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Há dezonove anos a data de Guimel Tamuz é marcada por farbren-

gens (reuniões chassídicas), palestras e relatos destacando o impac-

to do Rebe Menachem Mendel Schneerson, de abençoada memó-

ria, no mundo judaico. 

O farbrengen realizado no Beit Chabad Central para celebrar a data 

contou com apresentação de vídeo que retratou as realizações do 

Rebe em cada década e como o movimento Chabad-Luba vitch tor-

nou-se referência mundial abraçando as comunidades judaicas em 

todos os continentes. 

Rabino Ilan Stiefelman e Rabino Michael Tacher  ressaltaram a im-

portância do legado do Rebe e como suas bênçãos e orientação têm 

se refl etido no sucesso que ambos têm atingido em prol de suas 

comunidades. 

Rabino Shalom Ber Gourarie deu continuidade ao encontro rodeado 

pelo público que permaneceu até a madrugada para escutar histó-

rias inspiradoras.

O Rebe como líder ímpar de nossa geração continua a inspirar espa-

lhando sua luz de sabedoria e ilimitada bondade, tocando a vida de 

cada pessoa, onde quer que se encontre. 

ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Os negócios podem se tornar uma 

maneira de encontrar um signifi cado 

e revelar a força do mundo que nos 

cerca. Não apenas possuem o po-

der de melhorar a vida humana, mas 

também o de promover milagres e 

boas ações. A luz infi nita oculta em 

locais fi nitos é revelada no momen-

to em que nos lembramos de que o 

propósito da nossa ocupação não é o 

óbvio, fazer dinheiro, mas algo mais 

profundo e elevado, pois somos to-

dos seres espirituais navegando num 

mundo material. Págs. 10 a 13

FARBRENGUEN 3 DE TAMUZ

destaques da edição

VENCEDORES DO SHULCHAN 
SHABAT
Estudar é a recompensa
Pág. 5

9 DE AV
Luto e alegria, destruição e 
reconstrução
Págs. 14 e 15

PERGUNTE AO RABINO
A escolha do Grão-Rabino de Israel
Por Rabino Shamai Ende
Pág. 20

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

anos
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MISSÃO

comunidade Chabad foi fundada com 

o princípio de que todo judeu é igual 

e merecedor de uma experiência 

singular, independentemente de seu nível de 

observância. 

O Beit Chabad Central é dedicado a divulgar a 

beleza de nosso legado milenar.

Mesclando valores tradicionais com técnicas 

contemporâneas, ajudamos pessoas a 

descobrirem mais júbilo e significado nas suas 

vidas. 

Valorizar cada indivíduo por suas qualidades 

únicas é a característica de Chabad, destacando 

nossa filosofia de que cada judeu é um judeu.

Desta forma, mereceremos a vinda de Mashiach 

em breve em nossos dias.

A

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

sempre a seu lado

expediente
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

Ilustrador
Leandro Spett

Circulação
Rosana Dias da Silva

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

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 Sempre a seu lado

UMA INSTITUIÇÃO DO REBE. 

UMA CASA DE TORÁ, ORAÇÃO 
E ATOS DE BONDADE.

QUE SEU MÉRITO NOS PROTEJA.

fique conectado: www.beitchabad.org.br

2 BC NEWS

BCNews_julho_ok.indd   2 25/06/13   12:22



mensagem do Rabino

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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O Dia do Jejum
De todos os nossos dias de jejum, o único mencionado na Torá é o de Yom Kipur 

– o Dia da Expiação. Todos os outros, como o Jejum de Guedaliá, o de 10 de Tevet, 

o de Esther, o de 17 de Tamuz e o de 9 de Av (no próximo 16 de julho), estão asso-

ciados com alguma catástrofe histórica de nosso povo. 

O fato de comemorar o triste evento histórico é por si mesmo notável; um costume 

raramente encontrado em outras nações. Em geral, as nações do mundo não de-

sejam chamar atenção para qualquer grande derrota histórica que tenham sofrido. 

Porém nós “celebramos” nossos eventos trágicos.

O motivo é simples. Nosso relacionamento com D’us é comparado àquele existen-

te entre pai e filho. Filhos às vezes cometem erros, e o pai frequentemente se vê 

obrigado a castigá-los. Ele não faz isso porque os odeia, mas sim porque os ama e 

deseja que sejam bons e felizes. Um filho sábio não odiará o pai por puni-lo devido 

a um erro. Ele refletirá seriamente sobre a ofensa causada ao pai pela sua falha, e 

vai tentar melhorar e assim conseguir maior afeição e amor por parte do pai.

Da mesma forma, entendemos que os problemas e sofrimentos que tivemos no 

passado, e estamos também sofrendo no presente, são uma punição de nosso 

D’us. É por isso que temos uma prece especial no dia de jejum, começando com 

“Nosso Pai, Nosso Rei, pecamos contra Ti.” 

Nosso jejum é a expressão de arrependimento pelo erro; é um tempo para séria 

reflexão, exame de consciência e arrependimento. É um tempo para tomar a firme 

resolução de jamais repetir as mesmas faltas, pecados e transgressões que levaram 

à destruição do nosso Templo e da nossa Terra. É a hora de retornar sinceramente 

a D’us e à nossa Torá.

O objetivo de um jejum é descrito com perfeição por Maimônides:

“Há dias em que todo Israel deve jejuar, por causa das calamidades que aconte-

ceram sobre ele, para despertar nossos corações a embarcarem nas estradas do 

arrependimento, e que nos sirva como lembrete de nossos pecados, e dos erros 

de nossos antepassados resultando nas mencionadas calamidades a eles e a nós. 

Lembrando do que foi dito acima, nos arrependeremos de nossos pecados e me-

lhoraremos nossos caminhos…” .

Ao observarmos corretamente nossos dias de jejum, viveremos para celebrar nossas 

Festas em nossa própria Terra, “como nos dias do passado e nos tempos antigos.”
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Você também pode assistir à 
Série Vídeo Torá Viva online
em www.chabad.org/626747

A NOSSA SINAGOGA

*Veja o horário das velas no verso deste informativo

MINYAN DIÁRIO
Shacharit

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

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira - 17h30

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h30

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

Shacharit – 9h30

Kidush e Farbrenguen – 12h

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

Minchá seguida de Seudá Shlishit com 
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
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!

w Homens, mulheres e crianças estão convidados 
a participar.

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

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

w Bufê de kidush oferecido após os serviços. 

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

CABALAT SHABAT  
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H30

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

 w Dora Kogan, Jaime e Isaac Cynamon (yahrtzeit do pai 

Abrão Cinamon)

 w Beit Chabad Central (cholent Anash)

 w Lauro Brand (yahrtzeit do pai Szymon)

 w Alfredo e Melany Torres (aniversário do Aaron)

 w Rabino Shamai Ende (yahrtzeit do pai Elimelech)

 w Família Gotlieb (yahrtzeit do pai Nathan Itschac)

 w Abrão e Frida Zimberg (55 anos de casados)

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
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Shulchan Shabat
2ª Edição
O Beit Chabad Central promoveu a segunda edição 

do concurso Shulchan Shabat em preparação à data 

de Guimel Tamuz, que marca o yahrtzeit do Rebe, 

de abençoada memória. Mais de cem pessoas parti-

ciparam e quarenta finalistas realizaram a prova.

Os estudos das sichot (discursos) do Rebe compre-

enderam um período de três meses, incluindo aulas 

opcionais ministradas aos domingos pelo Rabino 

Yacov Nurkin.

O resultado da prova aplicada foi de empate entre 

dezesseis moças que atingiram a nota máxima e 

três rapazes. Todos receberam um prêmio em livros 

e foram sorteadas duas passagens para Nova York 

para o grupo feminino, que era maioria, e uma pas-

sagem para os homens.

As ganhadoras foram Chana Soucar, de S. Paulo, 

e Sheina Lezinsky, do Rio de Janeiro. É a segunda 

vez que Sheina participa e também é novamente 

sorteada. 

Três homens empataram com nota 100 e Isroel 

Guerenstadt ganhou a passagem.

O Beit Chabad de Copacabana aderiu a este projeto 

incentivando a participação dos cariocas com aulas 

ministradas duas vezes por semana para seus alu-

nos e frequentadores. Jovens de escolas não judai-

cas também se inscreveram e pela primeira vez es-

tudaram sichot. 

