B’H
B’H

BC News
I N FO RM A T I V O M E N S A L D O B E I T C H A B A D C E N T R A L



S . P A U LO

d e z e m b ro 2 0 1 3 / j a n e i ro 2 0 1 4





ano 3

BRASIL


nº 2 5

Yigal Cotter

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

trocar

destaques da edição
REGINA GOLDSZTAJN:
“Devo tudo ao Beit Chabad. Se não
fosse ele eu não sei onde estaria hoje.”
Págs. 14 e 15

DEBUTANTES DO PROJETO
FELICIDADE:
Concretizado o sonho de 7 jovens
Pág. 18

A PARASHÁ NA CABALÁ
Nova seção com insights inspiradores
Págs. 25 e 26

CINCO DIAS DE FESTA MARCAM
QUATRO DÉCADAS
Doze eventos marcaram as celebrações de aniversário do Beit Chabad
Central que tiveram início com a o acendimento da primeira vela de Chanucá. Três convidados internacionais vieram especialmente comemorar
a data: a violinista Jacqueline Jove, de Miami, o advogado e maratonista
cego, Richard Bernstein, de Michigan, e o cantor sul-africano, Choni G.
Foram cinco dias intensos em que diversos públicos tiveram a oportunidade de apreciar música clássica, judaica, participar de um lindo e comovente Cabalat Shabat e se inspirar com palavras de otimismo e fé de
Richard, que não encontra obstáculos para vencer limitações: “Sou uma
prova de que falhar na vida não é uma opção.”
Págs. 8 a 13
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MISSÃO

sempre a seu lado

A

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

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

Pensamentos aos 40
Refletindo sobre o nosso aniversário de 40 anos, gostaria de compartilhar com os
leitores alguns pensamentos.
Antigamente havia sinagogas diferentes para classes sociais diferentes; uma para
carpinteiros e sapateiros, outra para fazendeiros, e uma inteiramente separada
para eruditos de Torá, que não rezavam junto com “as pessoas comuns”.
Inacreditável? Há apenas duzentos anos, em todas as aldeias do Leste Europeu,
essa era de fato a situação.
Então veio o Rabi Israel Baal Shem Tov (1694-1748), fundador do Chassidismo, e
mostrou como tais divisões “sociais” eram inimigas do Judaísmo. Ele explicou a origem Divina de todas as almas, e os belos traços de tesouros espirituais a ser encontrados em todo judeu, fosse erudito ou sem instrução. Ele ensinou citando a frase:
“Pois vocês (o povo judeu) serão uma terra de desejo, disse o Senhor das Hostes.”
Assim como os maiores cientistas jamais descobrirão os limites dos enormes recursos naturais que o Todo Poderoso colocou dentro da terra, jamais alguém encontrará os limites dos grandes tesouros encerrados no Povo de Israel – a “terra de
desejo” de D’us.
Aonde quer que ele fosse, o Baal Shem Tov rompia as barreiras entre judeus, construindo pontes de ahavat yisrael (amor ao próximo), aproximando-os, ensinandoos sobre suas enormes obrigações de responsabilidade e afeição mútuas; mostrando que somos um.
Assim como na época do Baal Shem Tov, Chabad prega a unicidade peculiar do
povo judeu. Somos membros do mesmo corpo. Ao fortalecer um membro, um judeu, fortalecemos todos nós.
Uma unicidade que recebe ênfase constante dentro de Chabad, refletindo sua crença fundamental de que todo judeu, independentemente de sua afiliação ou origem,
possui uma neshamá, uma alma única, uma centelha Divina. Em sua essência, essa
centelha de Divindade é comum a todos os judeus e igual em todos eles.
Chabad diz: nenhum judeu deveria ser caracterizado como “distante” pois, em essência, somos um. Esse é o nosso trabalho nesses 40 anos e nos próximos 40, se
D’us quiser.
Aproveito para agradecer todos que nos apoiam e confiam, que o bom D’us abençoe a todos.

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!
AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
ww
Ruth Lancry (Aniversário e mérito de ter ido ao Rebe
após 27 anos)

ww
Julio Spritzer (Yahrtzeit da mãe)
ww
Marceline Basch (Yahrtzeit do pai)
ww
Kenneth Basch (Aniversário da Marceline)
ww
Irene e Julio Spritzer (Excesso de felicidade)
ww
Marc Nigri (Yahrtzeit do pai e aniversário do genro R.
Avi Tawil)

ww
Família Lichewitz (SP e Israel) e Família Guirch

m fitas

(Aniversário Dr. Bernardo e 50 anos de sua formatura
em medicina, aniversário da neta Yael Bassia)

d.org.br

ww
Melisa Faintuch (Yahrtzeit do pai)
ww
Família Dimenstein (Aniversário de 80 anos da D.
Esther)

S

ww
Sara e Isaac Nigri (Bar Mitsvá do neto Victor)
ww
Ricardo Preter (Yahrtzeit do pai Israel ben Shaya)
ww
Família Ossowiecki (Nascimento netos)
ww
Morikie Stiefelmann (Aniversário do marido R. Eliahu)

eninas
ashem
rias.

ww
Família Basch (Ofruf do filho Eitan)
ww
Henrique Michaan (Yahrtzeit do pai)

CABALAT SHABAT
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H
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 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 – 19h
2º minyan de Arvit – 20h15

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 19h
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

* 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
PROGRAMAS DIVERTIDOS
O grupo do Projeto Pós Bar Mitsvá contou com uma agenda bem legal no final do ano. Muita diversão e tinta para
todo lado no paintball e uma saída para a Pizzaria Berô
com direito a sushi. Clima descontraído, histórias chassídicas e conversas relaxantes são parte dos passeios mensais

sempre programados após as aulas das 18h30, que ocorrem às segundas-feiras. O Projeto é para meninos de 13 a
17 anos. Interessados devem entrar em contato com o coordenador, Rabino David Lancry: davelancry@gmail.com /
98889-0328

