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fique por dentro das novidades
purim:

Uma explosão de cores
A festa mais alegre do ano está aí. Com
ela a criatividade borbulha nas fantasias, nas montagens dos mishloach
manot e no cumprimento das mitsvot
que envolvem a festa e ainda atraindo a todos para a leitura da meguilá.
Uma verdadeira explosão de cores e
movimentação. No meio de todo esse
entusiasmo devemos lembrar, não
somente do que Amalek e Haman fizeram ao nosso povo, mas do que nós
podemos fazer por nossos irmãos. Que
possamos colocar toda nossa alegria
no cumprimento da mitsvá de ajudálos dando-lhes dignidade na celebração desta festa, de todos os chaguim,
a cada dia e durante todos os dias do
ano. Purim Samêach!
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chabad no mundo
O Rabino Yossi e Rochel Goldman decidiram morar na África do Sul
após receberem a resposta do Rebe a uma carta. Nela o Rabino Goldman citava alguns locais onde poderiam se estabelecer para a sua shlichut. Nas opções o Rebe assinalou apenas uma: África do Sul. E foi lá
que se estabeleceram desde 1973 ajudando a comunidade a florescer
e vivenciar um judaísmo vibrante.
“Para muitos, os doze minutos em que falo na noite de Shabat serão
a única opinião judaica que terão durante toda a semana...”, comenta
R. Goldman.
Hoje 70 a 80 mil judeus vivem na África do Sul. Os anos que antecederam à queda do governo do apartheid em 1994 e o temor pela violência
foram os fatores responsáveis pela diminuição da comunidade antes
composta por 120 mil pessoas.
“Quando chegamos, não sabíamos muito sobre o país”, comenta Rochel Goldman, “era conhecido na época como a ‘África mais escura’,
muito distante do nosso mundo e da nossa família e as pessoas perguntavam: ‘Por que estão vindo para cá? Estamos sentados sobre um
vulcão!’” Págs. 8 a 11
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sempre a seu lado

A

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

uma Instituição do Rebe.
Uma Casa de TorÁ, Oração
e Atos de Bondade.
Que Seu Mérito Nos Proteja.
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mensagem do Rabino

Shabat:
Uma Ilha no Tempo
As Porções da Torá do mês passado estão repletas com narrativas da construção do Santuário no deserto. Como se sabe, D’us ordenou aos Filhos de Israel
que construíssem um Santuário móvel para utilizá-lo no meio da caminhada
pelo deserto. Também sabemos com que entusiasmo eles levaram presentes
para edificá-lo. Estavam ansiosos para tê-lo de pé, e ver com os próprios olhos
como a Presença de D’us estava entre eles.
É possível que tenha havido alguns dentre eles que consideravam o Santuário tão importante que o trabalho não deveria ser interrompido nem mesmo
no Shabat. Porém, nossa Torá deixa bem claro que o Shabat é mais sagrado
até que o Santuário. Quando chega o Shabat, até esse trabalho tem de parar.
Portanto, não é uma coincidência que a observância e a santidade do Shabat
sejam mencionadas várias vezes exatamente nas Porções que nos falam sobre
a sua construção. Houve uma época em que os povos do mundo eram pagãos,
e a ideia de separar do trabalho um dia da semana parecia um absurdo. Os
romanos, por exemplo, que durante muito tempo dominaram praticamente o
mundo inteiro e conheciam muitas terras e muitos povos, ficaram surpresos ao
descobrir que os judeus dedicavam um dia da semana para descanso. Os romanos acharam que os judeus eram simplesmente preguiçosos e tolos. Quando
aprenderam que não somente os judeus descansavam naquele dia, mas também seus servos e até os animais, eles riram e zombaram daqueles “loucos”.
Com o tempo, as outras nações do mundo perceberam que ter um dia de descanso na semana era uma boa ideia. Quando o mundo pagão abriu caminho
para duas religiões: Cristianismo e Islamismo, um dia de descanso para eles
também se tornou parte de sua vida. Mas era de um outro tipo e cada qual escolheu um dia diferente: domingo e sexta-feira respectivamente. Nosso Shabat
é bem diferente; não apenas é o sagrado dia original de descanso que o próprio
Criador santificou no sétimo dia da Criação, como é também diferente na maneira pela qual o observamos. Nosso Shabat é sagrado em todos os aspectos:
nenhuma espécie de trabalho ou negócio é permitido, e o dia é dedicado a D’us
e a questões da alma - reza e estudo da sagrada Torá. Segundo nossos Sábios,
o Shabat é a “fonte de bênçãos” para cada dia da semana.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
BC News
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Beit Chabad Central
um Lar onde todo judeu se sente bem recebido!
CABALAT SHABAT
todas as sextas-feiras às 18h30*
w Homens, mulheres e crianças estão
convidados a participar.
w Todos são bem-vindos, independentemente
de afiliação, conhecimento ou nível de
observância.
w Anunciamos as páginas com frequência.
w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
ww
Melany e Alfredo Torres (Formatura do filho Aron)
ww
Yonathan e Sharon Wajchenberg (Yahrtzeit do pai
Avraham Leib ben Moishe)

ww
Daniel e Karina Milner e Família (Aniversário de 80 anos
de Dr. Isaac Milner e 50 anos de casamento de Dr. Isaac e
Maika)

ww
Luiz Sergio e Simone Steinecke (Bar mitsva de Yaacov
Alpern)

ww
R. Shabsi Alpern (Yahrtzeit da mãe Mussia)
ww
Paulo Vaidergorn (Casamento da filha Elisa e Hillel de
Picciotto)

w Bufê de kidush oferecido após os serviços.
w Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o
quanto vai gostar!
* 14 e 21 de março às 18h15; 28 de março às 18h

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
vanessakrosenbaum@chabad.org.br

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 – 18h30*
2º minyan de Arvit – 20h15

Cabalat shabat
Sextas-feiras – 18h30*
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

* 9 a 22/3 – 18h15 / 23 a 31/3 – 18h
* Veja o horário das velas no verso deste informativo
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Você também pode assistir à
Série Vídeo Torá Viva online
em www.chabad.org/626747

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!
A principal mensagem do mês judaico de Adar é
simchá, alegria. Ela é a chave essencial para se obter
saúde e paz. Desejo a todos a habilidade de promovêla todos os dias em sua vida.
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

Da esquerda para a direita: Yael Alpern, R. Shabsi Alpern, Maurice Sourour e seu filho
Claude. Atrás, seus netos Michel e Maurice

100 anos bem vividos
Dia 14 de fevereiro foi uma data inesquecível para nosso querido visitado
Maurice Sourour, mais conhecido como Mussa: ele celebrou seu centenário! O Projeto Lev teve a honra de compartilhar essa alegria e, com a ajuda
dos voluntários, foi feita uma pequena festa em sua casa, com direito a
bolo, balões, alegria, além da presença especial de amigos e parentes.
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

BC News
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chá da tarde
atividade manual
Sonia Regina foi convidada novamente para participar de atividade manual. Todas adoram e comparecem em peso para esse
programa que relaxa e ensina a confeccionar lindas peças. Pedras
coloridas e garimpadas por Sonia resultaram em belos adornos
montados durante a tarde.

