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Anime-se! Este ano temos dois meses de Adar, uma su-

perdose do mês que celebra a alegria, a sorte máxima de 

nosso povo. 

Adar está ligado a Adir, força, e com ela somos capazes de 

quebrar todas as barreiras. 

O ano judaico começa com a comemoração de nossa liber-

dade na saída do Egito, lembrada em Pêssach, e termina 

com a salvação de nosso povo, festejada com entusiasmo 

em Purim.

Muitos fatos ocorreram neste mês, entre eles, dia 7 de Adar 

que celebra o nascimento de Moshê e – 120 anos mais tar-

de – no mesmo dia, marca seu falecimento. Nosso líder, 

que com sabedoria e boa dose de paciência durante 40 

anos no deserto nos guiou até a Terra Santa, nos transmitiu 

eternas lições. 

Nesta edição dedicamos vários artigos abordando a alegria 

como ingrediente fundamental em nosso dia-a-dia.  

Que possamos, em nossos 120 anos de vida, colocar em 

prática toda a Torá outorgada por D’us, iluminando o mun-

do com bênçãos de paz e alegria genuínas.

Págs. 6 a 9

ALEGRIA EM DOSE DUPLA

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

REFLEXÃO
É possível manter a alegria em 
momentos críticos?
Com Rabino Twerski 
Págs. 6 e 7

ANTISSEMITISMO
A Europa retorna ao 
obscurantismo, mas
“lampiões” reacendem a luz
Págs. 10 e 11

CONEXÃO DIRETA 
Quando a prece silenciosa 
fala mais alto 
Págs. 14 e 15

HISTÓRIA
O que aconteceu no sótão 
da sinagoga... O Maharal 
de Praga
Págs. 24 e 25

destaques da edição
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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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A Torá não precisava ter começado com a palavra “Bereshit”, informam nossos 

Sábios. “Poderia na verdade ter se iniciado com a primeira mitsvá que é santifi-

car a lua nova, e assim estabelecer quando as festas ocorrerão.” 

Então por que com Bereshit?

“Pois se as nações do mundo vierem a nós e declararem: ‘Vocês são ladrões. 

Conquistaram a terra das sete nações,’ então poderíamos responder a eles: ‘A 

terra inteira pertence ao Eterno, bendito seja. Ele a criou, e a deu a quem jul-

gou merecedor…”

Isso significa que necessitamos – não apenas ter consciência de que D’us criou 

o mundo, mas saber, e anunciar a todos, que Ele a deu a quem desejou.

Por estranho que possa parecer, o restante do mundo podia entender isso per-

feitamente. São apenas nossos “humanistas liberais” que veem essa declaração 

como uma trama religiosa chauvinista contra a decência humana.

“Devemos reconhecer os direitos dos outros à independência, liberdade de ex-

pressão e um estado próprio,” declaram os humanistas liberais, aparentemente 

esquecendo que o mesmo princípio se aplica também ao seu próprio povo.

Os humanistas liberais afirmam que nada deve deter o processo de “paz”. 

O frio cinismo de um governo que declara após cada ataque, antes mesmo de 

os mortos serem enterrados: “Continuaremos. O processo de paz deve continu-

ar,” choca até alguns dos comentaristas mais empedernidos.

Que falta de decência humana, para não mencionar dignidade!

A que ponto caímos.

Que não esqueçamos as lições amargas do passado que todas as devoluções 

de terra nunca trouxeram mais paz, bem ao contrário, mais ataques e mais luto.

Há uma solução política: simplesmente tomar aquilo que por direito pertence 

a nós porque D’us nos deu. Alguns não-judeus têm um problema com isso? Te-

mos a solução também para essa questão: “Como é isso que D’us deseja, será 

melhor para vocês dessa maneira também, a longo prazo.”

Essa terra é nossa terra, e continuará sendo nossa, apesar do governo. Está 

mais do que na hora de nós, e o resto do mundo, entendermos isso.

A Terra da Terra Santa
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Você também pode assistir à 
Série Vídeo Torá Viva online
em www.chabad.org/626747

A NOSSA SINAGOGA

* A partir de 21 de fevereiro – 18h
** 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 – 19h 
2º minyan de Arvit – 20h15

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 19h*

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 
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

4 BC NEWS

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 21 de fevereiro às 18h

CABALAT SHABAT  
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H*  w Dorit Frenkel (Yahrtzeit do marido Pinchas Eliahu Halevi 

e aniversário do filho Moshe Frenkel) 

 w Roberto Peretz (Yahrtzeit da mãe)

 w Ana Meireles (Aniversário)

 w Lea Rachel (Aniversário)

 w Ghedalyah Goldenberg (Yahrtzeit do pai Meir Halevi ben 

Avraham e tio Moishe Yacov ben Ghedalyah)

 w Ivo e Fernanda Bornsztein (nascimento da filha Rachel)

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH

AULAS E PALESTRAS EM MP3
O antigo acervo de aulas e palestras gravadas em fitas 
cassete já está disponível em arquivo digital. 
Com Vanessa: 3087-0313

vanes  sa krosenbaum@chabad.org.br
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LEV é uma organização que promove visitas a pessoas que encontram 

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

particulares. Nessas visitas os voluntários levam alegria, atenção e  

bom humor, ajudando a melhorar seu estado emocional e espiritual. 

projeto lev

Para tornar-se voluntário ou indicar alguém que gostaria de ser visitado, entre em contato com Yael ou Silvia pelos telefones 
3081-3081 ou 3087-0326, das 8 às 13h, ou pelo e-mail silvia@chabad.org.br

Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

Visita descontraída: a Sra. Valeria Bergel (direita) recebendo o carinho da 
voluntária Perla Mosseri

A voluntária Claudette Karaguella (à direita) faz várias visitas no Residencial 
Einstein. Acima, com seu mais recente visitado, o Sr. Sigi Hass

     Shalom Ubra-

chot a todos! 

Acabaram-se as 

férias, e S. Paulo já 

está a todo vapor, 

de volta a seu ritmo, 

e novamente nos 

vemos ocupados, ocupados, ocupados...

Muitos de nós já está pensando nas próxi-

mas férias: “já estou precisando de outra!”

Mas sabe o quê? Não é preciso esperar, 

você pode tirar férias em qualquer lugar, 

todas as semanas!

Desfrutar de novos lugares, rever ami-

gos, que geralmente não consegue de outra 

forma. Você se sentirá inspirado, revitalizado 

e com um sentimento de paz interior.

Com a ajuda de D’us, poderá até encon-

trar seu verdadeiro eu.

Tudo isso no conforto de seu próprio lar.

O nome dessas férias místicas é Shabat.

Aproveite: Shabat Shalom!

Com carinho,

Yael Alpern – diretora
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CAPA

A Chassidut coloca grande ênfase em simchá (alegria). Lembremos que a 

Chassidut surgiu em um dos períodos mais sombrios da nossa história. A 

mensagem do Baal Shem Tov era que simchá não depende de conforto e 

contentamento, e que simchá é possível mesmo quando a pessoa está passando 

por adversidade e sofrimento.

Como alguém pode ter simchá quando está desgostoso? Entendendo que o tem-

po todo está cumprindo a própria missão e seu propósito na existência. Se alguém 

realmente vê a vida como significativa e acredita sinceramente que o único objeti-

vo da existência é cumprir a vontade Divina, isso pode proporcionar um sentimen-

to de realização e satisfação que não precisa ser extinto pelo sofrimento físico.