A Conferência Internacional dos emissários do Movimen- judeus soviéticos. O Rebe expressava seu interesse consto Chabad-Lubavitch reuniu milhares de representantes tante pela política e paz na Terra Santa e sempre incentide Chabad espalhados pelo mundo. Foram quatro dias de vava os judeus a não temerem. O senador falou que desde
intensa programação incluindo workshps, reuniões com re- que o Rebe assumiu a liderança do movimento em 1950, e
nomados palestrantes, jantares e uma extensa e produtiva mesmo após Guimel Tamuz, todos os shluchim do Rebe
continuam sua obra liderados e inspirados por ele.
troca de experiências.
A Conferência Internacional atingiu seu clímax no banque- O Brasil foi representado por cerca de 30 pessoas. Na chate realizado no domingo à noite com a presença de 5 mil mada de cada nação ao microfone, como ocorre tradiciopessoas. O senador Joseph Lieberman, primeiro candidato nalmente, o país aparece no telão com a data de 1953, ano
judeu a concorrer como vice-presidente nas eleições ame- da chegada dos primeiros shluchim ao Brasil, que hoje
ricanas de 2000, foi o convidado de honra apresentado contabiliza quase 100 emissários.
pelo Rabino Moshe Kotlarsky.
O senador contou sobre sua ligação com Chabad
e com o Rebe e como esse elo ajudou-o a orgulhar-se publicamente de seu judaísmo.
Seu relacionamento com Chabad teve início na
década de 60, quando começava sua carreira
política. Seu encontro com o Rebe, projetado
em um telão, mostra Lieberman em seu começo
de carreira pedindo uma brachá para tornar-se
um instrumento de Kidush Hashem, no que ele
foi abençoado. Na conferência e sob os olhares
atentos, salientou o trabalho sem precedentes
do Rebe enviando seus emissários em missões
na antiga União Soviética em uma época muito
obscura. Foram enviados de forma discreta com
a missão de levar ânimo e iluminar a vida dos Acima, parte da delegação brasileira no jantar de encerramento do Kinus
BC NEWS
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KINUS HASHLUCHIM REUNIU MILHARES EM NOVA YORK
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SEMPRE AO SEU LADO

CHÁ DA TARDE
APRESENTAÇÕES ESPECIAIS
O grupo Chá da Tarde participou das celebrações dos 40 anos do Beit Chabad assistindo
duas das celebridades internacionais que vieram especialmente para essa data. Mais de 40
senhoras sensibilizaram-se com a apresentação
da violinista Jacqueline Jove e com a mensagem maravilhosa e profunda do advogado Richard Berntein, deficiente visual, professor universitário e maratonista. Um lanche da Goody
foi servido e muito apreciado.
Rabino Alpern traduz discurso
e perguntas a Richard, em tarde
especial com a presença de um
grande público de frequentadoras do Chá da Tarde. À esquerda
da foto, Tim Maclean, treinador
de Richard

Todas as senhoras da comunidade estão convidadas a
participar do grupo Chá da
Tarde. Para inscrever-se,
entre em contato com Vanessa pelo telefone: 30870313 ou vanessakrosen
baum@chabad.org.br
Yigal Cotter

NOVO SHIUR PARA JOVENS MULHERES
Um grupo de moças solteiras e jovens casadas tem se
reunido às terças-feiras no Beit Chabad Central para
estudar chassidut. A aula tem uma hora de duração e
promove, além do estudo, a oportunidade de se encontrarem quebrando a rotina da semana. Cada aula
é ministrada por um palestrante diferente, com dicas
práticas e inspiradoras. Comidinhas gostosas e um
bate papo animado fazem do encontro um momento
muito especial.
Na foto ao lado, Deby Stiefelmann, do Lubavitch de Copacabana,
ministrou uma aula pouco tempo antes de dar luz ao casal de gêmeos Chaya Mushka e Menachem Mendel

6

BC NEWS

BCNews_dez_jan25.indd 6

10/12/13 10:04

GASTRONOMIA

Por Dorothea Piratininga

PARA ACOMPANHAR O CAFÉ
Yigal Cotter

De origem húngara,
o Kuglóf é um bolo
tradicional apreciado
no mundo todo

INGREDIENTES
LEVEDURA
w 1 1/2 tablete de fermento
biológico fresco
w 100 ml de leite
w 1 colher de chá de açúcar

MASSA
w 200 g de manteiga ou
margarina sem sal
w 200 g de açúcar
w Raspas da casca de 1/2
limão
w 6 ovos grandes, separados
w 500 g de farinha de trigo

MODO DE PREPARAR
Em uma tigela grande, rapidamente aquecida em água quente, dissolva o fermento
com o leite e o açúcar e leve para crescer por 15 minutos, coberto com pano, em
local abrigado até dobrar de tamanho e espumar.
Enquanto isso, bata a manteiga ou margarina, o açúcar e a raspa de limão até ficar
cremoso. Junte as gemas uma a uma, batendo sempre. Acrescente a farinha de
trigo e o leite.
Junte a mistura do fermento e continue batendo até obter uma massa lisa.

w 1 colher de sopa de rum

À parte, com uma pitada de sal, bata as claras em neve. Junte-as aos poucos e delicadamente à massa e separe-a em duas tigelas.

w 100 ml de leite

Misture as passas a uma delas e o chocolate derretido à outra.

w 100 g de passas hidratadas
no rum e enfarinhadas

Unte uma forma grande com furo no centro e salpique com farinha de rosca.

w 100 g de chocolate meioamargo derretido
w 1/3 de xícara de farinha de
rosca para salpicar
w Açúcar de confeiteiro para
polvilhar

Espalhe a massa clara e cubra-a com a massa de chocolate. Afunde colheradas
dessa massa sobre a massa clara, formando desenhos marmorizados.
Ponha dentro de um saco plástico bem grande e leve para crescer em lugar abrigado durante uma hora ou até dobrar de volume.
Preaqueça o forno e leve para assar a 220 ºC durante 5 minutos e depois a 180 ºC
por cerca de 50 minutos ou até o palito sair seco.
Deixe esfriar e desenforme. Antes de servir, peneire açúcar de confeiteiro por cima.
BC NEWS
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ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

