi Menachem Mendel Schneerson, conhecido simples e carinhosamente
como “O Rebe”, lançou o brilho caloroso de sua santa existência, sua sabedoria
salomônica, sua visão por um mundo aperfeiçoado e sua sensibilidade e amor
pela humanidade sobre a vida de milhões de pessoas, até os mais longínquos
rincões do mundo.
Aquecemo-nos na brilhante iluminação do Rebe – uma luz que nunca minguou
durante as mais de quatro décadas de sua liderança. E ao se aproximar a data
de seu yahrtzeit, encontramo-nos no escuro, sem sua orientação.
Como seus chassidim, seguíamos de perto cada movimento dele e encontrávamos contínuo apoio em sua presença física. O Rebe sempre estava lá para
aconselhar, orientar, ensinar e abençoar. Nossa dor é profunda e a perda deixou um vazio indescritível. Entretanto, é um grave erro pensar que nosso relacionamento com o Rebe está relegado ao passado. O legado do Rebe excede,
e muito, os parâmetros dos seus 92 anos de vida. Com sua visão inspirada
dotou-nos da paixão pelo bem e pelo Divino; e dos meios para entender que
são inerentes em nosso mundo, em cada um de nós e na vida cotidiana. É uma
visão que nos inspirará por gerações.
Ao compartilhar conosco sua visão, suas esperanças e sua promessa, e ao nos
tornar ativos participantes no aperfeiçoamento do mundo de D’us, o Rebe
outorgou-nos poderes de maneira tal que, queira D’us, cada pai e mãe possa
fazer o mesmo para seus filhos. Acéfalos pela perda de sua presença física,
dedicamo-nos a continuar o que nosso amado Rebe nos ensinou durante toda
sua vida de trabalho; elevar a humanidade pelo bem e construir um mundo
santificado e redimido por D’us.

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

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
ww
Sissa e Michel Metzger e Beni Szwarcbart (Yahrtzeit

TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H30
w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.
w Todos são bem-vindos, independentemente de
afiliação, conhecimento ou nível de observância.
w Anunciamos as páginas com frequência.

dos pais)

ww
Marly Wolk (Yahrtzeit do marido Abrão ben Mordechai)
ww
Luis Steinecke (Yahrtzeit do pai)
ww
Daniel Bialski (1º Yahrtzeit do pai)
ww
Sidney Mandelman (1º Yahrtzeit do pai)
ww
Benor Byrne (aniversário do filho)
ww
Sr. Henrique Michaan (Shavuot)
ww
Ester Kruglenski (aniversário do filho)

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!

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
Um empolgante programa para meninos e meninas
da 1ª à 5ª série. Venha e desfrute no Tsivot Hashem
de um lanche fantástico, prêmios, jogos e histórias.
Todo Shabat à tarde logo após Minchá de Shabat

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

Shacharit – 9h30

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

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

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira - 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
PÓS BAR MITSVÁ
Todas segundas-feiras, das 19 às 20hs, na
sede do Beit Chabad Central, rapazes a partir de 13 anos participam de aulas com o R.
David Lancry. Eles estudam a Parashá (o
Chumash Bereshit) com seus diversos comentários e aprendizados do midrash e na
segunda parte Kitzur Shulchan Aruch. No
final de cada mês é programado um passeio
especial escolhido pela maioria dos jovens
que participam. A saída do mês foi ao restaurante japonês casher Sushibol onde os
jovens se divertiram após as aulas.
Para participar ou indicar um jovem, entre em
contato com Rabino David Lancry pelo telefone
8889-0328 ou barmitsva@chabad.org.br

Após a aula, os rapazes do Pós Bar Mitsvá foram ao restaurante japonês.
Da esquerda para a direita: Ari Calderon, Andre Rosenthal, Leo Scemes,
R. David Lancry, Ari Eskinazi, Andre Scemes e Mendi Steinmetz

reunião com sushi
A última reunião das madrichot das Messibot Shabat do Beit Chabad Central teve
uma supresa: um delicioso sushi foi servido. Os rabinos Yossi Alpern e Dubi Nurkin
agradeceram o bom desempenho e esforço das madrichot que estão melhorando a
cada atividade de Messibat Shabat.

messibot shabat
No sábado 11/5 após o término de Shabat, foi realizada
uma atividade pré-Shavuot com as meninas das messibot
shabat do Beit Chabad Central. Cerca de 60 crianças de 5
a 14 anos participaram de uma oficina de cupcakes, onde
não faltou chantilly, brigadeiro, doce de leite e granulado.
Além disso, cada uma montou seu arranjo floral, um mais
lindo que o outro, tudo acompanhado de uma pizzada e
de picolés. Traga seus filhos para se divertir e ganhar prêmios: eles vão adorar!

As Messibot Shabat acontecem todas as sextas-feiras na entrada de Shabat, aos sábados
pela manhã (a partir das 10h15) e à tarde no
horário da reza de Minchá
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sempre ao seu lado
CHÁ DA TARDE

O DISCURSO DO REI

ARRANJOS FLORAIS

O grupo de senhoras assistiu na sala de projeção o filme “O
Discurso do Rei”, vencedor do Oscar de 2011. Todas adoraram o roteiro que relata o drama do personagem principal
George (interpretado por Colin Firth), um membro da realeza britânica, que desde seus quatro anos de idade é gago.
George frequentemente era convocado a fazer discursos o
que o constrangia sempre. Até que, incentivado por sua esposa a buscar a ajuda de um especialista de métodos pouco convencionais, recobrou a autoconfiança para cumprir o
maior de seus desafios: ser coroado rei.

Em preparação para a festa de Shavuot todas escutaram
as palavras inspiradoras com pitadas de humor do Rabino
Yossi Alpern. Em seguida, a terapeuta ocupacional Soraya
Baras ensinou a montar lindos arranjos florais. Rosas em
miniatura adornaram xícaras de chá em um duplo presente: enfeitar a casa para Shavuot, conforme um dos costumes da festa em alusão ao Monte Sinai que ficou florido
na outorga da Torá; e a xícara, que poderá ser mais tarde
utilizada para servir um chá, em alusão ao nome do grupo
de senhoras.

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

GRAVLAX
Originário dos países
escandinavos, gravlax
é um prato de salmão
marinado, apreciado
no mundo inteiro.
Ideal como antepasto
ou aperitivo. Veja o
passo-a-passo

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARAR:

w
w
w
w

Lave e verifique as folhas do dill e pique-as no processador.
Forre um recipiente com filme de PVC, acomode nele o salmão e
cubra-o generosamente com o dill.
Misture o sal com o açúcar e despeje sobre toda a extensão do peixe.
Embrulhe o salmão com o filme e mantenha-o na geladeira por dois
dias. É normal que nesse período ele solte um líquido.
Desembrulhe e retire o excesso de dill.
Puxe a pele do salmão, que sairá com facilidade.
Embrulhe em filme de PVC e leve ao congelador por uma hora.
É mais fácil fatiar o salmão quando congelado.
Sirva com torrada ou biscoito salgado.