A Chassidut ensina que quando alguém mantém uma atitude de simchá mes-

mo sob a adversidade, isso encerra uma grande esperança para a salvação e para 

emergir daquele infortúnio. Simchá é considerada como sendo a força mais po-

tente. Comentando a declaração talmúdica “Os portões do céu nunca estão fecha-

dos para as lágrimas” (Berachot 32 b), um mestre chassídico disse: “Mas as preces 

com simchá podem quebrar todas as trancas e penetrar nos portões fechados.”

Há lugar para preces ardentes, lacrimosas. Porém, preces com júbilo são ainda 

mais potentes. Os mestres chassídicos diziam que pode-se aprender lições ob-

servando as criancinhas. Elas estão invariavelmente felizes, mas quando querem 

alguma coisa, choram por isso. Alegria e pranto não são opostos.

Isso tornou-se claro para mim durante a minha primeira visita ao Kotel. Seguindo a 

halachá, rasguei minha roupa em sinal de tristeza, pois a glória do nosso passado 

Resumo de um ensaio de 
Rabino Abraham J. Twerski, M.D.

ALEGRIA 
EM MOMENTOS DIFÍCEIS

ALEGRIA 
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estava em ruínas, e por termos perdido nosso Templo Sagrado. A noite seguinte 

era sexta-feira, e me juntei a muitos outros, dançando com júbilo: estávamos no 

local do Templo Sagrado, do qual a Divina Presença jamais se afastara, e logo, 

com a vinda da Redenção, nosso sagrado Santuário surgirá novamente neste mes-

mo lugar. Sim, dance e chore.

O Talmud declara que as fortunas terrenas de uma pessoa são fixadas e pré-orde-

nadas, e nada que ela faça afetará essa pré-destinação. Por outro lado, a pessoa 

está totalmente por si mesma para avançar espiritualmente. Como é tolo aquele 

que despende tempo e energia naquilo que é imutável e negligencia aquilo que 

é mutável! 

Um pouco de análise ajudará a estabelecer prioridades em nossos esforços. Pen-

semos sobre os prazeres físicos que desfrutamos na vida. Cada um deles é efê-

mero, e por mais deliciosa que tenha sido a refeição de ontem enquanto a está-

vamos comendo, não deixou qualquer prazer residual para hoje. Por outro lado, 

podemos no momento presente apreciar a sensação de uma mitsvá cumprida 

anos atrás. Por exemplo, saber que se deu tsedacá e ajudou uma pessoa carente 

pode proporcionar um sentimento agradável que vai perdurar muito tempo após 

aquela ação. À medida que acumula mitsvot, a pessoa adquire alegria espiritual, e 

mesmo se sentirmos que ainda não realizamos o suficiente, podemos apreciar a 

antecipação de fazer mais.

Uma perspectiva adequada sobre a vida permite que se tenha uma atitude de sim-

chá mesmo em tempos difíceis.
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O garoto de 14 anos vê o homem dançando como se não houvesse preo-

cupações neste mundo. Suas pernas pulam num ritmo que somente sua 

alma poderia produzir. Ele parece uma chama, tremulando para cima e 

para baixo, atingindo um lugar além do que jamais conheceu. Uau, como aquele 

homem poderia estar tão feliz?

O pai olha para onde o filho está apontando e vê o rapaz de barba com cinco crian-

ças atrás dele; seus olhos se enchem de lágrimas e ele suspira: “aquele homem 

perdeu sua jovem esposa apenas seis dias atrás.”

“Mas então como pode estar tão contente, como é possível que dance assim?”

“Porque é Simchat Torá e é uma mitsvá dançar e ser feliz. É isso que um judeu faz; 

é isso o que faz um verdadeiro chassid.”

Embora essa história tenha acontecido antes de eu nascer, já a ouvi muitas vezes.

O ano era 1969 e, no segundo dia de Sucot, o jovem perdera sua esposa, por leu-

cemia. Todo ano, em Simchat Torá, ele levava seus cinco filhos pequenos a uma 

sinagoga no bairro East Flatbush do Brooklyn, onde eles dançavam com a Torá e 

se alegravam com a comunidade. Naquele ano o jovem fez o mesmo. 

A avó materna das crianças os vestia com as melhores roupas e os enviava a East 

Flatbush com o pai.

Foi ali, naquela pequena sinagoga, que ocorreu este diálogo entre pai e filho acima.

Depois que a dança terminou, o jovem e seus cinco filhos caminharam de vol-

ta para Crown Heights. Ele deixou as crianças em casa com a avó e correu para 

o 770 da Eastern Parkway, a Sinagoga Central de Chabad, onde o Rebe estava 

para começar um farbrenguen (reunião chassídica). Todo ano em Simchat Torá, 

antes que a dança começasse, o Rebe falava durante algumas horas, discutindo 

as intrincadas energias de Simchat Torá e hacafot (círculos de dança em Simchat 

Torá). Algumas vezes durante a palestra, o Rebe fazia uma pausa e os chassidim 

começavam a cantar um nigun (melodia chassídica). O jovem do qual falamos 

tinha o privilégio de começar os nigunim nos farbrenguens do Rebe.

A sinagoga estava lotada até o teto; as pessoas se agarravam às vigas assim como 

faziam a cada palavra do Rebe. Quando ele terminou a primeira parte da sua pa-

lestra, voltou-se para o jovem e fez sinal para ele dizer l’chaim. A multidão, assis-

tindo em reverência, sabia que o jovem tinha acabado de perder a esposa, e eles 

ficavam se perguntando qual canção ele escolheria.

CAPA

Por Rabi Mendel Jacobson

NEM A ÁGUA, 
NEM O FOGO...
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Em meio ao burburinho de milhares de pessoas, uma voz baixa mas desafiante 

podia ser ouvida: “Mi vadiom nye patonyem, é v’agniom nye s’gorim,” uma can-

ção chassídica russa repleta de esperança, significando: “Na água não iremos nos 

afogar, e no fogo não iremos nos queimar.” À medida que o Rebe começava a ba-

lançar enfaticamente os braços, ele de repente ficou de pé, e a multidão se tornou 

mais empolgada, cantando num frenesi: “Na água não iremos nos afogar, e no 

fogo não iremos nos queimar.”

Os presentes não podiam acreditar naquele homem pequeno, balançando para 

a frente e para trás, erguendo a voz das profundezas de sua alma, “Na água não 

iremos nos afogar, e no fogo não iremos nos queimar,” como se D’us não tivesse 

acabado de levar sua querida esposa, como se ele fosse realmente o homem mais 

feliz na face da terra.

simchat torá
Vamos avançar vinte anos. Recebi um telefonema: “Meu nome é tal e tal, e gosta-

ria de saber se vocês poderiam enviar alguém para ajudar-me com um programa 

de Simchat Torá que estou preparando para as crianças da minha comunidade.”

“Certamente. Mas, se me permite, você é diretor para jovens em uma sinagoga?”

“Não, mas quando eu era menino, meu pai e eu íamos a uma pequena sinagoga 

em East Flatbush para celebrar Simchat Torá. Certo ano, quando eu estava assis-

tindo as pessoas dançando num círculo, vi um homem que parecia tão feliz, como 

se tudo no mundo fosse perfeito. Fiquei ali abismado, perguntando-me como 

esse homem podia transmitir tanta alegria. Perguntei ao meu pai e ele me disse 

que aquele homem tinha acabado de perder a esposa mas, como é um verdadeiro 

judeu, e a Torá diz para sermos felizes em Simchat Torá, ele é feliz.

“Isso causou uma grande impressão sobre minha mente de 14 anos – que um ju-

deu pudesse deixar de lado todo seu sofrimento e ser feliz simplesmente por-

que é uma mitsvá – algo inacreditável para mim – portanto, naquele dia fiz uma 

promessa a mim mesmo: no futuro, quando tiver meios para isso, ajudarei outras 

crianças judias a celebrar a verdadeira felicidade e alegria de Simchat Torá.”