BEIT CHABAD DO BRASIL
CELEBRA 4 DÉCADAS DE ATIVIDADES

O

Fotos Yigal Cotter

acendimento da primeira vela de Chanucá marcou a inauguração do Beit
Chabad do Brasil há 40 anos. Para celebrar a data, uma intensa agenda
de eventos que durou cinco dias e contou com a presença de três convidados internacionais.
No programa, apresentação do cantor Choni G, de Joanesburgo, vencedor do
prêmio Jewish Star em Nova York (2012), da violinista Jacqueline Jove, de Miami,
formada pelo Conservatório Musical do Purchase ���������������������������
College��������������������
e do advogado e maratonista Richard Bernstein, de Michigan, cego desde o nascimento e ativista na
luta pelos direitos dos incapacitados. A delicada decoração e iluminação ficaram
a cargo da dupla incansável Teresinha Nigri e Ariela Basiches.
Entre os convidados, o presidente Mauro Zaitz, o vice-presidente Daniel Citron,
o tesoureiro Daniel Bialski e respectivas esposas, além do público formado por
apoiadores e amigos do Beit Chabad Central, como também pessoas da primeira
turma de frequentadores.
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No alto à esquerda, o atual presidente do Beit Chabad do Brasil, Mauro
Zaitz, discursa na abertura do evento.
Acima, Nathan Argalji realiza o acendimento da 1ª vela de Chanucá

À esquerda, participação especial do
popstar Choni G, que cantou uma música de Chanucá. Abaixo, parte dos
convidados que vieram celebrar a data

BC NEWS
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ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

Fotos Yigal Cotter

A violinista americana Jacqueline Jove fez duas apresentações: a
primeira com clássicos de Bach e
a segunda com músicas ladinas de
David Ludwig

Acima, o advogado cego Richard Bernstein dá um emocionante
depoimento sobre superação, relatando suas experiências como
triatleta. O salão do Beit Chabad Central ficou completamente
lotado pelo público que veio prestigiar o evento, jantar e se emocionar com os convidados especiais

10
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O coquetel, seguido de jantar para 180 pessoas na sede do Beit Chabad
Central, foi servido pelo Buffet Goody, famoso pelos seus chocolates
e doces irresistíveis

BC NEWS
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Yigal Cotter

Yigal Cotter

ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

Acima, Cambur e Bernstein falam sobre superação.
Ao final da palestra, Richard foi rodeado pelos meninos do Instituto de Cegos Padre Chico, que se empolgaram com seu exemplo e quiseram saber mais
sobre ele. Ao lado, executivos do banco Sofisa em
bate-papo com o advogado e atleta

A série de apresentações comemorativas pelo aniversário da entidade reuniu diversos públicos em diferentes
ocasiões. Dia 28 de novembro executivos participaram de
um café da manhã no Banco Sofisa e ficaram impressionados com as lições de otimismo, sensibilidade e inteligência de Richard. À tarde, o engenheiro Charles Cambur
convidou amigos e adolescentes deficientes visuais que
reuniram-se na sede do Beit Chabad. Eles ficaram encantados com as palavras tocantes e inspiradoras de Richard,
que fez um pedido no início de sua fala: “Em que direção
estão as crianças?” e falou voltando-se para elas: “Quero
falar diretamente para vocês.” Ele salientou que ninguém
tem o direito de sentir-se um pobre infeliz, com pena de
si próprio, pois na vida a luta é para vencer. Falou que cada uma delas possui os instrumentos para tornarem-se
protagonistas de sua própria vida. As crianças absorviam
12

cada palavra e o impacto causado por sua fala e ‘voaram’ até Richard, encantadas pelo seu exemplo: ele não
encontra obstáculos – já correu 18 maratonas, e participou de dois Triathlons. Dia 28 à noite o cantor Choni G
apresentou-se em um show super animado no Centro da
Cultura Judaica, mostrando todo seu talento e presença
de palco, acompanhado pela Müller’s Band, do Maestro
Hélcio Müller, com direção musical de Vicente Falek. Na
sexta-feira, Choni foi chazan no Cabalat Shabat e participou do mega kidush de sushi ao lado de mais de 400
pessoas que compareceram ao evento. Ainda no dia de
Shabat, logo após a tefilá, frequentadores e amigos do
Beit Chabad Central reuniram-se em almoço animado.
Bem, a festa acabou, mas o trabalho continua sem trégua, seguindo o nosso lema: “Beit Chabad, sempre ao
seu lado”... onde você estiver!

BC NEWS
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Yigal Cotter
Marcelo Goes

Yigal Cotter

Acima e à esquerda, show de Choni G no Centro da Cultura Judaica, acompanhado pela Müller’s
Band. O astro levantou o público com sua bela voz e arranjos originais

Marcelo Goes

Marcelo Goes

A violinista Jacqueline Jove em dois momentos: acima, em recital para os voluntários do Projeto
Felicidade e Projeto Lev, abaixo, em apresentação de música chassídica para o público feminino
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Desde pequena eu sentia algo dentro de mim, sem

ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

saber o motivo, um anseio de um dia tornar-me
religiosa...

DEPOIMENTO DE REGINA GOLDSZTAJN
A história do Beit Chabad do Brasil foi construída com milhares de fatos ocorridos ao
longo dos 40 anos. No entanto, os produtos mais preciosos ao longo desse tempo são
as obras humanas. Regina Goldsztajn e seu marido, Jaime, de abençoada memória,
fazem parte desses tesouros descobertos e cultivados com tanto carinho e dedicação,
e que formaram os pilares do Beit Chabad Central

D

esde pequena eu sentia algo dentro de mim, sem
saber o motivo, um anseio de um dia tornar-me religiosa. Meu pai faleceu aos 29 anos deixando uma
jovem viúva com três crianças pequenas. Foi uma época
muito difícil em que sua maior preocupação era educar e
sustentar os filhos.
Eu sempre dizia que quando me casasse iria cuidar da
cashrut. Conheci meu marido Jaime na casa de meu cunhado, ele tinha 18 anos e eu 16. Após três anos casamos e logo
fiquei grávida. Infelizmente perdi o bebê aos seis meses de
gestação e fiquei profundamente triste. Depois disto não
conseguia engravidar, apesar de muitos tratamentos.
Clara Kusniec, que hoje vive em Israel, comentou que havia
um jovem rabino Chabad, sheliach do do Rebe que acabara
de chegar em S. Paulo e com quem eu deveria falar: Rabino Shabsi Alpern. Senti-me tão acolhida que acabei contando minha vida e meus problemas. Seu conselho foi que
eu deveria escrever uma carta pedindo uma brachá para o
Rebe para ter filhos. Então me perguntou: “O que você faz
de idishkeit?” Respondi: “Acendo velas e fui ao mikvê antes

