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Na rotina diária não sobra tempo
para assumir outros compromissos. O evento que ocorre há 26
anos consecutivos, a Tarde das
Mulheres, promove uma pausa
para que mulheres da comunidade possam se reencontrar, se
inspirar e escutar o toque do shofar, em preparação para o período das Grandes Festas.
Promovido pela Divisão Feminina Chabad, no dia 20 de agosto,
o evento sempre ocorre próximo
da data chassídica de Chai Elul.
Confira a cobertura completa nas
págs. 10 e 11
Obra do artista Zalman Kleinman

destaques da edição
BISCOITO DE MEL

Uma receita para as crianças
participarem e se divertirem
Pág. 9

AS GRANDES FESTAS

Artigos e respostas sobre as leis e
costumes das Festas
Pág. 12 a 15

7 PERGUNTAS

Entrevistamos Judith Kacowicz,
coordenadora do Tsivot Hashem
Pág. 21
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O TASHLICH
No primeiro dia de Rosh Hashaná após a prece Minchá antes do pôr do sol,
é costume ir até um poço ou nascente que contenha peixes – pois a água
simboliza a bondade, e o peixe um olho sempre aberto – e recitar os Treze
Atributos Divinos de Misericórdia, ligados com os três últimos versículos
do Profeta Micah. Esse profeta também declarou: “Vetashlich bimetzulot yam kol chatotam” (Atirarás teus pecados às profundezas do mar). Baseado nisso, o serviço recebeu o nome Tashlich. Uma outra explicação é
porque os peixes têm uma tendência a se multiplicarem abundantemente
e como estão sob a água, o olho nu não pode vê-los, e assim não são afetados por um olho gordo. Quando vamos para tashlich estamos declarando
que imploramos a Hashem que sejamos abençoados com as qualidades
do peixe. Veja algumas explicações para os costumes das Grandes Festas
nas págs. 14 e 15.

28/08/13 09:30

MISSÃO

sempre a seu lado

A

comunidade Chabad foi fundada com
o princípio de que todo judeu é igual
e merecedor de uma experiência
singular, independentemente de seu nível de
observância.
O Beit Chabad Central é dedicado a divulgar a
beleza de nosso legado milenar.
Mesclando valores tradicionais com técnicas
contemporâneas, ajudamos pessoas a
descobrirem mais júbilo e significado nas
suas vidas.
Valorizar cada indivíduo por suas qualidades
únicas é a característica de Chabad, destacando
nossa filosofia de que cada judeu é um judeu.
Desta forma, mereceremos a vinda de Mashiach
em breve em nossos dias.

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

A Sucá é para todos
Os Dez Dias de Arrependimento, de Rosh Hashaná até Yom Kipur,
são a época em que atingimos nosso maior nível de elevação. Esse
período culmina com Yom Kipur, quando jejuamos e privamos nosso
corpo físico de suas necessidades físicas normais, atingindo assim o
ponto mais elevado de liberdade espiritual.
Porém, a menos que continuemos imediatamente a montar nossa
“Sucá”, podemos perder a liberdade que ganhamos. Por isso é costume que logo após o término do jejum nos ocupemos com nossa
Sucá, pois somente no espírito da “Sucá” nosso ganho espiritual terá
um verdadeiro significado e benefício duradouro, para que nossa
vida seja realmente uma alegria verdadeira.
O que a Sucá significa para nós em termos da vida diária?
A Sucá, como enfatizamos com frequência, simboliza nossa vida nesta terra; é por isso que a Sucá é chamada “uma morada temporária”,
assim como nossa vida na terra é somente uma “morada temporária”,
a ser seguida por uma vida espiritual eterna. Os sete dias de Sucot,
da mesma forma, simbolizam os setenta anos que é a duração normal da vida do homem.
Como construímos a Sucá? Em primeiro lugar, levantamos quatro
paredes, cercando um espaço que é dedicado a essa mitsvá. Então as
cobrimos com Schach (cobertura de folhagens).
Há várias leis conectadas com as paredes e com a Schach da Sucá.
As paredes, por exemplo, devem ser suficientemente firmes para suportar um vento normal, de modo a não cair com o vento. A Schach,
entre outras coisas, deve prover cobertura suficiente de modo a termos mais sombra do que luz.
Para traduzir esses aspectos da Sucá em termos da nossa vida diária,
podemos dizer o seguinte:
Devemos nos cercar com as quatro “paredes” da Torá e mitsvot e viver
a vida toda dentro daquele espaço e atmosfera consagrado e seguro.
Um ano bom e doce para todos.
Shaná Tová!

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
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H45*
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.

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
ww
R. Michel Crespin
ww
Luis e Simone Steinecke (Elevação da alma de Jacob ha
cohen ben Yehuda Leib e Rachel bat Menachem Mendel)

ww
Paulo Aronson (Elevação da alma de sua mãe Sheila Bat
Eliahu)

ww
Jack Strauss (Nascimento do neto Copel – Felipe)
ww
Mauro Zaitz (Yahrzeit de sua mãe Meire)
ww
Aron Byrne (Aniversário)
ww
Joel e Jacob Faintuch (Yahrzeit do pai Wolf – Zeev ben

w Bufê de kidush oferecido após os serviços.

Yoel)

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

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS

* a partir de 15 de setembro às 18h

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 – 17h45*

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

Kidush e Farbrenguen – 12h00

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

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos

* A partir de 15 de setembro – 18h
**Veja o horário das velas no verso deste informativo
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Você também pode assistir à
Série Vídeo Torá Viva online
em www.chabad.org/626747
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ACONTECEU
mesa redonda para casais

Fotos: Yigal Cotter

O Beit Chabad Central promoveu um evento para
casais no dia 15 de agosto no nosso salão.
O tema da noite foi “Felizes para Sempre”, uma
mesa redonda com os rabinos, que deram dicas para
um relacionamento bem-sucedido. O evento contou com a presença de dezenas de pessoas em um
clima descontraído. Rabino Shabsi Alpern fez uma
abordagem profunda sobre a união e a paz no lar,
que agradou a todos.
Saladas, falafel, molhos, serviço de barman, salada de frutas e
brownie fizeram parte
do cardápio. No final,
sorteio de uma semijoia e de uma linda cesta de chocolates Tnuva
para adoçar o ano que
está chegando.
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SEMPRE AO SEU LADO
CHÁ DA TARDE
Jogos
Dia 31 de julho o salão lotou com o animado grupo pronto
para as brincadeiras em um ambiente bem descontraído.
Além das cartelas serem preenchidas de diversas formas,
elas participaram de çaça-palavras alusivo à Rosh Hashaná, além de ‘Desafios’ com prêmios. Entre eles muitas utilidades domésticas: faqueiro, garrafa térmica, conjunto de
potes para alimentos etc.

