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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

Graças à valiosa contribuição de 

alguns membros da comunidade, 

foi concluída a reforma da sinago-

ga que agora está preparada para 

as Grandes Festas, com melho-

rias especialmente na ala femini-

na. O piso recebeu um no vo reves-

timento e a me chitsá (di visória) 

foi trocada por uma transparente, 

permitindo que as mulheres te-

nham uma visão completa do ser-

viço religioso. Venha conferir!

SINAGOGA DE ROUPA NOVA
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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
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mensagem do Rabino

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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O Mês de Elul
Por que este mês foi destacado para graça Divina especial e perdão? 

Um dos motivos é por ser o último mês do ano. Mas há também um evento impor-

tante no passado distante que deu a este mês o seu significado especial. O evento 

ocorreu nos dias de Moshê. Quando os Filhos de Israel pecaram tão gravemente 

fazendo um ídolo de ouro à imagem de um bezerro, Moshê pediu perdão a D’us 

durante quarenta dias, a partir do primeiro dia de Elul até o 10º dia de Tishrei (Yom 

Kipur), e D’us aceitou suas preces. Foi então que D’us separou esses quarenta dias, 

ou seja, o mês de Elul inteiro juntamente com os Dez Dias de Arrependimento, 

como dias de graça Divina especial e de perdão.

Está escrito: “Procura D’us enquanto Ele pode ser encontrado, chama por Ele en-

quanto Ele está perto” (Yeshayahu 55:6). Nossos Sábios perguntam: D’us não pode 

ser encontrado sempre? Ele não está sempre perto? E eles explicam: Sim, D’us 

sempre pode ser encontrado, “e Ele está sempre perto daqueles que clamam por 

Ele em verdade” (Salmos 145-18). Porém, há tempos em que o homem recebe uma 

oportunidade especial de aproximar-se d’Ele. Imagine que um súdito humilde de-

seja apresentar uma petição ao seu rei, e pede uma audiência pessoal com o so-

berano no palácio. Pode ser preciso um esforço muito grande para conseguir essa 

audiência; talvez seja necessário pedir a algumas pessoas que sejam próximas do 

rei para que intercedam em seu favor e consigam um encontro para esse súdito hu-

milde. Quando a audiência é conseguida, esse homem de sorte deve colocar suas 

melhores roupas, para ir ao palácio do rei. Ele deve apresentar-se aos portões do 

palácio e ir de um cortesão a outro, até que seja finalmente levado à presença do 

rei. Mas imagine que o rei mande divulgar que num determinado dia, ou por um 

certo período, os portões do palácio ficarão abertos para todos aqueles que dese-

jem entrar para saudá-lo! Ou melhor ainda, imagine que o rei sai do palácio para 

procurar seus suditos leais; ele caminha pelas ruas, ou no campo, e está de muito 

bom humor, pronto a conceder o pedido de qualquer pessoa. Quem quiser pode se 

aproximar do rei, mesmo que esteja vestido em trapos, e falar com ele.

De maneira semelhante, o Rei dos Reis, nosso D’us, bendito seja Seu Nome, tam-

bém “sai” de Seu palácio celestial em determinadas épocas, e é especialmente 

generoso com todos aqueles que desejam se aproximar Dele.

O mês de Elul é um desses tempos oportunos. Cabe a nós tirarmos vantagem disso. 

Shaná Tová a todos!
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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 – 12h00

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!

* a partir de 11 de agosto às 17h45

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

FARBRENGUEN CHAI ELUL
Venha ao farbrenguen do dia 18 de Elul, em lem brança 
do nascimento do Baal Shem Tov e do 1º Rebe. Parti-
cipação especial do R. Michael Taieb, de Israel. Shabat, 
24 de agosto, durante o dia e domingo, 25 de agosto, à noite.

 w Rafael Gormezano (Aufruf)
 w Alberto Fux (Aufruf)
 w Família Frischmann (Yahrzeit de Jacques z”l)
 w Família Vaidergorn (Noivado de Elisa Vaidergorn com 
Hillel de Picciotto)

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
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B”H

26ª26ª

Seis Lembretes 
para você aprender, guardar e aproveitar

com Rabino Shabsi Alpern

Terça-feira, 20 de agosto, às 14h 
no Buffet França, Av. Angélica, 750

Divisão Feminina Chabad

Jardins
Beit Chabad Central

R. Dr. Melo Alves, 580
Tel: 3081-3081 com Rosana

Higienópolis
All Kosher

Al. Barros, 391 loja 12
Tel: 3825-1131

Adquira seu convite
 com antecedência

 R$ 30,00

anos
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CHÁ DA TARDE

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

em clima de férias
Trinta senhoras se reuniram animadas para a aula de ar-

tesanato ministrada por Lilian Crespin. Como o programa 

coincidiu com o período das férias escolares, algumas 

crianças vieram com suas avós e também fizeram o traba-

lho de decupagem. Lilian trouxe lindos guardanapos que 

foram aplicados em caixas de madeira após pintadas. Sa-

bonetes artesanais também passaram pela técnica para 

serem colocados nas caixinhas. As crianças deram um to-

que alegre ao ambiente e todas saíram felizes com suas 

caixinhas decoradas. 

nutrição
Dia 19 de junho o grupo assistiu a palestra sobre nutrição 

para a terceira Idade, ministrada por Viviane Szaf, nutricio-

nista que atende diversas faixas etárias e orienta também 

pessoas que seguem a cashrut. No Chá da Tarde, Viviane 

abordou a importância da alimentação na prevenção de 

doenças e a fundamental hidratação nessa idade. Produ-

tos industrializados que podem conter excesso de açúcar 

ou sódio, corantes e conservantes prejudiciais à saúde 

foram citados. Viviane ensinou quais são e como incluir 

certos ingredientes benéficos na alimentação. No final, 

todas puderam esclarecer suas dúvidas. Viviane atende 

na Clínica Biodiet: 3663-5753 /3668-7472

almoço especial
No fim do semestre sempre é oferecido um almoço às 

participantes em que elas aproveitam para colocar o papo 

em dia e agradecer pela oportunidade de participar do 

grupo, onde estão cada vez mais entrosadas. Antes da 

refeição, o Rabino Avraham Steinmetz trouxe uma linda 

história com a mensagem de que não devemos julgar as 

pessoas. A presença foi maciça e o cardápio caprichado. A 

participante Esther Kruglensky deu dicas preciosas para o 

sucesso do encontro.
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GASTRONOMIA

Por Dorothea Piratininga

PÃO AUSTRALIANO

Foto: Yigal Cotter

De cor escura, sabor 

intenso e adocicado, 

este pão traz o 

legítimo gostinho da 

Austrália para a sua 

mesa. Uma delícia!

MODO DE PREPARAR: 

Misture o fermento com metade da água (150 ml) e metade da 

farinha de trigo (150 g). Cubra com um filme plástico e deixe 

levedar por cerca de 20 minutos.

Coloque todos os ingredientes secos em uma tigela, acrescente o 

mel, a manteiga ou margarina e, por último, a mistura de fermento 

levedada e a água. Se você tiver uma batedeira do tipo “planetária”, 

use o gancho para bater até formar uma massa homogênea, que 

desgrude das paredes da tigela. Bata por mais cinco minutos. Caso 

contrário, misture e sove a massa com as mãos. 

Cubra a massa com um filme plástico e deixe-a descansar por uma 

hora ou até que dobre de tamanho.

Sove a massa por cerca de dois minutos e modele os pãezinhos.

Pincele-os com água e passe-os no fubá. Cubra-os e deixe-os 

fermentar por cerca de meia hora.