Sei que ele estava dizendo toda a verdade. Como eu sei, você perguntaria? Aquele 

homem, que levou seus cinco filhos para dançar em East Flatbush 37 anos atrás, 

era meu avô, Rabino Hirsch Gansburg, que sua memória seja abençoada.

“Aquele homem tinha acabado de per-

der a esposa mas, como é um verdadei-

ro judeu, e a Torá diz para sermos feli-

zes em Simchat Torá, ele é feliz”
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Uma das revelações mais preocupantes sobre a na-

tureza humana compiladas de fotos e filmes so-

bre os guetos e campos de concentração nazistas 

é quão facilmente podemos nos acostumar com qualquer 

coisa. Pense nas pessoas que viam crianças morrendo nas 

ruas enquanto cuidavam de seus afazeres diários, ou nos 

cidadãos comuns que saboreavam suas torradas no café da 

manhã tendo como pano de fundo a fumaça subindo dos 

crematórios. 

Isso vem à mente agora, que o assédio aos judeus na Euro-

pa tem se tornado algo tão comum que não provoca revol-

ta. Em muitos dos países onde novas leis contra costumes 

judaicos estão surgindo, membros do governo nada fazem 

para conter os impulsos primitivos de seus cidadãos em 

cheque. Com frequência são eles próprios, com o apoio 

dos acadêmicos em suas famosas universidades, que agi-

tam provocando o ódio, inspirando seus constituintes, seus 

alunos, ao antissemitismo.

A crescente hostilidade contra os judeus na Europa nos 

leva a questionar se seria sensato reconstruir a vida judaica 

em países onde sua aniquilação sistemática ainda está viva 

Por Baila Olidort

PARA A BABILÔNIA 
ou Jerusalém 

Rabino Hillel Partischer (1795-1864), o ilustre discípulo do Tzemach Tzedek, o terceiro Rebe de Chabad, 
disse: “Se alguém se senta no escuro por tempo suficiente, começa a achar que é luz.”

Demonstrações anti-judaicas na Europa (inclusive no esporte) têm se tornado 

algo tão comum que quase não provocam revolta. Em muitos dos países onde 

novas leis contra costumes judaicos estão surgindo, membros do governo 

nada fazem para conter os impulsos primitivos de seus cidadãos

na memória. Felizmente, os judeus são abençoados com 

a liberdade de viver em Israel, hoje o lar da maior popula-

ção judaica do mundo. Na Diáspora, os Estados Unidos têm 

essa distinção. Portanto, embora judeus sejam bem-vindos 

lá e em outros países, livres para usar uma kipá, praticar 

shechita e brit milá, por que investimos nossos esforços 

em países que notoriamente apoiam a intolerância?

Mark Twain, em sua famosa obra Sobre os Judeus, escre-

veu sobre o presente que os judeus levam com eles aon-

de quer que vão. Na verdade, aqueles países com portas 

abertas foram enriquecidos em incontáveis maneiras por 

judeus que ali se estabeleceram, livres para contribuir com 

o refinamento e melhora da humanidade. Agora, quando 

a população judaica lentamente declina na Escandinávia 

e em outros locais da Europa, esses países podem se ver 

diminuídos.

Desde o tempo distante da destruição de Jerusalém no pri-

meiro século, os judeus têm sido dispersos. Durante os pri-

meiros séculos após o fim da era do Segundo Templo, os 

dois maiores centros da vida intelectual e espiritual judaica 

estavam em Israel e na Babilônia, onde, respectivamen-

ANTISSEMITISMO
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te, o Talmud Jerusalém e Babilônia foram compilados. E 

embora não tenha a santidade de Jerusalém, Maimônides 

atribui à Babilônia – então um grande centro de erudição 

judaica – um certo status sagrado, e diz que a pessoa é 

proibida de emigrar dali para um local de menor importân-

cia judaica. Essa ideia foi mais tarde adotada pelo Meiri, um 

erudito italiano medieval que afirmava que a regra se apli-

ca em qualquer lugar com centros vibrantes de estudo de 

Torá, yeshivot e notável atividade intelectual judaica.

Então, por que homens e mulheres de Chabad se mudam 

de Jerusalém ou Nova York para locais como Cracóvia, Mal-

mo ou Oslo? Por que Chabad abre pré-escolas e mic vaot, e 

leva carne casher e Rolos de Torá para essas cidades quan-

do poderiam viver melhor na Babilônia ou em Jerusalém?

O Rebe se opunha à ideia de judeus mudando para a Po-

lônia, mas se preocupava enfaticamente que aqueles que 

continuavam morando ali não fossem esquecidos; que 

tivessem acesso à educação judaica e serviços religiosos 

para que eles, também, pudessem participar plenamente 

da vida judaica. É por esse motivo que Chabad tem aberto 

centros em Varsóvia e na Cracóvia, e os representantes de 

Chabad permanecem numa Malmo incrivelmente hostil.

Fiel à promessa de que nenhum judeu seja deixado para 

trás, os shluchim (emissários) irão aonde forem necessá-

rios, mesmo na galut, a locais onde o contínuo desacato 

aos judeus tem agora, após uma breve interrupcão durante 

os anos pós-Holocausto, previsivelmente voltado outra vez 

à superfície. Esses shluchim conhecem dolorosamente 

bem a sensação de isolamento em países como a Hungria, 

Suécia ou Noruega, que, apesar de todas as armadilhas da 

modernidade, estão ainda profundamente mergulhados 

na idade das trevas.

É para o grande benefício do povo de Israel e para grande 

crédito dos emissários de Chabad que muitos dos judeus 

que retornam às suas raízes como resultado de seu con-

tato, terminem trocando esses locais solitários por Israel 

ou outros centros de vida judaica onde podem ter maior 

liberdade religiosa, e onde, como judeus, fazem as me-

lhores contribuições à sociedade. Mas se não fosse pelos 

shluchim, os Acendedores de Lampiões, as pessoas fica-

riam tão acostumadas com o escuro, que começariam a 

confundi-lo com a luz. 
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O que significava para

nossos avós?

O que significará para

nossos netos?

E
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Como era para nossos ancestrais despedir-se do shtetl, 
descobrir uma nova vida e mundo, com toda a liberdade que 
surgia? Como adaptavam seu Judaísmo à entrada de uma 
era moderna? O que podemos aprender com seus dilemas?

Este curso será uma oportunidade de dar sentido à sua 
Identidade Judaica, e ajudá-lo a superar aparentes conflitos 
entre o Judaísmo e a vida moderna. Você terá clareza e 
convicção para transmitir à próxima geração um legado
de orgulho judaico.

2014M

Ser Judeu

O Conflito da Identidade 
Judaica nos Tempos Modernos

com R. Avraham Steinmetz

Turma em português: 
6 segundas-feiras, 20h30

de 24/fev a 7/abr - exceto 3/mar

Turma em inglês:
6 terças-feiras, 20h30

de 25/fev a 8/abr - exceto 4/mar

Av. Paulista, 1793 – auditório

Turma diurna em português:

6 quintas-feiras, às 10h30

 início 20/fev no Beit Chabad Central

Matricule-se no www.myJLI.com
Mais informações: 3081-3081 / 

9 8315-8770 com Sarah
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Você acredita que a prática das mitsvot e o sucesso da 
carreira profi ssional são compatíveis? Até que ponto?
Depende de quem pratica as duas coisas e do sentimen-

to de cada um. Acredito ser possível conciliar e que isso 

possa ser feito em perfeita sintonia. Percebo que para al-

gumas pessoas um dos aspectos é deixado de lado, por 

acharem que o estilo de vida observante não é compatível 

com a vida profi ssional, ou vice-versa. Para mim não há 

confl itos, na medida em que exercemos nosso livre ar-

bítrio ao fazer nossas escolhas e tomar nossas decisões. 