Saúde
Interessante e prática a palestra proferida pelo fisioterapeuta Claudio Cotter sobre o tema: ”Equilíbrio, força e estabilidade: fórmula da saúde e bem-estar”. Uma maneira
de se manterem atualizadas e também introduzir bons
hábitos ao dia-a-dia com a orientação de um profissional
experiente e que conquistou a todas pela sua clareza e
simpatia.
Claudio Cotter, fisioterapeuta, tel: 11 2389-8970

História
Vanessa, coordenadora do Chá da Tarde, convidou Nadia
Heifetz, autora do livro infantil “Estrelinha” e também
contadora de histórias para uma atividade com as senhoras do grupo. Foi um programa diferente em que muitas
disseram ter voltado à infância. Yael Alpern veio introduzir
ao grupo uma das visitadas do Projeto Lev e que veio participar pela primeira vez.
Nadia Heifetz, contadora de histórias, tel: 11 3257-5024

ALIMENTO PARA A ALMA
No último mês diversas aulas foram ministradas pelo Rabino Avraham Steinmetz no Beit Chabad Central (abaixo)
e no Banco Daycoval (ao lado), abordando assuntos que
atraíram um grande público interessado em se aprimorar
espiritualmente. Um dos temas foi “Os Mistérios dos Dez
Mandamentos“ e como toda a Torá está contida neles. Fez
parte da agenda de aulas também “A Cabalá do Tempo”,
que mostrou a origem e definição do tempo, “Conduzido
pela mão de D’us”, que esclareceu o significado da providência divina. Outras aulas ministradas foram “O DNA
do Caráter Humano”, “Viver com Integridade”, “Histórias
Cabalísticas do Talmud” e “Você sob o Prisma da Cabalá”.
Aguardem os próximos cursos.
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AULAS CONCORRIDAS
Sarah Steinmetz ministrou aulas para grupos diferentes em seus encontros mensais. Os temas
dessas aulas super prestigiadas foram “A Cabalá
do Alimento Espiritual” e “Fechando a Lacuna entre Fé e Razão”. Para acomodar todas as pessoas
as aulas foram repetidas em vários horários e dias.

ENCONTRO DA CORRENTE DE SALMOS
Após dois anos e meio recitando Salmos, mais de 60 mulheres
se reuniram com Sarah Steinmetz para confraternizar o término
do primeiro ciclo da Corrente de Salmos. Apesar do frio intenso
as mulheres vieram aquecer a alma com palavras inspiradoras do
Rabino Alpern e histórias tocantes sobre o poder dos Salmos contadas por Sarah. Para esquentar o corpo foram servidas sopas deliciosas no pão italiano. Duas crianças foram homenageadas por
recitarem Tehilim todo Shabat Mevarchim (o Shabat que antecede o início do novo mês judaico): Dani e Dudi Levy. Todas as participantes foram presenteadas com um livro de Salmos de bolso.
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TSIVOT HASHEM

MESSIBOT SHABAT

Fotos: Yigal Cotter

Acima, as crianças se divertem com a visita do apicultor, que trouxe uma colmeia
de verdade e abaixo, a oficina de confecção de sabonetes com Lilian Crespin

Em Motsaê Shabat de 17 de agosto, as meninas
que frequentam as Messibot Shabat foram presenteadas com uma atividade especial super divertida. Um apicultor ensinou a elas tudo sobre
a vida das abelhas e até trouxe uma colmeia de
verdade! Também fizeram sabonetes com Lilian
Crespin e deliciosos biscoitos de mel com Dorothea Piratininga. Não faltou o delicioso cardápio de
hambúrgueres, batatas fritas e picolé.
Em agosto, as madrichot das messibot Shabat
também tiveram seu passeio mensal, elas foram
ao paintball e se divertiram à beça.
Meninas, fiquem atentas à programação das Messibot Shabat, todos os sábados à tarde logo após
Minchá.
As meninas entretidas, preparando biscoitos de mel com os cortadores, forminhas de temas judaicos e decoração com chocolate granulado.
Veja receita na página ao lado
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gal Cotter

GASTRONOMIA
Por Dorothea Piratininga

BRINCADEIRA DE CRIANÇA
Mel é o ingrediente
que não pode faltar
em Rosh Hashaná.
Chame as crianças
para se divertir
ajudando a preparar
este biscoito de mel.

INGREDIENTES:
w 80 g de mel
w 60 g de açúcar mascavo
w 1 colher de chá de gengibre
em pó
w 1/2 colher de chá de canela
em pó
w 1/2 colher de chá de cravoda-índia em pó
w 70 g de margarina
w 1 colher de chá de fermento
em pó
w 1 colher de sopa de água
w 300 g de farinha de trigo
w 1 ovo

RENDIMENTO:
Aproximadamente 30 biscoitos

MODO DE PREPARAR:
Junte o mel, o açúcar, a margarina e
as especiarias numa panela e leve ao
fogo brando, mexendo sempre, até
que o açúcar derreta.
Deixe esfriar. Dissolva o fermento na
água e acrescente à mistura juntamente com o ovo e a farinha.
Bata bem até obter uma massa
homogênea.
Embrulhe em filme aderente e leve à geladeira por uma hora.
Estenda a massa sobre uma bancada enfarinhada até obter uma espessura de aproximadamente 3 mm.
Recorte os biscoitos com forminhas e
disponha-os em uma assadeira forrada com
papel manteiga.
Leve ao forno preaquecido a 180 ºC até que
os biscoitos fiquem dourados.
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Aproximadamente 600 mulheres lotam o salão do Buffet França para ouvir as palavras do R. Alpern e o tradicional toque do shofar

UM ENCONTRO PARA LEMBRAR

A

26ª edição da Tarde das Mulheres reuniu centenas
de jovens e senhoras que vieram prestigiar o encontro. Sarah Steinmetz fez a abertura apresentando as talentosas Nicole e Emily Sibemberg Mark, de
17 e 14 anos, ao violino, ao lado da tecladista Rose Müller,
onde as notas dos nigunim (melodias chassídicas), iam
preenchendo o salão sendo acompanhadas pelo público.
Hanna Ende fez um relato emocionante sobre um período delicado de sua vida e os milagres que podem ocorrer
na vida de cada pessoa pela Providência Divina.
”Seis Lembretes” (Shesh Zechirot), foi o tema da palestra proferida pelo Rabino Shabsi Alpern e que pôde ser
acompanhada em folheto colocado sobre as mesas.
O toque do shofar ao final sacudiu a alma; um som que se
propaga revelando os dias que nos aproximam de Rosh
Hashaná e Yom Kipur.
O sucesso do evento deveu-se ao empenho de Daisy T.
Maltz que há anos se dedica de corpo e alma a organizar
o encontro.
Que 5774 traga bênçãos reveladas de saúde, paz, alegrias
e realizações a todos.
10
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Fotos: Marina Montag

As violinistas Nicole e Emily Sibemberg Mark abrem o evento

Hanna Ende em seu emocionante depoimento

Yael Alpern recita o Salmo 112 do Rebe

Na entrada do evento, voluntárias preenchem o nome judaico das participantes para serem enviados ao Ohel do Rebe com pedidos de bênção

Ao lado, o folheto dos
Seis Lembretes para ser
levado na bolsa e sua
mensagem
lembrada
todos os dias do ano

À direita, os doutores
Paulo e Jeruza Aronson
junto aos 70 centros
de mesa criados e confeccionados por Jeruza
e gentilmente doados
pelo casal para a Tarde
das Mulheres
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rosh hashaná