Esses estudos profundos das obras do Rebe tiveram 

adesão de jovens graças ao incentivo de rabinos e 

professores.

O projeto obteve tanto sucesso que, apesar de 

terminado, muitos participantes pediram que se-

jam mantidas as aulas aos domingos de Sichot do 

Rebe com Yacov Nurkin, ministradas no Beit Cha-

bad Central, das 19h30 às 20h30. 

Quem não foi sorteado com uma passagem para 

Nova York certamente também saiu ganhando: 

mais conhecimento e sabedoria na bagagem.

Adultos e crianças, senhoras e jovens moças 
se empenharam na prova
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CHÁ DA TARDE

pinacoteca
O grupo participou de um novo programa lançado pela 

Pinacoteca do Estado: um pacote de visitação monitora-

da para a terceira idade. Levadas por uma perua do Beit 

Chabad Central, as senhoras visitaram uma parte do acer-

vo em um roteiro especial para evitar cansá-las. Paradas 

para descanso foram programadas pela monitora Raquel 

que aproveitava o tempo para tecer comentários sobre a 

construção, história e uso do local no passado. A Pinaco-

teca monta um cadastro de cada grupo indicando o que já 

visitaram para que na próxima vez possa ser traçado um 

novo trajeto de acesso ao acervo. A visita durou duas horas, 

com retorno ao Beit Chabad para um lanche. 

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 va nessakrosenbaum@
chabad.org.br

CHAVEIROS E BIJUTERIAS
No final de maio Sonia Regina foi convidada por Vanessa, 

coordenadora do grupo, a dar mais uma de suas criativas 

aulas a pedido das senhoras que adoram trabalhos manu-

ais. Fizeram chaveiros e bijuterias para presentear paren-

tes e amigos com miçangas e pedrarias trazidas por Sonia.  

DANÇA SENIOR
Berta Beraga é uma profissional contratada pela UNIBES 

onde ensina dança senior, voltada para a terceira idade. 

Ela ministrou uma aula para o grupo com exercícios sen-

tados que foram incentivados pelo som de músicas judai-

cas em ritmos brasileiros, contribuindo para o alto astral. 

Além de ativar a circulação, a dança ajuda a memorização 

pois inclui um conjunto de ritmos que seguem e se repe-

tem em sequência.

FILME
No início de junho a Sessão Pipoca projetou um filme to-

cante: “O Pequeno Traidor” que relata a história de uma 

amizade inesquecível baseada em famoso romance de 

Amos Oz. Apesar de ser um filme antigo, todas se sensi-

bilizaram com a obra, mesmo as que já haviam assistido e 

repetiam a dose. Impossível não se emocionar.
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GASTRONOMIA

Por Dorothea Piratininga

TORTA DE MARZIPÃ

Foto: Yigal Cotter

Muito delicada e 

extremamente fácil 

de preparar, esta 

torta tem sabor 

de festa e é um 

sucesso garantido

MODO DE PREPARAR: 

Numa tigela coloque a manteiga derretida ou 

gordura vegetal, a farinha de trigo, um ovo, a pitada 

de sal e misture bem. 

Forre o fundo e as laterais de uma fôrma de fundo 

falso (25 cm de diâmetro) e leve à geladeira.

Enquanto isso, coloque numa tigela o açúcar, a 

amêndoa moída, 5 ovos e a canela e bata bem até 

obter uma mistura homogênea.

Despeje a mistura sobre a massa e leve ao forno 

médio preaquecido a 150 graus por cerca de 40 

minutos.

Deixe esfriar e polvilhe com açúcar de confeiteiro 

minutos antes de servir.RENDIMENTO:

16 fatias

INGREDIENTES:

w 150 g de manteiga ou gordura

 vegetal

w 180 g de farinha de trigo

w 250 g de açúcar

w 300 g de amêndoa moída

w 6 ovos

w 1 colher de sobremesa de essência 

 de amêndoa

w 1 colher de chá de canela em pó

w açúcar de confeiteiro para polvilhar

w 1 pitada de sal
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TSIVOT HASHEM

MACARRONADA NO SÍTIO

No domingo 9 de junho várias famílias 

levaram suas crianças para passar um dia 

bem divertido no sítio em S. Lourenço da Serra.

Apesar do inverno o tempo colaborou, e o sol 

esquentou o suficiente para todos se divertirem 

no pedalinho, na charrete e no trenzinho.

Não faltaram as artes bem criativas, e desta vez 

até os homens participaram. 

No cardápio: macarronada gratinada bem quen-

tinha com vários molhos, leite achocolatado, ba-

tatas fritas, saladas, frutas e bolos.  

Atenção! Para despedida das férias, no domingo 

28/7 abriremos o sítio com deliciosos hambúr-

gueres, hot dogs e muitos entretenimentos. 

Não perca!

HASHEM

TSIVOT

QUEREMOS MASHIACH AGORA!
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AQUECIMENTO PARA GUIMEL TAMUZ
No domingo, dia 9 de junho (2 de Tamuz), o Tsivot 
Hashem organizou encontro para os meninos em pre-
paração à significativa data de Guimel Tamuz. Após a 
introdução do R. Dubi Nurkin que ressaltou a impor-
tância da data, as crianças ensaiaram nigunim e de-
gustaram pizzas e sorvetes. No dia seguinte, durante 
o farbrenguen, uma mesa especial foi reservada para 
as crianças que participam do Tsivot Hashem onde pu-
deram entoar canções chassídicas, escutar relatos ins-
piradores e assistir a um vídeo especial montado pelo 
Chabad mundial por ocasião da data que marca o fale-
cimento do Rebe.

9 BC NEWS
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CAPA
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MORAL E ÉTICA 
NO COMÉRCIO 
Por Dr. Meir Tamari, ex-Economista-Chefe do gabi-

nete do presidente do Banco de Israel em Jerusalém 

e atual diretor do Centro de Ética dos Negócios na 

Jerusalem College of Technology (JCT)
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Um dos aspectos mais inquietantes da vida judaica, hoje em dia, é a apa-

rente separação entre o comportamento religioso e o comercial. De 

uma forma ou de outra, apesar do ressurgimento dos estudos judaicos 

e do crescente interesse em se levar uma vida plenamente judaica, questões re-

lacionadas à maneira como as pessoas ganham, gastam e distribuem o próprio 

dinheiro parecem ter sido eliminadas do nosso cotidiano judaico.

Quando se estuda o Talmud, a Mishná ou o Chumash que tratam, por exem-

plo, das festividades, da comida casher ou da pureza familiar, ambos, aluno e 

professor, tomam consciência de suas responsabilidades provenientes desse 

estudo, e de sua respectiva transferência à prática. Porém, quando as mesmas 

fontes são estudadas com relação à economia, negócios ou ao dinheiro, infe-

lizmente o assunto é tratado como simples questão teórica ou intelectual, sen-

do-lhe negada qualquer aplicação prática enquanto necessidade religiosa para 

a vida diária. 

RESPOSTAS DA TORÁ
Uma das possíveis causas dessa separação atual é o fato de que grande parte 

do importante material estudado nos vários níveis da educação judaica ainda 

não foi relacionada à vida moderna com a intenção de destacar a sua relevância 

no contexto econômico atual. Superficialmente, vários dos textos rabínicos pa-

recem tratar de uma economia simples e relativa a métodos agrários primitivos 

de ganhar a vida. Eles discutem sobre danos causados por um touro ou buracos 

abertos nas estradas públicas. Também há discussões sobre a reprodução de 

certos animais na Terra de Israel ou ainda sobre remoção de árvores e fecha-

mento de buracos. Nada disso parece relevante para nossas sofisticadas bolsas 

de valores, indústrias de alta tecnologia, telecomunicações e para a economia 

pós-industrial na qual vivemos. 

Seja qual for o motivo, esse fato entra em choque com a teoria e a prática do 

Judaísmo desde o seu início. Através dos séculos, todos os eruditos rabínicos e 

as autoridades haláchicas competentes, como também os estatutos judaicos 

comunais, foram empregados nessa esfera, talvez até mais do que em qual-

quer outro setor da vida judaica. 