É surpreendente para mim, que sempre priorizei a car-

reira profi ssional, estar apreciando muito exercer o papel 

de esposa, mãe e dona de casa, sem sentir, em momen-

to algum, que isto me desqualifi ca. Estou vivenciando a 

confi rmação de que a mulher judia é o pilar do lar, o qual 

transforma em porto seguro para seu marido e fi lhos. 

Como você “aterrisou” no Beit Chabad?
Cheguei aqui por intermédio do meu marido. O rabino 

Eliahu Stiefelmann encontrou o David na rua por acaso 

e convidou-o a vir para o Shabat na sinagoga. O rabino já 

conhecia a avó do David, e desta forma ele acabou vindo e 

gostou. Mas eu nem queria saber; fi quei muito resistente, 

preferi esperar em casa. Tinha em mente o estereótipo do 

religioso, repleto de regras. Mas quando o rabino Alpern 

veio a nossa casa para me convidar, o convite foi irrecusá-

vel. Comecei a vir também: Parashá Bô, e aqui estamos e, 

por sinal, muito felizes. 

O que a fez mudar de estilo e opção de vida: antes sem 
restrições e agora religiosa?
Não encaro como restrições, mas opções. Acredito em al-

go maior. D’us poderia ter programado a gente para cum-

prir seus mandamentos; ninguém teria desejos de comer 

camarão ou um X-burguer, ou mesmo viajar no Shabat. 

Mas Ele queria que fosse nossa própria escolha, dando-

-nos de presente o livre arbítrio. Faz parte do jogo querer 

ou não querer. Todos nós temos o poder de fazer o que 

quisermos, mas foi por nossa própria vontade que opta-

mos pelo cumprimento da Torá e mitsvot. Acredito que há 

um só D’us, uma só Torá e que tudo que Ele deseja de nós 

está expresso nela. É o que Ele espera de mim. 

Qual o papel do Beit Chabad em sua vida?
O Beit Chabad representa um divisor de águas para mim 

e minha família. Antes e depois de nos tornarmos judeus 

observantes. Mostrou que é possível estarmos bem co-

nectados no mundo sem termos que abrir mão de nossos 

princípios judaicos. Desmistifi cou o estereótipo do judeu 

religioso provando que é perfeitamente possível viver-

mos felizes em dois cenários que na verdade são um só: o 

mundo e a Torá em nossas vidas.

Na sua opinião, o que é essencial transmitir aos fi lhos?
Muito respeito e amor ao próximo. David e eu estamos 

sendo educados para poder aprender a educar nosso fi -

lho. A cada dia participamos de algumas aulas e também 

observamos como as pessoas se comportam. Estamos 

apenas no início, mas acredito que as coisas boas sempre 

prevalecem nesta nova opção de vida.

Qual é sua maior realização? 
Tenho muitas… Meu casamento, em que me realizo to-

dos os dias, meu fi lho, que é uma emoção muito grande, e 

poder cozinhar casher. Saber que posso constantemente 

estudar e rever as halachot, leis de cashrut, e servir uma 

mesa em que qualquer um possa comer em nossa casa.

Possui algum lema orientando, inspirando a sua vida?
“Antes tarde do que nunca”. É melhor arriscar a fazer 

aquilo em que acreditamos do que permanecer no mes-

mo lugar.

13
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São muitos os exemplos na 

tradição judaica mencionan-

do o poder da prece da mu-

lher. Rachel, Miriam, Dvora – cada 

uma delas é lembrada até hoje pelo 

seu impulso feminino de implorar 

ou dar graças a D’us. Naturalmente, 

isso nos vem à mente quando le-

mos sobre Mulheres do Muro e seu 

ativismo ao rezar no Muro Ocidental 

remanescente do Templo Sagrado 

em Jerusalém, em maneiras que 

causam comoção. 

Apesar de os patriarcas do povo ju-

deu – Avraham, Yitschac e Yaacov 

– fossem a inspiração para as tradi-

cionais três preces diárias, não foram 

eles, mas sim uma mulher humilde, 

sofrida, desconhecida na época, que 

os sábios talmúdicos escolheram 

para aprender como estabelecer as 

leis da prece, especialmente no que 

diz respeito à Amidá, a mais sagrada 

das nossas preces diárias.

Certamente havia algo sobre a quali-

dade da prece de Chana, a humilda-

de e a sinceridade de suas palavras 

exortando D’us a responder aos seus 

anseios mais profundos, que tornou 

sua tefilá tão eficaz a ponto de tor-

nar-se um modelo não apenas para 

as mulheres, mas também para os 

homens, sobre como devemos nos 

comportar durante a prece.

O Talmud nos mostra: “Rav Him-

nuna disse: ‘quantas leis importan-

tes podemos derivar dos versículos 

que falam sobre Chana’. ‘Ela falava 

em seu coração’, com isso sabemos 

que se deve rezar com intenção. ‘So-

mente seus lábios se moviam’, daqui 

sabemos que a pessoa deve formar 

as palavras claramente com seus lá-

bios. ‘Sua voz não era ouvida’, daqui 

sabemos que de ve-se rezar silencio-

samente…” (Bav li, Berachot 31a).

Embora pela Lei Judaica as mulhe-

res sejam isentas de cumprir mitsvot 

ligadas a um determinado horário, a 

mitsvá da tefila também aplica-se a 

elas. No decorrer dos tempos, nas 

comunidades judaicas as mulheres 

sempre adotaram a prece como sua 

própria mitsvá, rezando com integri-

dade, atentas ao poder da prece que 

brota do coração com kavaná (inten-

ção) descompromissada.

É verdade que vivemos numa época 

em que quanto mais alto melhor e 

que chamar a atenção é uma virtude. 

O PODER  DA PRECE DA MULHER 

Por Rabino Yehuda Krinsky

ARTIGO

26.indd   14 1/22/14   10:12 AM



“Agora Chana falava em seu coração; somente seus 

lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida.” 

Samuel, 1:13

Mas os atributos da modéstia, humil-

dade e sinceridade levam à prece efi-

caz. Então o anseio e o desejo pela 

prece ostensiva parecem ser equivo-

cados. Afinal, para quem estamos re-

zando, e o que queremos conseguir 

com nossas preces?

Para a mulher judia moderna enten-

der seu relacionamento com a pre-

ce, a história de Chana merece uma 

leitura mais atenta. Como não queria 

atrair a atenção daqueles à sua volta, 

as palavras de Chana, dirigidas so-

mente a D’us, eram inaudíveis para 

Eli, o Sumo Sacerdote. 

Em suas preces puras e atentas, ela 

conseguiu comunicar sua grande an-

siedade a D’us, que a escutava. Em 

resposta, foi abençoada com seu de-

sejo, o presente de um filho, Shmu-

el, que se tornaria o grande profeta 

judeu, igual em estatura a Moshê e 

Aharon juntos. 

Que sejamos todos inspirados a re-

zar como Chana o fez, e que nossas 

preces sejam merecedoras da res-

posta de D’us, que Ele conceda nos-

sos desejos mais profundos e atenda 

plenamente as nossas esperanças e 

aos nossos desejos.
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PERGUNTE AO RABINO

Qual é a importância da alegria no judaísmo, e como alcançá-la?

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

Consta nos Salmos do rei David: “Sirvam ao Eterno com 

alegria, compareçam diante d’Ele com regozijo”. Daqui 

aprenderam nossos sábios que a forma correta de servir a 

D‘us é com alegria. 