Sessão pipoca
Com telão e amplo espaço no salão do kidush, foi projetado “Preenchendo o Vazio”, filme de Rama Burshtein muito premiado.
Trata-se do primeiro longa metragem dirigido por uma mulher
judia ortodoxa em Israel. Vencedor da mostra internacional de cinema de S. Paulo em 2012, agradou a todas.

pão quentinho
Saído do forno na hora... Quem não gosta? Dorothea Piratininga deu uma
aula de culinária para que todas pudessem colocar a mão na massa e levar
para casa seus quitutes. Cada uma trabalhou com seus ingredientes, que
resultaram na massa fofa do pão doce Ferdinánd na longa mesa que deu
lugar a 30 pessoas. Judith Kacowicz
abordou os cuidados que devemos
ter na verificação de ovos e peneiração da farinha, entre outros ensinamentos de cashrut, e Chani Alpern
transmitiu mensagens da Porção Semanal da Torá até que os pães acabassem de ser assados.

depoimento de uma participante

Animação e muito sucesso na aula prática de culinária, onde foi preparada e assada a receita do pão
doce típico da confeitaria húngara, Ferdinánd

JUDITH BREUER

Nasci em Budapeste, Hungria, em 1936. Sou filha única, sobrevivente do holocausto. Lembro-me bem de quando levaram meu pai para trabalhos forçados.
Eu tinha seis anos, e nunca mais o vimos.
Formei-me na escola técnica de tecelagem, em Budapeste e, quando cheguei
ao Brasil, em 1957, trabalhei como tecelã. Durante a guerra eu havia deixado de
ser religiosa, mas quando conheci o Beit Chabad Central, há 38 anos, fiz teshuvá.
Casei-me com um húngaro, também sobrevivente, e tivemos dois filhos: um
é casado e me deu três lindos netos, e o outro é solteiro e mora comigo. Durante
18 anos trabalhei na sinagoga da comunidade húngara e depois, por muitos anos,
na Les Delices d’Arlette.
Atualmente sou aposentada, viúva e moro no bairro de Pinheiros. Faço hidroginástica toda semana e frequento
o Chá da Tarde desde o início. Gosto muito desse projeto, pois é necessário manter-se ativo na terceira idade. E nossa
coordenadora é muito dedicada, uma pessoa especial.

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

6

BC News

história

Purim em
Jerusalém
Por Sara Bat-Levi, Jerusalém

Todo ano, nosso vizinho Danny passa a maior parte de
Purim na ala de oncologia num dos maiores hospitais de
Jerusalém. Ali ele lê a Meguilat Esther para quem desejar
ouvir.
Este ano não foi diferente, exceto que num determinado
quarto ele viu uma grande família reunida. Isso geralmente não faz bem para o paciente, e Danny hesitou à porta.
Uma enfermeira disse-lhe que “estava quase no fim”. Ele
ia entrar no quarto seguinte, quando um dos membros da
família saiu para o hall onde ele estava.
Quando Danny explicou por que estava ali e perguntou se
os seus “serviços” eram necessários, ficou surpreso porque todos os presentes queriam cumprir a mitsvá de ouvir
a Meguilat Esther, mesmo numa hora tão difícil. E assim,
Danny foi convidado a entrar.
A sala estava na penumbra e eles mal falavam. Danny ficou chocado ao ver o foco da atenção da família: o paciente na cama não teria mais de vinte anos. Um garoto. Os
olhos estavam fechados, o rosto pálido e abatido. Estava
imóvel, exceto pelo subir e descer quase imperceptível
de seu peito. Estava respirando, mas não dava sinais de
estar consciente.
Danny gelou. Jamais estivera numa situação como essa.
A família percebeu sua insegurança e disse-lhe que sua
visita era apreciada. Uma luz mais forte foi acesa perto do
lugar onde ele estava. Dois homens o ajudaram a desdobrar o pergaminho, enquanto mais pessoas se reuniam à
porta para ouvir. Ele respirou fundo e começou a ler.
Sua voz carregava a tradicional melodia, erguendo-se

acima da tristeza do quarto. Dois capítulos lidos. Então a
primeira menção de Haman…, o descendente de Amalek.
Segundo a tradição, os ouvintes batiam os pés no chão
ou com as chaves na mesa. Nas sinagogas, o ruído é ensurdecedor quando todos ouvem a menção de um cruel
inimigo, para cumprir o mandamento: Não esqueça!”
Danny notou que com o barulho, o jovem na cama abriu
os olhos de repente. Não se movia, mas parecia estar procurando algo.
A leitura continuou, e dessa vez, quando o nome Haman
foi mencionado, o rapaz bateu sua colher contra as barras de metal da cabeceira da cama. Então, exausto, parou.
Todos caíram num silêncio atônito. O leitor teve de usar
toda sua força para fazer o versículo seguinte passar pelo
nó em sua garganta. Mas se o garoto conseguia fazer sua
parte, ele faria a dele.
A leitura durou três quartos de hora, e a colher ressoava a
cada menção do nome perverso de Haman. O menino não
abriu mais os olhos, mas não perdia uma única chance de
“lembrar”.
No dia seguinte, o sol brilhava sobre fantasias, cestas de
presentes, máscaras e “caminhoes de monstros”. Danny
quis estar no hospital especialmente para a leitura matinal. Foi diretamente ao quarto do rapaz. Não havia ninguém ali.
Na sala das enfermeiras Danny foi informado: “Ele faleceu a noite passada. Tudo estava em paz. A família estava
com ele.”
Não deves esquecer.
BC News
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No Coração da África
Os americanos Rabino Yossi e
Rochel Goldman*, chegaram à
África do Sul há trinta e sete anos,
e nunca se arrependeram…

Por Dovid Margolin
Hamodia Magazine / Nov, 2013

D

urante muitos anos a opinião popular previu a eventual extinção da democracia na África do Sul, e com
isso a morte de sua comunidade judaica. A realidade, no entanto, foi bem diferente.
O que torna o atual sucesso espiritual naquele país tão surpreendente vem de seu passado não tão distante. Quando
Nelson Mandela chegou ao poder após as primeiras eleições livres em 1994, ele escolheu o presidente branco, F.
W. de Klerk, como um de seus vice-presidentes, criando
uma transição suave entre os governos e evitando grande parte da violência que até então tinha sido comum. No
entanto, apesar da mudança pacífica no regime, a taxa de
crimes no país subiu dramaticamente. E os judeus certamente não estavam imunes.
No Início
Nascido em Crown Heights, no Brooklyn e educado numa
yeshivá Lubavitch, R. Goldman passou dois anos em um
colel em Crown Heights após seu casamento em 1973.
Quando começou a procurar um local para ser emissário, surgiram muitas opções, incluindo uma oferta de um
amigo da yeshivá, R. Mendel Lipsker, que tinha se mudado
para a África do Sul alguns anos antes.
“A ordem então era que quando alguém planejava ir em
shelichut, deveria escrever uma carta ao Rebe, listando al-
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gumas opções que estava examinando, e pedir uma berachá. Então R. Lipsker convenceu-me a acrescentar a África
do Sul à lista de lugares que eu incluiria em minha carta.
Na resposta, o Rebe tinha assinalado apenas uma das opções: África do Sul. Então era isso, e começamos a fazer
planos para nos mudar para lá.”
Alguns anos antes, judeus influentes na África do Sul –
dentre eles R. Koppel Bacher, cuja família tinha emigrado
da Lituânia, e R. Nachman Meir Bernhard, um diplomado
da Universidade Yeshivá, rabino da prestigiada Sinagoga
Oxford em Joanesburgo – pediram ao Rebe para enviar
um jovem sheliach para ajudar a revitalizar a comunidade.
Então, em 1972, R. Lipsker chegou para se tornar o rabino
da Sinagoga Chassidim, numa comunidade chassídica que
tinha se estabelecido após a Segunda Guerra.
“Ele era, e é, um fantástico palestrante e logo expandiu
as atividades ali, dando shiurim e fazendo contato com jovens e estudantes da faculdade, em pouco tempo transformando a calma sinagoga num centro de atividade judaica
em Joanesburgo. As pessoas atravessavam a cidade para
comparecer, e numa noite de sexta-feira essa sinagoga,
que costumava ter talvez um minyan de pessoas, chegava
a receber 200 participantes.
“Em pouco tempo mais e mais moradores estavam interessados em expandir o Movimento Chabad na África do