Apesar da aparente mudança, um breve relance sobre a nossa sociedade mos-

trará que as questões básicas não foram alteradas. A ganância e a inveja que 

conduziram às rivalidades e ao derramamento de sangue nas épocas antigas 

ainda existem. O desejo insaciável de riqueza do homem continua dominan-

do-o e, por esta razão, deve ser tratado. Assim como os problemas permane-

cem os mesmos, as respostas da Torá também são as mesmas. O que se faz 

necessário é traduzir os textos a fim de demonstrar sua relevância para a nossa 

economia mercantil. 

Os judeus são os portadores da palavra de D’us 

para o mundo. A sua desonestidade nos negó-

cios reflete na desonra, um ato de Chilul Hashem 

(profanação do nome Divino)
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judaísmo e moralidade
A base de qualquer economia é a proteção dos direitos de propriedade de todos 

os envolvidos no comércio: comprador e vendedor, empregador e empregado, 

fomentador e comunidade. Seu efeito prático pode ser observado atualmen-

te em muitos países em desenvolvimento, que não conseguem obter investi-

mentos ou intensificar seu comércio exterior por falta de uma estrutura legal. É 

fácil argumentar que as leis mosaicas contrárias aos negócios desonestos são 

essen ciais à existência do comércio. Isso, con tudo, colocaria a moralidade das 

transações judaicas em equivalência com aquelas dos ensinamentos de outras 

religiões ou, então, em igualdade com qualquer pessoa secular, moderna e 

honesta. Nesse campo, como em muitos outros, não são as semelhanças que 

importam, mas sim as diferenças, que derivam dos princípios judaicos básicos. 

A maioria dos comentaristas bíblicos nota as injunções contra roubo como re-

velações de sabedoria Divina, que vão muito além dos aspectos racionais ou so-

ciais. Por meio dessas leis, a desonestidade se transforma numa transgressão 

contra a vontade de D’us, uma aberração espiritual, acima e além dos aspectos 

legais do crime cometido ou do dano causado. Consequentemente, a retaliação 

Divina deve perseguir esses crimes, assim como acontece com qualquer outro 

desvio humano de Sua lei. 

Este aspecto se torna claro quando lemos o comentário dos sábios talmúdicos, 

mostrando-nos que o destino da geração do Dilúvio só foi selado por causa de 

Chamás (roubo ou furto), mesmo de objetos sem valor intrínseco. O Rebe chas-

sídico de Sochochov perguntou por que seria esta a causa do Dilúvio, uma vez 

que temos conhecimento de que aquela geração realmente cometera os três 

mais graves pecados - idolatria, adultério e assassinato - para os quais a penali-

dade é a morte, enquanto que tal punição não se aplica ao roubo. Respondendo 

a essa questão, ele explicou que o roubo é o começo do esfacelamento de toda 

uma estrutura que culmina nesses três pecados fundamentais. Assim, foi o rou-

bo que selou seus destinos. 

 

crime sem vítimas
Uma vez que os judeus são conhecidos como portadores da palavra Divina para 

o mundo, a sua desonestidade nos negócios reflete na Sua desonra, um ato de 

Chilul Hashem (a profanação do nome Divino). Pela Halachá, somos absoluta-

mente proibidos de tomar qualquer atitude que possa resultar em tal profana-
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Quando o roubo é reconhecido como um crime 

contra D’us, com todas as suas conotações reli-

giosas, então continua sendo um crime, mesmo 

quando a sociedade o tolera ou reconhece áreas 

obscuras socialmente aceitáveis

ção. Assim, o comportamento comercial deve ser examinado minuciosamente 

em função do efeito que possa ter sobre a compreensão e o respeito humano 

por D’us. Isso se expressa positivamente na forma de Kidush Hashem (a santifi-

cação do nome Divino), normalmente associado ao martírio e à perseguição dos 

judeus. No entanto, há o Kidush Hashem também no comércio: nos negócios, 

somos obrigados a nos comportar como testemunhas da Sua grandeza e do 

Seu reino. 

A Halachá também trata desse tema. Contudo, o efeito do crime sobre o pró-

prio criminoso ou o aspecto moral de ações que não podem ser retificadas no 

tribunal são normalmente ignorados em nossa sociedade. Depois de qualquer 

escândalo comercial ou crime relacionado aos negócios, frequentemente ou-

vimos o argumento de que as pessoas devem ter conhecimento de como os 

negócios precisam ser conduzidos e, por isso, as próprias vítimas têm de arcar 

com o peso da culpa. Já foi sugerido que, talvez, tais indivíduos nem deves-

sem estar no comércio. Respeitáveis jornais financeiros chegaram a dizer, por 

exemplo, que o uso de informação confidencial nas transações da bolsa de va-

lores constitui-se num crime sem vítimas; logo, as pessoas que o praticam não 

deveriam ser condenadas. 

A Torá, contudo, tem muito a dizer sobre o dano causado ao próprio ladrão 

pelas suas atitudes, somando-se à questão do prejuízo material causado pelo 

roubo em si. Quando o roubo é reconhecido como um crime contra D’us, com 

todas as suas conotações religiosas, então continua sendo um crime, mesmo 

quando a sociedade o tolera ou reconhece áreas obscuras socialmente acei-

táveis. Furtos, por brincadeira ou simplesmente para causar aborrecimen-

to, mesmo que sejam de objetos insignificantes, são proibidos, porque 

D’us assim o ordenou. 

No mundo dos negócios existem inúmeros exemplos de atitu-

des halachicamente proibidas. Por exemplo, quando produ-

tos com defeitos são vendidos ou quando qualquer forma 

de deturpação está envolvida, sendo omitida ao compra-

dor, o vendedor é culpado de Guenevat Daat (literal-

mente, “roubando o pensamento da pessoa”). 

Que possamos ser corretos nessa área tão de-

licada e assim nosso mundo será um pouco 

melhor.
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HISTÓRIAS DE TISHA BEAV

Assaf, o mais notável dos cantores do Beit Hamic-

dash, viu uma tragédia: o sagrado Beit Hamicdash 

estava em chamas. Os inimigos dos judeus tinham 

entrado no local sagrado e ateado fogo. Os judeus entra-

ram em desespero.

Assaf começou a cantar; “Oh D’us, pessoas estranhas en-

traram em Teu Santuário!”

“Quem está cantando num momento tão terrível?” muitas 

pessoas perguntaram.

“Assaf! Assaf está cantando!”

Estupefatos, todos se voltaram a Assaf:

“Assaf! Nosso sagrado Santuário está ardendo e você está 

cantando?”

“Queridos irmãos, ouçam,” respondeu Assaf. “Tive uma vi-

são maravilhosa. Um rei construiu um palácio maravilho-

so e o presenteou ao seu único filho. Os maiores artistas 

da terra fizeram a decoração do palácio. Os mais luxuosos 

adornos e tapetes foram encomendados. Todos que con-

templavam o palácio ficavam repletos de admiração pela 

sua beleza espetacular. Quando ficou pronto, o príncipe 

mudou-se para lá, junto com seu mestre. Tanto o rei quan-

to seu filho estavam muito felizes. O rei deu ao filho muitos 

servos para cuidarem das suas necessidades. Após algum 

tempo, quando o príncipe viu que tinha tudo que seu cora-

ção podia desejar e nada lhe faltava, começou a esquecer 

seu bondoso pai. Seu comportamento se tornou mau e isso 

levou tristeza ao pai. O rei logo ficou furioso e imediata-

mente destruiu o palácio, rasgou as tapeçarias caras e as 

queimou. O príncipe, em profundo desespero, torceu as 

mãos e assim também fizeram os servos. O professor, po-

rém, pegou sua flauta e começou a tocar…

“Houve uma comoção. Os servos se voltaram para o mestre 

e disseram: ‘O rei destruiu o palácio do filho e você está 

tocando?’

“O sábio professor respondeu: ‘Quando vejo que o bon-

doso rei derramou sua fúria sobre a madeira e as pedras, 

no precioso conteúdo do palácio, mas poupou o seu filho, 

sinto-me obrigado a tocar uma canção de louvor para o rei 

bom e misericordioso.’