1 filé de salmão com a pele		
1 maço de dill (endro)
1 xícara de chá de sal grosso
1 xícara de chá de açúcar cristal

RENDIMENTO:
8 a 10 porções
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TSIVOT HASHEM

SÍTIO EM LAG BAÔMER
Lag Baômer celebra a vida e os
ensinamentos de dois notáveis sábios, Rabi Akiva e Rabi Shimon bar
Yochai.
Rabi Akiva ensinou que “Amar o
próximo como a si mesmo” é um
princípio cardinal na Torá. Rabi
Shimon bar Yochai, no último dia
de sua vida revelou aos seus alunos os segredos da Torá. Lag Baômer é celebrado como repleto
de grande luz e júbilo sem fim.
A cada ano essa data é celebrada
com fogueiras e demonstrações
de amor ao próximo.
Tsivot Hashem convidou o público
a festejar Lag Baômer no sítio em
S. Lourenço da Serra com churrasco e diversos entretenimentos.
Vieram instrutores de arco e flecha, e crianças e adultos participaram de uma oficina de artes, onde
enfeitaram bolsas e pintaram caixinhas de tsedacá.
Não faltaram o trenzinho, pedalinho, charrete e a fazendinha, marcas registradas do sítio.
Antes do acendimento da grandiosa fogueira as crianças desfilaram
com cartazes de manifestação de
amor ao próximo e da importância
do cumprimento das mitsvot.
Foi realizado um grande sorteio e
todos ganharam guloseimas.
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DATAS

“Desde o tempo em que
eu era criança e frequentava o chêder começou
a tomar forma na minha
mente uma visão da futura
Redenção: a redenção de
Israel do seu último exílio,
a redenção que explicaria
o sofrimento, os decretos e
os massacres da galut.”
O Rebe, numa carta para o
presidente de Israel em 1956
(Yitzhak Ben-Zvi)

“O Rebe era observado 24
horas por dia. Mesmo assim, não havia um só minuto em que sua personalidade não brilhasse.”
Rabino Adin Steinsaltz

O REBE
Dia 11 de Junho (3 de Tamuz) completa 19 anos que o Rebe passou
para um nível superior. Abaixo, datas importantes de sua trajetória
1902 (5662)
Nasceu em 11 de Nissan, na cidade de Nikolayev, na Ucrânia.

1907 (5667)
Mudou com seus pais, Rabi Levi Yitschac e a Rebetsin Chana Schneerson,
para Yekaterinoslav, onde seu pai foi nomeado Rabino-chefe da região.

1923 (5683)

“No meu cargo de PrimeiroMinistro, todos que conhe
ço desejam algo de mim. O

Encontrou-se pela primeira vez com o 6º Rebe de Chabad, Rabi Yossef
Yitschac, que escolheu-o como noivo de sua filha, Chaya Mushka.

Rebe deu-me algo.”

Saiu da Rússia junto com seu futuro sogro e chegou a Riga, Lituânia.

Menachem Begin

1929 (5689)

“Para o Rebe, a Unidade
Judaica não é um slogan,
um desejo ou uma promes
sa – é uma realidade.”
Yisrael Meir Lau, Rabino Chefe
de Israel
10

1928 (5688)

Casou-se em Varsóvia e, em seguida, foi com sua esposa morar em Berlim,
onde continuou seus estudos de Torá e adquiriu conhecimentos seculares.

1933 (5693)
Chegou a Paris onde prosseguiu seu estudo de Torá e também completou
a formação acadêmica na Sorbone.

1941 (5701)
Salvou-se da perseguição nazista e chegou aos Estados Unidos. Pouco
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Cerimônia de casamento celebrada pelo Rebe, em 1948 no Brooklyn. Os noivos são Velvel e Ray Schildkraut, pais do Rabino Yossi Schildkraut,
do Beit Chabad do Itaim

1988 (5748)

“Ele sente o que todos sentem. Ele os ajuda a alcançar
o inatingível. Em sua presença, o indivíduo se sente
mais autenticamente judeu.
Ajudado por ele, temos um
contato mais próximo com

Faleceu sua esposa, a Rebetsin Chaya Mushka.

seu interior judaico.”

1991 (5751)

Elie Wiesel

depois foi nomeado chefe das instituições centrais de Chabad e trabalhou
ao lado de seu sogro, o Rebe Anterior.

1950 (5710)
Quando seu sogro faleceu, em 10 de Shevat, assumiu a liderança do Movimento Chabad tornando-se o 7º Rebe. Enviou grande número de emissários para todos os lugares do mundo. Hoje são quase 4 mil.

O Rebe declarou: “Chegou a hora da Redenção” e conclamou cada judeu
a se preparar para a vinda em breve de Mashiach.

1992 (5752)
Em 27 de Adar I, quando estava no túmulo do seu sogro, sofreu um derrame que paralisou metade do seu corpo e não mais lhe permitiu falar.
Respondia “sim”ou “não” a perguntas e pedidos lidos por seus secretários.

“O Rebe aceitou a iniciativa espiritual mais ousada…
pro
curar cada judeu com
amor, como em outros
tempos eles eram caçados

1994 (5754)

com ódio…”

Faleceu em 3 de Talmuz. Os chassidim de Chabad continuam a tê-lo como
seu guia e dão sequência à sua obra, difundindo seus ensinamentos.

Lord Jonathan Sacks
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Memórias
UFARATSTA
Levando mensagens de Judaísmo para o mundo, no início da década de 80
Por Rabino Shabsi Alpern

Um robô foi montado na Hebraica para esclarecer dúvidas sobre Purim

No inicio da década de 80 faltou matsá no Brasil, e
o Rebe enviou-nos toneladas durante 3 anos

O novo membro da equipe, Rabino Yossi Alpern,
distribui nas escolas dois CDs de sua autoria em
parceria com Melanie Grunkraut: “A Criação do
Mundo e o Shabat” e “A Festa das Luzes”

A unidade móvel “Mitsva Tank” visitou pequenas comunidades
no sul do Brasil disseminando nossos princípios

12
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Nossa primeira sucá móvel, que na
época era montada em um caminhão.
Na foto, Ivo Koschland, R. Alpern e
Abel Zimberknopf

Um grupo de moças do Beit
Chabad Central percorria as
ruas de SP no “Mitsva Tank”
distribuindo velas e guias para
o Shabat (junho 1981)

Ensinando grupos de meninas de escolas a fazer chalá, aulas que são ministradas até hoje por Sarah Steinmetz
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Projeto Felicidade
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

Palestra no Projeto: Emoções

Teatro: A História do Incrível
Peixe-Orelha
Pela primeira vez o Projeto Felicidade proporcionou um
programa noturno aos seus convidados. Após jantarem
na sede perguntaram-lhes se estavam cansados, e como
era de se esperar, a resposta veio rápida e forte: “Não”.
Com tudo já planejado propuseram: “Querem ir ao teatro?” Aplausos, gritinhos de alegria, felicidade geral. Lá
foram todos rumo ao Shopping Eldorado para assistir “A
História do Incrível Peixe-Orelha”, inspirado no livro de
Edson Natale.
O musical conta a história de um raro e sábio peixe que
convocou os bichos dos mares para dar seu recado: a
preocupação com a poluição dos mares e o desperdício
da água. Além da mensagem de conscientização da preservação do meio ambiente, a peça prendeu a atenção da
criançada pelas belas e coloridas fantasias.