Os números mais recentes mostraram que cerca de 90% jejuam e vão à sinagoga em
Yom Kipur e frequentam um seder de Pêssach; 40% compram somente carne casher
e vão à sinagoga toda semana.

Sul, e compraram um edifício em Yeoville, que era então
uma área extremamente judaica de Joanesburgo. Fui trazido para ser o fundador dessa nova Casa de Chabad.
Era difícil até chegar à África do Sul. O antigo governo do
apartheid tinha muito medo de religiosos se mudando
para lá porque temiam que iriam agitar contra o governo
em nome dos direitos humanos, portanto demorou seis
meses para conseguirmos nossos vistos. Mas em março
de 1976 minha esposa Rochel e eu finalmente chegamos
com nosso dois filhos pequenos.”
“Não sabíamos muito sobre o país,” diz a Sra. Goldman.
“Era conhecido na época como a ‘África mais escura’, muito distante do nosso mundo e da nossa família. Quando
chegamos, as pessoas perguntavam: ‘Por que estão vindo
para cá? Estamos sentados sobre um vulcão!’ Mas tínhamos sido enviados para lá, portanto permanecemos.”
Tradição
A conexão judaica com a África do Sul começou em 1497,
quando, com a ajuda de cartógrafos judeus, o explorador
português Vasco da Gama descobriu o Cabo da Boa Esperança e também uma rota marítima para as riquezas da Índia e do Oriente.
Os judeus estavam entre os primeiros colonizadores da Cidade do Cabo. Em 1841 foi estabelecida lá a primeira sinagoga da África do Sul, a Congregação Hebraica da Cidade
do Cabo – agora conhecida como a Sinagoga Jardins, que
por acaso é dirigida pelo genro de R. Goldman, R.Osher
Feldman. A imigração judaica chegou principalmente da
Grã-Bretanha, Holanda e Alemanha, e por volta de 1880
havia quatro mil judeus na África do Sul, a maioria na Cidade do Cabo.
Devido às políticas pró-nazistas aplicadas por muitos africâners (descendentes de colonizadores alemães e holandeses), quase toda a imigração judaica da Europa cessou
por volta de 1937, resultando num número muito pequeno
de refugiados e sobreviventes do Holocausto se estabelecendo na África do Sul. Apesar disso, no decorrer dos anos
a população judaica floresceu, e hoje é uma comunidade

muito ativa e extremamente tradicional.
“Os judeus sul-africanos participam da vida judaica em
grande escala, portanto é realmente muito especial,” explica R. Goldman. “Os números mais recentes mostraram
que cerca de 90% jejuam e vão à sinagoga em Yom Kipur e
frequentam um seder de Pêssach; 40% compram somente carne casher e vão à sinagoga toda semana.
Porém, mesmo com uma presença judaica estabelecida,
viver na África do Sul do apartheid foi uma tarefa difícil.
“Para nós foi um grande choque cultural,” diz R. Goldman.
“Havia filas separadas no correio e na loja de bebidas, uma
para brancos e outra para negros… Havia um ônibus para
brancos e outro para negros; os bancos nos parques tinham um cartaz: “somente para brancos”.
Já em Joanesburgo, R. Goldman começou a criar programas inovadores, entre eles o Acampamento Gan Yisrael
para jovens e um programa de rádio nas noites de domingo, The Jewish Sound, que ele apresentou toda semana
durante vinte e quatro anos.
Embora a Sra. Goldman estivesse atarefada criando seus
filhos pequenos, ela também se envolveu no trabalho comunitário, organizando a Semana das Mulheres Judias,
que recebia mulheres de toda a comunidade e incluía a
visita do prefeito da cidade. Ela também lecionou durante
sete anos na escola das meninas no Yeshiva College, que
é dirigida por R. Avraham Tanzer.
O Rabinato
A escola afiliada de Lubavitch em Joanesburgo, Academia
de Torá, tinha sido fundada alguns anos antes na antiga Sinagoga Chassidim. Quando a escola cresceu e precisou de
mais espaço, um grande terreno foi adquirido em 1979 no
subúrbio de Orchards, distante da sinagoga. Membros da
comunidade que tinham crescido ao redor da escola começaram a clamar por um rabino para que eles também
pudessem ter sua própria sinagoga, e R. Goldman foi solicitado a assumir a direção. Ele começou a Sinagoga Academia de Torá em 1983 e ali permaneceu durante três anos.
“Em 1986, R. Dr. Zalman Kossowsky deixou seu cargo na
BC News

9

chabad no mundo
“Era uma sinagoga tão grande que às vezes eu fazia dois bar mitsvás por semana.
Realizava 50 casamentos por ano; num domingo podiam ocorrer quatro casamentos
– às dez horas, às onze, às cinco da tarde, e às seis da tarde.”