EXPRESSO DO ANO NOVO

R

osh Hashaná é a época do ano em que estamos
num estado de consciência elevado a respeito da
nossa mortalidade. Além disso, é quando nosso
grau de introspecção está bastante aumentado. Fazemos
um balanço sobre como escolhemos levar nossas vidas.
Sabendo que nosso tempo neste mundo é finito, vem a
ânsia humana de “agarrar o dia”.
Em muitas maneiras, a vida se assemelha a uma viagem
de trem. A pessoa embarca numa viagem por um período
de tempo limitado até chegar ao destino final. Nas paradas ao longo do caminho, muitos tipos de gente entram e
saem – para algumas é o início da jornada, para outras é
o fim. No decorrer da viagem, pode-se encontrar muitas
pessoas diferentes. Da mesma forma, todo Rosh Hashaná
representa uma daquelas viagens de trem, quando o ano
vindouro pode trazer pessoas novas em nossas vidas, enquanto outras podem se afastar de nós.
Além disso, essa pausa nos permite reavaliar qual direção
nossa vida está seguindo. Podemos reprogramar o nosso

12

caminho, se quisermos. Uma sutil mudança de comportamento em uma área pode ter um efeito importante, de
tal forma que nosso “destino” é significativamente recalibrado. A questão chave é: seremos suficientemente corajosos e sinceros com nós mesmos para fazer uma mudança não-dramática, embora importante, em nossa vida?
O compromisso de ser um melhor cônjuge, pai, filho ou
professor talvez seja difícil, mas pode impactar bastante
a vida.
As pessoas normalmente decidem que o ano vindouro
será o ano para rejuvenescimento espiritual, somente
para perceber doze meses depois que foi apenas mais
um ano, outra oportunidade perdida de mudar o rumo das
nossas vidas.
Que este seja realmente o ano, para todo e cada um de
nós. Um ano de comprometimento maior com a Torá, reconhecimento aumentado do propósito da nossa existência e renovado vigor para servir ao nosso Criador. A hora é
agora, a opção é nossa. Agarre o dia!
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CRIAÇÃO DO MUNDO

E

ra o sexto dia desde que D’us começara a
Criação do Mundo. Tudo agora estava pronto, ou quase tudo. O sol reluzia fortemente
no céu azul, e seus raios brilhavam alegremente
sobre as águas claras dos rios, regatos e lagos lá
embaixo. As colinas estavam cobertas com grama
fresca. Os pássaros cantavam alegremente pelo ar.
As matas estavam repletas de esquilos, coelhos e
todos os tipos de animais grandes e pequenos.

Porém, todos os animais eram calados, e não tinham sentidos para saber como chegaram ali e
quem os criara. Então D’us decidiu criar a última e
mais maravilhosa criatura, que estaria apta a pensar, falar e fazer coisas maravilhosas. Essa criatura
foi o Homem.

Quando Adam abriu os olhos e viu o lindo
mundo ao redor, soube de imediato que
D’us criara o universo e ele também.
Este foi o primeiro Rosh Hashaná! O primeiro Ano Novo, o aniversário do Homem, e o
Dia da Coroação do Rei dos reis!

Quando Adam abriu os olhos e viu o lindo mundo
ao redor, soube de imediato que D’us criara o universo e ele também. As primeiras palavras de Adam
foram: “O Eterno é Rei para todo o sempre!” e o eco
de sua voz ressoou através do mundo inteiro.
“Agora o mundo todo saberá que Eu sou Rei,” disse
D’us, e Ele ficou muito contente.
Esse foi o primeiro Rosh Hashaná! O primeiro Ano
Novo, o aniversário do Homem, e o Dia da Coroação do Rei dos reis!
“Ora, vamos ver o que fazem os reis no dia de sua
coroação?” D’us perguntou, e Ele respondeu: “Eles
o transformam num dia festivo. Os suditos leais se
reúnem para expressar seu amor e lealdade ao rei.
Tocam as trombetas e proclamam ‘Vida longa ao
Rei!’ O rei está repleto de amor pelos seus súditos,
e lhes concede muitos favores e honrarias. Ele até
se esquece dos homens maus que agiram contra
seus desejos, caso se arrependam. Sim, é isso que
os reis fazem no Dia da Coroação. Eu farei o mesmo!”
E então D’us criou Rosh Hashaná, uma festa sagrada. Nós nos reunimos nas sinagogas, tocamos o
shofar, e expressamos nosso amor pelo nosso Rei
e Pai no céu. E D’us fica muito contente e bondoso
com todos nós, e nos concede um feliz Ano Novo.

BC NEWS

BCNews_set22.indd 13

13

27/08/13 15:41

capa

ALGUNS PORQUÊS
DAS GRANDES FESTAS
ROSH HASHANÁ
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YOM KIPUR

Qual o significado de mergulhar a chalá e a maçã no
mel?
A chalá e a maçã são mergulhadas no mel porque a
palavra hebraica para mel
é “devash” e seu valor numérico é trezentos e seis,
o mesmo de “Av harachaman” (Pai misericordioso).

No dia de Yom Kipur acordamos cedo para ir à sinagoga. Qual é o motivo para esse costume?
Em Yom Kipur passamos o dia inteiro em prece e súplicas. Para que Satã não seja “mekatreig” (falar mal) que
os judeus são hipócritas, que eles se fingem de religiosos
somente em Yom Kipur por medo do Dia do Julgamento,
e depois “tudo volta ao normal”, vamos cedo à sinagoga
no dia após Yom Kipur para mostrar que nossa devoção
a Hashem é sincera e que nossos caminhos realmente
melhoraram.

TASHLICH

LIVRO DE YONÁ

Qual o motivo para o serviço Tashlich em Rosh
Hashaná?
Além das explicações na capa desta revista, o Talmud
diz que os reis eram ungidos perto de uma fonte de água
para significar que seu reinado deveria fluir continuamente, Rosh Hashaná é o dia da coroação do Rei dos reis – Hashem. Indo até a água estamos declarando que queremos
que Seu reinado sobre nós seja eterno, e que nos esforçaremos para nos manter livres de transgressão para que
nosso relacionamento seja constante e perpétuo.
Alternativamente, a Akeidá (amarração de Isaac) ocorreu
em Rosh Hashaná. Satã tentou impedir que acontecesse, e em uma de suas tentativas, ele se disfarçou como
um corpo de água. Avraham não se deixou enganar e
caminhou direto para dentro da água. Quando esta chegou à sua boca e ele estava a ponto de se afogar, rezou
a Hashem. Vendo sua sinceridade, Hashem instruiu Satã
a mover-se para o lado, e Avraham continuou em terra
seca até o Monte Moriá.
Para comemorar esse aspecto da Akeidá vamos até um
corpo de água em Rosh Hashaná.