“Queridos irmãos”, explicou Assaf depois. “Nós pecamos, 

mas nosso Pai no céu derramou Sua fúria sobre a madeira 

e as pedras do Beit Hamicdash. Ele destruiu Seu local lin-

do, santo, mas não destruiu Sua nação sagrada. Devemos 

agradecer pela Sua grande misericórdia no mesmo instante 

em que Ele está nos castigando. Agora vocês entendem por 

que estou cantando a D’us? Vamos retornar ao nosso Pai 

Celestial de todo coração, e Ele certamente nos devolverá 

nossa terra e reconstruirá nosso sagrado Beit Hamicdash.”

A CANÇÃO DE ASSAF
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Quando o Segundo Templo estava para ser re-

construído, chegou um chamado ao povo ju-

deu: “Todo aquele que deseja participar na sa-

grada obra da construção do Templo que se apresente 

agora!”

Imediatamente houve uma grande resposta de todas as 

partes da terra, todos clamando para poderem contri-

buir com sua parte na reconstrução do Templo Sagrado.

Os sábios pediram permissão para cuidar da construção 

da ala sul, que fi cava no lado direito do edifício, indican-

do que pessoas sábias sempre mostravam sua sabedo-

ria e entendimento voltando-se para a direita.

Os sacerdotes e líderes espirituais da comunidade as-

sumiram a edifi cação da ala norte, onde seria erigida a 

mesa do sagrado pão da proposição, do qual eles iriam 

se benefi ciar.

A classe dos ricos e homens de poder na comunidade 

ordenaram que seus servos e empregados erguessem 

o lado leste, pois eles sempre procuravam um lugar no 

“lado leste”, onde o sol nascia; ali eles poderiam pro-

clamar sua gratidão pelas bênçãos abundantes que 

D’us fazia chover sobre eles. Como eles próprios não 

fi zeram o trabalho mas encarregaram seus emprega-

dos, estes fi zeram a obra sem colocar o coração nela, e 

o resultado fi cou longe de ser um sucesso; o lado leste 

fi cou inseguro e fraco. 

Então vieram as massas dos pobres e, vendo que so-

mente restava a parede oeste para ser construída, pu-

seram mãos à obra para dar sua contribuicão à sagrada 

tarefa de construir o Templo. Estavam gratos por qual-

quer parte ativa que recebessem, e não perderam tem-

po em preparar a argila para formar os tijolos. Dividiram 

alegremente o trabalho entre eles, e o ar fi cou repleto 

com o canto alegre com o qual eles acompanhavam o 

trabalho.

Dispostos mas com humildade, esses pobres homens, 

com suas esposas e famílias, colocaram tijolo após ti-

jolo até que a parede oeste inteira estivesse ali, fi rme, 

ereta, perfeita.

Ao ver aquela “obra de amor” completada, todos eles 

irromperam numa canção espontânea de orgulho, vin-

da de corações alegres e sinceros, e os ecos chegaram 

até os céus.

Anos depois, quando os judeus perderam seu país e in-

dependência, e seu templo Sagrado foi destruído pelos 

inimigos, a sagrada estrutura foi incendiada e reduzida 

a cinzas. Mas quando a fumaça clareou, viu-se que ape-

nas o muro ocidental tinha passado pela destruição, 

um tributo silencioso às massas pobres, que tinham co-

locado coração e alma para transformar em sucesso a 

construção de sua parede.

E no decorrer dos séculos, esse muro ocidental ainda 

está de pé, esperando pelo dia em que os judeus re-

conhecerão a chegada de uma nova era com a recons-

trução da moradia divina na terra: o Terceiro Templo 

Sagrado.

O Muro Ocidental 

15 BC NEWS
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Memórias

Cenas emocionantes dos anos 80
Por Rabino Shabsi Alpern

NOSSO ARQUIVO

Apresentação dos me-
ninos do coral Pirchei 
Chabad sob a batuta de 
Isaac Amar

Uma turma de meninas na casa onde 
funcionava a sede do Tsivot Hashem, 
à rua Capote Valente. Lá promovíamos 
atividades e lazer para crianças, trans-
mitindo a nossa fé brincando

Farbrenguen na casa do Rabino Alpern, antes 
ainda da inauguração de nossa sede. Na foto, 
à direita do rabino vemos o pequeno Miki Al-
pern, seguido de Yaakov Bande, Yacov Nurkin 
e Ivo Koschland. À esquerda do rabino identi-
ficamos Yossi Alpern (de óculos)
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HOMENAGEM A TATIANA BELINKY   1919-2013

Palestras na sinagoga antiga, onde 
hoje é o salão de kidush, farbren-
guens e de festas como também o 
local do Colel Esther Alpern

Nas memoráveis filas de “dólar aos 
domingos”, Rabino Alpern leva um 
de seus netos  para receber a bênção 
do Rebe

Tradutora, autora de diversos livros infanto-juvenis, roteirista e adaptadora de 
obras, Tatiana recebeu o Prêmio Jabuti em 1989 e ocupava a 25ª cadeira da 
Academia Paulista de Letras. Concedeu entrevista para a BC News nº 5 con-
tando como tornou-se colaboradora das publicações do Beit Chabad. 
“Quando soube que um casal abriu um Beit Chabad em S. Paulo, tomei a ini-
ciativa de ir lá me apresentar. Convidada para traduzir alguns textos para a 
revista, sempre fiz isto como cortesia. Desde lá sempre mantivemos amizade. 
Além das traduções eu fazia rimas, quando necessário, do inglês para o por-
tuguês. D. Esther era uma pessoa muito inteligente e exigente, falava russo e 
trabalhamos juntas em incontáveis ocasiões.”
Para Tatiana, nunca se deve subestimar a inteligência de uma criança: “Meu 
prêmio maior é saber que meus livros irão para as mãos das crianças: se elas 
sorrirem, se emocionarem, ou ficarem pensativas, eu ficarei feliz”.
Parte deixando saudades e um acervo de obras e de lições de vida.
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Projeto Felicidade 
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

Da esquerda para a direita, Janaína Falcetta, Érica Santarém e a vo-
luntária Ruby Dodo no Instituto Biodelta

Exposição Mônica 50 Anos:
Projeto Leva Famílias ao MuBE 
O Projeto Feli ci da de levou as famílias que participavam 

da semana à exposição que celebrou o cinquentenário 

da Mônica, de Maurício de Sousa, no MuBE, Mu seu Bra-

sileiro da Escultura. Publicações, desenhos ani mados, 

filmes e jogos de videogame contavam a evolução da 

personagem que marcou época. O grupo curtiu muito a 

exposição lúdica e divertida. As criações de Maurício de 

Sousa chegaram em 30 países, alcançaram a marca de 

um bilhão de revistas publicadas e conquistaram cerca de 

86% do mercado nacional na área de quadrinhos infan to-

juvenis, nas bancas. 

Instituto Biodelta Apoia o Projeto 
Ruby Dodo é voluntária do Feli ci da de desde seu início. 

Encontra sempre uma oportunidade de divulgar o Projeto 

em seus contatos e amizades. Foi desta forma, como fre-

quentadora do Instituto Biodelta, que viu nele uma dessas 

oportunidades após conversar com Érica Machado Santa-

rém, que prontamente quis ajudar.

O Instituto Biodelta atua no processo de prevenção e 

reposição de perda muscular e óssea por meio da mus-

culação, trabalha na recuperação de pacientes em casos 

pós cirúrgicos, contribuindo para melhorar a qualidade de 

vida e condicionamento físico de alunos ou pacientes, no 

caso terapêutico. Dr. José Maria Santarém, reumatologis-

ta e fisiatra, marido de Érica é o médico responsável pela 

avaliação, diagnóstico e programa personalizado de exer-

cícios e fotalecimento. 

Como psicóloga, Érica faz o meio de campo entre aluno, 

paciente e professor acompanhando os treinos e sua evo-

lução. Caso o resultado não esteja a contento, a pessoa é 

avaliada para ser verificado se existe algum fator emocio-

nal como desanimo ou depressão atrapalhando seu de-

sempenho físico.

Érica há alguns anos coloca o cofrinho do Projeto Feli-

ci da de bem à vista e contribui para o Encontro Anual do 

Projeto.

Desta vez ela abriu espaço na recepção para que o Proje-

to Feli ci da de colocasse uma caixa de coleta de doações 

de roupas e brinquedos novos e seminovos para o bazar. 