famosa Sinagoga Sydencham-Highlands North em Joanesburgo para assumir um cargo na Inglaterra, e foi convidado pelo diretor, Sr, Harold Novick, a se tornar o rabino.
Na época havia provavelmente mil congregantes rezando
ali toda noite de sexta-feira, portanto era uma grande oportunidade para contatar ainda mais pessoas. Após consultar
vários anciãos da comunidade e receber o consentimento e
a bênção do Rebe, aceitei o cargo ali. Duas semanas antes
de Rosh Hashaná de 1986, fui para Sydencham.”
Fundada em 1943, Sydenham é uma sinagoga tradicional,
com um chazan e um coro durante os serviços. Tem a capacidade para 1.600 pessoas, tornando o novo cargo um
tanto intimidador para o rabino de trinta e seis anos.
“Era uma sinagoga tão grande que às vezes eu fazia dois
bar mitsvás por semana. Realizava cinquenta casamentos
por ano; num domingo podiam ocorrer quatro.
Víamos a sinagoga como uma oportunidade de fazer contato e acrescentamos programas como educação para
adultos. Logo tínhamos duzentas pessoas chegando para
shiurim durante a semana, o que criava uma empolgação
sem precedentes. Hoje temos um programa de educação
judaica para adultos chamado CAJE, que significa College
of Adult Jewish Education - Faculdade Judaica de Educação Adulta”.
Nos anos anteriores à queda do governo do apartheid em
1994, uma grande porcentagem da comunidade judaica,
então 120 mil pessoas, fugiu do país, temendo a violência.
Nos anos mais recentes o fluxo de emigração tem diminuído, e a comunidade se estabilizou, totalizando em 70
a 80 mil.
“Durante aqueles anos, a comunidade perdeu um terço da
sua população, portanto Syndenham também encolheu,
mas hoje a sinagoga tem 750 famílias como membros
muito ativos. E mais que isso, a comunidade tem crescido
qualitativamente de maneira notável,” diz R. Goldman.
Com tantas sinagogas grandes sofrendo declínio nos números de membros por causa da popularidade das sinagogas menores, R. Goldman tem precisado ser criativo.
“Procuramos proporcionar um excelente serviço, mas obviamente temos tido pessoas que começaram na minha
sinagoga e depois se juntaram em um pequeno ambiente
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porque sentiram que não pertenciam mais à sinagoga, portanto começamos nosso próprio minyan alternativo naquele estilo. Gostamos de dar opções às pessoas.”
Durante todo esse tempo, a Sra. Goldman tem sido uma
parceira ativa no trabalho do marido. Além de suas atividades na sinagoga, ela criou uma organização chamada
Mulheres do Mundo (WOW), em 1999. Seus programas incluem palestras feitas por pessoas conhecidas para eventos em locais privilegiados em Joanesburgo, bem como
esforços para angariar fundos e ajudar escolas judaicas em
todo o país. No decorrer dos anos Mulheres do Mundo tem
crescido, e agora é dirigido por um pequeno grupo de dedicadas voluntárias.
Trabalhando Juntos
Além de ser tradicional, a comunidade da África do Sul é
também excepcionalmente unificada, onde todos os rabinos se reúnem sob a Associação Rabínica da África do Sul.
Neste verão a cidade ao leste, Durban, recebeu a Conferência Rabínica Nacional e atraiu rabinos ortodoxos de toda a
comunidade.
“Esses eventos servem a um propósito muito importante
na fraternidade rabínica,” diz R. Goldman. “Muitos dos rabinos estão em locais isolados, e é um evento quando podemos nos reunir e aprender em grupo, num verdadeiro espírito de união. O que é mais bonito é que você tem todos os
rabinos, Litvish, Chabad e Mizrachi, discutindo maneiras de
melhorar o Yidishkeit no país.
“Outro aspecto maravilhoso do Judaísmo sul-africano é o
fato de que há um beit din (tribunal rabínico) onde todos se
encaixam, liderados pelo Av Beit Din, R. Moshe Kurtstag.
Essa união torna a África do Sul o local mais fácil do mundo
para ser um rabino ortodoxo.”
Conheça Sua Turma
Desde que se tornou o rabino de Sydenham, R. Goldman
ficou famoso como um orador inspirado. Ele faz pelo menos duas drashot todo Shabat, um na sexta-feira à noite e
outro no dia do Shabat. Como ele consegue ter discursos
novos, interessantes, cada semana, mês após mês?
“Por um lado, tento manter um tópico, mas sem ser políti-

Fachada da Sinagoga em Sydencham-Highlands North, em Joanesburgo

co,” explica ele. “Estou aqui para dar divrei chizuk (palavras
de encorajamento) e não para expressar declarações políticas ou resumir um livro. Por outro lado, se houver algo
acontecendo no mundo ou no país que tenha cativado a
imaginação da comunidade e há uma opinião judaica sobre isso, então tenho obrigação de mostrar a perspectiva
da Torá. Portanto, se a eutanásia está em debate no parlamento, devo abordar esse tema.
“Estou falando a uma plateia que não cresceu em yeshivot e não necessariamente conhece a opinião do Judaísmo. Para muitos, os doze minutos em que falo na noite da
sexta-feira serão a única opinião judaica que terão durante
toda a semana; é uma responsabilidade, e tenho de escolher minhas palavras com muito cuidado.”
Um rabino tem que conhecer sua audiência. E quanto mais
tempo estou ali melhor me torno, porque conheço melhor
minha comunidade, e agora posso falar com ela de maneira ainda mais direta. “Quando falo, também desejo dizer
algo que as pessoas possam repetir nas suas mesas de
Shabat. Fico encantado quando ouço que uma prédica que
falei foi o tópico da conversa durante a refeição. Então passei a entender o poder do meio e sua eficácia em atingir as
pessoas. Por outro lado, se você se levanta para falar e não
se preparou adequadamente, então você está insultando a
plateia. Se você quer falar a um público, é importante reservar um tempo e se preparar com cuidado.”
Durante três anos os sermões de R. Goldman foram publicados semanalmente em chabad.org, onde eram traduzidos em hebraico, espanhol, francês, russo e alemão.
No ano passado ele publicou um livro baseado em seus

sermões, “De Onde Eu Estou”, que conquistou seguidores em toda a comunidade judaica – desde um prefácio,
escrito por Harav Yisrael Meir Lau, o ex-Rabino Chefe de
Israel, até um elogio escrito por Gill Marcus, o diretor judeu
do Reserve Bank da África do Sul. R. Goldman atualmente
está trabalhando em mais dois livros.
Um Futuro Orgulhoso
Quando a Sra. Goldman e seus filho de dois anos sobreviveram milagrosamente a uma tentativa de sequestro do
carro em 1995, R. Goldman promoveu o movimento “Dirija
Contra o Crime”, no qual a comunidade se reuniu e duas
centenas de carros se dirigiram ao Ministério da Segurança para apresentar uma petição assinada por milhares de
pessoas, exigindo que algo fosse feito sobre a escalada na
taxa de crimes. Nos últimos anos o escritório do R. Chefe
Goldstein tem ajudado a organizar uma equipe de segurança chamada Patrulha Ativa da Comunidade (CAP), que
tem feito diminuir em 90 por cento a taxa de crimes nas
áreas em que atua.
“Nos anos 80 as pessoas escreviam ao Rebe perguntando
se deveriam deixar a África do Sul, e ele sempre respondia
que elas deveriam ficar e que o país seria seguro para a comunidade judaica. Hoje está claro que o Rebe estava correto, e acredito fielmente naquela mensagem. O Judaísmo
sul-africano vai permanecer e ficará cada vez mais forte,
com a ajuda de D’us, até a suprema redenção.”
* R. Yossi e Rochel Goldman são pais do pop star Choni G. que se
apresentou em S. Paulo por ocasião das comemorações dos 40 anos do
Beit Chabad do Brasil
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história de vida

Homem de D’us
A história a seguir foi contada por um
Rosh Kolel em Bnei Brak, que deseja permanecer anônimo devido à sua participação em alguns grupos que não se consideram parte da fraternidade chassídica