Por que o Livro de Yoná foi escolhido como a Haftará
de Yom Kipur à tarde?
O arrependimento é necessário para conseguir a expiação em Yom Kipur. É mais adequado ler o Livro de Yoná
pois seu tema principal é teshuvá e enfatiza que Hashem
aceita prontamente o arrependimento. O motivo para ser
lido em Minchá, que é ao final do dia, pode ser entendido
com a história de Yoná.
Numa tentativa de escapar de Hashem, Yoná embarcou
num navio que ia para Tarshish. Ele desceu a um compartimento, onde se deitou e adormeceu. Houve uma forte
tempestade no mar, e o navio aparentava estar a ponto
de se desmanchar. Os marinheiros ficaram assustados e
cada qual clamava para o seu deus. O capitão aproximou-se de Yoná e lhe disse: “Como pode dormir tão profundamente? Levante-se, clame a seu D’us, talvez D’us pense favoravelmente sobre nós para que não venhamos a
perecer.” À medida que o dia de Yom Kipur vai chegando
ao fim, alguns podem ter “dormido” durante o dia e não
se arrependido. Ler o Livro de Yoná é um chamado de
alerta. O “capitão” (Hashem) nos chama: “Por que está
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Após observar o povo judeu celebrando oito dias de convívio harmonioso, Hashem acrescentou um dia, dizendo:
“Kashê alai peridatchem” (É difícil para Mim ver a separação e a desunião entre vocês quando estão ocupados
com seus trabalhos da semana). Portanto, tenhamos
mais um dia de Yom Tov.

SIMCHAT TORÁ

dormindo? Levante-se, clame ao seu D’us, arrependa-se,
você será favorecido e abençoado com todo o bem.”

SUCOT
“Algumas mulheres grávidas têm o costume de tirar o
pitom (haste) do etrog em Hoshaná Rabá após rezar.”
O que significa isso?
Segundo o Midrash, o fruto proibido que Chava comeu e
também deu a Adam era um etrog. Como castigo, a partir
de então, ela e todas as mulheres têm de sofrer dor no
parto. O etrog é um fruto comestível saboroso e tem um
bom aroma. O pitom, porém, é um pedaço duro de madeira, não comestível e sem aroma. Ao morder o pitom
a mulher está declarando que discorda de Chava e não
quer absolutamente nenhum prazer do etrog.
O Talmud diz que as mulheres justas de todas as gerações não foram afetadas pelo veredicto de Chava, de que
as mulheres deveriam sofrer no parto. Portanto, ao se
afastar da iniquidade de Chava, ela reza a Hashem para
que Ele lhe conceda partos sem dores e complicações.

SHEMINI ATSÊRET
Após celebrar Sucot durante oito dias, por que Hashem
acrescentou Shemini Atsêret?
Num feriado as pessoas estão relaxadas, de bom humor,
e em harmonia umas com as outras. Quando os judeus
são unidos e vivem em paz, Hashem se alegra com Seu
povo. Durante a semana, porém, quando as pessoas estão envolvidas na correria do dia-a-dia, elas com frequência entram em conflito.

Qual a justificativa para aquele que não aprendeu Torá
durante todo o ano se alegrar em Simchat Torá?
Em Simchat Torá concluímos o ciclo anual de leitura da
Torá em público e começamos novamente a partir de Bereshit. Esse marco é celebrado com muita alegria e festividade, e todos os judeus, homens e mulheres, jovens
e idosos, instruídos e analfabetos, participam. Uma explicação popular oferecida a essa pergunta é a seguinte:
um erudito que certa vez observou um judeu ignorante e
não-observante dançando e cantando com todo vigor em
Simchat Torá, perguntou-lhe: “Por que está se alegrando
tanto? Você se envolveu no estudo de Torá durante o ano
inteiro?” O homem respondeu com toda a sinceridade:
“Embora você esteja certo quando fala que fui omisso em
meu envolvimento com Torá durante o ano, mesmo assim, se eu for convidado para o casamento de meu irmão,
não é correto que eu cante e dance? Assim, embora meu
irmão seja realmente o dono da festa hoje, estou festejando ativamente com ele.”
Por mais intrigante que essa explicação possa parecer,
algo está faltando, pois afinal, Simchat Torá é a alegria de
todos, e cada um é um sócio, e não apenas um estranho
participando da festa de um parente.

NOVO CICLO DA LEITURA DA TORÁ
Que mensagem D’us transmite ao finalizar a Torá com
a letra “lamed” e começando com a letra “beit”?
A letra final da Torá “lamed”” e a letra inicial “beit” formam a palavra “lev” (coração). Isso alude àquilo que nossos Sábios dizem, “Hashem deseja o coração”, integridade, pois está escrito: “Hashem vê dentro do coração”.
Uma das mensagens implicadas é que Hashem não julga
as pessoas meramente pela extensão de seu estudo de
Torá, mas sim pela integridade e devoção a Ele que elas
têm no coração.
BC NEWS

BCNews_set22.indd 15

15

27/08/13 15:41

chabad em pequenas comunidades

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

Será que é correto a linha Chabad investir tanto dinheiro e esforços
para comunidades tão pequenas, com tão poucos judeus?

Por Rabino Shamai Ende
O Talmud nos ensina que os judeus são responsáveis Divinas se encontram nas menores e mais distantes couns pelos outros. Baseada nesse ensinamento, a lei ju- munidades. Assim, quem viaja para uma delas está readaica dita no Shulchan Aruch (código de leis) que, ape- lizando uma shlichut (missão) mais elevada.
sar de ser proibido recitar uma bênção desnecessária, Certa vez um sheliach lamentou-se para o Rebe por ter
um judeu pode recitá-la a outro que não a ouviu ainda, gasto uma grande soma de dinheiro preparando uma
apesar de ele próprio já tê-la recitado para si, pois en- programação para atrair muitos judeus, mas comparequanto o outro não cumprir sua mitsvá, recai sobre o pri- ceram apenas uns poucos. O Rebe o encorajou dizendomeiro a obrigação de fazê-lo cumprir.
-lhe que para aproximar um único judeu já valeria a pena
Entendemos daqui que cada um deve se preocupar com gastar toda essa quantia.
a sua conduta e com a de cada judeu
Nossos sábios nos ensinaram que
O
Rebe
diz
que
um
único
do mundo. Quando o Rebe lançou a
aquele que salva um judeu é concampanha das Mitsvot, explicou que judeu já é o suficiente para siderado como se tivesse salvo um
ao convencer outro judeu a colocar
mundo inteiro. Se isso foi dito com
justificar a presença de um relação a poupar a integridade física
tefilin, por exemplo, não estamos
apenas fazendo um favor ao outro, emissário, pois esse judeu do próximo, quanto mais quando se
estamos também completando a
deve ser instruído a cumprir trata da redenção espiritual.
nossa missão particular, pois se poD’us chama o povo judeu de Seus fidemos persuadi-lo a colocar e não todas as mitsvot da Torá lhos. Mesmo que um genitor tenha
o fazemos, não completamos nossa que abrangem sua vida.
inúmeros filhos, ele se preocupa
mitsvá de tefilin desse dia.
com cada um como se fosse o único.
Com esse intuito o Rebe enviou milhares de emissários Da mesma forma, para D’us cada judeu é importante.
ao mundo inteiro para transmitir os ensinamentos da Assim, devemos dedicar a cada judeu todo empenho
Torá e de suas mitsvot para que não haja nenhum judeu para aproximá-lo de seu Pai Celestial.
sem acesso às nossas tradições. Ao perguntarem ao Além do mais, ninguém pode saber qual é a sua missão
Rebe qual o número mínimo de judeus em um local que neste mundo. O Alter Rebe certa vez ensinou o que recelegitime o envio de um shaliach (emissário), ele respon- beu de Mordechai hatsadik, em nome do Baal Sham Tov:
deu que um único judeu já é o suficiente para justificar às vezes uma alma desce a este mundo e vive setenta ou
a presença de um emissário, pois esse judeu deve ser oitenta anos com o único objetivo de prestar um favor
instruído a cumprir todas as mitsvot da Torá que abran- a um judeu fisicamente, e muito mais espiritualmente.
gem sua vida.
Gostaria de concluir com o dito do Hayom Yom (18 de
Na década de 50, quando o Rebe lançou a campanha Sivan): “Atualmente, quando vivemos no limiar da era
de enviar emissários, muitos alunos da Yeshivá se ofe- messiânica, é obrigação de cada judeu procurar o bem
receram para ir às grandes comunidades de judeus, pois de seu próximo e despertá-lo para retornar ao judaísmo,
achavam que difundir o judaísmo para muitos tem mais para que não se afaste, D’us nos livre, do povo judeu,
valor. Já as pequenas, mais afastadas, os jovens evita- que merecerá em breve, com a ajuda de D’us, a complevam. O Rebe então afirmou que as maiores centelhas ta redenção.”
16
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projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