Janaina Falcetta, que trabalha na parte administrativa do 

instituto, tomou a iniciativa de montar um anúncio incen-

tivando doações para o Projeto que foi veiculado na TV 

interna da clínica. Com isto, acabou sensibilizando os pa-

cientes enquanto assistiam na sala de espera. A caixa aca-

bou transbordando de doações. 

Ao ser indagada sobre como consegue tantas adesões 

ao Projeto em seus contatos, Ruby responde: “Quando a 

causa é boa e não é para a gente, é fácil pedir.”

Seis Lembretes 
para você aprender, guardar e aproveitar

Com Rabino Shabsi Alpern
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B”H

Seis Lembretes 
para você aprender, guardar e aproveitar

Com Rabino Shabsi Alpern

26ª26ª

RESERVE A DATA

Divisão Feminina Chabad

Convite: R$ 30,00
Informações com Mônica, 

em horário comercial

Tel: (11) 3081-3081

20 de agosto

Terça-feira 

às 14h

Buffet França
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PERGUNTE AO RABINO

Neste mês ocorrerá a eleição dos rabinos chefes de Israel. Qual é a 
importância desse cargo e o que o diferencia de outros rabinos?

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

a construção do terceiro templo

Na época do Templo, quando a grande maioria do povo 

de Israel habitava a Terra Santa, a Torá ordenou que em 

cada cidade deveria haver um tribunal de 23 juízes, que 

tinham o poder de julgar e decidir qualquer caso rela-

cionado às leis judaicas, incluindo casos judiciais, aplicar 

multas monetárias, chibatadas e até mesmo sentenciar 

pena de morte. Cada um desses juízes conhecia a fundo 

todas as leis da Torá e deveria ser ordenado rabino por 

um outro rabino que tinha sua ordenação por corrente, 

desde Moshe Rabenu. 

Quando havia divergências entre os 

juízes, a lei era aplicada conforme a 

ideia da maioria. O superior tribunal 

judaico, chamado de San’hedrin, era 

composto de 71 juízes. 

O San’hedrin tinha o poder máximo 

no que diz respeito às leis da Torá e 

seus veredictos. Lá também eram 

julgados casos especiais, como os 

que envolviam os sumo-sacerdotes, 

pois eles também tinham o poder de 

promulgar novas leis dentro do juda-

ísmo, as chamadas leis de ordem ra-

bínica, e outras tradições e costumes. 

Uma decisão tomada pelo San’hedrin 

era a lei final, e nenhum outro tribunal poderia revogá-la. 

Cem anos antes da destruição do segundo Templo, o 

San’hedrin perdeu parte de seu poder até ser totalmen-

te abolido, aproximadamente um século depois.

A partir de então, a ordenação rabínica já não tem o mes-

mo poder da época do Templo. É apenas a prova de que 

o rabino ordenado estudou e conhece a fundo as leis nas 

quais ele foi sabatinado. Desta forma, atualmente rabi-

no é alguém que comprovadamente estudou as leis ju-

daicas e tem condição de ensiná-las e legislar. Se além 

de rabino ele também for ordenado como Dayan (juiz), 

ele pode dirigir um din Torá (julgamento rabínico) e dar 

seu veredicto. O termo rabino, em hebraico rav, significa 

grande, ou seja, ele tem um conhecimento muito maior 

do que o público em geral das leis da Torá. Para um ra-

bino atuar, além de estudar muitos anos e ser ordenado, 

ele tem de aprender com a experiência de rabinos mais 

sábios que atuam há mais tempo. Deve também ser 

uma pessoa de comportamento exemplar e temente a 

D’us. O rabino escolhido como rabino–chefe de Israel 

tem uma importância muito espe-

cial, já que na Terra Santa se encon-

tra a maior concentração de judeus e 

de estudiosos da Torá e, consequen-

temente, de grandes personalidades 

rabínicas. Com certeza, a pessoa que 

ocupa esse cargo tem um enorme 

conhecimento das leis judaicas e de 

suas aplicações. Porém, não pode-

mos afirmar que este é o mais sábio 

da geração, já que nem todos sábios 

se candidatam ao cargo e a escolha 

não é medida apenas por seu conhe-

cimento, mas também por outros 

motivos políticos. Por esta razão, 

mesmo que seus veredictos sejam 

acatados de forma especial, outro rabino proeminente 

pode discordar trazendo provas contrárias, o que não é 

contra a prática judaica.

Além de tudo isto, os rabinos-chefes têm uma enorme 

responsabilidade, pois são eles que dirigem todos os 

demais tribunais da Terra Santa, toda a rede de cashrut, 

todos os assuntos relacionados a casamentos, divórcios, 

conversão etc. e também representam o povo judeu em 

muitas ocasiões diplomáticas. 

Esperamos rever a construção do Templo Sagrado de Je-

rusalém e a restituição do San’hedrim para muito breve.

Os rabinos-chefes têm 

uma enorme responsa-

bilidade pois dirigem to-

dos os tribunais da Ter ra 

Santa, a rede de cashrut, 

os assuntos re lacionados 

a casamentos, divórcios, 

conversão e representam 

o povo judeu em muitas 

ocasiões diplomáticas
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LEV é uma organização que promove visitas a pessoas que encontram 

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

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

ajudando a melhorar seu estado emocional e espiritual. 

projeto lev

O Projeto Lev promoveu em maio o jantar semestral para 

seus voluntários. A noite estava fria, mas algumas surpre-

sas aqueceram o ambiente: tivemos uma apresentação 

de duas jovens e promissoras violinistas – Emily e Nicole 

Sibemberg Mark – além de um cardápio saboroso, pala-

vras inspiradoras do Rabino Alpern e um sorteio de brin-

des para finalizar o evento.

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

            Shalom Ubrachot a todos!

Algumas pessoas do outro lado do mundo estão reclamando neste momento do calor 

enquanto nós aqui reclamamos do frio. Onde deveríamos estar? Para onde ir? 

A resposta é que, faça chuva ou faça sol, deveríamos estar exatamente aqui e agora, no lo-

cal onde D’us nos colocou.  Devemos apenas descobrir o que fazer neste lugar, ainda hoje.

E com certeza tudo continuará mudando de acordo com a vontade Divina! 

Saúde e alegrias,

Yael Alpern - diretora
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A Recompensa Divina

N
a cidade de Antochiya vivia um ho-

mem muito generoso. Costumava 

praticar a caridade com os pobres e 

sustentar os sábios que estudavam Torá dia e 

noite, pois não lhes sobrava tempo livre para 

ganhar a vida. Além disso, dava sua tsedacá 

de bom grado e amavelmente. Seu nome era 

Aba Yudan.

Infelizmente, não perduraram os tempos de 

prosperidade e aconteceu-lhe um grande in-

fortúnio. Perdeu todo o seu dinheiro e viu-se 

forçado a vender seus campos para alimentar 

a esposa e filhos. Por fim, restou-lhe um único 

campo dentre todos que já havia possuído.

Certo dia, três grandes sábios chegaram à ci-

dade para coletar dinheiro para os necessita-

dos. Quando Aba Yudan os viu, ficou muito 

triste, pois lembrou-se de como sempre pu-

dera doar muito, e agora nada tinha a ofere-

cer. Chegou em casa aborrecido, e sua esposa 

pergun tou-lhe:

– O que há com você? Está doente?

– Rabis ilustres vieram arrecadar fundos para 

a caridade, e eu nada tenho a oferecer-lhes –, 

respondeu Aba Yudan.

Sua esposa era ainda mais virtuosa, e disse:

– Ainda temos um campo. Venda a metade e 

dê o dinheiro a eles.

Aba Yudan aceitou seu conselho e saiu ime-

diatamente, vendeu a metade do seu único 

campo e, com alegria, entregou aos sábios o 

dinheiro que recebeu como pagamento. Os ra-

binos perceberam o que Aba Yudan havia feito 

e reconheceram sua justiça.

O que fizeram em retribuição? Registraram 

sua contribuição no topo da lista de doadores, 

apesar de outros terem dado mais do que ele, 

e oraram para que Hashem o abençoasse.

– Possa Hashem preencher todas as suas ne-

cessidades. Que seja Sua vontade que aquilo 

que você deu lhe seja devolvido – disseram.