Essa diretriz é mais destacada na própria Torá, ao enume-

rar as 98 admoestações àqueles que não cumprirem suas 

leis, afirmando que as tragédias ocorrerão “porque não ser-

vistes ao Eterno vosso D‘us com alegria e satisfação, mes-

mo Ele te proporcionando tudo” (Devarim 28:47). 

O famoso cabalista Arizal comentou esse versículo inda-

gando: será que mesmo uma pessoa que 

serviu a D’us, faltando apenas o fator da 

alegria, é merecedora de tantos decretos 

negativos? E ele explicou com a seguinte 

parábola:

Certa vez um rei se enervou com um de 

seus súditos e decretou sua pena capital. 

Porém, quando fez aniversário, o rei con-

cedeu a todos os prisioneiros anistia de 

um dia e convidou-os para a sua festa. Aquele condenado 

aproveitou a alegria do rei e, levantando um cálice, gritou: 

”Longa vida para o rei”. Ele imediatamente respondeu: 

”Longa vida para você também”. Desta forma o condenado 

salvou sua pele. 

O mesmo ocorre com todos nós. Ao contabilizarmos nos-

sos atos, sempre encontraremos várias falhas, pelas quais 

mereceríamos certos puxões de orelha. No entanto, ao 

estudarmos Torá e cumprirmos seus mandamentos com 

alegria, D’us deixa de lado nossas desavenças e nos aceita 

de bom grado. Não é a falta de alegria que nos traz maus 

presságios, mas sem esta não temos a nossa grande prote-

ção pelo que já merecemos anteriormente.

Há um dito chassídico que nos ensina que a tristeza não 

é um pecado, mas pode nos levar a níveis espirituais mui-

to baixos, da mesma forma que a alegria não é por si uma 

mitsvá, mas pode nos elevar às alturas. Quando nosso mau 

instinto, o yetser hará, não consegue nos persuadir a pecar, 

ele se ”fantasia” de justo e nos convence de que estamos 

em um nível muito baixo, para nos causar melancolia. Uma 

pessoa triste não tem força moral para dominar seus   sen-

timentos, como exigir dela que fique alegre, sendo este 

um estado de espírito sobre o qual não temos controle, em 

especial nos momentos difíceis?

A chassidut nos ensina que a pessoa tem o dom de domi-

nar qualquer estado de espírito, que o cérebro domina o 

coração, ou seja, a decisão intelectual tem 

o poder de sobrepor-se a qualquer estado 

emocional. Sabendo que existe uma Divi-

na providência que controla todos nossos 

passos, e que o Todo Poderoso é o máximo 

de bondade, ficamos confiantes com re-

lação ao que ocorre ou ocorrerá. Até mes-

mo quando passamos por certas privações, 

com essa fé livramo-nos da melancolia, 

a exemplo de alguém que lê uma estória e, mesmo nos 

trechos mais trágicos, fica tranquilo, pois sabe que haverá 

um final feliz. Da mesma forma, temos certeza de que D‘us 

nos guarda sempre um final feliz. 

Às vezes, os fatos negativos de nossa vida são apenas um 

teste Divino para saber até onde vai nossa fé n’Ele. No mo-

mento em que a pessoa reage com confiança e otimismo 

perante as dificuldades, ela quebra esse teste e então é re-

velado o verdadeiro bem.

Nossos sábios nos instruíram no Talmud que quando en-

tramos no mês de Adar devemos acrescentar mais alegria. 

Aproveitemos para colocar em prática esses ensinamen-

tos, principalmente este ano em que temos dois meses de 

Adar, e assim merecer que todos os milagres de Purim vol-

tem a acontecer em nossa época, libertando-nos de todas 

as aflições e trazendo-nos a verdadeira redenção.

“Sirvam ao Eter no 

com alegria, compa-

reçam dian te d`Ele 

com regozijo”.

Salmos (100:2) 

alegria no judaísmo
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GASTRONOMIA Por Dorothea Piratininga

Facílimo de preparar, 

este prato surpreende 

pelo sabor delicado e 

ligeiramente picante

w 1 filé de salmão (800 g  

 a 1 kg)

w 2 mangas grandes

w 4 colheres de sopa 

 cheias de açúcar mascavo

w 1 xícara de chá de shoyu

w 1 colher de sopa de  

 gengibre ralado

INGREDIENTES

MODO DE PREPARAR

Descasque e corte as mangas em fatias de 0.5 cm de 

espessura e use-as para forrar um recipiente refratário. 

Pique o que restar das mangas e leve ao liquidificador 

juntamente com o açúcar mascavo, o shoyu e o gengibre. 

Bata até obter um creme homogêneo.

Acomode o salmão sobre as fatias de manga e cubra-o 

com o creme.

Leve ao forno preaquecido e asse em forno médio por 

cerca de 20 minutos.6 porções

RENDIMENTO

SALMÃO  NA MANGA

Foto: Yigal Cotter / Apoio: Roberto Simões Casa
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Projeto Felicidade 
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

 A Gol Linhas Aéreas promoveu um encontro em sua sede en-

feitada com colunas e arcos de balões para recepcionar as fa-

mílias do Projeto Feli ci da de em visita às suas instalações.

O clima era de festa e descontração e o carinho especial com 

que todos os funcionários sempre recebem as crianças.

A história da companhia, seu trabalho e diferentes setores ser-

viram para matar a curiosidade do grupo que encheu de per-

guntas a equipe. As crianças se sentiram muito “importantes” 

ao ganharem um crachá de funcionário da Gol personalizado 

com seu nome e um lindo boton. 

Além de almoço, muitos presentes e doces. A maior sobre-

mesa ocorreu à tarde, quando todos foram convidados a en-

trar em uma aeronave. Era a primeira vez de muitos pais e 

crianças. Conversaram com a tripulação e se divertiram com 

o serviço de bordo e com um espetacular voo imaginário para 

a “Terra da Felicidade”. A cabine do comandante foi marcada 

por muitas fotos para eternizar o momento. E para encerrar 

com chave de ouro todos assistiram a duas divertidas peças 

teatrais sobre educação e saúde.

Gol “Decola” Sem Sair do Solo

No final de 2013 o Projeto Feli ci da de 

convidou seus voluntários, assisten-

tes sociais e representantes de hotéis 

a participar de almoço de confrater-

nização no Buffet França. O Rabino 

Yossi Alpern dirigiu algumas palavras 

enfatizando a importância do perdão 

e citando Mandela e o seu exemplo 

de vida. Todos elogiaram o Buffet 

França que serviu cardápio saboroso, 

além de cafezinho acompanhado de 

churros no final do evento. Os convi-

dados receberam uma sacola com a 

agenda 2014, que foi muito elogiada. 

Que ela possa ser preenchida com 

boas ações e encontros produtivos o 

ano todo.

Recomeço
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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.

Um dia levamos um susto! Nosso querido pai, sempre saudável e bem dis-

posto, às vezes até demais, foi diagnosticado com câncer.

A tristeza tomou conta de todos, não queríamos aceitar esse destino pa-

ra alguém tão amado, que sequer teve uma dor de cabeça na vida. Seria 

muito sofrimento, temíamos por ele ... Cada membro da nossa família fez 

o que estava ao seu alcance, e eu me comprometi a me tornar uma volun-

tária, na esperança de que meu pai não sofresse.

Minha surpresa foi enorme quando fui aceita para trabalhar no Projeto Feli-

ci da de. Comecei como ajudante das voluntárias mais experientes, e apren-

di com elas que até os trabalhos mais simples, como lavar os pincéis, se 

feitos com amor, se tornam imensamente dignos.