Leve-os para assar em forno preaquecido a 180ºC.

RENDIMENTO:

de 10 a 15 pãezinhos

INGREDIENTES:

w 400 g de farinha de trigo

w 200 g de farinha de trigo integral

w 25 g de cacau em pó

w 50 g de açúcar mascavo

w 50 g de mel

w 45 g de fermento biológico fresco

w 40 g de manteiga ou margarina 

w 300 ml de água

w 1 pitada de sal

w 150 g de fubá (para empanar os 

pãezinhos)

Foto: Yigal Cotter / Apoio: Doural Home & Design
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A época foi dois anos após a morte de meu pai; o lo-

cal, a cozinha da vovó Rachel. Eu estava com cerca 

de doze anos. Minha mãe ainda estava no trabalho 

naquela tarde de setembro. Após uma vida inteira sendo 

dona de casa, ela tivera de aprender a trabalhar fora de 

casa. Costumava chegar um pouco depois das cinco, can-

sada, e provavelmente querendo ficar em silêncio. Eu não 

podia fazer a ela a pergunta que estava há tanto tempo em 

minha mente.

Recentemente, a irmã mais velha da vovó Rachel faleceu. 

Enquanto a família planejava o funeral, minha antena cap-

tou alguns pedaços da conversa, um dos quais foi a palavra 

“tahará”. Assim que a ouvi, lembrei-me de tê-la escutado 

antes, quando a família estava chorando pelo meu pai. 

Uma criança muito, muito pequena, faz perguntas sem he-

sitação; aos dez anos ela pode perceber se é adequado ou 

não. Eu não perguntei a eles… mas agora, com doze anos, 

eu queria saber.

Todas as tardes, das quatro às cinco, naqueles dias em que 

eu não saía para brincar nem tinha muita lição de casa, sen-

távamos ao redor da grande mesa da cozinha. Costumá-

vamos jogar cartas ou conversar. Ela era minha amiga; ela 

era o único adulto da grande família que escutava, compre-

endia e respondia às minhas perguntas e, se eu quisesse 

guardar segredo sobre algo, ela nunca contava a ninguém.

“Vovó, o que é Tahará?” perguntei. “Ouvi você, mamãe e a 

tia Molly falando sobre isso quando tia Rose morreu, e tam-

bém escutei há muito tempo.” Ela acomodou-se melhor na 

cadeira, olhou-me longamente, suspirou e eu sabia que es-

tava para me dizer algo importante. “Sureleh, desculpe se 

às vezes esquecemos de explicar as coisas. Foi bom, muito 

bom, você ter me perguntado.” Isso foi o que ela me falou.

“O povo judeu acredita que cada um de nós é formado por 

corpo e alma. Podemos ver o corpo, mas não a alma. Po-

rém a alma é na verdade quem somos. Quando alguém 

morre, as duas partes são separadas e, após o enterro do 

corpo, a alma vai para o céu, ficar para sempre com D’us.” 

Esforcei-me para entender e aprender, e fiquei em total 

silêncio. “Portanto, como o corpo é a morada da alma pre-

ciosa, nós o tratamos com grande respeito. Então vem a 

Tahará, a sagrada lavagem e a preparação para o enterro. 

É muito bonito.”

“Ser uma das pessoas que fazem isso é uma grande hon-

ra. Elas fazem o trabalh o de D’us, vigiando, lavando e 

vestindo o corpo, e oferecendo preces pela alma. O corpo 

jamais é deixado sozinho até o enterro. A neshamá (alma) 

está em paz.”

Agora preciso contar a vocês que o inglês da vovó Rachel 

era um tanto falho; ela o misturava com iídiche. Como eu 

entendia os dois, seu ensinamento era claro e terno; está 

gravado em minha memória. 

Quando ela se recostou e deu outro suspiro, fiz a pergunta 

que estava adormecida em minha mente, perturbando-me 

por tanto tempo. “Vovó, foi isso que aconteceu com meu 

pai? As pessoas sagradas fizeram companhia ao corpo e à 

alma dele, e o guardaram como você disse? Elas o lava-

ram, vestiram e rezaram por ele? A alma dele foi para D’us 

e para o Céu em paz, para que ele não tivesse medo?”

Vovó Rachel abriu os braços para mim. “Venha cá, Su-

releh, venha.” Dei a volta à mesa e ela aninhou-me em 

seu colo enquanto eu derramava as lágrimas que tinha 

guardado por tanto tempo. Agora eu também podia ficar 

em paz.

A Sra. Coles, de abençoada memória, faleceu no último ou-

tono. Publicado com permissão de sua filha.

VOVÓ, O QUE É TAHARÁ?
Por Shirley Coles

artigo

Artigo extraído do informativo “L’Chaim”, julho 2013, Lubavitch Youth Organization, NY
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Um dos elementos mais importantes de um 
correto enterro judaico é a Tahará, preparação 
do corpo pela Chevra Kadisha para o descanso 
final, até a Ressurreição dos Mortos na Era de 
Mashiach. Não há mistério na Tahará. É um ri-
tual simples, porém dignificante, que permite à 
pessoa encontrar seu Criador com total respeito 
e dignidade.
Uma Tahará adequada inclui purificação, lava-
gem ritual, e vestir o corpo do falecido. Aqueles 
que realizam esse Chesed Shel Emet (verdadei-
ro ato de bondade) recitam bênçãos especiais, 

suplicando a D’us que receba a alma no Céu e 
lhe dê o descanso eterno.
É uma pena que a observância dessa mitsvá sim-
ples, significativa e vital, não seja estritamente 
obedecida nem prontamente oferecida por al-
gumas agências funerárias judaicas no mundo, 
a menos que seja solicitada (às vezes com insis-
tência) pela família.
Se as pessoas soubessem o mérito e o consolo 
que isso traz para a alma do falecido, ninguém 
negaria ao ente querido uma Tahará de acordo 
com as leis judaicas.

RITUAL SAGRADO
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Para Reb Zalman, como era afetuosamente conhecido, o autossacrifício 

era um estilo de vida. Em 1937, quando ele tinha 5 anos, o regime co-

munista prendeu e executou seu pai por suas ações “antigovernistas” de 

ensinar Torá a crianças judias e por ser um mohel e shochet. Sua viúva, Rebetsin 

Maryashe Garelik Shagalov, que faleceu há seis anos com a idade de 106, conti-

nuou sozinha a criar Reb Zalman e seus cinco irmãos, com uma rígida educação 

chassídica, sob as mais difíceis condições.

No decorrer de sua vida, Reb Zalman foi ativamente devotado a ajudar refu-

giados judeus da antiga União Soviética e foi pessoalmente responsável pela 

realização de milhares de brit milá para crianças e adultos.

Até o último dia de vida, Reb Zalman continuou a ajudar imigrantes russos, 

fosse com sapatos, panelas para tornar uma cozinha casher, aluguel para uma 

família, matricular crianças em escolas judaicas, promover a paz entre marido 

e mulher, ou um caloroso sorriso de encorajamento. Se roupa ou comida eram 

necessárias para famílias que se sentiam constrangidas em receber uma doa-

ção pública, Reb Zalman ficava na fila por elas o tempo que fosse necessário. 

Fazia tudo de maneira discreta, sem alarde.

Reb Zalman era mais conhecido por seu caloroso sorriso e seu grande amor 

pelo irmãos judeus, o que demonstrava com a mais genuína humildade e sim-

plicidade. Sempre cumprimentava todos que encontrava, judeus e não-judeus, 

com um sorriso e preocupação sincera. 