N

asci em Paris em 5708 (1948), filho único de pais já
de meia-idade. Sempre senti que eles me escondiam algum segredo. Talvez fosse um olhar furtivo
que trocavam quando determinados assuntos eram discutidos, ou uma palavra aqui e ali que escapava num momento de indiscrição. Eu não estava certo de que havia um
segredo, apenas desconfiava.
O segredo me foi revelado momentos antes da minha chupá. Papai chamou-me de lado; tinha uma expressão seria,
quase assustadora. A princípio, pensei que ele explicaria
algo sobre o casamento, mas logo percebi que não era isso.
Meu pai estava passando por um profundo conflito emocional, e comecei a me sentir consternado.
Ele contou que, durante a guerra, ele e minha mãe tinham
fugido da frente de batalha da Polônia para a Rússia. Caminharam de cidade em cidade até chegarem a Tashkent em
Buckhara. Ali, encontraram muitos chassidim de Chabad
que também tinham encontrado refúgio da guerra naquela
região. Meu pai descreveu suas impressões sobre os chassidim que conheceu ali: “Eram homens que estavam dispostos a sacrificar a própria vida em prol da Torá e mitsvot,”
disse-me. “Achei atrativo seu método de rezar e seu serviço Divino, e tornei-me mais próximo a vários chassidim…
Depois da guerra, sua mãe e eu deixamos Tashkent e viajamos até Paris. Certo dia, eu soube que uma importante
personalidade de Torá estava para chegar a Paris - Rabi
Menachem Mendel Schneersohn, o genro do então Rebe
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de Lubavitch, Rabi Yosef Yitschak Schneersohn, o sexto
Rebe de Chabad. Ele vinha para encontrar a mãe, que tinha
acabado de chegar da Rússia.”
Disse que encontrara Rabi Schneersohn na sinagoga pouco depois. Como meu pai era também um conhecedor da
Torá apreciou a conversa que se seguiu entre ele e o jovem rabino. À certa altura, o Rebe expressou interesse na
vida pessoal de meu pai - onde ele tinha estado durante a
guerra, como conseguira escapar das garras dos nazistas, e
assim por diante. Quando Rabi Schneersohn perguntou a
meu pai sobre a situação de sua família, seus olhos se encheram de lágrimas e respondeu que ainda não tinha sido
abençoado com filhos.
Rabi Schneersohn então tomou sua mão e apertou-a calorosamente, dizendo: “Que no próximo Pêssach o Eterno,
bendito seja, lhe conceda cumprir a mitsvá de “v’higadeta
levincha” – contar ao próprio filho a história do Êxodo do
Egito.”
No ano seguinte, na noite do Seder, eu tinha dois meses de
idade. Meu pai cumpriu aquela mitsvá com grande alegria.
Dois anos depois, partimos para Israel e nos estabelecemos em Jerusalém.
Essa foi a história que meu pai contou-me pouco antes da
chupá. Explicava muitas coisas – por que ele celebrava a
noite do Seder com tamanho júbilo, e com tanta ênfase em
cumprir a mitsvá de contar a mim, seu único filho, a história
do Êxodo do Egito.

Os convidados já estavam se perguntando o que tinha
acontecido ao noivo e seu pai. Não havia tempo para mais
perguntas, e a cerimônia de casamento começou. Cerca de
uma semana após o sheva brachot, meu pai faleceu.
Mudei-me para Bnei Brak e comecei uma família. Jamais
revelei o segredo do meu pai, não contando a ninguém a
conexão nossa com o jovem rabino que tinha se tornado o
Rebe de Lubavitch.
Nos círculos em que trafego, Lubavitch não era altamente considerado, e eu não tinha motivo para revelar minhas
conexões com Lubavitch. Por outro lado, meus filhos são
testemunhas de que não permito que uma única palavra
pejorativa sobre o Rebe ou Lubavitch seja pronunciada em
minha casa.
Em 1988, casei minha filha mais velha. Após o casamento,
em Israel, o jovem casal viajou para Nova York, onde decidiram morar.
No Pêssach seguinte, minha filha estava esperando seu
primeiro filho. Minha mulher e eu decidimos passar a festa
com ela para ajudar o jovem casal.
No primeiro Shabat da nossa estada em Nova York, expressei o desejo de visitar o Rebe. Meu genro, que não era
grande adepto de Chabad, ficou surpreso, e tentou dissua
dir-me, mas vendo que eu estava determinado, ele sugeriu
visitar o Rebe no domingo, quando ele tinha o hábito de
entregar notas de dólar às pessoas.
No domingo, levei meu filho mais novo comigo e fomos até

o escritório do Rebe na Eastern Parkway, 770.
Fiquei abismado ao ver a enorme multidão esperando na
fila para receber um dólar e uma bênção do Rebe. Esperamos durante horas. Enquanto estávamos ali, contei ao meu
filho a história do meu nascimento. Ele então entendeu por
que eu desejava tanto visitar o Rebe.
À medida que a fila progredia e chegávamos mais perto do
Rebe, pude ver suas expressões faciais. Quando cada pessoa lhe falava, ele escutava com grande atenção, e dizia algumas palavras. Meu filho passou pelo Rebe, que lhe deu
um dólar e disse: “Bracha v’hatzlachá” - bênção e sucesso.
Em seguida, perguntou-lhe: “Você já preparou o “fir cashes”? - as quatro perguntas tradicionalmente feitas ao filho mais novo em Pêssach.
Meu filho respondeu afirmativamente, e o Rebe lhe deu
outro dólar e disse: “Este é pelas quatro perguntas.”
Agora era minha vez. O Rebe deu-me um dólar e olhou-me
como se enxergando através de mim enquanto me dava outro dólar e dizia: “Este é pelas respostas às quatro perguntas.” O Rebe deu um enorme sorriso e disse: “v’higadeta
levinvha” (as mesmas palavras que disse a meu pai).
Não me lembro do que se passou pela minha mente naquele momento. Em minha surpresa, perdi todo o senso de
realidade. Me disseram que fiquei ali pregado ao chão, até
que um dos atendentes do Rebe levou-me até a porta, para
que a fila pudesse continuar.
Eu tinha de fato encontrado um homem de D’us.
BC News

13

9 de adar

A América não é diferente
Há 74 anos, em 9 de Adar II, o Rebe Anterior foi resgatado do
inferno que logo consumiria os judeus da Europa.

A

o chegar a Nova York, o Rebe anunciou: “A América não é diferente,” estabelecendo o tom para
suas futuras atividades, que mudariam para sempre a face da educação judaica americana. Dentre as primeiras ações do Rebe estavam a reabertura da Yeshivat
Tomchei Temimm e a organização de esforços para resgatar outros judeus ainda encurralados na Europa.
A história do resgate do Rebe é fascinante. Os detalhes
de seu encarceramento pelos russos são bem conhecidos. Após esses eventos, a pressão diplomática internacional mobilizada pelos chassidim levou à libertação do
Rebe e sua família da Rússia.
O Rebe estabeleceu-se em Riga, Latvia, e ao irromper
a guerra, ele e sua família estavam em Atvetsk, Polônia.
Como cidadãos da Latvia, eles poderiam ter deixado imediatamente a Polônia, mas o Rebe preferiu permanecer
juntamente com os outros judeus. Eles retornaram a Varsóvia, sofrendo com a terrível campanha feita pelos alemães para esmagar a resistência polonesa.
Naquele verão, um grupo de estudantes da yeshiva, liderados por Rabi Yisrael Jacobson, viajou à Polônia para
ficar com o Rebe. Como cidadãos americanos, conseguiram deixar a Polônia em segurança.
Rabi Jacobson iniciou seus esforços para levar o Rebe à
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América. Agudat Chassidei Chabad contratou Max Roth,
um advogado com experiência em leis de imigração e
muitos contatos diplomáticos. A esfera de atividade era
concentrada em Nova York e Chicago: um senador de
Nova York e um congressista de Illinois pediram intervenção do Departamento de Estado.
Esforços adicionais foram feitos pelos representantes do
Comitê da Joint, cujos encarregados dos assuntos russos
estavam informados sobre o trabalho do Rebe na União
Soviética. Outro canal conseguiu envolver Justice Leo
Brandeis. Ele conhecera o Rebe durante sua viagem anterior aos Estados Unidos e usou seus consideráveis contatos no Departamento de Imigração e Naturalização.
O primeiro passo era localizar o Rebe na Polônia. Isso não
foi simples, porque, com o início da invasão alemã, todas
as comunicações com a Polônia estavam cortadas. Foram
feitas pesquisas iniciais por meio da Embaixada Americana em Riga, mas foi em vão. Em seguida, os pesquisadores procuraram a Cruz Vermelha. Um telegrama enviado
da sede da Cruz Vermelha em Varsóvia menciona esses
esforços vãos.
Uma outra tentativa foi com os alemães. No despontar da
guerra, a América era neutra. O Departamento de Estado
tinha interesse em manter boas relações com os alemães,