Regina diante do Rebe (com sua filha Daniela) segurando sua primeira
neta, Tsipi, nascida em Guimel Tamuz

14

de casar”. “Você sabe que bênção para filhos está intimamente ligada com a mitsvá do mikvê?” perguntou ele.
Marcamos um segundo encontro, e Jaime me acompanhou. O R. Alpern perguntou-lhe se colocava tefilin. Jaime respondeu que sim, uma única vez, em seu Bar Mitsvá.
“Você estaria disposto a colocá-lo diariamente?” O rabino
não pediu mais nada: mikvê e tefilin.
D. Esther z”l convidou-nos a participar de um shiur semanal para casais e perguntou se poderia ser em nossa casa!
Assim, não havia como me esquivar do convite. Formamos
um grupo de casais, e esse shiur existe até hoje, com o R.
Shamai Ende.
Meu médico afirmava que não havia nenhum problema comigo. Mas eu continuava sem filhos. Com o tempo fomos
acrescentando mais mitsvot em nossas vidas. Continuamos saindo com amigos, mas não comíamos mais fora.
O R. Alpern havia enfatizado a importância de cuidarmos da
cashrut em benefício do bebê. Certo dia D. Esther apareceu
entusiasmada: havia chegado uma carta do Rebe para mim.
Grávida de minha primeira filha, essa carta representava
que tudo daria certo. Permaneci durante sete meses em
repouso. D. Esther começou a dar aulas de Tanya em nossa
casa. Apesar de não ligar a TV, nem costurar ou bordar aos
sábados, ainda não cuidávamos do Shabat, e o Jaime seguia
trabalhando nesse dia. E isto me trazia muito desconforto.
Certo Shabat em que fomos convidados a passar na casa
do Rabino e D. Esther ela nos ensinou tudo como fazia. Decidimos guardar o Shabat. Mudamos para o bairro Jardins
para ficarmos mais perto do Beit Chabad.
D. Esther sugeriu que minhas filhas estudassem na Escola
Beit Yacov, ortodoxa somente para meninas. “Mas eu não
cubro a cabeça, e lá só há famílias muito religiosas…”. Mas
foram muito bem recebidas.
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O marido de Regina, Jaime Goldsztajn (primeiro em pé da direita para a esquerda) viaja pela primeira vez ao Rebe acompanhado pelo Rabino
Shabsi Alpern. Naquela época, os amigos compareciam em peso no aeroporto para se despedir

Em um sheva brachot o R. Alpern brincou com o Jaime:
“Se você começar a cobrir a cabeça, a Regina também cobrirá.” Mas o Jaime não brincava, sempre pronto a dar mais
um passo. Ele adorava participar, sentia orgulho de ser um
pioneiro das atividades do Beit Chabad.
Resolvemos viajar para o Rebe pela primeira vez junto
com o casal Alpern. Era Yud Beit Tamuz. Ao sairmos da
yechidut, o Jaime estava muito emocionado, chorava feito
criança. Quando voltamos, percebi que estava com a barba
por fazer. Não falei nada, mas sabia que seria permanente.
Ele comentou: “agora tenho força suficiente para assumir”,
e nunca mais a tirou.
O resto a gente foi fazendo passo a passo, nunca houve cobranças por parte do Rabino ou da D. Esther, apenas orientações. E este é o grande mérito do Chabad.
No ano seguinte, levamos nossas filhas. O Rebe falou que
levaríamos todos os filhos para a chupá, e que iriamos divulgar judaísmo por S. Paulo. Sempre contei com o apoio
de minha mãe, Beila Feigui, que começou a cuidar casher,
cobrir a cabeça e tornou-se Shomer Shabat para que nós e
seus netos pudéssemos comer em sua casa.
O Rebe começava uma campanha para casais terem mais
filhos, e naquele ano resolvemos escrever-lhe contando
sobre minha gravidez de risco, sem obter resposta. Outras
tentativas, e nada. Segui o conselho do Rabino Alpern e ao

invés de lamentar sobre o risco e repouso forçado em minhas gestações, escrevi que gostaria muito de ter quantos
filhos Hashem me mandasse, mas não desejava mais ficar
em repouso durante meses. Logo em seguida chegou uma
brachá do Rebe e engravidei. Depois tive mais duas filhas
com gravidez tranquila, sem precisar ficar em repouso. Então perdi um bebê e chorei muito. Após seis meninas, pedi
uma brachá para o Rebe para ter um menino citando os seguintes motivos: para cumprir a mitsvá, dar o nome de meu
pai e meu sogro, e também para termos um filho Talmid
Chacham. A resposta do Rebe veio grifada em minha carta embaixo de cada bênção solicitada e ganhamos nosso
querido Guershi Avi.
Devo tudo ao Beit Chabad, se não fossem eles eu não saberia onde estaria hoje.
Acabei de relatar uma história de uns 40 anos. O Jaime
tinha muito orgulho de fazer parte do Beit Chabad, era a
vida dele. Nunca viajávamos antes do Shabat porque ele
sempre deseja rezar aqui. Era sua segunda casa. Ele viveu
para isto, não tinha outras ambições. Falar de viajar para ele
era ir ao Rebe.
Hashem colocou tudo diante de nós, e apontou o caminho
para aplacar a sede de nossos corações. Não posso reclamar de nada, nada mesmo.
Desde pequena eu sentia algo dentro de mim...
BC NEWS
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as velas de shabat

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

No Talmud está escrito que acendemos as velas de Shabat para trazer
paz ao nosso lar, iluminar, e não tropeçarmos ou cairmos no escuro.
Nos dias atuais, não seria mais fácil (e seguro) acendermos as luzes?