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!
Tudo neste mundo possui um número. Cada letra na língua sagrada (hebraico) tem um
valor numérico correspondente. Tempo, distância, peso, data, idade, eventos e muito mais,
todos possuem um número conectado a eles.
Até crianças pequenas aprendem a contar números antes mesmo de saberem ler e escrever. O único elemento que vem sem uma classificação numérica, Baruch Hashem, são as
bênçãos Divinas.
São como uma fonte inesgotável que flui continuamente, sem limites.
A única forma de retribuir um pouco Sua imensa generosidade e bondade em nossas vidas é expressar nosso agradecimento com um fluxo constante de alegria.
Desejo que este ano traga a todos a maior bênção imediatamente, a qual todos nós tanto esperamos.
Que seja um ano com muita saúde, paz e alegrias. Shaná tová umetuka ve chatima tová.
Com carinho, Yael Alpern (diretora do Projeto Lev)

ROSH HASHANÁ
O projeto Lev presenteou seus visitados com um kit contendo um lindo cubo de cristal com uma vela colorida e
alguns sachezinhos de mel para adoçar e iluminar 5774!

Acima, o nosso mais novo visitado, Azur Savoia (à esquerda), recebe
com alegria os voluntários Simone Steinecke e Isaac Rafea.

Para
Para tornar-se
tornar-se voluntário
voluntário ou
ou indicar
indicar alguém que gostaria de ser
ser
visitado,
visitado,
entre
entre
emem
contato
contatocom
comYael
Yaelou
ou Silvia, 3081-3081
3081-3081 ou
ou
3087-0326,
3087-0326,
dasdas
8 às
8 às
13h00
13h00
ou ou
silvia@chabad.org.br
silvia@chabad.org.br
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Projeto Felicidade
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

Passeio ao Catavento
Para aquecer a turma da 17ª semana do frio que bateu
recordes em S. Paulo, as crianças do Projeto Felicidade
participaram de passeio maravilhoso ao Catavento Espaço Cultural da Ciência. Lúdico e interativo, o local promove diversão e aprendizagem sob medida para brincar,
observar e vivenciar experimentos de ciências para as
crianças que levam uma boa bagagem de conhecimento
para casa.
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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.

Arte e Passeio
Desta vez houve a chance de aprender a confeccionar
lindas necessaires, passo a passo, para as famílias das
Casas de Apoio que comparecem semanalmente à sede do Projeto Felicidade.
Após o momento artístico todos partiram para um passeio divertido ao Parque O Mundo da Xuxa e aproveitaram todas as atrações que ele oferece.

BAZAR

DO PROJETO FELICIDADE
Nosso bazar tem um endereço especial: Galeria Ouro Fino,
na Rua Augusta. Aceitamos todo tipo de mercadoria em
bom estado ou novas que empresas e pessoas possam
doar. Peças de vestuário, calçados e acessórios, material
de escritório, brinquedos e objetos de decoração são
bem-vindos. Nós retiramos a sua doação.

É fácil doar
Tel.: 3803-9898 (na sede do
Projeto com Adriana)
Aberto de segunda a quinta,
das 9h30 às 18h e às sextas,
das 9h30 às 17h

É fácil comprar
R. Augusta, 2.690 / 113

SUA ADESÃO É FUNDAMENTAL PARA NÓS!
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O Professor
Um professor que lutava com problemas financeiros reclamou ao Rebe: “Parece que eu
não tenho mazal!”
O Rebe respondeu: “Não tem mazal? Você é o homem mais sortudo da terra! Tem a
oportunidade de guiar crianças nos caminhos da Torá, causando impacto na vida inteira
delas!”

ENCONTROS COM O REBE

Crianças são o futuro, mas os mestres determinam como será esse futuro.

q
Pedigree
Um casal procurou o conselho do Rebe sobre um possível casamento para sua filha. Eles
estavam hesitantes porque vinham de uma linhagem muito distinta, mas o jovem que
fora sugerido não tinha o mesmo nível.
“Será uma combinação válida?” eles perguntaram.
O Rebe respondeu: “Vocês teriam se recusado a aceitar Abraham como genro? Sabem, o
pai dele, Terah, adorava ídolos…”

O pedigree pode ser herdado, mas a nobreza é conquistada.

q
Verdadeira Mudança
Um rapaz que estava lutando contra os maus hábitos pediu conselho ao Rebe sobre como conseguir uma mudança duradoura. Ele tinha tentado se livrar de seus vícios, mas sua
resolução inevitavelmente cedia aos comportamentos profundamente enraizados.
O Rebe respondeu: “A chave para a verdadeira mudança é resolver firmemente em seu
íntimo que esse comportamento não reflete a pessoa que você realmente é.”
“Mas o primeiro passo para libertar-se do hábito é evitar as situações que o desencadeiam.”

Não é o rato que rouba. É o buraco pelo qual ele passa o responsável
pelo roubo. O Talmud

q
Sem Denominação
Numa carta que escreveu ao Rebe, uma mulher usou o termo “Judaísmo Ortodoxo”.
Em sua resposta, o Rebe escreveu:
“Devo enfatizar que dividir o Judaísmo em ‘ortodoxo, conservador e reformista’ é uma
divisão puramente artificial, pois todos os judeus compartilham uma Torá, a mesma dada
pelo mesmo e único D’us. Embora haja judeus mais observantes e judeus menos observantes, colocar uma ‘etiqueta’ não muda a realidade de que somos todos um.”