No dia 30 de abril a facilitadora de Pathwork, Luciana Zapata, esteve na sede do Felicidade para falar
sobre “Emoções”. Luciana explicou o significado de
Pathwork, um caminho de autoconhecimento e evolução pessoal, e afirmou que “uma pessoa madura, equilibrada e feliz tem todos os seus lados bem
desenvolvidos: físico, mental e emocional”. A partir
daí discorreu sobre o tema respondendo às dúvidas
que surgiam por parte do voluntariado. O sucesso da
palestra foi tão grande que ainda este semestre está
programado um novo encontro.

Luciana Zapata com Flávia Bochernitsan

Cinema 3D
Sempre que entram em cartaz filmes infantis, o Projeto
leva as famílias para assistir. Em abril, além de “TaináUma Aventura na Amazônia” tiveram oportunidade de ver
“Os Croods”, em 3D. A grande maioria nunca tinha ido ao
cinema, muito menos assistido filmes tridimensionais. A
empolgação foi geral, pais e filhos estavam ansiosos com
seus óculos esperando a sessão começar para ver o que
iria acontecer. Vibraram com as situações nas quais os
personagens pareciam sair da tela.
14
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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.

Flávia com Ricardo Setyon e Antonio Gouveia

Anuário Brasil Futebol
A Editora Décor Books promoveu um coquetel no Terraço Itália para o lançamento do anuário “Brasil Futebol”. A
ideia do livro partiu de Antônio Gouveia, editor-chefe da
Décor, que após conhecer o Projeto Felicidade, apresentado pelo jornalista e membro da Soccerex-Brasil, Ricardo Setyon, aceitou imediatamente incluir uma propaganda de duas páginas do Projeto Felicidade no Anuário.
Além de diversos jogadores e parceiros, também estava
presente o Ministro dos Esportes Aldo Rebelo.

O Ministro dos Esportes Aldo Rebelo entre os ex-jogadores Cafu e
Edu Gaspar

Reciclaluxo
Quatro amigas se uniram e fundaram o site Reciclaluxo.com – um novo conceito de comércio eletrônico de

itens de luxo seminovos, com 100% da renda revertida para instituições beneficentes parceiras. No dia 7 de
maio na loja Tools and Toys do Shopping Cidade Jardim foi promovido um lindo coquetel para comemorar
o sucesso de vendas do primeiro semestre. Na ocasião
o Projeto Felicidade ao lado de outras quatro entidades
foram convidadas para receber suas doações.

Acima, da esquerda para a direita, Adely Hamoui,Tatiana Dayan, Mônica Dayan e Roberta Klein. Ao lado, Flávia Bochernitsan com Natalie Klein e Jeanete Roizman
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a construção do terceiro templo

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

Neste mês em que relembramos os dois templos de Jerusalém, nos
perguntamos: como será a construção do terceiro?

Por Rabino Shamai Ende
Quando o povo de Israel estava peregrinando pelo de- donosor, rei da Babilônia, e após 70 anos de exílio, o
serto, logo após a outorga da Torá, D’us ordenou-lhes povo de Israel retornou à Terra Santa, e sob a liderança
que Lhe construíssem um santuário (Mishcan), como de Ezra e Nechemia, os líderes do povo judeu reconsconsta (Shemot 25:8): ”Façam para Mim um santuário, truíram o segundo Templo no mesmo local do primeie Eu irei pairar dentro dele”. Esse santuário foi edificado ro, sendo este posteriormente reformado pelo rei Hepelo povo e era móvel para poder ser transportado pe- rodes. Este teve 420 anos de duração, até ser destruído
las 42 etapas da trajetória de nosso povo pelo Deserto pelos romanos em 68 da e. c., e até hoje esperamos sua
do Sinai durante 40 anos. Ao entrarem na Terra Santa, reconstrução.
Sobre a construção do terceiro Temeste foi montado na cidade de Guilplo Sagrado há ideias contrastantes.
gal, onde ficou durante 14 anos, enO
sagrado
Zohar
afirma
O sagrado Zohar afirma que enquanquanto o povo conquistava e repartia
que enquanto os primei- to os primeiros templos foram edifia Terra de Israel entre as tribos. Em
seguida foi construído um santuáros Templos foram edi- cados por seres humanos, o terceiro
será uma edificação Divina. Enconrio fixo nas mesmas dimensões do
ficados
por
seres
humatramos também no Talmud e no miMishcan na cidade de Shiló, que durou 369 anos até ser destruído pelos
nos, o terceiro será uma drash algumas fontes que afirmam
que o templo já está no Céu, exatafilisteus na época de Eli, o sumo-saedificação Divina.
mente acima do local dos primeiros,
cerdote.
pronto para se materializar. Vale friNos próximos 57 anos não havia um
local fixo para o santuário, sendo que a arca sagrada sar, que aqui o conceito ‘céu’ não se refere ao céu físico,
com as tábuas da lei era colocada em locais temporá- mas a níveis espirituais mais elevados. Por outro lado,
rios. Até que o rei David decidiu construir um templo encontramos fontes talmúdicas, e também como afirpermanente, adquirindo um local no Monte Moriá em ma Maimônides, Mashiach irá construir esse templo.
Jerusalém, com o dinheiro arrecadado por todo o povo Os comentaristas explicam que Mashiach irá iniciar esta
de Israel, para que esse local pertencesse a todos por edificação, e logo após colocar os portões, o Templo
igual. Na prática, não foi o próprio rei David que edificou Celestial irá se materializar sobre este.
o Templo, mas seu filho Shlomo, que o fez por ordem Já que essa será uma edificação diferente de todos ouDivina. Desde o momento em que a arca sagrada foi co- tro santuários, terá duração eterna, e seu tamanho, de
locada nesse Templo, jamais a presença Divina aban- aproximadamente 2,25 km2, conforme as profecias de
donou o local, e mesmo atualmente, quando o Templo Yechezkel, será 36 vezes o tamanho do segundo Temestá destruído, o lugar continua sagrado como na época plo, que já era maior que o primeiro.
de sua construção.
Esperamos presenciar muito em breve essa edificação,
O primeiro Templo de Jerusalém teve a duração de 410 com a iminente revelação de Mashiach, que irá transforanos, sendo então destruído pelo exército de Nabuco- mar este período de luto em dias de alegria.
16
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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!
Neste mês não há nenhuma festa judaica em nosso calendário. No
entanto, temos muito a celebrar.
Basta olhar e sentir os milagres que ocorrem conosco a todo instante e agradecer a D’us pela maior celebração existente: a vida!
Nós possuímos esta escolha: manter nossos olhos abertos!
Yael Alpern - diretora

Steluta Radulescu é um exemplo de
força e superação. Perdeu seu único filho
(Israel Radulescu z”l) há pouco mais
de um ano, mas sua vontade de viver a
mantém ativa e com ótima memória.
No dia 18 de junho, se D’us quiser, ela
completará 90 anos com muita saúde.
Mazal Tov!