Por Rabino Shamai Ende

Uma das sete mitsvot instituídas por nossos antigos sábios
zem o papel do óleo. Há controvérsias, já que não foi esse o
consiste no acendimento das velas de Shabat toda sextapavio e combustível instituídos originalmente. Além disso,
feira, antes do pôr do sol. Nossos sábios não queriam que,
o filete da lâmpada incandescente é feito de forma espiral,
por falta de luz, as pessoas tropeçassem em obstáculos
o que pode ser considerado como vários pavios, portanto
em suas casas, evitando, assim, acidentes, e trazendo paz
desapropriado para essa mitsvá.
e tranquilidade ao lar. Portanto, essa mitsvá não se resume
A vela de Shabat deve ser acesa pela mulher no horário
apenas ao acendimento das velas em um canto da casa,
certo, mesmo que haja outras velas acesas na casa. Caso
mas nos obriga a manter iluminados
seja acesa muito antes do prazo, devetodos os ambientes que serão frese apagá-la e novamente acendê-la.
A alma é comparada à vela
quentados na noite de Shabat, quando
Muitas autoridades consideram que
por estar em constante
não há luz natural. Atualmente aceno acendimento de uma lâmpada elédemos lâmpadas elétricas, mas não
trica não é atribuído àquele que ligou
movimento de ascensão e
precisa ser em cada cômodo, como em
o interruptor, já que este apenas libedevoção,
tal
como
a
chadormitórios, nos quais uma luz acesa
ra uma corrente elétrica preexistente
impediria que uma pessoa dormisse.
ao fechar um circuito. Assim, ativanma que quer desprenderNossos sábios instituíram que próximo
do essa corrente a pessoa não estará
se do pavio e voltar à sua
à mesa de jantar fossem acesas velas
cumprindo a mitsvá como aquele que
adicionais, mesmo que o ambiente já
acende uma chama.
origem. O mesmo movi
esteja bem iluminado, com o objetivo
Além disto, as velas de Shabat têm um
men
to não existe numa
de acrescentar prazer à refeição. Para
enorme significado espiritual, muito
lâmpada elétrica
essa mitsvá há uma bênção específica,
mais profundo. A alma judaica é chae cabe às mulheres o mérito de cum
mada metaforicamente pelo rei Salopri-la. Essas velas devem preferencialmente ser acesas
mão de a ‘vela de D’us’. Ao acender as velas de Shabat, a
com uma chama, e não com lâmpadas elétricas, pelos modona de casa transmite uma luz Divina que ilumina todas
tivos enumerados abaixo:
as pessoas do lar. Por isso o costume de se acender uma
Já que o intuito não é apenas de iluminar, mas cumprir um
para cada membro da família. A alma é comparada à vela
preceito, os sábios especificaram que as luzes devem ser
por estar em constante movimento de ascensão e devoacesas com certos tipos de óleos ou outro material comção, tal como a chama que quer desprender-se do pavio e
bustível (como cera ou parafina) e um pavio único para
voltar à sua origem. O mesmo movimento inexiste numa
cada vela, para não ser considerada uma fogueira. Uma
lâmpada elétrica.
Nossos sábios disseram que D’us prometeu ao povo de
lâmpada elétrica não tem essa composição. Existem auIsrael: “Se vocês acenderem as velas de Shabat, Eu lhes
toridades rabínicas que afirmam que o filete de metal da
mostrarei as velas de Tsion. Que possamos muito em breve
lâmpada incandescente exerce a função de pavio, e a próver essa profecia revelada na iminente vinda de Mashiach.
pria eletricidade ou o combustível das termoelétricas fa16
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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 problemas
particulares. Nessas visitas os voluntários levam alegria, atenção e
bom humor, ajudando a melhorar seu estado emocional e espiritual.
Shalom Ubrachot a
todos!
Felicidade é uma escolha.
Tudo o que temos que fazer é
olhar para dentro de nossos
corações. Ela está presente
não somente em datas ou
ocasiões especiais, nas festas,
no carro novo ou em uma longa viagem...
A felicidade está em nós. Tudo o que temos
que fazer é revelá-la, expressá-la, e ... voilà:
vivenciá-la. Todos os dias ...
Com carinho,
Yael Alpern - diretora

LIÇÕES SOBRE ENVELHECER
Na última reunião do ano, o Lev contou a participação da
psicóloga e mestre em gerontologia, Patricia Cabral, que
apresentou sua dissertação de mestrado, cujo tema foi
“Resgate da Memória: Reconstruindo a Própria História”.
Gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento, e
Patricia abordou o assunto traçando um panorama sobre o
envelhecer, possíveis práticas e últimas constatações. Referente à memória, quanto mais se usa, menos se perde. “A
proposta inicial para possíveis práticas é criar condições para
captar e dar sentido às experiências vividas pelos idosos, por
exemplo, transformando-as em livros”, destacou Patricia.

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
No dia 12 de novembro, o Projeto Lev promoveu o
jantar de confraternização para seus voluntários. Em
clima de festa, com cardápio e visual caprichados
criados por Judith Kacowicz, tivemos a participação
especial da voluntária Perla Mosseri que encantou
a todos com sua habilidade em contar histórias e de
seu marido, Soli Mosseri, conhecido em toda a comunidade por alegrar corações com sua música.

Para tornar-se voluntário ou indicar alguém que gostaria de ser visitado, entre em contato com Yael ou Silvia, das 8 às 13h pelos
telefones 3081-3081 ou 3087-0326, das 8 às 13h ou pelo e-mail silvia@chabad.org.br
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Projeto Felicidade
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

Festa de 15 Anos
Em parceria com o Buffet Fiorelo e o apoio de inúmeras empresas, o Projeto Felicidade tornou realidade o sonho de sete lindas adolescentes: a festa
de 15 anos,um evento marcante e inesquecível para elas e suas famílias.
A emoção começou no dia da primeira reunião quando foram maquiadas
por Natalie Klajman e fotografadas por André Nehmad, que também clicou
as meninas na prova dos vestidos. No dia da festa foram conduzidas numa
limusine para o Buffet, onde os parentes e amigos aguardavam ansiosos
sua chegada.
Valquiria Ribeiro, atriz da Rede Record, dirigiu algumas palavras aos convidados abrindo a celebração ao chamar as debutantes, uma a uma, para
entrar no salão. Ao término da valsa com os pais, foram surpreendidas com
a chegada do artista Rick Tavares que esbanjou simpatia. As debutantes
transbordavam de felicidade, ao lado de pais orgulhosos: o sonho que parecia impossível estava sendo realizado.