Certo dia, Aba Yudan estava arando a metade 

do campo que lhe restara quando, de repen-

te, abriu-se um enorme buraco sob as patas da 

vaca que puxava o arado. Ela caiu dentro dele 

e quebrou a perna. Que desgraça para Aba Yu-

dan! Como poderia arar o campo agora, que 

sua única vaca estava ferida?

Contudo, ele não lastimou o infortúnio. Desceu 

em silêncio até o buraco para ajudar a coitada 

da vaca. Naquele instante ele vislumbrou no 

interior da cavidade alguma coisa reluzindo. 

Aproximou-se e viu um grande tesouro depo-

sitado lá no fundo: um baú cheio de ouro! Aba 

Yudan rejubilou-se e agradeceu a Hashem.

– A fim de que eu pudesse encontrar esta for-

tuna, minha vaca quebrou a perna. – concluiu.

A partir de então, Aba Yudan não teve mais pre-

ocupações financeiras. Readquiriu seus cam-

pos e sua bela casa, comprou muitas vacas, 

cabras, carneiros, camelos e tudo mais de que 

precisava.

Extraído do livro: “Nossos Sábios Mostraram o Caminho”, Yocheved Segal, Editora Chabad
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Ajude Aba Yudan e sua 
esposa a encontrar a vaca

Labirinto

Resposta na página 27
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Histórias extraídas do livro “The String and the Flame”, Jewish Educational Media, 2013

Descontentamento Saudável 
O primeiro ministro israelense, Yitzhak Rabin estava em yechidut com o Rebe. “Co-

mo vai você?” perguntou calorosamente o Rebe. “Não posso reclamar,” respondeu 

ele, “a vida é boa.”

O Rebe replicou: “É verdade que nossos Sábios  ensinam: ‘Quem é rico? Aquele que 

está satisfeito com o seu quinhão,’ mas isso se aplica somente a riqueza material.

“Quando se trata de questões espirituais, porém, não se deve jamais ficar contente 

com o estado atual. Não importa o quanto a pessoa tenha conseguido, deve sempre 

se esforçar para um amanhã melhor.”

No âmbito material o descontentamento é um vício.
No espiritual, não pode haver virtude maior. 

q
Influência 
Quando estudava Física na Universidade Estadual da Pensilvânia, Dr. Yaakov Hanoka 

tirou uma licença de um ano do seu curso para PhD para estudar Judaísmo numa 

yeshivá. Ficou tão apaixonado pelo verdadeiro Judaísmo de Torá que decidiu perma-

necer na yeshivá e desistir do PhD. No final de seu primeiro ano teve uma audiência 

com o Rebe, durante a qual ele expôs seus planos para o futuro.

Para sua surpresa, o Rebe disse: “Quero que volte para a Universidade e tire seu PhD.”

“Mas Rebe,” Dr. Hanoka replicou respeitosamente, “se eu ficar na yeshivá, talvez pos-

sa me tornar um rabino e seguir em frente, partilhando minha experiência e paixão 

religiosa com os estudantes judeus do campus, inspirando-os a aprender mais so-

bre o seu legado.” O Rebe respondeu com um sorriso: “Você conseguirá mais para o 

yidish keit com três iniciais após o seu nome.”

Alguns veem um PhD como uma maneira de avançar no mundo, 
outros o veem como uma maneira de fazer o mundo avançar. 

q
Qualidades 
Um sheliach que morava num local desafiador em outro país foi visitar o Rebe. À certa 

altura, enquanto lhe descrevia o intenso trabalho que consumia grande parte de seu 

tempo, o Rebe perguntou-lhe: “E como está seu relacionamento com sua esposa?” 

O Rebe então fez a ele um pedido bastante incomum, solicitando que escrevesse 

uma nota descrevendo a dinâmica de seu relacionamento sob os estresses da sheli-

chut naquela cidade distante. Ao final de sua nota, na qual ele enumerou as muitas 

virtudes da esposa, o sheliach escreveu: “Talvez eu não devesse ter me prolongado 

tanto descrevendo as qualidades da minha esposa.” O Rebe riscou a palavra “não” e 

sublinhou a palavra “devesse” , e a sentença ficou assim: “Talvez eu devesse ter me 

prolongado tanto em descrever as qualidades da minha esposa.”

Nunca é demais elogiar sua esposa.
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O senhor vem de uma família religiosa?
Nasci em uma família religiosa. Meu pai era de Curitiba e 

minha mãe morava no Rio de Janeiro. Meu avô paterno, 

Shamai, mantinha a barba, dava aulas de Torá e vendia 

matsá para a comunidade. Meu pai estudou na escola Tal-

mud Torá e vivia de acordo com as leis judaicas. 

Que trajetória seguiu a sua educação?
Estudei no Cheder Lubavitch e meu mestre era o R. Hersh 

Leib Begun, que tornou-se meu sogro. Cursei alguns anos 

o Beit Chinuch, tendo o R. Shabsi Alpern e D. Esther co-

mo meus professores. Aos 12 anos fui para a Yeshivá de 

Petrópolis onde tornei-me rabino. Gra  duei-me Dayan em 

Kfar Chabad e fui estudar na yeshivá do 770, em N. York. 

Casei com minha esposa Chana e viemos para o Brasil. 

Trabalhei no colel da Congregação Monte Sinai, até que 

em 87, fui chamado a abrir um Beit Chabad em Sto. André 

onde morei por sete anos. Dei aulas em Santos, Campi-

nas, S. José dos Campos, e em 94 fui convidado para diri-

gir a Yeshivá Tomchei Tmimim, em S. Paulo. 

Como a tarefa de ser Rosh Yeshiva mudou sua vida? 
Assumir o papel de Rosh Yeshivá significa muito mais que 

um cargo ou profissão. Além de formar e educar uma nova 

geração de rabinos, o Rosh Yeshivá acumula a responsa-

bilidade de ser um exemplo. É necessário conduzir nossa 

vida com base em parâmetros que possam ser copiados 

pelos outros. E isto exige muita dedicação aos alunos e 

esforço da alma em busca de aperfeiçoamento constante. 

Que métodos trazem melhor resultados na educação 
dos jovens?
A educação é um trabalho árduo cujos resultados só se-

rão vislumbrados após anos de investimento. Os métodos 

modernos são ferramentas úteis, sem dúvida, mas é com 

a experiência que se chega aos objetivos desejados. Não 

basta apenas gostar de lecionar, é necessário que o edu-

cador realmente goste de seus alunos e queira seu bem. 

Somente desta forma conseguirá transmitir valores. Com 

o tempo, aprendemos a enxergar que todos possuem 

qualidades e defeitos, mas conforme o Rebe destacou, 

é possível sempre encontrar o lado positivo de cada um. 

Quais as suas atividades e como administra seu tem-
po? Há espaço para o lazer e para a família? 

Dirijo a yeshivá, dou aulas de Torá, respondo perguntas de 

halachá, atendo pessoas que buscam conselhos, participo 

de Tribunais Rabínicos, forneço certificados de cashrut e 

dou palestras no Brasil e no exterior. O Rebe ensinou co-

mo administrar melhor nosso tempo: ao ocupar-se de uma 

tarefa, o principal é concentrar-se totalmente nela, sem 

desviar-se. É importante separar um tempo para a famí lia e 

estar o mais presente possível. Todos os dias faço questão 

de visitar minha mãe. Devemos priorizar essa mitsvá, pois 

somos resultado do esforço empreendido por nossos pais.

Quais são as questões mais frequentes trazidas pela 
comunidade ao senhor? 
Recebo consultas do Brasil inteiro e de outros locais no 

mundo. Quando dou aulas, ou durante a reza, não atendo 

celular. Mas após uma hora de aula por exemplo, há cerca 

de 16 chamadas não atendidas. Passei a selecionar o que 

é possível atender segundo o grau de prioridade. Ha la chá, 

mikvê, cashrut, assuntos particulares, familiares, con selhos 

ou envio de cartas ao Rebe são questões mais frequentes.

Que livros considera imprescindíveis a um judeu e o 
que aconselharia a quem está fazendo teshuva?
Todo judeu deveria ler o resumo do Shulchan Aruch. As 

respostas para a maioria das perguntas que recebo estão 

lá. Ca  da um deve enriquecer sua fé em D’us com estudo 

de chassidut. Hoje temos acesso a dezenas de obras em 

português. Eu contribuí para esse acervo com livros sobre 

leis práticas para o Shabat, cashrut, luto e festas judaicas. 