As voluntárias Célia Sassoon (à esquerda) e Kátia Weschler (à direita), com
Yael Alpern, visitam a doce senhora Catalina Avella, que comemorará seus
83 anos em 26 de junho.

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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A ASTROLOGIA É CASHER?
O judaísmo aponta para tempos e circunstâncias auspiciosas e outras não; imbui nosso caráter com determinados traços e tendências.
Embora a astrologia seja proeminente na filosofia rabínica, a lei judaica adverte contra procurar conselho de astrólogos.
Se a astrologia é uma ciência verdadeira, por que não consultá-la?

P

or toda a Torá, Talmud e Código da Lei Judaica
existem descrições fascinantes de como D’us canaliza Sua força de vida em nosso mundo por intermédio de corpos celestiais.
Confiar na astrologia poderia levar alguém a concluir que
a natureza tem uma vida própria, e que as esferas celestiais têm poderes independentes da vontade de D’us
quando, na verdade, estas nada mais são que uma manifestação da vontade Divina.
Quando alguém está conectado à Torá e cumpre seus
mandamentos, está diretamente ligado ao sobrenatural,
suplantando as influências das forças astrológicas.

É POSSÍVEL PREVER O FUTURO?
Vários povos idólatras supervalorizavam os astros acreditando em seu poder de influenciar e mudar a vida
das pessoas. Por isso, os adoravam oferecendo-lhes
sacrifícios e reproduzindo suas imagens em estátuas.
O Talmud declara: “Ein mazal leisrael”, “Não existem signos para o povo de Israel”. Isso significa que o programa
“escrito” nas estrelas e nos astros não fixa obrigatoriamente nosso destino.
A sorte da pessoa está ligada à data de seu aniversário judaico, ocasião em que torna-se mais forte e reluz a partir
18

do nível supra consciente da alma até a sua consciência.
O mazal (sorte) lhe dá força para utilizar ao máximo seu
poder de livre arbítrio.

ALGUNS PRINCÍPIOS GERAIS
O zodíaco é uma faixa imaginária no céu, representando
doze constelações, através da qual o sol e os principais
planetas movem-se ao longo do ano. Cada constelação,
ocupando 30 graus, é representada por um sinal, quase
todos com o nome de um animal (daí o zodíaco, do grego
zoon, uma criatura viva). Os antigos caldeus, babilônios,
egípcios etc., endeusavam e adoraram o sol, a lua, os planetas e as estrelas. Isso era bastante natural, tendo em
vista o tremendo poder do sol e da lua, em sua influência
direta sobre as estações do ano, clima, culturas, marés
etc. Eles assumiram que esses corpos celestes e todos
os planetas e estrelas exerciam influências vitais na natureza, incluindo a humanidade. Os doze signos do zodíaco
formaram a base para a astrologia e deram origem a várias outras superstições. Uma das crenças básicas decorrentes dessa idolatria é o fatalismo, ou seja, que o caráter,
conduta e destino de uma pessoa é determinado pela estrela em que ela nasce.
Desnecessário dizer que todo o conceito de idolatria e
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tudo o que está relacionado a ele é repugnante para o judaísmo, religião baseada no monoteísmo em sua forma
mais pura – a existência de um D’us, o único Criador de
todo o universo.
O monoteísmo judaico remonta ao pai de nossa nação
judaica, Avraham. Embora tenha nascido em meio a um
mundo idólatra, ele logo rejeitou a idolatria e proclamou
a existência de um Dus, e dedicou-se completamente ao
Seu serviço. Ao ligar-se a Ele e colocar-se sob Seus cuidados, Avraham transcendeu às forças da natureza e à influência das estrelas. Assim, lemos: “E D’us trouxe Avraham
para fora” etc. (Gn 15:5). Nossos Sábios veem aqui uma
alusão ao fato de que D’us isentou Avraham da influência
dos astros, assegurando-lhe que, independentemente do
que as estrelas possam dizer sobre o seu destino, o novo
Avraham, o crente em D’us, e seus filhos depois dele, não
estariam sujeitos às leis da natureza, mas estariam sob a
providência direta do próprio D’us.

INTERVENÇÃO DIVINA
Depois de séculos de escravidão no Egito, em uma cultura completamente idólatra, o povo judeu foi libertado
por intervenção Divina, desafiando todas as leis da natureza, por meio de uma série de milagres (as dez pragas, a

passagem da mar etc.). E quando eles receberam a Torá
no Sinai, sete semanas mais tarde, os dois primeiros dos
Dez Mandamentos proclamaram a unidade e a onipotência de D’us, bem como a proibição de qualquer forma de
idolatria, como a própria base do judaísmo. A humanidade
em geral, tendo rejeitado a Torá, continuou sob a influência dos astros e as leis da natureza, embora, é claro, estes
não são mais do que os agentes e instrumentos de D’us.
O povo judeu, no entanto, em virtude de sua ligação com
D’us e Sua Torá, como mencionado acima, não está sujeito às leis da natureza da mesma forma como as outras
nações.
A existência milagrosa do povo judeu ao longo da história
é um testemunho claro desse fato.

OS SIGNOS DO ZODÍACO
As constelações zodiacais eram conhecidas pelos antigos
judeus desde Avraham. No entanto, com a rejeição da astrologia, elas assumiram um contexto e significado completamente diferente. Os doze signos associaram-se aos
doze meses do ano e às festas que neles ocorrem.
Por exemplo, no signo de Áries, o carneiro está relacionado com o sacrifício do cordeiro pascal, o primeiro realizado no Egito na véspera do Êxodo, como a expressão de
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completa negação da idolatria egípcia, em que o cordeiro
era uma divindade sagrada. Gêmeos está relacionado às
duas tábuas com os Dez Mandamentos e também representando a Torá escrita e a Torá oral, simultaneamente
concedidas por D’us no Monte Sinai, no mês de Sivan.
Libra, a balança tem relação com o Dia do Julgamento
(Rosh Hashaná), quando D’us avalia as ações do homem
no mundo. De forma semelhante são os outros signos do
zodíaco relacionados aos meses no calendário hebraico.
A palavra em hebraico mazal é a forma transitiva do verbo
“nazal”, fluxo, daí a origem etimológica de mazal, como
substantivo. Significa “planeta” ou um grupo de estrelas,
porque por meio deles vem a influência Divina para o
mundo, um fluxo contínuo de existência e vida.