Pouco tempo antes de falecer, quando caminhava até a sinagoga, Reb Zalman 

viu um jovem que fora criado num lar religioso mas se afastara do estilo de vida 

da Torá. Chamou o rapaz e acenou para que ele se aproximasse. O rapaz ace-

nou de volta, dizendo: “Velho, se deseja falar comigo, pode vir até aqui.” Reb 

Zalman atravessou a rua com um sorriso caloroso e abraçou o rapaz, dando-lhe 

um beijo, e disse-lhe carinhosamente: “Você poderia ser meu filho!” O rapaz foi 

ao funeral de Reb Zalman usando uma kipá, algo que não fazia há muito tempo, 

e contou à família que o abraço e o beijo de Reb Zalman o tinham colocado de 

volta no caminho da Torá.

Quando a neta de cinco anos de Reb Zalman, Michal, foi indagada sobre o que 

mais sentia falta sobre o avô, resumiu tudo para todos que o conheciam quando 

disse: “A maneira de ele me amar!”

Um dia durante a shivá, eu estava na mercearia. Enquanto esperava na fila, à 

minha frente havia dois jovens. As compras deles somavam $42,86, mas como 

só tinham $40, pediram à caixa para colocar $2,86 na conta da família. A caixa 

disse: “Não posso colocar mais nada nessa conta, porque já está acima do limi-

MOMENTOS ZALMAN

Por Gitel Rochel Shagalov

*Reb Zalman era 

irmão da Rebetsin 

Kazen, mãe de D. 

Esther z”l Alpern

10 BC NEWS

artigo

O último Shabat Parashá Pinchas, 21 de Tamuz, 5773 (29 

de junho) marcou o 7º yahrtzeit de meu sogro, Rabi Shneur 

Zalman HaLevi Shagalov, o Reb Zalman*
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te.” Os meninos imploraram, mas ela, que era nova 

no emprego, apenas repetia: “Sua conta está acima 

do limite!” Finalmente ela chamou o gerente e ele 

aumentou o crédito da família.

Paguei pelas minhas compras e saí da loja pensativo. 

Eu sabia que tinha perdido um momento importan-

te, aquilo que agora chamamos “O Momento Zal-

man”. Eu estava envolvido em meu pequeno mundo 

enquanto esperava na fila, mas quando saí da loja, 

entendi que se Rabi Zalman estivesse esperando 

onde eu estivera, ele teria sintonizado o momento 

de necessidade dos garotos e em silêncio teria dado 

à caixa a quantia que lhes faltava, sem fazer alarde.

Senti-me tão mal por ter perdido aquele “Momento Zalman” que decidi retor-

nar ao mercado. Falei com o gerente e disse a ele que queria colocar dinheiro 

na conta da família, para que eles não ficassem mais acima do limite. O gerente 

olhou-me de modo estranho por um instante, e então seu rosto brilhou. Ele dis-

se: “Não, você não entende. Essa família não tem problemas em pagar a conta; 

eles apenas estavam fora da cidade e não tiveram uma chance de vir aqui resol-

ver o problema, e minha caixa é nova e não sabia o que fazer. Que você tenha o 

mérito de cumprir mais mitsvot!”

Quando eu voltava para casa com as compras, tive outro “Momento Zalman”.

Passei por uma das senhoras que pediam esmolas na esquina. Em vez de ape-

nas dar-lhe uma moeda e sair andando, fiz uma pausa e segurei a mão dela por 

um instante, enquanto lhe dava a moeda e uma bênção. Lágrimas rolaram dos 

seus olhos e ela deu um grande sorriso enquanto me abençoava, também.

Quando cheguei em casa, contei à família sobre os meus “Momentos Zalman” – 

como minha percepção estava começando a mudar e aprofundar-se, enquanto 

eu via o mundo como imagino que Zalman fazia – enxergando o sofrimento do 

próximo e então fazendo alguma coisa para diminuir sua dor.

Nossa filha Chaya Sara viajou para a Califórnia pouco tempo depois, e telefonou 

do aeroporto toda entusiasmada. “Acabo de ter um Momento Zalman!” disse 

ela. “Eu estava pagando algo que comprei numa das lojas do aeroporto. Quan-

do a caixa disse rotineiramente: ‘Olá, como vai?’ Eu respondi a ela: ‘Estou bem. 

Como vai você?’ e então esperei pela resposta. O rosto dela se iluminou com 

um grande sorriso, quando ela percebeu que alguém realmente desejava saber 

sobre o seu dia.”

11 BC NEWS

Rabi Shneur Zalman HaLevi Shagalov
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Memórias

Por Rabino Shabsi Alpern

A DÉCADA DE 70 E INÍCIO DOS ANOS 80

À direita, uma das duas vezes em que tivemos o mérito de 

receber a visita do Grão Rabino de Israel, o Rishon Letzion, 

Rabino Ovadia Yossef. Na mesinha se encontra o R. Moshê 

Dayan z”l, que fez tanto na época como rabino da Congre-

gação Mekor Haim. Sentados, à esquerda da foto, estão o 

Sr. Edmundo Safdie, Prof. José Meices (hoje presidente da 

Chevra Kadisha), e o Sr. Albert Jamous.

De pé, meus filhos Yossi e Miki Alpern, ainda meninos.

Na primeira fase do Beit Chabad Central, não havia condi-

ções de “importar” rabinos para ajudar e D’us, que é mui-

to grande, enviou Rabino Menache Hamu (foto ao lado), 

que falava português fluentemente. Além dos seus vastos 

conhecimentos judaicos, ele tinha uma excelente cultura 

laica (quase trinta cursos e diplomas); trabalhou conosco 

durante vários anos até (infelizmente para nós) voltar para 

a França. Mas felizmente sempre recebemos boas notícias 

dele e de sua família exemplar. 

Ao lado, uma foto rara da equipe original da revista Chabad 

News. À direita, Esther Alpern, que dirigiu a revista durante 

quase 30 anos. Ela escolhia textos, escrevia artigos, revisa-

va e corrigia cada edição literalmente dez vezes!

Tatiana Belinky (no meio), que faleceu semanas atrás, tra-

duzia o material do inglês e até fazia o português rimar 

quando o poema era em inglês. Emilia Schreier (à esquer-

da) fazia controle e expedição, além da revisão.

Todas agora estão juntas no mundo melhor e com certeza 

atuando no mesmo ramo.
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Nota: Escrevi para o Rebe na aqui-

sição do nº 54 que a primeira rua 

do mundo que leva um nome li-

gado ao nosso movimento fica na 

cidade velha de Jerusalém, e lá o 

número é 53. Que a nossa casa de 

nº 54 pudesse ser uma continua-

ção digna.

Inauguramos o Beit Chabad na 

primeira noite de Chanucá, 19 de 

dezembro de 1973, numa casa alu-

gada na Rua Giácomo Garrini, que 

depois virou Rua Chabad. Dois anos 

e meio depois, conseguimos adqui-

rir o nº 60 da Rua Chabad, (foto ao 

lado). Mais tarde compramos o nº 

54 (foto abaixo), onde funcionava 

uma embaixada. Unimos as duas 

casas e ampliamos bastante as nos-

sas atividades com aulas novas e 

biblioteca, entre outras (foto ao pé 

da página).

Ao lado, vemos a 

primeira sucá do 

Beit Chabad, cons-

truída já nas duas 

casas unidas.
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PERGUNTE AO RABINO

Ouvi dizer que antigamente a teshuvá era feita com muitos dias de 
jejum, mas que podem ser reduzidos por meio da tsedacá. Como 
isso funciona nos dias atuais?