18

Pessoas e empresas envolvidas na concretização da festa mostraram que a
união em prol do próximo revela momentos mágicos, como bem falou um
observador atento: “No meio do salão
valsa a boa vontade com a felicidade”.
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B’H
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 mês da criança para o Projeto Felicidade é uma época
muito especial. Os voluntários e empresas se unem nos
preparativos para o grande encontro anual de todas as
crianças e seus familiares que já passaram pelo Projeto.
A expectativa é contagiante, e a chegada desses convidados tão especiais ao parque Mundo da Xuxa é incrível.
As cenas vão se mesclando; este ano foram 52 ônibus
trazendo todos. Na chegada muitas crianças entram correndo para não perder um minuto, outras mais tímidas ou
dependentes de ajuda para se movimentar em cadeiras
de rodas vão seguindo em compasso mais lento. Mas todas têm o mesmo objetivo: reencontrar os amigos, brincar e se divertir.
Nesse dia o Mundo da Xuxa só recebe as crianças do

Projeto Felicidade. Além das atrações do parque, os convidados assistiram este ano ao show da dupla de palhaços
Patati – Patata e das cantoras do grupo Barra da Saia.
No final do dia felizes e cansadas receberam sacolas com
brinquedos e lanches. Na bagagem, momentos felizes
e únicos: histórias de famílias e
crianças que passaram por situações semelhantes, mas determinadas a continuar a batalha...
para vencer!
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Fotos Andre Nehmad

Diversão, Amizades e Reencontros
na Festa Anual do Projeto
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As pedras do caminho

C

erta vez um fazendeiro estava retirando as pedras do seu campo. Elas estavam atrapalhando o crescimento da plantação. Em vez de empilhá-las num
canto ou usá-las para construir um muro ao redor do terreno, jogou-as no
lugar mais fácil para ele. Por preguiça, arremessou-as na estrada que passava ao
longo de seu terreno.
Nessa estrada muitas pessoas transitavam diariamente. Certamente as pedras atrapalhariam os transeuntes, mas o fazendeiro não levou isso em consideração, pois
só pensava na sua própria comodidade.
Certo dia, um velho senhor passou por ali. Ao ver o que o fazendeiro fazia, exclamou:
– Que homem imprudente! Por que você está removendo pedras do lugar que não
é seu para o local que é seu?
O fazendeiro interrompeu o trabalho por um momento, olhou para o homem que
lhe dirigia a palavra e respondeu gargalhando:
– Que tolice! Exatamente o contrário é verdadeiro! Não percebe que estou tirando
as pedras da minha propriedade e jogando-as em lugar que não me pertence?
O velho não respondeu. Apenas meneou a cabeça e seguiu seu caminho calado.
O fazendeiro continuou atirando as pedras na estrada enquanto ria das estranhas
palavras do passante.
Por alguns anos seguidos o fazendeiro colheu safras muito ruins e acabou empobrecendo. Foi obrigado a vender seu campo e trabalhar para outros como simples
operário.
Certa tarde, quando voltava cansado de um árduo dia na lavoura, rememorava os
bons tempos em que era um próspero proprietário. Em consequência da sua distração, tropeçou em um monte de pedras e caiu no chão. Com muita dificuldade,
gemendo de dor, conseguiu levantar-se. Olhou à sua volta e reconheceu o lugar:
estava na estrada que corria ao longo do terreno que um dia lhe pertencera. Reconheceu também as pedras, pois fora ele mesmo que as havia atirado ali.
– Aquele estranho homem tinha razão! – exclamou.
– Ele não era um tolo, mas sim um sábio! O campo do qual removi as pedras já não
é meu. E a estrada para a qual eu as joguei pertence a mim e a todos que por ela
passam. Fiz mal a mim mesmo! – concluiu.

20
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Palavras Cruzadas
Preencha o diagrama com as palavras abaixo
5 letras
CAMPO
HOMEM
MONTE
SÁBIO
VELHO

8 letras
PREGUIÇA

10 letras
COMODIDADE
FAZENDEIRO
12 letras
CONSEQUÊNCIA

9 letras
PLANTAÇÃO

Ilustração Leandro Spett

6 letras
PEDRAS
TOLICE

7 letras
CAMINHO
ESTRADA
TERRENO

A

Solução na página 27
BC NEWS
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tsivot hashem

CHANUCÁ NO PLAYLAND
Na terça feira, 3 de dezembro, crianças e adultos lotaram o Playland do Shopping Eldorado para participar
da festa de Chanucá organizada pelo Tsivot Hashem.
Toda a família aproveitou a tarde brincando nos divertidos jogos, franqueados nessa data. Após um saboroso
lanche, dois pernas de pau fantasiados distribuíram balões coloridos e brindes entre as crianças.
Uma grande chanukyiá de LEGO, montada pelo fã clube
da LUG, foi a grande atração da festa. Às 19h30 foi acesa
a sétima vela e as crianças participaram cantando.

22
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B”H

Último

Domingo

s
das Féria

aproveite tudo o
que o sítio oferece!