MAZAL
Assim, mazal pode significar várias coisas: a) planeta, estrela, constelação; b) a influência planetária, em que as
estrelas servem como instrumentos, ou forças, através da
qual D’us controla a natureza e os destinos das nações.
Como os judeus não estão sujeitos à influência planetária,
a expressão conhecida “mazal tov” deve ser entendida no
sentido da boa influência (Divina), e não no sentido popular, mas equivocado de boa sorte, já que não acreditamos que as coisas acontecem por acaso, mas pela Divina
20

Providência. Enquanto o fatalismo não existe no judaísmo, a predestinação, em um sentido limitado, é válida.
Nossos sábios do Talmud declaram que antes de uma
pessoa nascer, todos os aspectos de sua vida, exceto o
moral, está predeterminado. Isso é muitas vezes chamado mazal. Aqui, o mazal se aproxima do conceito astrológico, no entanto, é bastante distinto na medida em que
não é fatal ou necessariamente irreversível. Por meio da
oração ardente e méritos especiais esse mazal pode ser
alterado por D’us. Às vezes, uma mudança de lugar pode
modificá-lo.
O termo mazal é por vezes usado em relação ao tempo,
no sentido de ser propício. Aqui, novamente, embora superficialmente próximo ao conceito astrológico, é basicamente diferente. O mazal de qualquer mês ou dia ou
um momento não se deve simplesmente a uma configuração fortuita de estrelas num momento em particular,
mas a eventos da história judaica, associados aos judeus,
seus méritos ou falhas em seu relacionamento com D’us.
Isso tem a ver com a ideia geral de “Eit ratzon” – um tempo de disposição divina favorável. Nem todos os momentos são iguais.
Há certos dias que D’us distingue como especialmente
propícios, como o Shabat, Yom Tov, os Dez Dias de Arrependimento etc. ou datas que tenham assumido um
significado especial no curso da história judaica. Há mais
uma conotação de mazal, no sentido de “Anjo da Guarda”, como: ‘a pessoa tem um mazal’ (i.e. seu anjo intercedendo em seu favor) para se referir ao fato de que
toda boa ação realizada por uma pessoa cria um anjo que
serve como um advogado em seu nome perante a Corte
Celestial.
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O mazal de qualquer mês ou dia ou um momento não
se deve simplesmente a uma configuração fortuita de
estrelas num momento em particular, mas a eventos
da história judaica. São associados aos judeus, seus
méritos ou falhas em seu relacionamento com D’us

REFLEXO DA ALMA
Na literatura Chabad, encontramos uma explicação mais
profunda da mazal particular de um judeu, que é concebida em termos da própria essência da alma do judeu. Resumidamente, a explicação é a seguinte: a alma, sendo
infinita e sublime, não é completamente incorporada ao
corpo físico. Somente um reflexo da alma se resume a
informar e animar o corpo, enquanto que o aspecto essencial da alma permanece mais diretamente ligado a
D’us, e está conectado à pessoa de uma maneira periférica. Esse aspecto essencial da alma é chamado mazal, porque é a fonte de influência para a região inferior
da alma, que é no corpo. É a fonte das mais sublimes
experiências intuitivas e inspirações, muitas vezes chegando inexplicavelmente, sem causa ou razão aparente, como quando um judeu, muito alienado da Torá, ou
sem exposição prévia a ela, de repente sente um desejo de encontrar o seu caminho para D’us. Temos uma
referência a isso no Talmud na declaração “Embora ele
não veja, sua mazal viu.” Em termos modernos, pode
ser descrito como um estado superior de consciência,
ou ultra-consciência, em contraste ao subconsciente.
Desses e de outros fatos podemos depreender o que os

sábios nos disseram: “Estamos acima de tais predições.”
A Torá traz: “Tamim tihiê im Hashem Elokecha”, “Seja
íntegro com o Senhor, teu D’us” (Deuteronômio 18:13)
o que exclui a possibilidade de recorrer a astrólogos ou
orientar-se por de horóscopos.
Não nos deixemos ser levados pelos “ventos”, nem as “marés”. Que os astros continuem servindo para definir as estações, orientar embarcações etc. Nossa bússola é outra.
Que a fé que nutrimos em um D’us único seja sempre íntegra e absoluta. Nele devemos confiar nosso verdadeiro
“mazal” – obviamente fazendo nossa parte: nos tornando recipientes dignos de Suas
bênçãos pelo estudo da
Torá e prática das mitsvot… na terra; o mundo das ações.
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Kids
Tudo o que Hashem faz
e' para o bem

C

erta vez, Rabi Akiva partiu para uma
longa viagem. Levou consigo um burro,
um galo e uma vela. O burro, para que
pudesse montá-lo quando estivesse cansado e
para transportar sua bagagem; o galo, para que
o acordasse com o seu canto; e a vela para que,
ao anoitecer, pudesse estudar a Torá sob a luz
da sua chama.
Rabi Akiva levantou-se muito cedo, recitou as
preces matinais e seguiu seu caminho. Viajou o
dia todo e, ao cair a noite e surgirem as trevas,
chegou a uma cidadezinha onde pretendia
pernoitar. Mas não havia pensão no local e,
quando Rabi Akiva perguntou se poderia
dormir na casa de alguém, disseram-lhe:
“Não temos lugar! Siga viagem!”
Rabi Akiva demorou-se na rua, na escuridão e
ao relento, mas ninguém o convidou a entrar.
Apesar disso, falou:
“Tudo o que Hashem faz é para o bem.”
Ele não quis permanecer numa cidade como
essa, habitada por pessoas que não praticam
hospitalidade e dirigiu-se para uma floresta
nas proximidades. Ali escolheu um lugar sob
uma árvore, acendeu a vela, alimentou o burro
e o galo e depois sentou-se para estudar a Torá
até que se esqueceu completamente de que
estava sozinho no mato, na escuridão da noite.
De repente, Rabi Akiva escutou um terrível
rugido.

Logo em seguida, viu um imenso leão sair de
trás de uma árvore e devorar o burro. Ele ainda
estava estupefato quando, repentinamente,
um tigre apareceu e comeu o galo. E antes que
tivesse a chance de salvar o galo das garras da
fera, uma rajada de vento súbita apagou a vela,
deixando-o na mais completa escuridão.
Rabi Akiva ficou sem o burro, sem o galo e sem
a vela. Mesmo assim, falou:
“Tudo o que Hashem faz é para o bem.”
Naquele momento, ouviu um grande tumulto
e gritos vindos da cidade. O que estaria
acontecendo lá?
Inimigos atacaram a cidade e levaram todos os
seus habitantes como prisioneiros. Passaram
pela floresta onde Rabi Akiva estava, mas,
devido à escuridão, não puderam vê-lo, e
assim, ele foi poupado.
Rabi Akiva disse:
“Agora todos reconhecerão que tudo o que
Hashem faz é para o bem. Se o leão não ti
vesse devorado o burro, ele teria zurrado; se
o tigre não tivesse comigo o galo, ele teria
cantado; e se o vento não tivesse apagado a
vela, ela teria iluminado a escuridão; então os
soldados teriam me encontrado e me levariam
prisioneiro também.”
Rabi Akiva agradeceu a Hashem por lhe ter
salvo a vida e seguiu seu caminho em paz.