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

teshuvá

Em Sua imensa benevolência, nosso D’us Misericordio-

so presenteou o ser humano com o dom de Teshuvá, 

ou seja, que, ao cometer um pecado, o homem tem o 

poder de apagar seu erro por meio do arrependimen-

to. Esse perdão não é algo lógico, pois ao cometer um 

delito contra o Rei, a pessoa deveria ser severamente 

punida, não adiantando nenhum arrependimento, con-

forme disse o Midrash: “Perguntaram à sabedoria o que 

ocorrerá ao pecador? Ele deve ser 

punido, foi a resposta. O mesmo per-

guntaram às profecias, que respon-

deram: ele deve ser morto. Quando 

perguntaram à Torá, esta afirmou: 

Que traga uma oferenda. No entanto, 

ao perguntar a D’us, Ele respondeu: 

Faça Teshuvá e Eu o perdoarei.”

Muitos traduzem Teshuvá como ar-

r e   pendimento. No entanto, o Re be 

nos ensina que a verdadeira tradu-

ção da palavra Teshuvá é re torno. 

Isso indica que a partir do momen-

to em que a pessoa decide retocar o seu comporta-

mento e passa a servir ao Criador conforme Sua von-

tade, seu deslize será esquecido. Logicamente, para 

alguem tomar essa decisão, deve haver também o ar-

rependimento, pois caso contrário por que optaria por 

isso? Mas o principal da Teshuvá é a decisão em si.  

O Alter Rebe, no livro Tanya (parte 3) explica que a mits-

vá básica da Teshuvá consiste em abandonar seu peca-

do, tomando a firme decisão de não mais pecar e se re-

belar contra D’u-s cumprindo todas Suas mitsvot. Desta 

forma, o jejum não faz parte da Teshuvá. No entanto, a 

exemplo de um rei, cujo súdito rebelou-se contra ele e 

conseguiu alcançar o indulto por mostrar seu sincero ar-

rependimento, mesmo assim, a amizade que ele tinha 

com o rei anteriormente ficou enfraquecida. Para con-

quistar novamente sua simpatia, deve-se agraciá-lo com 

lindos presentes e agrados. Da mesma forma, o pecado 

é perdoado completamente por intermédio da Teshuvá, 

mas para a pessoa ser bem aceita perante D’us como an-

tes, ela deve dar-Lhe um presente. Na época do Templo, 

esse presente era a oferenda. Atualmente, como não 

temos essa solução, o jejum é considerado um sacrifí-

cio. Por este motivo, os sábios cabalistas enumeraram 

dias de jejuns que devem ser feitos 

por todo pecado cometido, como por 

exemplo, se tomou vinho não casher, 

deve jejuar 73 dias, se não rezou um 

dia, 61 dias de jejum, e assim por 

diante. Desta forma, os sábios antigos 

jejuavam inúmeros dias para serem 

perdoados até de pequenas falhas. 

No entanto, a população tornou-se 

fisicamente mais fraca, e não temos 

mais a força para jejuar como anti-

gamente. Os sábios permitiram que 

esses jejuns fossem trocados por 

tsedacá. Atualmente, fica difícil calcular esse valor, mas 

o Rebe nos instruiu que cada dia de jejum deve ser tro-

cado pelo valor de duas (e se puder três) refeições para 

tsedacá, sendo que cada um deve avaliar o custo da re-

feição a que está acostumado. 

Já que a contabilidade de nossas falhas é grande, costu-

mamos exagerar na distribuição de Tsedacá sem fazer 

contas. Embora nossos sábios afirmem que não se pode 

dar mais que 20% de nossos ganhos, se a intenção for 

limpar nossas falhas, não há limites. Por este motivo, 

em Elul, quando nos preparamos para o julgamento de 

Rosh Hashaná e Yom Kipur, costumamos doar grandes 

quantias para tsedacá, garantindo, assim, um ano bom 

e doce, atraindo para nós e nossa família todas as bên-

çãos Divinas.

Muitos traduzem Teshuvá 

como ar r e   pendimento, ou 

seja, quem se arrepende 

do ato cometido, tem o po-

der de anulá-lo. No entan-

to, o Re be nos ensina que 

a verdadeira tradução da 

palavra Teshuvá é re torno
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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

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 ENCONTRO SURPRESA DE DUAS GRANDES AMIGAS

Uma de nossas novas visitadas, Susana Mentlik, por inter-

médio de amigas em comum, fez uma visita surpresa a uma 

amiga de longa data, Dora Vaisberg. Uma simples visita 

tornou-se um acontecimento mais do que especial, como 

podemos ver na foto.

Acima, da esquerda para a direita, Dora Vaisberg, sua prima Olga Roizman 
e Susana Mentlik

Ao lado, nossa nova voluntária Amanda Wajchenberg recebe o carinho da 
também nova visitada Léia Mindrych

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!

Estamos em agosto, 

tempo de transição 

entre os dois meses 

judaicos Menachem 

Av e Elul, que car-

regam a energia de 

duas emoções opostas. Uma, de dor, pela per-

da do Templo de Jerusalém, e a outra de ex-

pectativa pela celebração das Grandes Festas.

Que continuemos sempre com alegria e saúde 

vivendo o dia de hoje, na certeza de que D´us 

está sempre conosco, conduzindo-nos à Geula 

Shlemá (Redenção Final).

Saúde e alegrias,

Yael Alpern - diretora
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(Adaptado de uma carta do Rebe em 

“A Completa História de Tishrei”)

UM MÊS

O próximo mês, Tishrei, tem muitas cores. Cada nuance 

da vida judaica está representada – Dias Solenes, Dias de 

Jejum e Dias de Júbilo. Não é coincidência que o primei-

ro mês do ano tenha “amostras” de todo matiz e colora-

ção da vida judaica, pois essas “amostras” são para nos 

dar um guia prático para o restante do ano. Ao observar 

os dias especiais de Tishrei no espírito apropriado, so-

mos envolvidos numa verdadeira vida judaica, segundo 

o espírito de Torá, durante todo o ano que virá.

O que podemos aprender com esses dias especiais?

nossas festas

COLORIDO

PARA CONHECER OS DETALHES DAS GRANDES FESTAS 
CONSULTE O GUIA QUE ACOMPANHA ESTA EDIÇÃO
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Para começar temos Rosh Hashaná, o dia em que o primeiro ho-

mem, assim que foi criado, proclamou a soberania de D’us sobre todo o univer-

so. Quando estamos para começar alguma coisa, devemos sempre lembrar que 

D’us é o Criador do Céu e da Terra e o único Governante do Universo, e que nos-

sas ações ou empreendimentos devem ter a aprovação Divina. Isso é ainda mais 

enfatizado pelos Dez Dias de Arrependimento, que 

nos lembram de que, como servos do Rei do Universo, devemos vigiar nossos 

atos para assegurar que estão de acordo com os desejos do Amo. No entanto, 

como somos apenas seres humanos, podemos falhar em algumas ocasiões. É 

por isso que D’us nos dá Yom Kipur, para inculcar em nós a percepção 

de que nunca é tarde demais para voltar ao caminho certo, desde que o façamos 

com sinceridade, completamente arrependidos, e nos livrando dos maus hábitos 

do passado, e nos comprometendo solenemente a melhorar nossos caminhos 

no futuro. Se tomarmos essa firme resolução, D’us nos perdoará, purificando-

-nos completamente dos nossos pecados. Por mais difícil que esse caminho 

possa parecer, Sucot nos ajuda a não desesperar em nossos dias difíceis, 

mesmo que nos encontremos em minoridade, pois D’us é nosso Protetor, co-

mo Ele nos mostrou claramente nas Nuvens de Glória com as quais nos cercou 

durante  os quarenta anos de caminhada pelo deserto após a partida do Egito. 