Foto do Lower East Side nos anos 30: bairro de Nova York estabelecido por imigrantes judeus vindos do Leste Europeu no século XIX

o que levou à organização de um Comitê Intergovernamental. Relações amigáveis se desenvolveram entre o
representante alemão, Dr. Helmut Wohlthat, e o Subsecretário Americano de Estado para Assuntos Europeus,
Robert Pell.
Pell pede ao embaixador para contratar a ajuda do Dr. Wohlthat. O médico procurou o chefe da Inteligência Militar
Alemã, que ordenou que localizassem o Rebe. O funcionário soube que ele já tinha partido para Varsóvia.
O próximo problema a ser superado era técnico: como
passar 15 judeus pela fronteira sem despertar suspeitas
da Gestapo. A solução encontrada pela Abwehr (Inteligência Alemã) foi levar todo o grupo para Berlim como
seus prisioneiros. A partir dali, o grupo viajou para Latvia
via Lituânia.
Quando nos Estados Unidos se soube da chegada deles,
os chassidim ficaram contentes, mas o esforço de resgate
não cessou. Latvia era livre, mas todos sabiam que isso
era apenas temporário, pois logo seria engolida pela Alemanha ou pela Rússia.
Esforços foram feitos para persuadir o Departamento de
Estado e autoridades da imigração a processar rapidamente o pedido de imigração do Rebe. Dois meses e meio depois, a comitiva do Rebe deixou Riga de avião para Estocol-

mo. Dias depois, eles embarcaram para a América a bordo
do Drottingham, o último transporte comercial a cruzar o
oceano, chegando 12 dias depois, em 9 de Adar II.
Quando chegou a Nova York, o Rebe foi saudado por uma
multidão enorme, incluindo representantes de todas as
importantes organizações judaicas.
Numa recepção em sua homenagem no dia seguinte,
o Rebe disse que via sua chegada à América como uma
shelichut: para reconstruir as instituições educacionais da
Europa em solo novo. Ele falou também sobre a urgente
necessidade de mobilizar os judeus americanos em prol
de seus irmãos encurralados na Europa.
A princípio, foi grande a resistência contra as revolucionárias escolas de período integral, pois os judeus americanos davam grande prioridade à aceitação na sociedade
secular. Através das escolas de tempo integral, os emissários Chabad puderam entrar em muitos lares judaicos.
O Rayatz, com sua clara visão de que a América era meramente um novo solo no qual plantar a Torá, mudou a face
da educação judaica ali.
Como disse Rabi Jacobson, é uma tradição duradoura entre os chassidim, desde os tempos do 1º Rebe, que antes da
chegada de Mashiach, a Chassidut deve atingir a América.
Que possamos celebrar em breve a chegada de Mashiach.
BC News
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eruv

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

O que significa o Eruv e como funciona?
Por Rabino Shamai Ende
radas uma propriedade particular pela Torá.
Um dos dez mandamentos consiste na proibição de exerO que é considerado um cerco conforme a lei judaica? Há
cer qualquer trabalho no Shabat. No entanto, a Torá não
várias especificações minuciosas no Talmud e no Código
especifica o que é considerado um trabalho proibido.
de Leis sobre o cerco qualificado, mas de uma forma geral,
Antes de ordenar ao povo a mitsvá de edificar um santuá
um muro de no mínimo 80 cm de altura ou uma tela desrio, no início da porção de Vayakhel, a Torá volta a tratar do
sa altura são válidos para cercar uma área transformandoassunto para nos ensinar que o santuário não poderia ser
-a em propriedade particular, sendo então
construído no Shabat. Daí nossos sábios
permitido transportar no Shabat objetos
aprenderam que todos os trabalhos imCaso uma cidade ou
dentro desse perímetro. Obviamente, soportantes na edificação do santuário são
um bairro ou algumas mente objetos cujo uso é facultado no
os não permitidos no Shabat.
Shabat.
Dessa forma, enumeraram 39 serviços
ruas forem cercadas
O espaço delimitado por um arame ou até
proibidos no Shabat, chamados de tradevidamente
antes
do
mesmo um fio resistente que passe sobre
balhos “matrizes”, já que cada um deles
tem várias ramificações chamadas de “fiShabat, estas passam duas colunas também dessa altura é considerado como se fosse uma parede maciça.
lhos”. Na verdade, essa lista de trabalhos
a ser consideradas
Isso é chamado de “tsurat hapetach”, ou
Moisés recebeu diretamente de D’us no
Monte Sinai.
uma propriedade par- seja, a forma de umbrais de uma porta. Baseado nisso, muitas cidades na Europa e IsO último trabalho listado consiste na proiticular pela Torá.
rael, e recentemente as Américas e alguns
bição de transportar qualquer objeto de
bairros de S. Paulo e Rio de Janeiro, foram
uma propriedade pública para uma parcercadas dessa forma, com vários postes e passando sobre
ticular em Shabat, como também a de carregar qualquer
esses fios ou arames, para permitir transportar objetos nesobjeto por mais de quatro cúbitos (aproximadamente 1,92
sas vias públicas no Shabat.
metros) em uma propriedade pública. Uma área não cerExistem várias opiniões na lei judaica que limitam o uso do
cada é considerada domínio público, mesmo que pertença
Eruv em certas cidades, e por isso alguns evitam carregar
a um indivíduo. Sendo assim, é proibido transportar qualmesmo em uma área delimitada dessa forma. No entanto,
quer objeto em ruas e avenidas de uma cidade, como tamde forma alguma deve-se censurar alguém que se apoia no
bém, levá-lo de casa para a rua ou vice-versa. Todavia, caso
Eruv para transportar objetos no Shabat, já que este é feito
uma cidade ou um bairro ou algumas ruas forem cercadas
de acordo com muitas opiniões dignas.
devidamente antes do Shabat, estas passam a ser conside-