Extraído do livro: “Nossos Sábios Mostraram o Caminho”, Yocheved Segal, Editora Chabad
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Respostas na página 27

Ilustração Leandro Spett

Jogo dos 7 erros
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parshiyot do mês de Junho
1/JUNHO

Shelach
O trágico episódio dos espiões é um dos eventos
mais frustrantes e intrigantes que a Torá registra.
A explicação é bastante clara: o povo judeu não perdeu a fé somente em Hashem; eles perderam também a fé em si mesmos! Ficaram sem a perspectiva
saudável sobre qual era seu verdadeiro valor, sobre
quem eles realmente eram. Se tivessem compreendido o grande amor que Hashem sentia por eles,
teriam se considerado como beneficiários merecedores do mais precioso dos presentes, a Terra de
Israel.
8/JUNHO

Corach
Corach tinha muitos seguidores, dentre eles chefes
das tribos, mas a maioria dos que o apoiavam vinha
da tribo de Reuven. Por que Reuven se deixou atrair
pelo movimento de Corach mais do que qualquer
outra tribo? Rashi explica esse fenômeno com a
máxima do Talmud “Infortúnio para o perverso,
infortúnio para seu vizinho.” Como a tribo de Reuven acampava ao lado da família Corach Levita de
Kehat, os Reuvenitas eram muito influenciados por
Corach.
O Rambam escreve: “Deve distanciar-se do perverso que caminha nas trevas, para que não aprenda
com suas maneiras”.

vazia, mas quando cultivada pode produzir um exuberante deserto.
Podemos aprender com o fato de a Torá nos ter sido
outorgada no deserto que, como seres humanos,
temos enorme potencial. Para desenvolver aquele
potencial devemos nos embeber, cada vez mais,
com a Torá.

22/JUNHO

BalaC
O Talmud (Tratado Berachot 12 b) declara que os sábios queriam incluir a porção da Torá desta semana,
Balac, em nossa recitação diária da prece Shemá. A
pergunta, claro, é por quê? O que há de tão especial
na porção Balac que justifique sua recitação diária
em uma das preces mais importantes? A resposta
pode ser encontrada em um versículo específico:
“Eles são uma nação que se ergue como um leão
jovem” (Números 23:24).
Nós nos erguemos sempre como um leão. Não importa quantas vezes tenhamos caído, sempre nos
levantamos. Esta é a característica da nação de Israel. Os profetas nos chamaram de “uma nação de
sobreviventes”.

29/JUNHO
15/JUNHO

Chucat
Ao final da porção desta semana da Torá, em louvores cantados ao poço que os seguiu no deserto,
os Filhos de Israel relacionaram suas viagens. A
lista começa com sua jornada a partir de um local
chamado Midbar (deserto) até um lugar chamado
Matana (literalmente presente) (Números 21:18). O
Midrash entende Matana como se referindo à Torá,
o supremo presente de Hashem aos Filhos de Israel. Segundo essa interpretação, essa passagem aludindo às suas viagens também se refere ao recebimento da Torá no deserto. Surge então a pergunta:
por que a Torá foi outorgada no deserto, local estéril
e desolado? Uma possível resposta seria que o deserto representa o grande potencial de toda pessoa.
Quando deixada sozinha nada mais é que uma terra
24

Pinchas
Iniciamos a porção da Torá desta semana que recebeu o nome de Pinchas pelo seu ato corajoso. Aqui
lemos sobre a recompensa de Hashem a Pinchas
– uma bênção de paz e eterna Kehuná, sacerdócio.
Por que esse ato corajoso foi discutido semana passada em parashá Balac e sua recompensa é descrita
esta semana na parashá Pinchas?
Pinchas não agiu por autogratificação. Ele não fez
isso porque queria ter uma porção da Torá com seu
nome, fez apenas pela santificação de Hashem e
de Seu povo. Ao separar a ação de Pinchas da sua
recompensa, a Torá está nos ensinando que Pinchas não previu, ou nem mesmo se preocupou, em
ganhar uma recompensa de Hashem. Sua ação se
destacou por si mesma, pelo próprio mérito.
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Pode nos contar um pouco de sua trajetória: onde nasceu, o que estudou e o que o trouxe ao Brasil?
Nasci atrás da “Cortina de Ferro”, antiga Tchecoslovaquia.
Ao cair o regime eu tinha 15 anos e resolvi viajar para os
países ocidentais europeus. Aprendi russo, inglês e alemão e estudei Comércio Internacional para ampliar meus
horizontes. Cursei Economia e Administração em Praga,
com especialização em Relações e Comércio Internacional. Fiz pós-graduação em Turim e entrei no Grupo Fiat,
no desenvolvimento da rede de concessionárias IVECO.
Em 2001 chegou a hora de dar um grande passo intercontinental. Fui transferido para o Brasil e aqui conheci o Beit
Chabad Central, o Rabino Alpern, a minha nova casa e família, meus sogros, que são como meus pais. Casei com
minha esposa Daniela, e assim teve início a nossa linda
família com filhos carinhosos, David, Rafael e Maya.
Como foi sua adaptação do ambiente europeu para o estilo de vida brasileiro?
A Itália possui muitas características similares ao Brasil, o
que me ajudou muito em minha adaptação. Tendo passado pela “preparação latina” na Itália, só faltou uma adequação à língua portuguesa e ao clima tropical. O idioma
consegui transpor em alguns meses, já o clima demorou
um pouco mais. No primeiro ano estava ansioso pela chegada do inverno, para logo descobrir que aqui isso não
existe. Porém, mesmo o clima tropical não conseguiu
eliminar o meu amor pelos esportes invernais como ski,
snowboard e hóquei. Troquei os equipamentos de gelo
pelos de rodas e assim consegui ensinar os meus esportes preferidos aos nossos filhos, mesmo sem neve.
Com que frequência você vem ao Beit Chabad Central e
por que o elegeu como local para rezar?
Frequento o Beit Chabad três vezes por semana, e nos
chaguim, quando estamos em S. Paulo. Minha escolha é
um clássico amor à primeira vista, graças aos carismáticos
Rabino Alpern e D. Esther z”l, que me acolheram com carinho. Ela teve um papel importante na vida da minha esposa, e portanto, da nossa família, assim como a Sarah e o
R. Avraham, que estão sempre ao nosso lado. Nossos amigos, R. Dani, R. Yossi e muitos outros membros da equipe fazem do BC um lugar singular em todos os sentidos.