Finalmente, para sabermos como levar nossas vidas de acordo com os desejos 

de D’us, temos Shemini Atsêret e Simchat Torá, 

pois na Torá D’us nos deu as Divinas leis de justiça e integridade, e um guia ver-

dadeiro para a vida; ao moldar nossas vidas dessa maneira somos assegurados 

da verdadeira felicidade, tanto neste mundo quanto no Mundo Vindouro. Pois a 

Torá é uma “árvore da vida para aqueles que se apegam a ela, e aqueles que a 

apoiam são felizes.”
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Projeto Felicidade 
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

O Pedro Henrique participou com sua mãe, Laura, de uma 

semana do Projeto Feli ci da de em 2002, com um ano de 

idade, quando estava acolhido na Casa Hope. Veio da 

Bahia para o Hospital A. C. Camargo, em S. Paulo, onde 

fez um transplante de fígado doado pela mãe. Depois de 

seis meses surgiram sintomas, e exames fizeram com 

que ele voltasse a S. Paulo em regime de urgência. Foi 

detectado um tumor no estômago e ainda um nódulo 

acima do coração, que caso crescesse comprimiria outros 

órgãos vitais. As endoscopias eram feitas no centro cirúr-

gico com sedação injetável e depois delas o menino ia 

para a UTI, tal a gravidade de seu estado. O medicamento 

para evitar rejeição ao órgão transplantado precisou ser 

interrompido e apareceu também uma cirrose hepática. 

Após três meses desses diagnósticos, um dos médicos 

praticamente o desenganou. A mãe, apesar desse quadro 

não desanimou e na sua fé, entregou a D’us a vida do fi-

lho, mas com esperança de salvá-lo. Lutou muito, sofria 

e via o sofrimento do filho, mas as conversas com D’us 

continuavam. A mãe fala com muita gratidão e reconhe-

cimento a toda equipe multidisciplinar dos Hospitais Irmã 

Dulce na Bahia e A.C. Camargo em S. Paulo. Na Bahia, 

a gastroenterologista constatou que o menino estava 

curado; e ouviu ainda de outros médicos, que um milagre 

acontecera.

Pedro é um menino esperto, bem humorado e feliz. Du-

rante o período de seu tratamento e em estadia na casa 

de apoio, Laura conheceu um funcionário e acabaram se 

casando e vivem em S. Paulo. Pedro o considera como 

pai. O padrasto cursa a faculdade de Logística e trabalha 

nessa área. Laura trabalha em casa montando sacolas de 

Na foto, a voluntária do Kit Festa Maria Lúcia de 
Fonseca Caetano com Pedro no dia de seu ani-
versário. Abaixo, o depoimento de Maria Lúcia

uma empresa que as entrega e retira em sua casa. Às ve-

zes, o Pedro ajuda a mãe a passar cordões nas peças. A 

família mora em uma casa pequena, simples e ventilada. 

O Pedro Henrique gosta de estudar e não perdeu nenhum 

ano, cursa a 6ª série em uma escola municipal há quatro 

anos e a matéria preferida dele é a língua portuguesa.

No seu 12º aniversário, o Projeto Feli ci da de foi encon trá-

lo em sua residência. 

A mãe contou que é muito feliz e que tem planos para o 

futuro. Pedro mostrou sua cicatriz enorme no abdômen. 

Foram marcas que ficaram e que não deixaram só lem-

branças tristes, mas também vivências boas e aprendiza-

dos. A mãe é uma mulher otimista e realista e contou que 

conhecer o Projeto Feli ci da de, com todas aquelas coisas 

boas e bonitas pelas quais passaram, toda a atenção e 

apoio das voluntárias bem na época em que o seu coração 

estava tão doído, foi fundamental para ajudar a atravessa-

rem aquela fase difícil. O Pedro Henrique há pouco tempo 

começou a se comunicar com o pai biológico e gosta de 

saber que tem irmãos por parte de pai. 

A festa do Projeto Feli ci da de só não ocorreu antes porque 

eles não comunicaram a mudança de endereço. Apesar 

de ter passado tanto tempo, a festa realmente aconteceu 

com alegria. Ele adorou os presentes e quis logo brincar 

com os jogos que ganhou. O casaco de mangas compri-

das ficou ótimo em seu manequim, foi de seu agrado e já 

ficou vestido com ele. Veio junto com o inverno, por isso 

será bem útil.

Na volta, concluí como nossos problemas são insignifi-

cantes comparados aos dessas mães tão carentes, mas 

com uma postura de prontidão frente à vida.

Kit FEsta
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visita ao Museu dos Transportes
A convite da Gol, as famílias foram conhecer o Museu Nacio-

nal dos Transportes recém-inaugurado nas dependências da 

Breda Transp e Serviços, em S. Bernardo do Campo. Acom-

panhados pelo monitor escutaram um pouco da história e da 

evolução do transporte no Brasil. Fizeram muitas perguntas 

e se divertiram fazendo poses nos carros antigos.

Artesanato e Passeio à Pinacoteca

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.

O Projeto Feli ci da de 

recebe durante a se-

mana mães e crian-

ças de Casas de Apo-

io pa ra participarem 

de inú meras ativida-

des na sede. Um gru-

po formado por resi-

dentes da AACC pro-

venientes de Brasília, 

Rondônia, Pernambu-

co em tratamento em S. Paulo, aproveitou esse in-

tercâmbio permanente. Pela manhã con fec cionaram 

lindos objetos na aula de artesanato e à tarde apre-

ciaram o passeio à Pinacoteca do Estado. 

Na exposição da Arte Chinesa fi zeram comentá-

rios sobre a escrita, mas o que mais lhes prendeu a 

atenção foram as esculturas espalhadas no espaço 

cultural.
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Histórias extraídas do livro “The String and the Flame”, Jewish Educational Media, 2013

Livros Sagrados
Um aluno de yeshivá certa vez emprestou ao Rebe um livro chamado Parashat Dera-

chim. Após se passar algum tempo sem que o Rebe devolvesse o livro, o estudante 

aproximou-se dele após as preces e perguntou respeitosamente: “Rebe, o senhor 

não precisa mais do livro Parashat Derachim?”

O Rebe respondeu calorosamente: “Oif ah seifer zogt men nit ‘darft nisht’ (Quando 

nos referimos a um livro sagrado, não usamos a expressão ‘não precisar mais’…)

Livros sagrados são uma fonte de inspiração, não apenas informação. 

q
Sentar-se Entre os Chassidim 
Desde a juventude, Hershel teve um relacionamento privilegiado com o Rebe. Ele 

era um brilhante erudito que frequentemente consultava o Rebe sobre questões que 

encontrava em seus estudos talmúdicos. Após o Rebe assumir o manto da liderança 

de Chabad, Hershel ligou para o Rebe para desejar-lhe sucesso em sua sagrada mis-

são. Ele tinha intimidade suficiente para perguntar: “Nu? Então, como se sente sendo 

Rebe?”

O Rebe respondeu: “O que sinto mais falta são os farbrenguens. Nos dias de hoje, 

eu falo e os chassidim escutam. Mas não há nada como sentar entre os chassidim e 

farbrenguen junto com eles.”