No Campo
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/
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m
d
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a
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Hamburger

Hot-Dog

•
•

•
•

Entrada R$15 a partir de 5 anos
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ANIVERSÁRIOS *

DEZEMBRO
Daniel Eskinazi

28 Kislev

1 dez

Mendi Nurkin

11 Tevet

14 dez

Anchel Brand

29 Kislev

2 dez

Sruli Nurkin

11 Tevet

14 dez

Hugo Wizenberg

29 Kislev

2 dez

Jaime Singer

11 Tevet

14 dez

Damian Lask

2 Tevet

5 dez

Akivah Steinmetz

11 Tevet

14 dez

Klaus Saternos

2 Tevet

5 dez

Michel Apsan

12 Tevet

15 dez

Salo Grunkraut

3 Tevet

6 dez

Roberto Dratcu

13 Tevet

16 dez

Levi Rabinowicz

3 Tevet

6 dez

Michel Metzger

14 Tevet

17 dez

Eduardo Stock

4 Tevet

7 dez

Sacha Kalmus

15 Tevet

18 dez

Julio Spritzer

4 Tevet

7 dez

Moshe Frenkel

21 Tevet

24 dez

Eliahu Stiefelmann

5 Tevet

8 dez

Leandro Spett

23 Tevet

26 dez

Silvio Hepner

6 Tevet

9 dez

Michel Gotlieb

24 Tevet

27 dez

Alfredo Torres

7 Tevet

10 dez

Mendi Naparstek

24 Tevet

27 dez

Marcelo Schvartz

8 Tevet

11 dez

Shmuli Moritz

25 Tevet

28 dez

Marcelo Dangot

9 Tevet

12 dez

Lauro Brand

25 Tevet

28 dez

David Moritz

11 Tevet

14 dez

Yaacov Nurkin

3 Shevat

4 jan

Yossi Naparstek

11 Shevat

12 jan

Daniel Breuer

3 Shevat

4 jan

Henry Michaan

13 Shevat

14 jan

David Andrade

4 Shevat

5 jan

Leah Rachel Messa

18 Shevat

19 jan

Abrão Zimberg

4 Shevat

5 jan

Elias Israel

20 Shevat

21 jan

Mauro Deutsch

4 Shevat

5 jan

Arthur Deutsch

21 Shevat

22 jan

David Gornstein

5 Shevat

6 jan

Kenneth Basch

22 Shevat

23 jan

Avi Eskinazi

7 Shevat

8 jan

Gabriel Lichewitz

22 Shevat

23 jan

Yossi Kuszer

7 Shevat

8 jan

Michel Hamoui

22 Shevat

23 jan

José Mario Grynberg

8 Shevat

9 jan

Ivo Bornsztein

24 Shevat

25 jan

Natan Rosenbaum

8 Shevat

9 jan

Noach Gansburg

26 Shevat

27 jan

Alberto Haim Fux

8 Shevat

9 jan

Arnaldo Len

26 Shevat

27 jan

Martin Lask

9 Shevat

10 jan

Ângelo Kullock

29 Shevat

30 jan

Luis Steinecke

10 Shevat

11 jan

Yossi Levaton

30 Shevat

31 jan

Mendy Calderon

10 Shevat

11 jan

JANEIRO

*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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a parashá na cabalá – dezembro

Vayigash

7
Dez

E disse Yaacov ao faraó: “Os dias dos anos das minhas peregrinações são cento e trinta anos,
poucos e maus foram…” (47:9)
Yaacov foi uma reencarnação de Adam para atingir o tikun (cura espiritual) para a alma de Adam
que tinha pecado durante cento e trinta anos, o que foi expiado pelos cento e trinta anos de Yaacov vagando pelo exílio. A essa altura o tikun foi atingido. Yaacov então viveu por mais dezessete
anos, que é o valor numérico da palavra tov (bom), sugerindo o fato de que esses foram anos pós-tikun, quando o bem em sua alma tinha sido recuperado.

14
Dez

Vaychi
… e curvou-se Israel (Yaacov) sobre a cabeceira da cama. (47:31)
A inclinação da cabeça de Yaacov é uma alusão ao fato de ele ter atingido o nível espiritual de
tefilin (filactérios de couro), que são colocados sobre a cabeça.
A obra da vida de Yaacov atingiu o tikun pelo dano causado ao universo por Adam.
Originalmente, Adam tinha usado vestimentas de luz; quando ele pecou, foram substituídas por
vestimentas de couro. O tikun de Yaacov assegurou que usar tefilin de couro se tornaria um marco
de distinção em vez de uma lembrança da desgraça do homem. E os doze pontos com os quais
as “casinhas” dos tefilin são costuradas indicam a ajuda que Yaacov recebeu de seus doze filhos
para cumprir esse tikun.

Shemot
… e chamou seu nome Moisés (Moshê) e disse “porque das águas o tirei”. (2:10)

21
Dez

O nome de Moshê destaca a ponte entre água e terra seca.
A água esconde o que está por debaixo da superfície, representando Guevurá (severidade), o
poder de restringir e ocultar. A terra seca deixa tudo exposto, representando Chessed (bondade),
a tendência de dar e revelar. Não é tão difícil ser indiscriminadamente livre e doador, ou sempre
segurar. O que exige maturidade e discernimento dos poderes mais profundos da alma é conectar os dois; quando exercer Chessed e quando optar por Guevurá.

28
Dez

Vaerá
Se em última análise tudo vem de D’us, como pode o mal existir?
A Cabalá explica que o mal é na verdade uma forma de caos, em que simplesmente não podemos
compreender o que está acontecendo; e o bem pode realmente ser definido como ordem. O caos
traz estresse e faz você se fragmentar; a ordem conduz ao bem-estar mental, emocional e físico.
“D’us disse a Moshê: ‘Fiz de você um mestre acima do faraó.(7:1)’” D’us dá a você a capacidade de
superar o faraó (caos) e reger sua vida com ordem.
A cada vez que você tomar uma decisão, pergunte a si mesmo: estou superando o ‘faraó’? Estou
convidando o caos ou trazendo harmonia e ordem?
BC NEWS
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a parashá na cabalá – janeiro

Bô

4
Jan

“Os filhos de Israel tinham luz em todas as suas casas. (10:23)”
D’us é uma luz única e infinita, mas Ele projeta a Si mesmo por intermédio de recipientes diversos
para atingir efeitos diferentes. É como olhar para a luz branca através de lentes de cores diferentes: vemos uma variedade de cores, mas na realidade é uma só luz. Levar a praga das trevas sobre
os egípcios enquanto os israelitas desfrutavam a luz foi feito para provar que D’us é tanto o mestre da luz quanto da escuridão. Os egípcios somente entendiam a ideia de recipientes, portanto
imaginavam que “o deus da luz não criou as trevas”. Você, também, pode se treinar para ver tudo
neste mundo como sendo transparente à única Luz que está por trás.