PETR KOLAR

7perguntas
Como se sente no meio chassídico?
Os chassidim fazem parte integral do BC, e sinto-me muito bem entre amigos religiosos, inspirado e seguro, pois
isso só traz coisas boas. Um ambiente bom tem impacto
direto nas nossas decisões, sentimentos e consequentemente nas nossas vidas. É essencial frequentar esse ambiente tão inspirador.
Por ser genro do presidente de nossa entidade, você
acha que as pessoas o tratam com distinção?
Espero que não! Se alguém me trata diferentemente só
porque sou genro do nosso presidente, por favor pode
parar já…
O que o levou a mudar seu estilo de vida ?
Desde o início D’us me guia nesse caminho. Foi Ele que
me levantou do mitsraim “vermelho”, me fez conhecer
minha maravilhosa esposa, minha nova família, atravessar o oceano, sentir o calor do judaísmo e viver todas essas alegrias e bênçãos, graças a D’us. A minha vontade de
aperfeiçoamento pessoal continua transformando-me
hoje, nos anos passados, e continuará assim para sempre,
B’ezrat Hashem.
Teria sugestões para a Associação Beit Chabad do Brasil, visando melhorias? Quais?
É difícil sugerir qualquer melhoria para algo tão especial
como o Beit Chabad Central, lugar tão inspirador, completo e ao mesmo tempo contemporâneo, sempre bem arrumado e bem localizado. Acho que todos nós precisamos
trazer cada vez mais almas para esta fonte de judaísmo,
divulgando e espalhando os momentos maravilhosos que
vivemos no Beit Chabad Central. Hatzlachá!
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ENCONTROS COM O REBE

Trabalho de Amor
Um professor de uma escola britânica visitou o Rebe para uma audiência privada.
Como é protocolo na yechidut, ele entregou ao Rebe seu bilhete, destacando algumas das suas inovações e seu sucesso na sala de aula durante o último ano.
Após ler o bilhete, o Rebe ergueu os olhos e estudou-o durante um momento, embora estivesse sem seu sorriso radioso e contagiante. O professor disse: “Rebe, o
senhor parece um pouco triste ou desapontado, estou fazendo algo de errado? É
algum problema com minha maneira de ensinar?”
O Rebe respondeu gentilmente. “Embora esteja claro pelo seu relatório que você
está trabalhando com muito empenho, e leva seu trabalho a sério, não estou sentindo que encontra alegria em seu trabalho.”

Não basta fazer algo muito bem, a chave do sucesso é amar o que faz.

q
Visão Compartilhada
Um rapaz e uma moça estavam pensando em se casar. Estavam inseguros, porém,
se o relacionamento seria viável, porque seu nível de observância judaica era bastante diferente. Pediram conselho ao Rebe. Em sua carta, a moça mencionou um certo
estilo de vida que seu namorado valorizava muito, e escreveu que embora o amasse,
ela não poderia acomodar a mudança que ele queria.
O Rebe respondeu: “Antes que um casal decida se casar, o homem deve ter uma
real compreensão daquilo que a mulher mais deseja em sua vida, e ela deve ter um
verdadeiro entendimento daquilo que o homem mais deseja na dele. Cada um deve
conhecer a visão do outro para a sua vida, e apoiá-la cem por cento.
“Eles não precisam necessariamente partilhar a mesma visão para suas vidas indivi
duais, mas devem desejar genuinamente que o outro consiga realizar sua visão.
“Quando um casal tem isso, há um vínculo; há um alicerce para um casamento duradouro.”

Embora os sonhos dela possam ser diferentes dos seus, o verdadeiro
amor pode ser conseguido apoiando-os, não dissolvendo-os.

q
Impacto Máximo
Um casal observante que morava em Minnesota escreveu ao Rebe pedindo conselho se deveriam se mudar para Nova York ou permanecer em Minneapolis. Era muito
mais fácil levar uma vida judaca religiosa em Nova York, escreveram eles.
O Rebe os aconselhou a permanecer em Minneapolis porque: “Nova York já tem
muitos judeus observantes; em Minneapolis sua presença terá um impacto muito
maior.”

Onde você pode causar o maior impacto?
Histórias extraídas do livro “The String and the Flame”, Jewish Educational Media, 2013
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NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo casamento de Deby e
Shaykee filhos do R. Yitzchak Michaan e
R. Yitzchak Zeev e Shterna Sara Farkash
w Nasceu Yael, filha de Chana e R. Mordechai
Segal. Mazal Tov também aos avós R. David e
Simcha Azulay e Ariel e Shoshana Segal
w Parabéns pelo Brit Milá de Ariel, filho de
David e Odélia Turkie e neto de Sofia e André
Avni e Fifi e Isaac Turkie
w Nasceu Yecheskel filho do R. Moti e Chani
Begun. Mazal Tov à avó Regina Goldsztajn e
a R. Henrique e Regina Begun

w Nasceu Raphael Issachar
filho de Gerson e Ariela Kogan.
Parabéns também aos avós Dr.
Ernesto e Dora Kogan e José Esses
w Parabéns pelo nascimento de Ezra
Chaim filho de David e Rivka Frida de
Andrade e neto de Ezra e Sarah Esses
w Nasceu Tommy filho de Keren e Ricardo
Breslauer. Mazal tov também aos avós Rosita
e Alan Blau e Joaquim e Olga Breslauer
w Mazal tov pelo nascimento de Rivka Chava,
filha de Sara e Abi Katri e neta de Sonia e
Gilberto Zejger e R. Nissim e Rivka Katri

ANIVERSARIANTES DE JUNHO *
David Mesnik
Shmuli Schildkraut
George Zausner
Nachman Stulman
DovBer Nurkin
Michel Gruenberg
Peter Breuer
Leo Kauffman
Ivo Illoz
Mendi Savoia
Ricardo Preter
Michel Rosenthal
Noriel Eliezer
Yossi Brand
Marcelo Roitburd
Michel Liberman
Marcelo Copeliovitch
Avi Kuszer
Levi Yitschak Benzecry
Chaim Ossowiecki
Jairo Lichewitz

23 Sivan
23 Sivan
24 Sivan
24 Sivan
25 Sivan
27 Sivan
29 Sivan
30 Sivan
3 Tamuz
3 Tamuz
4 Tamuz
5 Tamuz
5 Tamuz
7 Tamuz
7 Tamuz
7 Tamuz
8 Tamuz
10 Tamuz
12 Tamuz
14 Tamuz
16 Tamuz

1 jun
1 jun
2 jun
2 jun
3 jun
5 jun
7 jun
8 jun
11 jun
11 jun
12 jun
13 jun
13 jun
15 jun
15 jun
15 jun
16 jun
18 jun
20 jun
22 jun
24 jun

Jairo Wajs
Milton Abramovich
Daniel Azulay
Jonas Grinspun
Reuven Abergel
Yaacov Guertzenstein
Luiz Gornstein
Marcel Sawaya

16 Tamuz
17 Tamuz
17 Tamuz
17 Tamuz
19 Tamuz
19 Tamuz
22 Tamuz
22 Tamuz

24 jun
25 jun
25 jun
25 jun
27 jun
27 jun
30 jun
30 jun

Respostas do jogo dos 7 erros

*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 Shabsi Alpern
Café da manhã com debate de histórias comoventes *