“Como é bom quando irmãos se sentam juntos em união!”
Salmos 

q
Fazer uma Diferença
Um rabino muito respeitado, com muitos anos de importante serviço em congrega-

ções de prestígio nos Estados Unidos, aposentou-se e mudou-se para Bnei Brak, em 

Israel. Numa yechidut com o Rebe, seu filho, ele próprio um respeitado rabino, men-

cionou a recente mudança do pai.

“Ele se encaixa lá e pode estudar Torá de todo o coração,” explicou o filho.

O Rebe respondeu: “Creio que é um erro ele morar ali.”

“Por quê?” perguntou o filho, surpreso.

“Seu pai era um rabino muito respeitado nos Estados Unidos, líder espiritual de mui-

tas comundiades. Em Bnei Brak, ninguém o conhece. Ele não será tratado com o 

respeito que merece. Em Bnei Brak ele é apenas mais um judeu com barba.”

“Então onde o Rebe recomenda que ele more?” perguntou o filho.

Ele deveria mudar-se para Tel Aviv, onde pode mostrar seus talentos. Ali ele faria 

uma diferença e seria respeitado e valorizado.”

Não seja humilde às custas de outros.
Compartilhe seus talentos .
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Pode nos fazer um breve relato de sua família e sua 
formação?
Nasci em S. Paulo. Meus pais sempre se preocuparam 

com a nossa educação judaica. Estudei no Colégio Pe-

retz, assim como meus irmãos. Meus pais não eram re-

ligiosos, mas tradicionais, embora meus avós paternos 

cuidassem do Shabat. Formei-me em Desenho Indus-

trial na FAAP e durante muitos anos trabalhei com pro-

jetos de decoração e design. Casei com Michel em 1987. 

Com o nascimento de nossas filhas, resolvi parar de tra-

balhar fora de casa para me dedicar exclusivamente à 

sua educação. 

Quando conheceu o Beit Chabad?
Conheci o Beit Chabad há uns vinte anos. Meu irmão 

Beny começou a frequentar a sinagoga para recitar o 

Cadish pelo nosso pai Mauríce, MosheTzvi HaCohen 

z”l, em 1993. Nossos primos Jorge e Esther Dzialowsky 

frequentavam o Beit Chabad Central e começamos a vir 

esporadicamente. Às vezes eramos convidados para re-

feições de Shabat.

Ocorreram mudanças em sua vida?
Certamente. Aos pouquinhos começamos a nos apro-

ximar do judaísmo. Nossas filhas Tamara e Naomi já 

estudavam no Iavne e perguntavam sobre as brachot e 

sobre Shabat.

Como teve início seu processo de teshuvá?
Conheci a D. Esther Alpern z”l que foi minha referência 

em idishkeit. Ela me convidava a assistir suas aulas e foi 

mostrando a beleza de cada assunto relativo à Torá. Ela 

sempre dizia que “o apredizado tinha que ser constante, 

mas sem pressa, pois era como uma subida... se parar, 

você volta”. Ela nos ensinou sobre o Shabat, cashrut, 

taharat hamishpachá e a beleza da Chassidut.

O que mudou em sua vida?
Muita coisa mudou em nossa vida em termos de prática 

do judaísmo. Há muito tempo temos uma casa casher 

em todos os sentidos. Estudamos Torá, praticamos 

mitsvot e temos a preocupação de sempre melhorar 

e crescer no caminho certo. Continuei sendo a mesma 

pessoa, guardando os mesmos princípios transmitidos 

pelos meus pais, porém enriquecidos com os ensina-

mentos da Torá.

Quando começou a trabalhar no Beit Chabad Central 
e quais foram suas atribuições ao longo destes anos?
Nem sei há quantos anos... Comecei meu trabalho 

fazendo um levantamento de assuntos para o site do 

Beit Chabad. Trabalhei durante três anos com Rabino 

Yossi Alpern nas reservas do Hotel de Pêssach. De-

pois fui contratada pra trabalhar diariamente desem-

penhando inúmeras tarefas ligadas aos eventos do 

Beit Chabad Central. Entre elas estão o gerenciamen-

to da cozinha, desde a elaboração e execução de car-

dápios, contratação de serviços, o planejamento das 

diversas atividades, participação em vários projetos 

como Projeto Casa Casher, Projeto Bar e Bat Mitsvá e 

muitos outros.

Gostaria de acrescentar uma mensagem?
Baruch Hashem, sinto-me feliz por estar neste cami-

nho. Sou agradecida ao Beit Chabad, um local aonde 

aprendi, ensinei e fiz bons amigos.
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PUBLICAÇÕES DE TISHREI
Em preparo para o mês de Tishrei foram lançadas diversas 

publicações e enviadas gratuitamente aos frequentadores 

da sinagoga e pessoas da comunidade. Do “Kit Shaná Tová” 

fazem parte o Horários das Velas para o próximo ano, o Guia 

das Grandes Festas, o Calendário completo de 5774, além 

deste informativo mensal BC News. Disponíveis para retira-

da gratuita na recepção do Beit Chabad Central.

5774
CALENDÁRIO

2013–2014
s"ga,wv ,bak juk

BEIT CHABAD CENTRAL
R. Melo Alves, 580 – S. Paulo. Tel. (11) 3081-3081

E-mail: chabad@chabad.org.br • Site: www.chabad.org.br

B"H

A história da sua vida no Livro do Gênese

Turma em português: 
6 segundas-feiras, de 19/ago a 23/set, às 20h30

Turma em inglês:
6 terças-feiras, de 20/ago a 24/set, às 20h30

No Banco Daycoval (Av. Paulista, 1793)

Inscrições e informações
3087-0319 / 9-8315-8770 com Sarah

JLI.Brasil@gmail.com

O DNA do
Caráter Humano

B"H

Turma em português: 

O DNA do
Caráter Humano

O DNA do
Caráter Humano

com  R. Avraham Steinmetz

Um curso de seis aulas do JLI - Jewish Learning Institute

v"c
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E
m hebraico, Rosh Hashaná significa

"cabeça do ano" e, como o próprio

nome indica, é o início do ano ju-

daico. O aniversário da criação de

Adão e Eva é o aniversário da humanidade,

que destaca a relação especial entre D’us e

os homens. D’us não quer apenas um mundo

habitado por pessoas, Ele também quer um

relacionamento íntimo com cada um de nós.

Após passar um mês preparando-se mo-

ral e espiritualmente para esse dia, é hora

de expressar nosso novo eu da melhor forma

possível, reconhecendo D’us como rei su-

premo do universo. O certo e o errado ou o

bem e o mal não têm fundamento se não

houver um Criador, e é disso exatamente

que trata Rosh Hashaná: começar o Ano

Novo no estado de espírito correto. Nesse

dia, declaramos qual será nossa atitude e fi-

losofia para o ano vindouro.

O Shofar

Seu Despertador Pessoal

Nos dois dias de Rosh Hashaná, cem sons

são soprados do shofar (chifre de carneiro), o

mais antigo e primitivo dos instrumentos de

sopro. Seu som é simples e melancólico - um

grito do coração, como o lamento de uma

criança perdida clamando pelo pai, e seu apelo

atinge os acordes mais profundos da alma.

O shofar proclama D’us como o rei do

universo, e também evoca eventos-chave da

história judaica que envolvem um chifre de

carneiro.

Após o sacrifício de Isaac, Abrão sacrifi-

cou um carneiro em lugar de seu filho. De

acordo com antigos escritos midráshicos,

um de seus chifres foi tocado 363 anos de-

pois, quan do o po vo judeu se reuniu no Sinai

pa ra rece-

ber a To rá. O

mes mo Midrash

diz que o outro chifre

anunciará a vinda de Mashiach, o verdadeiro

Messias, e a redenção final do povo judeu.