Etiquetas criam barreiras, transformando irmãos em “outros”.
Histórias extraídas do livro “The String and the Flame”, Jewish Educational Media, 2013
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Como foi sua história de vida antes de chegar ao Brasil?
Nasci em Buenos Aires, Argentina. Venho de uma família
religiosa. Meu pai R. Moisés Chueke z”l, abriu a primeira
padaria e o primeiro açougue casher. Sempre se empenhou muito pela comunidade e nossa casa estava sempre
repleta de convidados. Faleceu jovem deixando minha
mãe Rosa, que é meu exemplo, viúva aos 38 anos com
seis filhos. Eu tinha 13 anos na época e continuamos inspirados em seu caminho; uma herança muito forte em nossa educação e na de nossos filhos.
Qual é a sua conexão com Chabad?
Ao casar fui morar em Montevidéu com meu marido, Yossi, que é de lá. Fizemos amizade com os shluchim, rabino
Eliezer e Rochi Shemtov. Eles me convidaram para abrir
a escolinha. Começamos um Gan com 10 crianças que
tornou-se a Rambam Day School. Éramos três famílias
religiosas e vibrávamos a cada conquista. Participei do Kinus Hashluchot em duas ocasiões; uma experiência muito rica. Eu e Rochi somos como irmãs. Nossos filhos se
criaram juntos. Agradecemos imensamente ao Rebe por
sua bondade e sabedoria enviando shluchim a todos os
lugares. É algo grandioso o que Chabad faz no mundo.
E quando chegou ao Brasil?
Eu gostava muito do jeito brasileiro, pois já tinha morado
aqui quando solteira. Enviamos meu filho para a Yeshivá
de Cotia aos 14 anos. Resolvemos mudar para cá em 2002.
Sempre investimos muito e fizemos de tudo pela educação de nossos filhos. Queríamos que eles crescessem em
um ambiente saudável ao lado de jovens com o mesmo
modo de pensar e viver. E estamos colhendo os frutos.
Você sempre dedicou-se à educação. Formou-se morá?
Formei-me morá e fiz diversos cursos de aprimoramento
como gestão, diretoria etc. Chamaram-me para trabalhar
na Escola Beit Yakov das meninas onde dou aula no Gan
há nove anos. O contato com as crianças me enriquece.
Gosto de escutá-las e isso faz bem para sua autoestima, o
que é fundamental para seu bom desenvolvimento.
Qual o trabalho que você desenvolve no Beit Chabad?
Em 2008 entrei na coordenação do Tsivot Hashem que
tem a direção do R. Dubi Nurkin. Realizamos 12 eventos
anuais: nove no sitio em S. Lourenço da Serra, e outros

JUDITH KACOWICZ

7perguntas

especiais em Purim, Chanucá e Chol Hamoed Pêssach.
Desenvolvo o conteúdo para o site do Tsivot Hashem e
também para a Escola Judaica Online, sob a direção do
Rabino Yossi e Michel Metzger. Os cursos estão espetaculares! Acabei assumindo também a organização de
Messibot Shabat e a coordenação das refeições na sucá.
Agradeço ao Rabino Alpern, a quem admiro pela sua incrível capacidade e sabedoria na direção do Beit Chabad,
aos rabinos e a toda equipe que tornam meu trabalho fácil
e extremamente agradável.
Pode citar algumas de suas conquistas aqui?
Graças a D’us tive a honra de colaborar com o Rabino Alpern na elaboração das figurinhas do álbum “Os Viajantes
do Tempo” distribuído em vários estados com muito sucesso. Em 2012 fizemos parceria com o Playland do shopping Eldorado em Chanucá e com a Lug, que montou uma
chanukiyá gigante de Lego. Aqui sempre surgem ideias
interessantes e divertidas. Gosto de desafios, de fazer
coisas diferentes, sempre com muita dedicação, tentando
aliviar as tarefas dos rabinos e promovendo o crescimento
e bom nome que caracteriza o Beit Chabad Central.
Qual a inspiração que você deixaria aos leitores desta
entrevista?
Aos pais: a educação dos filhos é dentro de casa, e todo
sacrifício vale a pena. Hashem nos deu um grande presente que é o Shabat, que pode nos ajudar nessa importante missão. Aproveitem este dia para aproximarem-se dos
filhos, ouví-los sem celulares, internet ou facebook, que
atrapalham a comunicação. Alimentem seu espírito indo à
sinagoga. Vamos torcer por um novo ano repleto de saúde e alegrias. Desejo Shaná Tová a todos e que juntos possamos festejar a vinda de Mashiach, amén.
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CONTINUAÇÃO DA HISTÓRIA DA ÚLTIMA EDIÇÃO

(N021 / AGOSTO)
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domingo no sítio
FÉRIAS DE JULHO
No último domingo das férias de julho o dia estava ensolarado no
nosso sítio de S. Lourenço da Serra. Mais de 350 pessoas compareceram para curtir a beleza do local cercado por mananciais e repleto de
atrações. Hambúrguer, hot dog, batatas fritas e saladas, frutas, bolos,
chá e café agradaram a todos como cardápio do dia.
Charrete, pedalinho, bicicleta e trenzinho deram movimento ao cenário. Nesse domingo adultos e crianças montaram lindos chaveiros e pintaram objetos de
madeira utilizando diferentes técnicas.
Rabino Dubi reuniu as crianças que recitaram
os 12 versículos da Torá e responderam perguntas sobre o período de 17 de Tamuz a 9 de
Menachem Av, participando com entusiasmo.
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ELUL NO CAMPO
No mês de Elul o rei está no campo. Fomos ao campo
para encontrar o rei, o Rei é D’us e Ele quer nos escutar,
quer ver nossos atos, quer nos dar um ano bom e doce.
No sítio aproveitamos para fazer cartões de Shaná Tová
e decorar caixinhas para presentes. Ouvimos o Shofar e
tivemos a visita de um apicultor. Criamos um ambiente
de amizade e alegria para receber o novo ano de 5774.
Tsivot Hashem deseja Shaná Tová a todos!
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parshiyot do mês de SETEMBRO
7/SETEMBRO

28/SETEMBRO

Bereshit

Haazínu
“Lembra-te dos dias de outrora, entenda os anos de
geração em geração.” (32:7)
Moshê Rabeinu conclama o povo a refletir sobre o passado, investigar sobre ele, e procurar entender o curso
dos eventos, bem como sua mensagem oculta. O erro
humano está baseado na sua miopia. Deixamos de ver,
ou nos recusamos a olhar. Segundo algumas opiniões,
o passado não tem relevância. Há muito já se foi. Vivemos para o futuro. Essas pessoas não entendem que a
história se repete exatamente porque elas se recusam
a aprender as lições do passado. Não procuram o conselho daqueles cuja perspectiva do futuro é mesclada
com sua experiência do passado. Talvez essa ideia seja
sugerida pelas palavras “shenot dor vador”, os anos de
geração após geração. Shenot também pode significar
a repetição – ou, nesse contexto, a repetição de cada
geração. Tudo gira em redor disso. A maneira de entender os “yemot olam”, dias de antanho, é refletindo
sobre o “shenot”, repetição de cada geração. Os pecados e castigos do passado deveriam servir como um
presságio para o futuro.