Mas eu tinha uma vontade de fazer mais, comecei a desmontar minhas 

próprias bijuterias e remontá-las, fi z cursos, comprei peças para juntar as 

que o Projeto oferece, e comecei a ensinar montagem de bijuterias para 

as mães. Só não sabia então que isso mudaria a minha vida... Cada vez que 

uma mãe faz um brinco, um colar e o coloca por alguns instantes, ela volta 

a se olhar, se ver novamente.

Estas mães tão voltadas para seus fi lhos, longe de suas casas, suas vidas, 

abdicam de tudo, e na maioria das vezes esquecem de si mesmas. Mulhe-

res vindas de todos os cantos deste enorme país, tons de peles, cabelos, 

roupas e culturas tão diferentes, mas com uma coisa em comum: todas 

muito corajosas, verdadeiras guerreiras, a pura essência da palavra Mãe. 

Tomei delas um pouquinho dessa coragem, encerrei uma carreira que eu 

não gostava, e criei a Cabocla Brasil, joias folheadas utilizando a beleza das 

pedras brasileiras. 

A Cabocla é uma homenagem a essa mistura de raças, a essa soma de 

forças, enfi m um agradecimento a essas mulheres que fazem parte da 

minha vida.

Tudo isso só foi possível graças ao Projeto Feli ci da de. 

PS: Acabamos de comemorar mais um aniversário do meu pai!

Como o Projeto mudou a minha vida
DEPOIMENTO

Por Marta Pires, voluntária

“Tudo começou bem pequenininho, era só um sonho, uma vontade de ajudar...” 
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H
á cerca de 200 anos vivia um grande estudioso, Dubner Maggid, fa-

moso por suas pregações, nas quais sempre citava belas parábolas. 

Certa vez perguntaram-lhe: 

- Por que as parábolas têm um efeito tão grande sobre as pessoas? 

Ao que ele respondeu: 

- Posso explicar contando uma parábola.

E foi esta a parábola que contou:

Há muitos anos, a Verdade caminhava descoberta pelas ruas. O povo recusa-

va-se a deixá-la entrar nas suas casas naquele estado. Qualquer pessoa com 

quem ela cruzasse, desviava correndo. A Verdade vagueava com grande tris-

teza, quando um dia encontrou-se com a Parábola, que se vestia com roupas 

esplendorosas e coloridas. A Parábola perguntou-lhe: 

- Diga-me, o que a faz tão triste? 

- É terrível, mas sou muito idosa e por isso ninguém quer saber de mim – 

respondeu a Verdade.

- Não é por causa da idade! Eu também sou velha, mas quanto mais os anos 

passam, mais as pessoas me apreciam. Vou lhe contar um segredo: o povo 

gosta de adornos e encobrimento. Vou lhe emprestar algumas das minhas 

roupas e você verá como todos vão amá-la.

E assim foi. A Verdade seguiu o conselho e vestiu os trajes da Parábola. Des-

de então, a Verdade e a Parábola passaram a andar sempre juntas, e o povo 

a gostar das duas.

A parabola e a verdade

26.indd   20 1/22/14   11:01 AM



21 BC NEWS

Jogo dos 7 erros

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

Flexibilidade
Em 1962 o Rebe enviou Rabino Moshê e Mindy Feller como shluchim a Minnesota. Eles 

não tinham um posto rabínico ou um cargo autorizado à sua espera. Estavam se mudando 

para lá como ativistas com o objetivo de aproximar judeus do Judaísmo.

Numa audiência privada com o Rebe, Rabino Feller perguntou: “Rebe, o que devemos 

fazer quando chegarmos lá? Por onde devemos começar, e qual deve ser nossa estraté-

gia?”

O Rebe respondeu: “Não posso dar a você nenhuma instrução específica, mas posso 

dizer-lhe isso: seja flexível e não se aferre às suas opiniões. Seja sempre sensível às ne-

cessidades das pessoas de lá.”

O importante é a sua opinião ou as necessidades deles?  

q
Bar Mitsvá 
Uma mulher foi com os filhos a uma audiência privada com o Rebe. Ela estava vestida 

com roupas festivas. Sentindo-se pouco à vontade por estar com trajes chiques, a mulher 

pediu desculpas, explicando que tinham vindo de um bar mitsvá na família. O Rebe per-

guntou: “E como o menino do bar mitsvá se preparou para esse dia auspicioso?”

Ela respondeu: “Após meses de prática, ele fez um trabalho magnífico lendo uma porção 

da Torá inteira para a família e amigos!”

Após elogiar o trabalho do menino, o Rebe disse: “A quantidade de tempo e esforço que 

os meninos dispendem preparando-se para uma cerimônia única poderia ser mais bem 

gasto estudando o significado de tornar-se um judeu adulto responsável!”

Um bar mitsvá pode durar um dia ou pode durar a vida inteira. 

q
Aniversários 
Certa vez o Rebe estava explicando um ponto fundamental de educação para um rabino. 

“A educação judaica deve comunicar que o Judaísmo não é uma religião de cerimônia, 

mas de celebração e experiência. Os judeus devem ser ensinados que a tradição deles 

não é comemorar um rico e antigo passado, mas uma religião viva ligando o passado ao 

presente de maneira real e relevante.”

Mais adiante na conversa, o visitante contou ao Rebe que aquele era o dia de seu aniver-

sário. O Rebe sorriu e disse: “Um aniversário apresenta o mesmo desafio. Nessa data a 

pessoa pode comemorar um evento que aconteceu anos atrás, ou pode vivenciar seu 

aniversário como se aquilo tivesse acabado de ocorrer; como se ele tivesse recebido uma 

nova vida e um novo objetivo.”

O nascimento é a maneira de D’us dizer: “Você é importante.”
Os dias de aniversário são Seu lembrete. 

q
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a parashá na cabalá – fevereiro

Segundo a Cabalá, toda alma tem tanto um componente masculino quanto um femi-

nino. Como as mulheres não participaram no pecado do Bezerro de Ouro, somente 

a parte masculina de nossas almas exige expiação. Assim, cada pessoa precisa doar 

apenas meio shekel.

Ki Tissá

15
Fev

Segundo a Cabalá, quando pecamos, “isso “danifica” as Sefirot, por assim dizer, im-

pedindo o fluxo de energia Divina de entrar neste mundo. Portanto, após o pecado do 

Bezerro de Ouro, a primeira coisa que Moshê fez foi “coletar” – para reunir as Sefirot 

desorientadas e colocá-las novamente em ordem.

Vayak’hel
22
Fev

Tetsavê
Por que houve sete dias para a inauguração do Tabernáculo?

Porque o Tabernáculo era a casa de D’us, o pináculo da criação. Naquele momento o 

mundo tinha retornado à sua absoluta perfeição anterior ao pecado da Árvore do Co-

nhecimento. Portanto, os sete dias da inauguração representavam os sete dias da cria-

ção novamente, que nos tinha legado um mundo puro.

8
Fev

Se você for despertado para a sua verdadeira natureza vai reconhecer aquela mesma 

essência em todas as outras pessoas. Quando você sente a Divina essência em toda 

pessoa, por mais baixa que ele ou ela possa ser, você a reconhecerá como alguém com 

sua própria essência e a amará como a si mesmo.

Portanto o Tabernáculo tinha de incluir não somente ouro (gigantes espirituais) e prata 

(os justos), mas também continha cobre, aludindo aos perversos e não-redimidos. 

No nível da essência, somos todos iguais.

“Ouro, Prata e Cobre”

Terumá
1º

Fev
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Acidade de Praga estava adormecida, as casas ani-

nhadas sob um cobertor de neve. Até a sinagoga 

Alteneu parecia ter se recolhido. A majestade do 

edifício da sinagoga é de tirar o fôlego. O seu rabino mais 

notável, Maharal Rabi Yehudah Loewe, em seu púlpito 

ensinava e cativava a sua geração e as futuras. Sob o teto 

alto e imponente da sinagoga, está aquele que transfor-

mou o Maharal numa lenda – o golem de Praga.