Refeições festivas

A cada noite e dia de Rosh Hashaná apre-

ciamos uma refeição festiva. Na primeira

noite, no início do jantar, pedimos simboli-

camente a D'us que nos conceda um Ano

Novo doce, comendo uma fatia de maçã mer-

gulhada em mel. 

Na segunda noite de Rosh Hashaná degus-

tamos uma "fruta nova", ou seja, um fruto sa-

zonal que ainda não provamos desde a última

temporada, como símbolo de um Ano Novo.

O
mês judaico de Elul é tradicio-

nalmente o período para rever

nossas ações e o progresso espiri-

tual que tivemos ao longo do ano

e para nos preparar para os próximos "Dias

de Reverência" de Rosh Hashaná e Yom

Kipur. É o momento mais oportuno para

Teshuvá (retornar a D’us), oração, caridade

e amor ao próximo, em busca do autoaper-

feiçoamento e aproximação com D’us.

Autoaperfeiçoamento e mudança pes-

soal não ocorrem da noite para o dia. É pre-

ciso trabalho, compromisso e consistência.

Significa dar um tempo aos novos hábitos,

acostumar-se ao novo eu. Não é simples,

mas é absolutamente possível.

O mestre chassídico Rabi Shneur Zal-

man, de Liadi, compara o mês de Elul a um

tempo em que "o rei está no campo", em

contraste ao período em que D’us está em

seu palácio real. Durante o mês de Elul, "os

que assim desejarem podem encontrá-Lo,

e ele recebe a todos com um semblante ale-

gre e uma face sorridente."

As Preces de Selichot

Com a aproximação iminente do Ano

Novo e os Dias de Reverência, nossos pre-

parativos estão a todo vapor. Durante a últi -

ma semana de Elul – os dias que an te cedem

Rosh Hashaná –, as preces de Se li chot (série

de orações penitenciais e li tur gia) são reci-

tadas, para ajudar a impulsionar a atmos-

fera de autoaperfeiçoamento.

Esse serviço é realizado inicialmente nas

primeiras horas de 1 de setembro de 2013,

por volta da 1h00, e nos dias seguintes, de

2 a 4 de setembro, de manhã cedo.

Em Preparação

6 de agosto a 4 de setembro de 2013

O Ano Novo

Quinta e sexta-feira, 

5 e 6 de setembro de 2013

4

5

Práticas e costumes básicos para o mês de Elul

Ouça o toque do shofar

(chifre de carneiro), uma

chamada para autoaperfei-

çoamento, a cada dia de

Elul (exceto no Shabat).

Passe algum período do dia

em silêncio fazendo seu

inventário pessoal, concluindo

com um plano concreto de

mudança.

Junte-se a um grupo de

estudo da Torá e assuma

mais mitsvot - como

mezuzá, tefilin, velas de

Shabat e caridade.

Verifique suas Mezuzot e

Tefilin. It is customary to

have your Mezuzot and

Tefillin checked at this time.

Rosh Hashaná

O mês de Elul

Outros Alimentos Simbólicos

Também é costume comer alguns ali-

mentos que simbolizam o tipo de ano

que desejamos ter:

Comemos romã para

simbolizar o nosso desejo

por um ano repleto de

mitsvot e bons feitos, assim como uma

romã é cheia de sementes saborosas.

A cabeça de um peixe é

servida, para simbolizar o

nosso desejo de ser "o

melhor da classe" neste ano.

Muitos têm o costume de

consumir alimentos cujos

nomes aludem à bênção e

prosperidade, como cenouras – meren,

em ídiche - que significa multiplicar.

Aguardamos você e sua família
no Beit Chabad Central
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parshiyot do mês de agosto

3/AGOSTO 

reê 
Pela própria natureza, o judeu é um rachaman, uma 
pessoa benevolente e compassiva. Esse é um dos tra-
ços de caráter pelos quais um judeu é reconhecido e 
definido. Para um judeu, crueldade é uma maldição. 
Há ocasiões em que Hashem exige que realizemos 
atos que parecem cruéis ao observador humano exter-
no. No entanto, é ordem de Hashem – e deve ser exe-
cutada com empenho e devoção, com o entendimento 
de que Ele não nos pede para fazer algo que seja re-
almente cruel e errado. Somos assegurados de que, 
se agirmos l’shem Shomayim, para cumprir a vontade 
de Hashem, Ele nos protegerá de qualquer efeito que 
seja contraditório à nossa natureza.

24/AGOSTO 

ki tavô
A mitsvá de ofertar os primeiros frutos ao Cohen no 
Beit Hamicdash é uma mitsvá que simboliza o senso 
de gratidão, ao dedicar tudo que tem ao serviço de 
Hashem. Devemos entender que independentemen-
te do tempo e do esforço que empregamos em cada 
empreitada, os resultados bem-sucedidos são um pre-
sente de Hashem. Muito tem sido dito e escrito sobre a 
responsabilidade de demonstrar gratidão àqueles que 
nos beneficiam. No topo da lista daqueles que con-
quistam e merecem nossa gratidão estão, é claro, Ha-
shem e nossos pais. Eles compartilham uma coisa em 
comum: jamais poderemos retribuir suficientemente a 
eles pelo que fizeram por nós. 

31/AGOSTO 

nitsavim
“Pois este mandamento… não está oculto de vocês… 
Não está no céu.”
Rashi explica que se a Torá estivesse no céu, seríamos 
obrigados a tentar subir aos céus para estudá-la. O 
Maharsha suplementa isso, dizendo que se o conheci-
mento da Torá estivesse tão acima de nós, ainda assim 
deveríamos fazer todas as tentativas para entendê-la. 
Em outras palavras, não há desculpas. Devemos estu-
dar Torá com o máximo da nossa capacidade.
A Torá nos foi outorgada sobre o Har Sinai – um local 
que hoje nos desconcerta. Existe até uma disputa en-
tre Chazal sobre a data exata em que foi outorgada. Na 
verdade, como explicam os mestres, a Torá não tem 
tempo nem lugar. 

31/AGOSTO 

vayêlech
“Moshê foi”.
Eram as últimas poucas horas de Moshê como mortal 
e ele “caminhou” (vayêlech). Esse é o fim de sua vida. 
A gênesis do “movimento” judaico começa com Ha-
shem conclamando Avraham: “Lech Lecha”(vai para ti 
mesmo).
Interessante, a Torá começa com “Lech Lecha” – indo 
– e termina com “Vayêlech Moshê” – Moshê indo. O 
conceito de halichah, indo/caminhando, sugere um 
meio para um fim. A pessoa caminha para algum lugar. 
A caminhada é o meio pelo qual ele chega. 
Os resultados Hashem determina. Nós apenas ouvi-
mos – e vamos. Somos recompensados pelo trabalho 
e pelo esforço – não pelo resultado.

10/AGOSTO 

shofetim
A Parashá termina com um caso de um visitante en-
contrado morto perto de uma cidade, apesar de estar 
acompanhado e assistido pela comunidade. 
Aprendemos que mais ainda devemos nos preocupar 
com os membros da comunidade que moram ali, e 
em particular os que estão sozinhos. Com frequência, 
ocorre algo a alguém solitário seja por opção ou por 
necessidade, e então perguntamos a nós mesmos: o 
que eu poderia ter feito para impedir isto? Na verda-
de, a maioria acorda depois de alguém ter sido ferido, 
humilhado, ou adoecido. Temos até desculpas justifi-
cáveis. Mas o fato de termos legitimizado nossa indife-
rença não nos absolve.