“No princípio D’us criou os céus e a terra.” (1:11)
A fundação de qualquer estrutura determina sua força e permanência. A Torá é uma base espiritual que é
apoiada e sustentada sobre a união de muitos atributos
positivos.
Não há espaço para qualquer traço negativo no alicerce da Torá. Essa ideia é expressa por Rabeinu Bachya.
Ele afirma que no primeiro versículo na Torá, todo som
de vogal está presente, exceto um. Há somente um
som faltando: o shuruk, o som “u”. Ele explica que a
palavra “shuruk” é composta por três letras: shin, reish
e kuf, as mesmas que compõem a palavra sheker.
Sheker, falsidade ou trapaça, não existe no alicerce da
Torá. A viabilidade de qualquer estrutura ou esforço é
fundamentada sobre sua integridade básica. A Torá coloca perante nós seu padrão para o estilo de vida que
devemos escolher e abraçar: o da verdade, honestidade e integridade.
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quinta-feira, dia 26/9
Kidush às 19h
dança a partir das 20h
Delicioso Kidush e Sushi
As crianças ganharão
bandeirinhas e guloseimas
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NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo Brit Milá de David
Netaniel, filho de Ruth e Dani
Furmanovich. Mazal tov também aos
avós Esther e Isaac Dayan e Dr. Abrão
Furmanovich
w Mazal tov pelo noivado de Moishe
Kacowicz com Ester Nechama Magid.
Parabéns também aos pais Judith e
Yossef Kacowicz e Sandra e Roberto
Magid
w Parabéns ao Dr. Henry e Dinorah
Gotlieb pelo nascimento da filha. Mazal
tov também aos avós Clarice Gotlieb e
Jacó Arão e Márcia Zilbersztajn

w Parabéns pelo Brit Milá de
Felipe, filho de Renato e Carla
Strauss, neto de Jack e Vivian
Strauss e Suely e Gerson Catap
w Parabéns aos Drs. Jacob e
Melisa Faintuch pelo nascimento
de seu neto, filho de Michael e Ilana
Faintuch, em Israel
w Nasceu o filho de Levy e Tamar
Rabinowicz. Parabéns também aos avós
Flávio e Mirella Rabinowicz e Alegria
Zagury e Franklin Aguiar
w Parabéns pelo Bar Mitsva de Raphael,
filho do Dr.Luiz e Sílvia Kignel

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO *
Sami Lancry

26 Elul

1 set

Hugo Spritzer

13 Tishrei

17 set

Shaya Gansburg

26 Elul

1 set

Moti Begun

14 Tishrei

18 set

Ilan Salo Zumerkorn

27 Elul

2 set

Daniel Frischmann

14 Tishrei

18 set

Miriam Pomeroy

1 Tishrei

5 set

Yanki Eskinazi

15 Tishrei

19 set

Betina Hakim

2 Tishrei

6 set

Ariel Brand

16 Tishrei

20 set

Arie Bloch

3 Tishrei

7 set

Mendel Diesendruck

16 Tishrei

20 set

Isaias Feigenson

3 Tishrei

7 set

Mendi Eskinazi

16 Tishrei

20 set

Helcio Muller

3 Tishrei

7 set

Sidney Wajsbrot

18 Tishrei

22 set

Roberto Roitburd

6 Tishrei

10 set

Berele Buchsenspaner

20 Tishrei

24 set

Jacques Vogel

6 Tishrei

10 set

Rafael Kullock

21 Tishrei

25 set

Yoichi Moritz

6 Tishrei

10 set

Fernando Dentes

22 Tishrei

26 set

Jacques L. Eskenazi

6 Tishrei

10 set

Alessandro Strauss

22 Tishrei

26 set

David Naparstek

7 Tishrei

11 set

Moshe Naparstek

23 Tishrei

27 set

Yossi Alpern

10 Tishrei

14 set

Ilan Stiefelmann

23 Tishrei

27 set

Yossi Zajac

10 Tishrei

14 set

Jacob Weintraub

25 Tishrei

29 set

Bruno Althman

10 Tishrei

14 set

Marcelo Dimant

25 Tishrei

29 set

Leo Rosenbaum

11 Tishrei

15 set

Selim Harari

25 Tishrei

29 set

Daniel Szyfman

11 Tishrei

15 set

Daniel Lindenberger

26 Tishrei

30 set

*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

7:45 Yakov Nurkin
Guemará *

9:00 Shabsi Alpern
Café da manhã com debate de histórias comoventes *
9:30 Daniel Eskinazi
Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *

9:00 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

avot ubanim

18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides *

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

18:15 Integração pais e filhos - Avot Ubanim
Os pais estudam com seus próprios filhos sob a
orientação de um professor *
19:00 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico

PARA MULHERES

19:30 Yakov Nurkin
Sichot do Rebe

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

SEGUNDA-FEIRA

SUPER-TERÇA

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

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

11:30 Sarah Steinmetz
Ética dos pais **
17:30 David Lancry
Preparando-se para o Bar Mitsvá

corrente de salmos
A cada mês, dezenas de mulheres juntam-se
virtualmente para a Corrente de Salmos. A
Corrente acontece uma vez ao mês, no Shabat
que antecede Rosh Chôdesh, o primeiro dia do
mês judaico. As próxima leituras acontecerão no Shabat
28 de setembro
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

17:45 Eliahu Stiefelmann
Prédica entre as orações da tarde
19:00 David Lancry
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *
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

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:
Chassidut

28

Crianças / Jovens

Mística e Cabalá

Farbrenguen

Moral e Ética

Histórias

Porção Semanal

Leis Judaicas

Talmud

20:30 Avraham Steinmetz
O DNA do Caráter Humano (em português) ***
Banco Daycoval – até 23 de setembro
21:00 Shamai Ende
Sabedoria do Rebe (residência de casais)
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TERÇA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

8:30

7:45

Yossi Alpern
Histórias do Talmud **

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 – Faria Lima)
17:45 Daniel Eskinazi
Prédica entre as orações da tarde
18:00 David Lancry
Preparando-se para o Bar Mitsvá
20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *
20:30 Avraham Steinmetz
O DNA do Caráter Humano (em inglês) ***
Banco Daycoval – até 24 de setembro

QUARTA-FEIRA
13:00 Avraham Steinmetz
Ética Talmúdica *** (Lunch & Learn – Faria Lima)
15:00 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá
16:30 David Lancry
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
20:30 Avraham Steinmetz
Cabalá (residência em Pinheiros)
21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA
10:30 Avraham Steinmetz
O DNA do Caráter Humano (turma em português) ***
Até 3 de outubro
17:45 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde *
19:00 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (moças) **
20:00 Eliahu Stiefelmann
		 Desvendando os Segredos da Torá

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 *
16:40 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal
17:40 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
17:55 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas
17:55 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **
* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição (JLI)

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: davelancry@gmail.com
Rab. Dov Pomeroy: dov@chabad.org.br
Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com
Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com
Rab. Guershi A. Goldsztajn: guershiavi@msn.com
Rab. Shamai Ende: yeshivalubavitch@uol.com.br
Rab. Shabsi Alpern: rabino@chabad.org.br
Rab. Yacov Nurkin: jorge.nurkin@gmail.com
Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br
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Histórias Chassídicas
COL NIDREI
Numa véspera de Yom Kipur, quando todos tinham se
reunido para Col Nidrei, e ainda antes do pôr do sol, Rabi
Levi Yitzchak de Berdichev pegou uma vela e procurou
por baixo de todos os bancos da sinagoga. Quando lhe
perguntaram o que estava tentando encontrar, ele respondeu: “Ora, um judeu bêbado, é claro!”
Após completar sua busca, em vão, Rabi Levi Yitzchak
aproximou-se da Arca. “Mestre do Universo”, clamou
ele. “Tornaste obrigatório que no dia anterior a Yom Kipur, devemos comer e beber como se fosse um feriado.
Suponhamos que tivesses dado essa mitsvá a outras nações do mundo, qual teria sido o resultado? Eles certamente teriam comido como glutões, bebido em excesso,
e a essa altura, estariam totalmente embriagados.
Mas olhe para o Teu sagrado povo, Pai misericordioso,”
continuou ele, soluçando. “Eles cumpriram fielmente
Teu mandamento, comeram e beberam de maneira festiva como Tu instruístes. Apesar disso, eles todos se reuniram aqui, agora em profunda solenidade, prontos a se
aproximarem de Ti em prece. Há um só deles bêbado?
Há um só deles cochilando? Alguém está cambaleando?“
Com os braços abertos, e com um lamento que tocou
o coração de todos os ali reunidos, ele concluiu: “Deves
apreciar Teu povo, querido D’us. Eles formam um povo
espiritual, e de fato merecem perdão. Eles realmente
merecem Tua bênção para um ano de vida e prosperidade.” E com isso, ele iniciou Kol Nidrei.