Afirma-se que, durante aquela época de libelos de san-

gue, o Maharal construiu uma enorme figura de homem 

feita de argila e a imbuiu com vida cabalística. Sua missão 

– atenuar e, se necessário, vingar o terrível libelo de san-

gue. No fim, o sagrado Maharal ordenou ao golem para 

deitar-se em repouso no sótão da sinagoga Alteneu. 

Reb Chaim era o dedicado assistente da sinagoga – um 

homem calmo, extremamente forte. Uma ou duas vezes 

ao ano, quando a pilha de folhas rasgadas dos livros sa-

grados começava a se acumular no canto da sinagoga, ele 

as acrescentava ao feixe de manuscritos sagrados sobre o 

piso do sótão. Sob a pilha está o corpo do golem!

A 2ª Guerra Mundial se abatera sobre Praga. Todos os 

judeus da cidade foram capturados. Muitos foram elimi-

nados de imediato, deixando apenas aqueles capazes 

de prestar trabalho escravo para serem enviados aos 

distantes campos de trabalho. Devido à sua força física, 

Reb Chaim conseguiu sobreviver, mas envelheceu rapi-

damente, preocupando-se com a sinagoga Alteneu. Tudo 

o que ele sabia era que deveria permanecer vivo e reparar 

qualquer dano feito ao local sagrado.

Durante cinco anos, Reb Chaim viveu como escravo. 

Quando a guerra terminou, ele retornou às ruas de Praga 

e aos edifícios agora em ruínas. Mas e quanto à sinagoga? 

Ao virar a esquina, ele viu diante de si a sinagoga Alteneu 

intacta, sem nenhum dano. Respirou fundo, aliviado após 

anos de tensão e preocupação infindáveis.

Entrou silenciosamente, e Vastislav, o zelador tcheco, er-

gueu as sobrancelhas surpreso. Estendeu-lhe a mão e deu 

um sorriso sem dentes. O bom e velho Vastislav, que tinha 

cuidado da sinagoga durante 35 anos sem pagamento. 

Pairava o silêncio enquanto os dois ficaram ali sentados, 

perdidos em pensamentos. Por fim, dirigiu-se à escada 

que levava ao sótão. Seu sangue gelou quando viu a pi-

lha empoeirada de folhas. O punho de uma baioneta se 

destacava no centro da pilha.

No Sótão de Praga No Sótão de Praga 
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“Sim,” disse Vastislav. “Eles estiveram aqui. Um ano após 

a queda de Praga, quase não havia judeus vivos no gueto. 

Um pelotão irrompeu, metralhando todos que estavam 

à vista. Cercaram os judeus restantes e os fizeram mar-

char para dentro da sinagoga, mandaram colocar tefilin e 

talit e começar a rezar. Com rugidos de alegria, os solda-

dos alemães filmaram o procedimento, para mostrar ao 

mundo que os judeus não estavam sendo maltratados, 

afinal. Quando terminaram de filmar, arrastaram todos 

para fora e atiraram neles a sangue frio. Eu estava es-

condido num apartamento em frente à sinagoga. Vi tudo 

pela janela. Na primeira oportunidade fugi para salvar 

minha vida.

Finalmente retornei e encontrei o local sagrado sem da-

nos. Entrei, mas fui avistado por um guarda alemão! Logo 

eu estava perante um grupo de soldados. Seu líder, um 

jovem tenente arrogante, olhou-me de alto a baixo, pediu 

para eu me identificar e declarar por que estava ali.

Quando respondi, ele sorriu e disse: ‘Então é verdadeira 

a lenda que os judeus contam sobre um homem feito de 

argila que vive no sótão?’ Ele riu. Eu tremia de medo, e 

não pude responder. Assenti com a cabeça.

Ele pediu aos soldados que subissem a escada, e eles me 

levaram junto, com o tenente bem atrás de nós. Quando 

passamos pela porta, eles me atiraram sobre uma pilha 

de livros velhos. O tenente ordenou-me limpar o local. 

Recusei-me. O tenente sorriu. ‘Ele está com medo da 

Coisa,’ riu-se ele, mas não mandou que atirassem em 

mim. Voltando-se para um soldado musculoso, man-

dou-o limpar a pilha de papéis. O soldado desembainhou 

a baioneta, enfiou-a na pilha de papéis e, em seguida, 

caiu ao chão, morto. Olhamos para ele, estupefatos.

O tenente tentou agir como se nada tivesse acontecido. 

Baixinho, mas com um tremor na voz, disse aos dois ou-

tros soldados que carregassem seu colega escada abai-

xo. De repente, escorregou e caiu lá embaixo, ferindo-se 

com gravidade. Os soldados o seguiram cuidadosamen-

te, visivelmente assustados. Eu era o último ali. Quando 

cheguei ao degrau de baixo da escada, não havia mais 

soldados na sinagoga.”

“Por que você deixou a baioneta ali?” perguntou Reb 

Chaim, intrigado. “Esperava que um dia você voltasse e 

então poderia ver o milagre por si mesmo.”

Reb Chaim ficou imerso em pensamentos por um lon-

go tempo, e então sorriu. Era o primeiro sorriso que tinha 

dado durante anos. Seu corpo endireitou-se orgulhosa-

mente. “Que todos os Seus inimigos sejam destruídos, ó 

Senhor,” sussurrou ele.

Extraído de Chabad Magazine

25 BC NEWS

Dizem que a continuidade 

judaica está passando por 

dificuldades.

Chabad se empenha para 

garantir que isso não 

ocorra. 

Seja nosso parceiro, apoie 

seu Chabad local. 

Onde a vida judaica  

acontece!
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TSIVOT HASHEM

INÍCIO DAS FÉRIAS
Foi muito prazeroso começar as férias no sitio Felicidade 
em S. Lourenço da Serra. As crianças aproveitaram bem da 
estrutura do sitio, andando de charrete, brincando no pe-
dalinho, passeando de trenzinho e curtindo a fazendinha.
Tiveram a oportunidade de fazer artesanato com diferentes 
técnicas, e não faltou o almoço com hambúrgeres e bata-
tas fritas. Tsivot Hashem está sempre pensando na família, 
venha desfrutar de nossas atividades uma vez ao mês no 
campo, vale à pena!
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ANIVERSÁRIOS *

*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br

27 BC NEWS

FEVEREIRO 

Marcelo Szpektor  2 Adar I  2 fev

Eytan Basch  5 Adar I  5 fev

Renato Orensztejn  6 Adar I  6 fev

Jean Pierre Diamant  8 Adar I  8 fev

Michel Crespin  9 Adar I  9 fev

Eduardo Novogrebelski  11 Adar I  11 fev

Daniel Bauman  13 Adar I  13 fev

Gerson Kogan  14 Adar I  14 fev

Mendy Khafif  18 Adar I  18 fev

Marcel Faintuch  24 Adar I  24 fev

Henrique Stiefelmann  28 Adar I  28 fev

NOSSAS ALEGRIAS

w Mazal tov pelo nascimento de Yehuda 

Israel, filho de R. Samy e Sterna Lancry. 

Parabéns também aos avós Ruth Lancry e R. 

Yossef e Miriam Benzecry

w Parabéns pelo noivado de Guita e Eli, filhos 

de Nathan e Daisy Maltz e Ariel e Raquel 

Goldschmidt

w Mazal Tov a Ivo e Fernanda Bornsztein 

pelo nascimento da filha Gabriela (Rachel). 