17/AGOSTO 

ki tetsê 
“Não ararás com um boi e um burro juntos.”
A proibição contra arar com um boi e um burro juntos 
não é exclusiva a esses dois animais, nem a essa forma 
de trabalho. Na verdade, aplica-se igualmente à jun-
ção de dois animais diferentes para qualquer tipo de 
trabalho. A Torá está preocupada com o esforço físico 
extra imposto desproporcionalmente sobre cada um 
dos animais. Além disso, a questão das “sensibilida-
des” desempenha um papel nessa proibição. Um boi 
rumina seu alimento, uma prática que poderia fazer o 
burro “pensar” que o boi está recebendo mais comida. 
Em outras palavras, a Torá se esmera para certificar-se 
de que o povo judeu é sensível às necessidades dos 
outros – até dos animais.
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*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br

Isaac Michaan 26 Av 2 ago

Fabio Bornsztein 28 Av 4 ago

Flávio Munhoz 28 Av 4 ago

Leandro Cohen 28 Av 4 ago

Rogério Calderon 29 Av 5 ago

Dovi Naparstek 29 Av 5 ago

Marcelo Susyn 30 Av 6 ago

Mendy Ossowiecki 1 Elul 7 ago

Moshe Paim 1 Elul 7 ago

Rafael Loeb 1 Elul 7 ago

Paulo Nachim 2 Elul 8 ago

Jacob Faintuch 3 Elul 9 ago

Felipe Dorf 3 Elul 9 ago

Ory Abramowicz 5 Elul 11 ago

Avraham Stiefelmann 6 Elul 12 ago

Wolf Goldenstein 6 Elul 12 ago

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO *

Yossi Ossowiecki 7 Elul 13 ago

Luís Nicolaewsky 10 Elul 16 ago

Renato Kyhl 12 Elul 18 ago

Mendy Zajac 13 Elul 19 ago

Hilton Kuperman 13 Elul 19 ago

Joseph Harari 14 Elul 20 ago

Hadassa Rachel Pomeroy  16 Elul 22 ago

Daniel Faingezicht 16 Elul 22 ago

Homero Grossmann 16 Elul 22 ago

Roberto Michaan 17 Elul 23 ago

Mendi Begun 18 Elul 24 ago

Zalman Tzfasman 21 Elul 27 ago

Mendi Bloch 22 Elul 28 ago

David Lancry 23 Elul 29 ago

Ariel Kullock 24 Elul 30 ago

Peter Spett 25 Elul 31 ago

NOSSAS ALEGRIAS

w Mazal tov pelo bar mitsvá de Shaya, 

filho de R. Moti Chani e Begun. Parabéns 

também aos avós R. Henrique e Regina 

Begun e Regina Goldsztajn.

w Parabéns pelo casamento de Rosane e 

Felipe Spett. Mazal Tov também aos avós 

Habib e Dani Esses e Pnina e Peter Spett. 

w Mazal Tov a Hana Khafif, filha do R. Ezra 

e Chaya Batya Khafif, pelo noivado com 

Yisrael Picha, de Milão.

w Parabéns pelo 

opshernish (corte de 

cabelo) de Levi, filho 

de R. Natan e Amanda 

Stulman.

w Mazal Tov a Elisa, filha 

do Dr. Paulo e Rachel 

Vaidergorn, pelo noivado 

com Hillel, filho de Moise 

de Picciotto
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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 *

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 

3 de agosto.

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

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

SEGUNDA-FEIRA

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

11:30 Sarah Steinmetz
 Ética dos pais ** 

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

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

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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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

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

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 *

16:30 Shabsi Alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

17:30 Israel e Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

17:45 Shabsi Alpern
 Pirkê Avot

17:45 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **

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

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

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

TERÇA-FEIRA

8:30 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 
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Histórias Chassídicas

dos seus drinques anteriores,” disse ele.

O freguês respondeu: “Já te devo tanto, que diferença 

faz se eu tomar mais um drinque? Apenas vou dever um 

pouco mais.” O barman então disse: “Olhe, eu perdoo 

sua dívida. Não me deve mais nada. Agora saia daqui!”

É importante para uma pessoa acreditar que a teshuvá 

resulta em ficha limpa, porque enquanto ela sentir que 

ainda está carregando o fardo dos pecados, pode ficar 

desencorajada e pensar: “Que diferença faz? Devo tanto, 

vou apenas dever um pouco mais.” A pessoa deve dizer 

ao yetser hará: “D’us me perdoou, Não tenho mais peca-

dos, portanto, é tolice cometer outros agora.” 

***
VERDADE E MENTIRA
Embora a mudança do caráter de uma pessoa possa pa-

recer tarefa muito difícil, às vezes quase gigantesca, Rabi 

Levi Yitzchak de Berdichev a reduziu a uma fórmula sim-

ples.

“Não mudou muita coisa no mundo,” disse Rabi Levi Yit-

zchak. “As pessoas sempre disseram a verdade e sempre 

mentiram. A única diferença é em qual lugar.”

“Nos tempos de outrora, as pessoas costumavam ser pie-

dosas e observantes. Lidavam honestamente nos negó-

cios e eram verdadeiras ao se relacionar com os outros. 

Quando entravam na sinagoga e confessavam: ‘Eu pe-

quei, eu trapaceei, furtei,’ estavam mentindo. Em outras 

palavras, eram sinceras na rua, e mentiam na sinagoga.

“Atualmente as pessoas são desonestas nos negócios e 

mentem umas às outras. Quando fazem a confissão na 

prece, estão dizendo a verdade. Portanto,  elas mentem 

na rua e são sinceras na sinagoga.

“Tudo que é preciso é simplesmente devolver a verdade 

e a mentira aos seus locais originais,” concluiu Rabi Levi 

Yitzchak. “Isso não deveria ser tão difícil.”

ARREPENDIMENTO
Embora as antigas obras éticas advogassem vários tipos 

de autoprivação como penitência pelos pecados, os mes-

tres chassídicos não aprovavam essa prática. Apesar de 

eles próprios fazerem jejum, desencorajavam essa atitu-

de para os seus seguidores. Em vez disso enfatizavam 

o sincero arrependimento pelos erros cometidos e uma 

firme resolução de não repeti-los.

Rabi Shlomo de Karlin, explicando por que a autofla-

gelação era desencorajada, disse: “Não entendo o que 

isso conseguiria realizar. Se alguém não se arrependeu 

sinceramente pelos pecados e não está determinado a 

jamais repeti-los, que bem fará jejuar e cumprir outras 

penitências? Por outro lado, se a pessoa se arrependeu 

dos próprios erros e tomou a sincera resolução de não 

repeti-los, o que mais é preciso?”

Nesses dias de teshuvá em Elul, devemos entender que 

a teshuvá não é tão complicada quanto poderia parecer. 

Toda pessoa deveria assumir um compromisso de viver 

corretamente, que é a essência da teshuvá. É possível a 

alguém chegar ao Ano Novo com uma ficha limpa, com a 

certeza de que foi perdoado, e assim até os dias solenes 

de Rosh Hashaná e Yom Kipur podem ser recebidos com 

uma atitude de simchá. 

***
YETSER HARÁ
Fazer teshuvá exige muita sagacidade, porque o yetser 

hará (má inclinação) é um adversário sagaz. Sob o dis-

farce de piedade, o yetser hará pode dizer a uma pessoa: 

“Você cometeu pecados demais para que sua teshuvá 

seja aceita.” 

Um cliente certa vez pediu uma bebida ao barman, mas 

este se recusou a servi-lo. “Você nunca pagou a conta 
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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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