Algum conselho à comunidade Chabad ?
Que cada um possa sempre enxergar o lado positivo do 

próximo e tentar ajudá-lo no que for possível colocando 

em prática o maior dom que D’us nos concedeu: o de aju-

dar o próximo. O resto são apenas comentários. 
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parshiyot do mês de Julho

6/JULHO 

Matot
“Cercados para o rebanho construiremos aqui para 

nosso gado e cidades para nossos filhos.” (32:16)

Rashi explica que Bnei Gad e Bnei Reuven demons-

traram uma falha em suas prioridades. Colocaram 

as necessidades de suas ovelhas antes daquelas 

dos filhos. Moshê Rabeinu criticou sua implicação 

de que ovelhas têm precedência sobre as crianças. 

Isso alude à área de shiduchim, matrimônio – as 

pessoas desrespeitam a qualidade do rapaz e da 

moça e se concentram na quantidade de dinhei-

ro que cada parte leva ao shiduch. Como explicou 

Moshê àquela geração, porém, tudo está nas mãos 

do Todo Poderoso que determina o sustento da 

pessoa. Isso não mudou. Hashem ainda é o único 

fator no sucesso de cada indivíduo.

6/JULHO 

Maassê
A Parashá Maassê (Números 33:1-36:13) começa re-

sumindo toda a rota viajada pelo povo judeu no de-

correr de seus quarenta anos no deserto, iniciando 

com o êxodo do Egito e concluindo com a chegada 

às margens do Rio Jordão. A Torá delineia as fron-

teiras exatas da terra de Israel. Como os levitas não 

estariam recebendo uma porção regular, cidades 

especiais foram separadas para eles, algumas das 

quais também serviriam como cidades de refúgio 

para assassinos acidentais. Em determinadas cir-

cunstâncias, alguém que sem intenção matou outra 

pessoa fugiria para uma dessas cidades de refúgio 

para buscar santuário e evitar retaliação de um pa-

rente próximo da vítima.

13/JULHO 

Devarim 
A Parashá Devarim (Deuteronômio 1:1-3:11) começa 

com a velada reprimenda de Moshê, na qual ele 

faz referência aos muitos pecados e rebeliões 

dos quarenta anos anteriores. Ele então continua 

relatando diversos acidentes importantes que ocor-

reram ao povo judeu no deserto, lançando luz sobre 

as primeiras narrativas da Torá. Moshê passa muito 

tempo discutindo a missão falha dos espiões: dez 

dos doze homens enviados para espionar a terra 

tinham retornado com um relato negativo, e por 

causa da falta de fé do povo, Hashem condenou a 

nação inteira a quarenta anos vagando pelo deserto, 

e nesse tempo a geração do Êxodo morreu. Moshê 

então passa a discutir a conquista dos Filhos de 

Israel da margem leste do Rio Jordão, e a porção da 

Torá conclui com palavras de encorajamento para o 

sucessor de Moshê, Joshua. 

20/JULHO 

Vaetchanan
“Deves ensiná-los completamente aos teus filhos.” 

(6:7). Enviamos nossos filhos às melhores escolas; 

proporcionamos estudo após a escola; cuidamos 

para que tenham, se necessário, ajuda para estu-

dar. Nós passamos tempo com eles – aprendendo 

e revisando seus estudos. Tudo isso é muito impor-

tante. Mas quando gastamos tempo com nossos fi-

lhos? Apenas tempo puro e simples – shmoozing, 

conhecendo uns aos outros, descobrindo se algo os 

incomoda. É isso que está faltando. Algo tão sim-

ples como caminhar apenas para conversar, mos-

trar que nos importamos, isso ajudaria a impedir 

problemas que podem surgir mais tarde quando 

eles amadurecerem. 

27/JULHO 

Ekev
Ekev (Deuteronômio 7:12-11:25) começa quando 

Moshê continua a encorajar os Filhos de Israel a 

confiarem em Hashem e nas maravilhosas recom-

pensas que Ele lhes dará se cumprirem a Torá. 

Moshê lhes assegura que terão sucesso em derrotar 

as nações de Canaã, quando deverão remover todo 

vestígio de idolatria remanescente na Terra Santa. 

Moshê lembra a eles o miraculoso maná e as outras 

maravilhas que Hashem lhes concedeu no decorrer 

dos quarenta anos passados, e adverte o povo judeu 

a se conscientizar dos abismos de sua própria pros-

peridade futura e poder militar, o que pode fazer 

com que se esqueça de Hashem.
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*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br

Maurício Schaffer 23 Tamuz 1 jul

Ricardo Susyn 23 Tamuz 1 jul

Marcelo Rubinstein 24 Tamuz 2 jul

Alexander Friedman 24 Tamuz 2 jul

Flávio Simeliovich 26 Tamuz 4 jul

Guilherme Goldenberg 26 Tamuz 4 jul

Roberto Leon 27 Tamuz 5 jul

Samuel Derdyk 27 Tamuz 5 jul

Nina Scemes Altman 27 de Tamuz 5 jul

Leo Scemes Altman 27 Tamuz 5 jul

Ariel Rosenthal 1 Av 8 jul

Rafael Frenkel 2 Av 9 jul

Ariel Lask 2 Av 9 jul

Sharon Wajchenberg 2 Av 9 jul

Marcelo Apsan 4 Av 11 jul

Joe Faintuch 5 Av 12 jul

Mordechai Guertzenstein 5 Av 12 jul

Ari Eskinazi 6 Av 13 jul

Henry Gotlieb 9 Av 16 jul

Daniel Milner 9 Av 16 jul

Chana Pomeroy 10 Av 17 jul

Mauricio Mindrisz 10 Av 17 jul

Charles Wajsbrot 10 Av 17 jul

Haim Dayan 11 Av 18 jul

ANIVERSARIANTES DE JULHO *

Luis Rosenbaum 11 Av 18 jul

Raphael Ben Soher  11 Av 18 jul

Eliezer Vofchuk 13 Av 20 jul

Shlomo Fridman 13 Av 20 jul

Arnaldo Copeliovitch 15 Av 22 jul

Igor Rascovsky 15 Av 22 jul

Nissim Forma 15 Av 22 jul

Mendy Nigri 17 Av 24 jul

Isaac Galant 22 Av 29 jul

Adrian Henigman 22 Av 29 jul

Pinechas Guertzenstein 23 Av 30 jul

Haim Moscovich 24 Av 31 jul

NOSSAS ALEGRIAS

w Mazal Tov pelo Bar Mitsvá de Mendi, filho 

de Nuriel e Marcia Eliezer

w Parabéns pelo Bar Mitsvá de Isaac, filho de 

David e Rivka Frida de Andrade e neto de Ezra 

e Sarah Esses

w Noivou Moshe Naparstek com Mussi 

Blizinsky. Mazal Tov também aos pais, R. 

Dovid e Rose Lea Naparstek e R. Itschok e 

Shoshana Blizinsky

w Nasceu Yocheved, filha de Gabriel e 

Michele Lichewitz, neto de Sueli e Bernardo 

Lichewitz e Carla 

Raquel e Maurice 

Wakrat. Mazal tov! 

w Parabéns pelo 

nascimento de Chaya 

Mushka, filha de R. Levi e 

Chana Dina Slonim. Mazal 

Tov também aos avós R. 