Parabéns aos avós Fabio e Lili, e Arnon e 

Berenice

w Parabéns pelo Brit Milá de Yossef Yitschak, 

filho de R. Eliahu e Morikie Stiefelmann. 

Mazal tov também aos avós Dr. Henrique e 

Tania Stiefelmann e Mirtzie e Michel Perets 

w Nasceu Sterna Sara, filha de Andre e 

Ethel Lichewitz. Parabéns também aos avós 

Bernardo e Sueli Lichewitz 

w Parabéns pelo noivado de Chana Kamnitzer 

e Eli Roumani (NY). Mazal tov também 

aos avós R. Yehuda e Beila 

Kamnitzer 

w Mazal tov pelo Brit Milá de 

Yonathan, filho de Daniel e Patricia 

Horovitz. Parabéns também aos 

avós Zeev e Sara Horovitz e Moshe e 

Beatriz Goldstein 

w Mazal tov pelo noivado de Joe Faintuch e Renata 

Klinovski. Parabéns aos avós Jacob e Melisa Faintuch 

e Moshe e Clara Klinovski

w Mazal tov pelo noivado de Rivkie Gourarie e 

Shimon Shur. Parabéns também aos pais R. Sholom 

Ber e Sara Gourarie

w Mazal Tov pelo casamento de Guiga e Shniur, 

filhos de Albert e Raquel Battat e Yoel e Debora 

Savetman

w Parabéns pelo casamento de Malky e Shmuli, 

filhos do R. Jonathan e Elka Markovitch (Ucrânia) e 

Gilberto e Sonia Zejger. Mazal Tov também aos 

avós Chaim e Clara Zejger

Solucao do 
Jogo dos 7 erros
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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

 Identidade Judaica

 Mística e Cabalá

 Moral e Ética

 Porção Semanal

 Talmud

avot ubanim
Venha estudar com seu filho aos domingos!

antes de minchá – das 18h às 19h

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

19:15 Yakov Nurkin
 Tanya

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
 Ser Judeu em 2014 (em português) ***
 Banco Daycoval – a partir de 24/fev 

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

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

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

- Aulas de chalá

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

CURSO PREPARATÓRIO de CASAMENTO
para noivos e noivas
Informações com R. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br

28 BC NEWS
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QUINTA-FEIRA

10:30  Avraham Steinmetz
 Ser Judeu em 2014 (em português) ***
 A partir de 20/fev 

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 *

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 **

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

QUARTA-FEIRA

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
 Conceitos chassídicos 

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
 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
 Ser Judeu em 2014 (em inglês) ***
 Banco Daycoval – a partir de 25/fev 
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Histórias Chassídicas
OPORTUNIDADE PARA AJUDAR
Rabi Yehudá ben Attar era rabino de Fez, no Marrocos no 

século XVII. Certa vez, em sua caminhada diária de volta 

da yeshivá para casa, passou diante da mercearia e cum-

primentou o proprietário. Este disse ao rabino que queria 

ir para casa almoçar, mas seu ajudante estava acamado, e 

assim não havia ninguém para tomar conta da mercadoria 

exposta do lado de fora. Ele teria de levar todos os artigos 

para dentro da loja e trancá-la. 

“O rabino faria a gentileza de vigiar a loja para mim en-

quanto vou para casa almoçar?” – perguntou.

O rabino concordou de imediato e assumiu o posto. Pou-

co mais tarde, um passante que viu o rabino tomando 

conta dos artigos ficou furioso com a ousadia do comer-

ciante por pedir para o rabino fazer aquilo. 

Rabino Yehudá disse ao homem que não havia motivo al-

gum para se enfurecer com o dono do estabelecimento. 

“Ele me deu a oportunidade de cumprir a grande mitsvá 

de guemilat chesed (ato de bondade). Eu é que sou muito 

grato a ele!”

VAIDADE
Quando o mestre chassídico Rabi Avraham Yehoshua 

Heschel de Apt visitou uma comunidade, seus seguido-

res providenciaram para que ele ficasse na casa de um 

cidadão rico que era também um notável erudito de Torá. 

Eles pensaram que isso iria proporcionar tanto conforto 

quanto companhia adequada para o tsadik. No entanto, 

ao encontrar seu anfitrião, o tsadik percebeu que ele era 

vaidoso, ostentando sua riqueza e erudição. O tsadik pro-

videnciou alojamento com outra pessoa.

Ao voltar para casa, o filho do tsadik perguntou por que 

ele tinha rejeitado as acomodações preparadas para ele. 

O tsadik explicou: “O espírito Divino está em toda parte, 

até entre os pecadores (Vayicrá 16:16). Porém, D’us não 

pode tolerar a vaidade, e Se afasta da presença de quem 

a cultiva (Salmos 101:5). Por que eu desejaria ficar onde 

D’us não quer habitar?”

VOLTAR ATRÁS
Rabi Simcha Bunim de Pschis’che tinha uma maneira 

única de transmitir sua mensagem às pessoas. Jogava 

xadrez com elas a fim de deixar claro o que queria dizer. 

Durante uma partida com um jovem que estava desvian-

do-se do Judaísmo, ele o advertiu sobre um movimento 

que o rapaz estava para fazer, dizendo: “Cuidado! Você 

vai se arrepender deste movimento.” Quando o jogador 

voltou atrás, o rabino disse a ele que também iria se arre-

pender das mudanças que estava para fazer em seu esti-

lo de vida.Certa vez ele jogou com um homem que tinha 

repetido uma ação errada diversas vezes. Rabi Simcha 

Bunim fez um movimento e perguntou se poderia voltar 

atrás. Fez isso várias vezes até que o outro jogador disse: 

“Rabino, você não pode achar que vai fazer movimentos 

errados repetidas vezes e ter permissão de voltar atrás. 

Uma vez que tenha feito algo, está feito!” Rabi Simcha 

Bunim então dizia à pessoa que ela deveria viver segundo 

suas próprias palavras.

HOSPEDAGEM ESPECIAL
Um mercador foi a Gostinin tarde da noite e não pôde en-

contrar uma estalagem. Ao ver uma casa bem iluminada, 

bateu à porta e pediu informações. Era a casa de Rabi-

no Yechiel Meir, o tsadik de Gostinin. Rabi Yechiel Meir 

o convidou para entrar, e o alimentou. Como ele não po-

dia encontrar uma estalagem àquela hora tardia, Rabino 

Yechiel Meir o alojou. Ofereceu ao homem a sua própria 

cama, e ficou acordado a noite inteira estudando Torá. 

Pela manhã, Rabino Yechiel Meir preparou o desjejum. 

Depois que o homem partiu, soube da identidade do anfi-

trião e sentiu-se mal por ter sobrecarregado o tsadik com 

tanto trabalho. Foi pedir perdão.

Rabi Yechiel Meir disse: “Perdoar? Por quê? Por dar-me a 

oportunidade de cumprir a mitsvá de ‘hachnassat orchim’ 

(receber visitas)? Porém, se você insiste, eu o perdoarei, 

mas somente com a condição de que sempre que vier a 

Gostinin, vai se alojar na minha casa.”
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Não importa quanto e sim 
quando (sempre!). 
Retire o seu na recepção com Joana

ENCHA SEU COFRINHO ENCHA SEU COFRINHO 

KIDUSH 
Patrocine um kidush de Shabat 
em suas datas especiais.
Fale com Mônica: 3081-3081

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

DOAÇÃO MENSAL 

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

BRINDES PARA CRIANÇAS
Doe brindes e brinquedos 
novos para nossas crianças.
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 cadas-
trados, ou seja, a validade é até o dia 20 do mês se-
guinte 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!

QUER PARTICIPAR?
Receitas para você fazer parte
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