Recentemente foi colocado o primeiro Eruv no Brasil, na cidade de S. Paulo, que engloba os bairros de
Cerqueira César, Jardins, Itaim-Bibi e Pinheiros. As construções foram usadas como parte da cerca, e
nas esquinas foram estabelecidas “tsurat hapetach” fechando assim a área para o Eruv. Tudo foi feito
sob supervisão de uma das maiores autoridades no assunto: Rabino Shmuel Havlin, do BDK (www.bdk.
com.br). O bairro de Higienópolis também foi cercado por um Eruv (www.eruv.com.br).
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gastronomia

Por Dorothea Piratininga

Foto: Yigal Cotter

cookies
para
purim

Apetitosos e
coloridos, estes
biscoitos são uma
boa sugestão para
incrementar seus
mishloach manot

ingredientes
w 1 1/2 xícara de chá de açúcar
w 1 /2 xícara de chá de óleo
w 2 colheres de chá de essência 		
de baunilha
w 120 g de chocolate meio amargo
derretido
w 2 ovos
w 2 xícaras de chá de farinha de 		
trigo
w 2 colheres de chá de fermento 		
em pó
w 1 pitada de sal
w 1 xícara de chá de confeitos
coloridos

MOdo de preparar
Bata todos os ingredientes (exceto os confeitos) na
batedeira até obter uma massa homogênea. Embrulhe-a em
filme plástico e leve-a à geladeira por 24 horas.
Com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de
massa, faça bolinhas e passe-as nos confeitos coloridos.

rendimento
aproximadamente 40 unidades

Coloque as bolinhas em uma assadeira untada deixando
um espaço de dois centímetros entre elas e leve ao forno
preaquecido a 180ºC por cerca de 15 minutos.
Os cookies devem sair do forno ainda ligeiramente moles;
eles endurecem ao esfriar.
BC News

17

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

DEPOIMENTO

Enxoval de Bebê
Samantha Melgaço Alves, uma das pacientes mais atuantes do Projeto Felicidade, é uma linda ruiva de 21 anos
que passou por nós em junho de 2007, aos catorze anos.
Desde pequena sua saúde é bem frágil e, aos catorze
anos, veio o diagnóstico de leucemia. Em seu 15º aniversário o Projeto foi à sua casa para uma festa surpresa. Sua
participação nos eventos do Projeto tornou nossa relação
bem estreita. Por carta ela sempre nos mantinha informados sobre sua vida escolar, a luta contra a doença e o
gosto pela informática. O Projeto Felicidade doou-lhe um
computador para seus trabalhos e estudos e, muito batalhadora e responsável, logo teve seu primeiro emprego
numa lan house.
Em uma de suas cartas a menina relatou um sonho: dormir em um quarto onde a chuva não molhasse sua cama
e tudo o mais que estivesse no único cômodo em que a
família de quatro pessoas morava. O Projeto, numa vistoria, percebeu que as condições insalubres da casa eram
nocivas ao estado da menina. Após todos os trâmites necessários, foi efetuada uma obra que dobrou o valor da
área útil existente, pois foi construído mais um pavimento
com uma escada de concreto ligando os dois pisos. Samantha ganhou sua tão sonhada “casa de verdade”, como
se referiu ao imóvel que agora possui uma cozinha, saleta
e banheiro no piso térreo e dois quartos no piso superior.
Samantha passou por muitos problemas de saúde e outros obstáculos pessoais e familiares graves os quais contava em desabafo nas cartas e telefonemas mantidos conosco, pois ela sempre contou com a nossa cumplicidade
e apoio.
O Projeto Felicidade acompanhou a transformação criança/adolescente/adulto. Suas vitórias e alegrias também
eram divididas com a gente. Certa feita, contou-nos estar
apaixonada pelo Jean Pierre, que em 2011 se tornou seu
marido. Em março de 2013 veio o acontecimento mais
esperado pelo casal: a gravidez – ela nos deu a notícia vibrando de alegria.
Samantha nos falou sobre as consultas, exames e o pré18
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natal que não pode ser feito na unidade de saúde próxima
à sua casa e sim num hospital, pois seu caso inspira mais
cuidados, além dos exames habituais, orientação em relação aos medicamentos permitidos, e acompanhamento
hematológico durante toda a gestação. Antes de engravidar fez avaliação médica e foi orientada pelo hematologista do ITACI. Para tranquilidade de todos, o desenvolvimento da gravidez foi normal.
Em novembro, o Projeto Felicidade enviou duas voluntárias para fazerem uma visita à Samantha levando peças
de enxoval, um berço, fraldas, roupinhas e sapatinhos
de princesa. Sempre bem humorada e resolvida, ela
mostrou sua intensa felicidade com a presença do Projeto Felicidade em sua casa e com os presentes bonitos
e úteis que ganhou. Quando um bebê nasce, uma nova
família abençoada passa a existir.
Em dezembro nasceu Samyra, muito amada, que vem
para complementar o amor do casal e trazer à Samantha
a alegria de ser mãe.
Um brinde à vida da Samantha!
Maria Lúcia da Fonseca Caetano - Voluntária

sacha kalmus

7perguntas
Qual a origem de seus pais e que tipo de educação recebeu em casa?
Meus pais, José e Sarah, imigraram da Polônia antes da
Segunda Guerra Mundial. Minha educação foi sempre religiosa. O irmão da minha mãe, “feter” (tio) Moishe, veio
de Londres para morar no Brasil; ele era muito religioso
e passou a ser meu tutor. Eu estudava no Renascença, e
naquela época não era costume colocar kipá durante as
aulas de Torá, mas como eu insistia em usá-la, os professores acabaram adotando esse costume.
Qual sua atual atividade e como aproveita seu tempo,
além do trabalho?
Minha atividade atual é de Diretor de Exportação do Grupo Rosset, o que me obriga a fazer várias viagens internacionais e aproveito meu tempo livre para os estudos de
Torá e dedicar-me à minha família: minha esposa Tania e
meus filhos, genros, nora e netos.
Quando conheceu o Rabino Alpern e como surgiu sua
ligação com Chabad?
Minha ligação com o Chabad surgiu em 1970, quando conheci o R. Moishe Grilak (sheliach da escola Beit Chinuch
na época). Ele era meu professor de Guemará, e aconselhou-me a entrar em contato com o Rabino Shabsi Alpern
para que ele escrevesse uma carta ao Rebe pedindo uma
benção para que minha esposa engravidasse. Antes de
fundarmos o Beit Chabad, o Rabino Alpern dava aulas para um grupo de pessoas da comunidade, e foi lá que nos
conhecemos.
Qual a cena mais marcante do Beit Chabad desses 40
anos de que você se recorda?
Não esqueço do dia em que saí com o Rabino Alpern à

procura de uma casa para alugar. Não queríamos fundar
a sede do Beit Chabad muito perto das entidades religiosas do bairro, para não lhes fazer “concorrência”. Sugeri a
Rua Chabad (à época, Rua Giacomo Garrini) e disse: “Vamos pegar esta rua estreita e pequena, pois será mais fácil
mudar o seu nome”.
De seus encontros com o Rebe, pode relatar alguma experiência marcante?
Tive vários encontros particulares com o Rebe, todos
muito impactantes, e que realmente mudaram minha vida para melhor. Porém, citarei aquele em que o Rebe me
abençoou para que Tania engravidasse. Profeticamente,
depois de duas filhas, nos honrou com o nome do Rebe Anterior Yossef Yitschak para meu filho, que nasceria
anos depois.
Por que elegeu o Beit Chabad como sua sinagoga?
Antes de o Beit Chabad existir nós rezávamos no Colégio Iavne, onde o rito das orações é diferente, e eu sentia muita vontade de rezar conforme o costume Chabad.
O Beit Chabad Central é a sinagoga que frequento porque juntamente com o Rabino Alpern e outros tivemos
a honra de fundá-lo em 1973. Nesses 40 anos muita coisa mudou: de uma pequena casa alugada, o Beit Chabad
passou a um edifício próprio, de sete andares, onde são
promovidas atividades o tempo todo, sem contar com os
estudos, que se ampliaram muito desde então.
Você tem um lema de vida?
Meu lema de vida sempre foi praticar o bem ajudando os
necessitados e procurando sempre aumentar meus estudos da Torá e mitsvot, aproximando outros irmãos conforme orientação do Rebe.
BC News
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A cancao de Purim