11
Jan

Beshalach
Ao testemunhar o milagre da abertura do mar, então cantaram Moisés e os Filhos de Israel.
O problema com as revelações é que elas tendem a se evaporar rapidamente. A consolidação de
uma revelação ocorre quando as ideias são colocadas em palavras. A canção de Moshê foi sua
tentativa de assegurar que a grande revelação da abertura do mar deveria entrar em recipientes
e ser consolidada. Isso é sugerido pela palavra introdutória az (“então”), a combinação das letras
alef (com valor numérico de 1) e zayin (com valor numérico de 7). Moshê procurou consolidar
toda a revelação a partir do primeiro dos atributos de D’us (sefirot) até o sétimo e mais baixo atributo emocional. Assegure que seus momentos de inspiração não se evaporem. Tome nota deles
e consolide-os com firmes resoluções.

Yitrô
Yitrô, o sogro de Moisés, ofereceu a ele uma crítica construtiva em relação à administração judicial que
vinha conduzindo.

18
Jan

A geração que deixou o Egito tinha passado por três encarnações anteriores: 1) a geração do Dilúvio; 2) a geração da Dispersão, e 3) os habitantes de Sodoma. De forma geral, todas essas tinham
atingido seu tikun por meio do exílio egípcio, mas um pequeno resíduo de impureza espiritual
permaneceu de cada encarnação. Ora, os filhos de Israel receberam as leis do julgamento justo
para atingirem total tikun para sua terceira encarnação no povo de Sodoma, que tinha rejeitado
todas as formas de julgamento correto e de justiça.

25
Jan

Mishpatim
“Olho por olho”.(21:24)
Segundo a Tradição Oral, isso significa que se uma pessoa ferir um olho, deve dar compensação
no valor de um olho. Mas por que a Torá parece nos desviar disso? Se for lido ao pé da letra, o
versículo parece sugerir que a vítima pode buscar vingança e arrancar o olho de seu agressor. Por
que a Lei Escrita não poderia ter sido mais clara?
Porque nosso versículo deseja nos ensinar um poderoso segredo: o homem realmente é criado
à imagem de D’us. Todo membro humano nos ensina algo sobre o Divino. Assim é realmente o
caso em que “um olho por um olho” – nosso olho é um reflexo do olho de D’us.
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NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo casamento de Beatriz, filha
de Cynthia e Marcos Roberto Behar, com
David, filho de Susan e Eli Leiser Nagiel
w Mazal Tov pelo Bar Mitsvá de Shmuel Meir,
filho de Angelo e Sandra Kullock
w Parabéns pelo noivado de Natasha e Abi,
filhos de Gabriel e Mitsy Smolarsky e Chico e
Isette Magid
w Ficaram noivos Rivky, filha de Helcio e
Rose Müller com Marcos Gabriel, filho de
Marcos e Rose Markossian. Mazal tov!
w Parabéns pelo nascimento de Chaya
Mushka, filha de R. Mendi e Dvora Levy. Mazal
tov também aos avós R. Chaim e Miriam
Ossowiecki e R. Avraham Reuven e Yael Levy

w Parabéns pelo Brit Milá
de Hillel Meir, filho de Aviva
e Dani Gammerman. Mazal
tov também aos avós Isaac
e Ester Dayan e Shloime e
Rachel Gammerman
w Nasceram os gêmeos Chaya
Mushka e Menachem Mendel,
filhos de R. Ilan e Deby Stiefelmann.
Parabéns também aos avós Dr. Henrique e
Tania Stiefelmann e Stella e Gilberto Bande
w Mazal tov pelo casamento de Yossi e Dvora
Léa, filhos de R. Shimon e Ethel Brand e R.
Yossef e Miriam Benzecry
w Parabéns pelo casamento de Moishe e
Ester Nechama, filhos de Yossef e Judith
Kacowicz e Roberto e Sandrinha Magid

Temos a honra de convidar
para o

Farbrenguen
Yud Shevat

Solucao das
Palavras Cruzadas

64 anos da liderança do rebe
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Motsaê Shabat, 11 de janeiro às 21h30
apresentação especial de vídeo
beit Chabad Central • rua Melo alves 580
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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 *

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

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

16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *

9:30 Yakov Nurkin
Guemará *

18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
17:45 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde

novo shiur!
Tanya com Rabino Yacov Nurkin
Venha estudar o Tanya de uma forma didática e resumida!

Todos domingos das 19:15 às 20:15
No Colel do Beit Chabad Central
Para homens e mulheres

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

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

SEGUNDA-FEIRA
10:30 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **

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

corrente de salmos
A cada mês, dezenas de mulheres juntam-se
virtualmente para a Corrente de Salmos. A
Corrente acontece uma vez ao mês, no Shabat
que antecede Rosh Chôdesh, o primeiro dia do
mês judaico. As próxima leituras acontecerão no Shabat
28 de dezembro e 25 de janeiro.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:
Chassidut

28

18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides *

Crianças / Jovens

Mística e Cabalá

Farbrenguen

Moral e Ética

Histórias

Porção Semanal

Leis Judaicas

Talmud

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
21:00 Shamai Ende
Sabedoria do Rebe (residência de casais)
* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
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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 **

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

12:00 Sheila Barzilai
Discursos esotéricos em alto nível **
12:30 Avraham Steinmetz
A História do Gênesis (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 *

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

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 *
18:05 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal
19:05 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
19:20 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas
19:20 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **

20:30 Avraham Steinmetz
Conceitos chassídicos
21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA
17:45 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde *
19:00 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (moças) **

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

20:00 Eliahu Stiefelmann
Desvendando os Segredos da Torá

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

20:30 Avraham Steinmetz
Rumo a uma vida significativa (residência)

Rab. Yacov Nurkin: jorge.nurkin@gmail.com

Rab. Shabsi Alpern: rabino@chabad.org.br
Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br
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6º dia de Chanucá
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Véspera de Rosh Chôdesh
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Abençoamos o mês de Shevat

Parashá Vaerá

Tehilim
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Parashá Vaychi

Jejum de 10 de Tevet
Início do jejum: 4h53
Término: 20h14
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Shabat 19h
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SEXTA

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 Joana

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 Mônica: 3081-3081

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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Abençoamos o mês de Adar I
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Liderança do Rebe
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