7:45 Yakov Nurkin
Guemará *

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

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

9:30 Yakov Nurkin
Guemará *

16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *

10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

17:45 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde
18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides *

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

PARA MULHERES

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

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)

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

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:

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)

Chassidut

28

Crianças / Jovens

Mística e Cabalá

Farbrenguen

Moral e Ética

Histórias

Porção Semanal

Leis Judaicas

Talmud

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

7:45 Yakov Nurkin
Guemará *

10:10 Avraham Steinmetz
Conceitos na parashá **

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

11:15 Dovber Nurkin
Salmos **

17:45 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

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

QUARTA-FEIRA

13:15 Shamai Ende
Empolgação espiritual *

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

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

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

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

17:45 Dovber Nurkin
Prédica entre as orações da tarde

17:25 Shabsi Alpern
Pirkê Avot

20:00 Dov Pomeroy
Análise geral da porção semanal

17:25 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **

21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA

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

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

Rab. Avraham Steinmetz: avraham@chabad.org.br

17:45 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde *

Rab. Dov Pomeroy: dov@chabad.org.br

19:00 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (moças) **

Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com

20:00 Eliahu Stiefelmann
Bases da filosofia chassídica

Rab. Shamai Ende: yeshivalubavitch@uol.com.br

Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com
Rab. David Lancry: barmitsva@chabad.org.br
Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com
Rab. Guershi A. Goldsztajn: guershiavi@msn.com
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
HUMILDADE
Anivut (humildade) é a pedra fundamental do desenvolvimento do caráter. Sem ela, todos os outros traços, independentemente do quanto possam ser espirituais, são
falhos.
O Rabino de Chernobyl e o Rabino de Rhizin eram muito
amigos, e os chassidim de um sempre visitavam o outro.
Certa vez o Rabino de Chernobyl disse a um chassid do
rabino de Rhizin: “Sou um Rebe mais notável que o seu
Rebe.” O chassid ficou chocado. Essa certamente não era
a maneira de tsadikim falarem sobre si mesmos. No entanto, ele não teve a audácia de pedir uma explicação.
O Rabino de Chernobyl, notando a perplexidade do chassid, disse: “Na última vez em que me encontrei com o
Rabino de Rhizin, trocamos bênçãos. Cada um de nós
desejou que o outro se tornasse um verdadeiro yirei shamayim (pessoa temente e reverente a D’us). Seu rabino já
atingiu isto, embora eu ainda não. Portanto, minha bênção
a ele foi realizada, ao passo que a dele ainda não.” Sorriu e
acrescentou: “Posso apenas concluir que minhas bênçãos
são mais potentes que as dele.”

YETSER HARÁ
Quando falamos sobre uma família que atualmente está
vivendo abaixo da linha da pobreza, podemos nos referir a
uma família que na verdade está vivendo abaixo do padrão
médio mas ainda pode ter uma televisão e um automóvel.
Nas antigas comunidades judaicas da Europa, pobreza era
pobreza. Não havia sistema de assistência social e os pobres não tinham alimentos nem roupas.
Muitos tsadikim iam de aldeia em aldeia angariando dinheiro para os desfavorecidos. Eles também coletavam
fundos para resgatar devedores das masmorras onde o
senhor feudal os tinha atirado por deixarem de pagar aluguel. Quando Reb Baruch de Rike já estava com oitenta

30

anos, ainda se arrastava pelos povoados para conseguir
dinheiro para os pobres. Seus amigos disseram-lhe: “Basta! Você chegou a uma idade em que deveria parar e descansar um pouco. Está idoso demais para ficar fazendo
todas essas viagens.”
O Rabino Baruch respondeu: “Você não é o primeiro a me
dar esse conselho. O yetser hará (má inclinação) precedeu você, e eu disse-lhe: ‘Você é muito mais velho do que
eu, e ainda não se aposentou. Quando desistir de fazer
seu trabalho, então desistirei do meu.’”

CERTEZAS
O mestre chassídico, Rabi Meir de Premishlan, costumava passar muito tempo coletando tsedacá. Alguém perguntou-lhe como podia justificar tanto tempo afastado da
prece e estudo de Torá a fim de angariar dinheiro.
Rabi Meir respondeu: “Certa vez sonhei que estava às portas do Gan Éden (Paraíso). Um erudito de Torá estava requisitando entrada no Gan Éden em virtude de seu estudo
de Torá, e o anjo na porta disse: ‘Devemos primeiro ver
se você estudou Torá com a intenção correta, e não a fim
de receber elogios pela sua erudição.’ Pouco depois outra
pessoa chegou pedindo para entrear em virtude de sua
prece. O anjo disse a ele que deveriam primeiro investigar
se suas preces tinham sido feitas com a kavaná (concentração) adequada.
“Então veio outro homem dizendo que tinha coletado dinheiro para tsedacá e distribuído aos necessitados. Ele recebeu permissão imediata de entrar no Gan Éden, porque
sem considerar qual intenção ou kavaná que ele tinha, as
necessidades dos pobres tinham sido satisfeitas.
“Ao acordar, decidi que passaria muito tempo numa coisa
certa do que fazendo incertezas. É por isso que passo tanto tempo coletando tsedacá.”
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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

22 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

15 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

8 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

Rosh Chôdesh

1 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

24 SIVAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

17 SIVAN

30

23

16

9

2

26

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

16 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

9 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

2 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

25 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

18 SIVAN

24

17

10

3

27

SEGUNDA

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h15

Início 5h33
Término 17h54

18

11

4

28

25

Jejum de 17 de Tamuz

17 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

10 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Farbrenguen

Hilula do Rebe

3 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

26 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

19 SIVAN

TERÇA

JUNHO 2013

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 15h

18 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

26

19

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

19 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Farbrenguen

27

20

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h10
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

20 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h08
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

28

21

Libertação do Rebe Anterior

14
Libertação do Rebe Anterior

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

6 TAMUZ

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

Parashá Pinechas

21 TAMUZ

Shacharit 9h30
Minchá 16h55
Pirkê Avot 6
Término 18h06

Parashá Balac

14 TAMUZ

Shacharit 9h30
Minchá 16h50
Pirkê Avot 5
Término 18h04

Parashá Chucat

7 TAMUZ

Shacharit 9h30
Minchá 16h50
Pirkê Avot 4
Término 18h04

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

7

Rosh Chôdesh
Parashá Côrach

30 SIVAN

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

29

22

15

8

1

Abençoamos o mês de Tamuz

Tehilim
Parashá Shelach

23 SIVAN

SÁBADO

Véspera de Rosh Chôdesh

29 SIVAN

31

Chá da Tarde 15h

13

6

30

13 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

5 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

28 SIVAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

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

22 SIVAN

SEXTA

12 TAMUZ

12

5

29

21 SIVAN

QUINTA

11 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 15h

4 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 15h

27 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

20 SIVAN

QUARTA