Zalman e Hana Slonim e Flavio 

e Mirella Rabinowicz

Solucao do LABIRINTO
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AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira AULAS SEMANAIS

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

DOMINGO

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

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

9:30 Yakov Nurkin
 Guemará *

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

19:30 Yakov Nurkin
 Sichot do Rebe

20:45 Avraham Steinmetz
 Conceitos chassídicos *

SEGUNDA-FEIRA

10:30 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico ** 

11:30 Sarah Steinmetz
 Obra milenar Ética dos Pais **

12:30 Avraham Steinmetz
 Ética Talmúdica *** (Lunch & Learn – Jardins) 

17:30 David Lancry
 Preparando-se para o Bar Mitsvá 

17:45 Eliahu Stiefelmann 
 Prédica entre as orações da tarde

19:15 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico (residência de jovens)

20:00 Eliahu Stiefelmann
 Investindo em nosso futuro (jovens)

20:15 Guershi A. Goldsztajn
 Preparando-se para o Bar Mitsvá

21:00 Shamai Ende
 Sabedoria do Rebe (residência de casais)

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

7:45 Yakov Nurkin
 Guemará *

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

16:30 Dovber Nurkin
 Código de leis *

18:15 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides 

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:

 Chassidut

 Crianças / Jovens

 Farbrenguen 

 Histórias

 Leis Judaicas

 Mística e Cabalá

 Moral e Ética

 Porção Semanal

 Talmud

PARA MULHERES
Sarah Steinmetz
- Todo início do mês judaico

- Toda véspera das festas judaicas

- Aulas de chalá

- Aulas para noivas

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

corrente de salmos 
A cada mês, dezenas de mulheres juntam-se 

virtualmente para a Corrente de Salmos. A 

Corrente acontece uma vez ao mês, no Shabat 

que antecede Rosh Chôdesh, o primeiro dia do 

mês judaico. As próxima leituras acontecerão no Shabat 

6 de julho.

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

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

8:30 Yossi Alpern
 Obra milenar Ética dos Pais **

9:20 Daniel Eskinazi
 Provérbios de Salomão **

10:10 Avraham Steinmetz
 Conceitos na parashá **

11:15 Dovber Nurkin
 Salmos **

12:00 Sheila Barzilai
 Discursos esotéricos em alto nível ** 

12:30 Avraham Steinmetz
 Ética Talmúdica *** (Lunch & Learn – Vila Olímpia) 

17:45 Daniel Eskinazi
 Prédica entre as orações da tarde 

20:30 Guershi A. Goldsztajn
 Entoando melodias chassídicas *

20:30 Avraham Steinmetz
 Cabalá (residência em Pinheiros)

QUARTA-FEIRA

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

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

17:45 Dovber Nurkin
 Prédica entre as orações da tarde 

20:00 Dov Pomeroy
 Análise geral da porção semanal

21:00 Shamai Ende
 Curso de leis judaicas

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

Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br

Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br

SEXTA-FEIRA

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

7:45 Yakov Nurkin
 Guemará *

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

17:45 Shabsi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde

SHABAT

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

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

11:00 Shabsi Alpern
 Prédica entre as orações da manhã

12:30 Shabsi Alpern
 Reunião chassídica pós orações da manhã

13:15 Shamai Ende
 Empolgação espiritual *

16:15 Shabsi Alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

17:15 Israel e Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

17:30 Shabsi Alpern
 Pirkê Avot

17:30 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **
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Histórias Chassídicas
Tisha be Av

As yeshivot da Europa não tinham dormitórios nem salas 

de jantar. Os alunos eram enviados a pessoas da comuni-

dade, que se obrigavam a fornecer refeições para um de-

terminado número de dias para um ou mais estudantes.

Esse sistema era conhecido como “dias de comer”; ou 

seja, dez dias nessa casa e quinze em outra etc.

No primeiro dia de Av, Rabi Naftali de Ropschitz pergun-

tou ao seu aluno: “Você come dias?”

“Claro”, respondeu o estudante.

“Então por favor, coma os Nove Dias. Na verdade não pre-

cisamos deles.”

PROMESSA DIVINA
Durante centenas de anos temos rezado pela nossa Re-

denção, porém nossas preces não foram atendidas.

Conta-se que havia um judeu simples e piedoso que tra-

balhava muito para manter um pedaço de terra do poritz 

(senhor feudal). Ele se sustentava plantando um pouco e 

vendendo o leite de sua vaca e os ovos das galinhas que 

criava. De tempos em tempos ele sentia a ira dos cossacos 

locais, que sempre ficavam bêbados e atormentavam os 

judeus.

Um dia o homem chegou em casa vindo da sinagoga, com 

a boa notícia de que o rabino tinha feito uma drashá (ser-

mão) no qual declarava  que D’us prometera reunir todos 

os judeus do exílio e recolocá-los em Israel sob o reinado 

de Mashiach. Ele ficou um tanto surpreso pela fria recep-

ção que sua esposa deu às boas novas.

“O que será de nossa fazenda, da vaca e das galinhas se ti-

vermos de ir para Israel?” perguntou ela. O marido tentou 

transmitir-lhe a ideia da promessa Divina, mas foi em vão. 

“Deixe que Mashiach leve os cossacos para Israel,” disse 

ela, “e ficaremos aqui em nossa fazenda.”

Talvez nossas preces não tenham sido respondidas por-

que estamos contentes demais com aquilo que temos.

ALEGRIA EM TISHA BEAV?
As origens de alguns costumes estabelecidos nem sem-

pre são conhecidas. Por exemplo, antigamente havia uma 

prática que em Tisha Beav (dia 9 de Av), as crianças ati-

ravam plantas espinhosas que grudavam na roupa das 

pessoas. Talvez fosse ideia de alguém para aumentar o 

sofrimento do dia, obrigando as pessoas a remover os im-

portunos espinhos das roupas.

Mas se essa prática tornava o dia mais desagradável para 

os adultos, certamente tinha o efeito contrário nas crian-

ças, que juntavam cestos cheios de espinhos para atirar 

nas roupas das pessoas, e olhar com alegria enquanto 

elas tentavam remover os espinhos grudentos. As crian-

ças faziam torneios para ver quem conseguia atingir mais 

pessoas com os espinhos. Um observador disse: “Aquele 

que nunca viu a simchá das crianças em Tisha Beav nunca 

viu uma simchá.”

O Rabino de Rhizin, notando a atmosfera totalmente im-

própria como a alegria das crianças em Tish Beav, elevou 

os olhos ao Céu. “Mestre do Universo”, disse ele, “é óbvio 

que Teus filhos não observam este dia especial. Portan-

to, creio que deverias tirá-lo deles. Faz com que não haja 

mais motivo para observar Tisha Beav”.

COMENDO DIAS
O Primeiro de Av inicia os Nove Dias de luto mais intenso 

pela queda de Jerusalém que começou em 17 de Tamuz.

Como dissemos, os tsadikim conseguiram encontrar con-

solo até entre as ruínas. O Talmud declara que quando 

os Sábios  viram as ruínas do Santuário, eles choraram, 

ao passo que Rabi Akiva se alegrou. Ele explicou que a 

certeza de que a profecia da suprema Redenção seria 

cumprida fora reforçada pelo cumprimento da profecia 

de que primeiro Jerusalém seria destruída. O pior já tinha 

acontecido, e portanto agora podemos antecipar o me-

lhor com júbilo.
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QUER PARTICIPAR?
Dez receitas para você fazer parte

BRINDES PARA CRIANÇAS
Doe brindes e brinquedos novos 
para nossas crianças.

Fale com Flávia: 3803-9898 ou 
fl avia@felicidade.org.br

VÉSPERA DE FESTAS JUDAICAS
Ao invés de mandar presentes, faça uma 
doação a algum de nossos projetos. 
Enviaremos uma carta a quem você dedica 
essa doação.
Fale com Rosana: 3087-0309 ou rosana@chabad.org.br

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

KIDUSH 
Patrocine um kidush de Shabat 
em suas datas especiais.
Fale com Sissa: 3087-0318 ou 
sissa@chabad.org.br

DOAÇÃO MENSAL 

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

BAZAR DO 
PROJETO 
FELICIDADE

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

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

Doe seus cupons e notas fi s-
cais tomando o cuidado para 
não incluir o CNPJ ou CPF do 
comprador. Devem chegar em 
nossa sede dentro do tempo hábil de serem ca-
dastrados, ou seja, a validade é até o dia 20 do 
mês seguinte à emissão dos mesmos. 
Nunca foi tão fácil ajudar: é só colocar seus 
cupons, de seus familiares e amigos na urna do 
Projeto Felicidade, na recepção do Beit Chabad 
Central ou enviar para a sede do Projeto:
Av. Arnolfo Azevedo, 201 Cep: 01236-030 
Mais informações: 3803-9898

NOTA FISCAL PAULISTA
SAIBA COMO DOAR!Não importa quanto e sim 

quando (sempre!). 
Busque o seu na recepção com Lígia

ENCHA SEU COFRINHO ENCHA SEU COFRINHO 
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