JULGAMENTO DIVINO
Quando o serviço Neilá de Yom Kipur estava chegando
ao final, Rabi Levi Yitzchak de Berdichev parecia contrariado. Aparentemente as preces de Israel não tinham
sido adequadas a receber um julgamento favorável.
Enquanto caminhava de um lado para outro na sinagoga, buscando em seu coração algum mérito para atrair o
atributo Divino da misericórdia, ele ouviu uma conversa
entre duas mulheres na seção das senhoras. “Este ano
certamente será feliz para nós,” uma delas declarou.
30

“Como sabe disso?” perguntou a outra.
“Não ouviu os apelos pungentes dos fiéis?” respondeu a
primeira. “Ora, foram suficientes para comover o bandido
mais cruel! Pense então como D’us Todo Poderoso vai
responder!”
Rabi Levi Yitzchak correu até a Arca e ergueu os olhos
para o céu. “Pai Misericordioso, ouviste? A pessoa mais
simples reconhece que até o bandido mais empedernido
não poderia rejeitar os lamentos sinceros das pessoas à
sua mercê. Com Teu amor infinito e Tua bondade, certamente nossas preces trarão as Tuas bênçãos.”

ETROG
Rabi Mordechai de Neschiz era um homem com poucos
meios, portanto economizava centavos todos os dias a
fim de poder comprar um etrog para Sucot, que geralmente custava caro. Vários dias antes da festa, ele alegremente ia comprar o etrog.
Quando estava a caminho ele encontrou um homem
sentado à beira da estrada, chorando. Quando Rabi Mordechai perguntou qual o motivo para seu lamento, o homem respondeu que ganhava o sustento com sua carroça. No dia anterior, seu cavalo tinha morrido. “Não tenho
como ganhar dinheiro e tenho uma família enorme para
alimentar,” lamentou-se ele.
Rabi Mordechai perguntou de quanto dinheiro o homem
precisava para comprar outro cavalo, e a quantia era exatamente aquela que ele economizara para seu precioso
etrog. Sem pensar duas vezes, e com todo o entusiasmo
que tinha reservado para seu etrog, entregou ao homem
o saco de moedas, dizendo: “Aqui está, compre um cavalo.” O homem, estupefato, mal podia acreditar no que
ouvia, e após cumular Rabi Mordechai de bênçãos, saiu
correndo até a casa do vendedor de cavalos.
Rabi Mordechai contemplou o homem levando suas
economias de um ano inteiro. “Bem,” disse ele, “amanhã
todos os judeus se alegrarão sobre um etrog. Quanto a
mim, vou me rejubilar sobre um cavalo!”
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QUER PARTICIPAR?
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 18h

25 TISHREI

Lulav / Sucá
Shacharit 8h05
Minchá 18h

Sucot e Chá da Tarde
no Sítio

29

22

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

26 TISHREI

Lulav / Sucá
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h
Churrasco para casais

16

9

2

30

23

3º dia de Chol Hamoêd

2º dia de Chol Hamoêd

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

12 TISHREI

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

5 TISHREI

19 TISHREI

15

8

1

Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

27 ELUL

SEGUNDA

18 TISHREI

Shacharit 8h05
Minchá 18h

11 TISHREI

Início do jejum 5h
Shacharit 8h05
Minchá 17h40
Término do jejum 18h20

Jejum de Guedalyá

4 TISHREI

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

26 ELUL

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

27 TISHREI

Lulav / Sucá
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h
Noite de Estudos

Chá da Tarde 15h

3

17

10

1

24

4º dia de Chol Hamoêd

20 TISHREI

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

13 TISHREI

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

6 TISHREI

Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Selichot

28 ELUL

TERÇA

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

28 TISHREI

2

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

3

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h46
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

Rosh Chôdesh

Véspera de Rosh Chôdesh

Shacharit 9h30
Dança com a Torá
Velas até 17h43
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

Simchat Torá

23 TISHREI

Lulav / Sucá
Shacharit 9h30
Velas até 17h41
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

2º dia de Sucot

16 TISHREI

4

27

20

13

21

14

7

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Término 18h40

Rosh Chôdesh
Parashá Nôach

1 CHESHVAN

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Término 18h38

5

28

Abençoamos o mês de Cheshvan

Parashá Bereshit

Tehilim

24 TISHREI

Sucá
Shacharit 9h30
Minchá 17h25
Término 18h35
Simchat Bet Hashoevá

1º dia de Chol Hamoêd

17 TISHREI

Shacharit 9h
Yizcor 12h
Minchá 16h
Neilá 17h30
Término do jejum 18h33

Yom Kipur

Véspera de Yom Kipur
Caparot
Shacharit 6h30/7h45
Micvê / Minchá 14h
Velas e início do jejum
até 17h39
Col Nidrê 18h

10 TISHREI

6

Shacharit 9h30
Minchá 17h20
Término 18h31

Parashá Haazinu
Shabat Teshuvá

3 TISHREI

SÁBADO

9 TISHREI

30 TISHREI

26

19

12

5

Shacharit 8h30
Shofar 11h15
Velas até 17h37
Minchá e Cabalat
Shabat 17h45

2º dia de Rosh Hashaná

2 TISHREI

SEXTA

29 TISHREI

Sucá
Shacharit 9h30 / Yizcor
Minchá 18h
Velas após 18h37
Dança com a Torá

25

Shemini Atsêret

Hoshaná Rabá

22 TISHREI

Lulav / Sucá
Shacharit 6h30/7h45
Eruv Tavshilin
Velas até 17:43
Minchá 18h
Dança com a Torá

21 TISHREI

Lulav / Sucá
Shacharit 9h30
Minchá 18h
Velas após 18h35

Shacharit 6h30/7h45
Eruv Tavshilin
Velas até 17h40
Minchá 18h
Sucá

18

1º dia de Sucot

Véspera de Sucot

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

15 TISHREI

11

14 TISHREI

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Chá da Tarde 15h

8 TISHREI

Shacharit 8h30
Shofar 11h15
Minchá 17h30
Tashlich
Velas após 18h31

Selichot 5h30/6h45
Shacharit 6h30/7h45
Anulação das Promessas
Eruv Tavshilin
Velas até 17h36
Minchá 17h45

7 TISHREI

1º dia de Rosh Hashaná

Véspera de Rosh Hashaná

4

1 TISHREI

QUINTA

29 ELUL

QUARTA

SETEMBRO 2013