S

e alguém quisesse conhecer o verdadeiro significado da alegria de Purim, teria de passá-lo na
casa do Baal Shem Tov. Um dos seus mais assíduos frequentadores era o Rabi Meir Margolis. Certa
vez, trouxe seu filho de cinco anos, Shaul, um garotinho inteligente, que tinha uma voz muito doce. O
Baal Shem Tov colocou Shaul perto de si e pediu-lhe
que cantasse. Shaul cantou uma canção muito bonita,
Shoshanat Yaacov, a prece que se recita após a leitura
da Meguilá, em Purim.
Terminada a festa, o Baal Shem Tov disse a Rabi Meir:
“Deixe Shaul comigo por alguns dias. Depois do Shabat eu mesmo o levarei de volta.”
Rabi Meyer sabia que deveria haver um bom motivo
para que o seu mestre quisesse que Shaul ficasse
com ele durante o Shabat. Perguntou ao garoto se
queria ficar com o Rebe, e ele concordou com alegria.
Na manhã seguinte ao Shabat, o Baal Shem Tov pediu sua carruagem e partiu para Lemberg. Sentou o
pequeno Shaul perto de si, e levou consigo dois de
seus alunos prediletos.
Passaram por uma estalagem de onde se ouvia vozes de bêbados, e o Rebe falou para pararem lá. Seus
alunos ficaram surpresos. O que poderiam fazer na
companhia de camponeses bêbados?
Segurando Shaul pela mão, o Baal Shem Tov ficou
parado por alguns minutos entre os beberrões.
“Querem ouvir música de verdade?“ – perguntou o
Baal Shem Tov. Sem esperar pela resposta, continuou: “Escutem o menino cantar.”
Shaul sentiu que havia algo de especial naquilo tudo
e cantou Shoshanat Yaacov com muito sentimento.
Os homens, com lágrimas nos olhos, aplaudiram-no.
O Baal Shem Tov levantou a mão e todos silenciaram. Olhou para três meninos camponeses, mais ou
menos da mesma idade de Shaul e os chamou. “Qual
é o seu nome?” – perguntou a um deles.
“Ivan!” – respondeu o garoto, um tanto assustado.
“E o seu?” – perguntou o ao segundo.
“O meu é Stepan.”
“E o seu?”

20
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“Anton!”- disse o terceiro.
“Agora, meninos, conheçam o Shaul, que cantou para
vocês. Vocês deverão ter amizade por ele sempre,
lembrem-se disso.”
“Sim, rabino. Lembraremos”. Prometeram os três.
O Baal Shem Tov e sua turma despediram-se e foram
embora.
Muitos anos se passaram e Shaul Margolis era respeitado e honrado, pois era um erudito do Talmud e um
mercador bem-sucedido.
Certo dia, era véspera de Purim, e Shaul voltava de
uma viagem de negócios. Queria chegar a tempo de
escutar a Meguilá e conduzia os cavalos o mais rápido
que podia. De repente, teve de parar, pois três bandidos surgiram da densa floresta, armados de facas e
machados.
Eles o agarraram e amarraram a uma árvore e pegaram sua mochila, onde havia uma grande soma de
dinheiro.
“Vamos matá-lo!” – declararam os assaltantes.
Shaul implorou que lhe dessem alguns minutos para
fazer sua última prece a D’us.
“Pode rezar o quanto quiser. Seu D’us não poderá
ajudá-lo agora”. – responderam.
Shaul fechou os olhos e pensou nos filhos, que o esperavam em casa e desta vez não o ouviriam cantar
Shoshanat Yaacov. Só de pensar nessa prece, sen
tiu-se melhor e começou a cantá-la, com todo o seu
coração. Quando abriu os olhos, lá estavam os três
malfeitores boquiabertos. De repente, lhe ocorreu
que sabia quem eram. “Você não é Ivan?” – perguntou a um deles. “E você é Stepan! E o seu nome é
Anton, não é?”
Enquanto falava, percebeu que eles também o haviam reconhecido. No instante seguinte, os três caíram de joelhos diante dele. “Por favor, desculpe-nos!
Jamais assaltaremos de novo!” - prometeram. Em seguida, soltaram-no e devolveram seu dinheiro.
Grato a D’us por tê-lo salvo, Shaul agora entendia por
que o Baal Shem Tov parara naquela estalagem e o
fizera cantar para os camponeses.

CRIPTOGRAMA
Descubra as palavras relacionadas a Purim,
sabendo que para letras iguais, s I mbolos iguais
Mês da Festa
O vilão da história
Desobedeceu o rei
Doa-se aos pobres
Lê-se na sinagoga
Não se curvou a Haman
Nome do rei
Cidade da Pérsia
Salvou o povo judeu
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Ilustração Leandro Spett

Solução na página 27
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Tsivot Hashem apresenta:

B”H

Sabado

3
15/
tir das

a par

19h30

Maquiagem
artística e camarim
mágico

Hot dog,
Batatas-fritas
Picolés
Entrada Franca!

de jogos:
Futebol
para os meninos
com monitor

˜

Apresentacao
,
da Banda

BR-770
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Palhaços e
malabares
Painel Temático
para foto

Parque

cama elástica, piscina
de bolinhas

19h30:

Leitura da Meguilá
haverá mais leituras
durante a noite

tsivot hashem
fim das férias
Para despedir-se das férias, o Tsivot Hashem organizou um domingo especial
no sítio, com atrações e atividades para toda a família, sem falar no já tradicional churrasco. O dia ensolarado de verão estava muito convidativo e trouxe
muita gente que nunca viera antes, e agora certamente voltará mais vezes.
Grandes e pequenos aproveitaram ao máximo tudo o que o sítio oferece, que
não é pouco! Na noite de sábado, 15 de março, teremos uma festa de Purim
na sinagoga, e em abril haverá um passeio em Chol Hamoêd Pêssach.

BC News
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encontros com o REBE

Educação Eficaz
Um sheliach foi visitar o Rebe levando o filho de dez anos. O menino tinha começado
recentemente a estudar o Talmud, o vasto conjunto de literatura rabínica que forma a
base da Lei Judaica.
“Que tópico você está estudando atualmente?” perguntou o Rebe ao menino. “Estamos
aprendendo shor shenagach et hapara,” respondeu ele, referindo-se à conhecida passagem talmúdica que discute as obrigações financeiras do dono de um boi que feriu a vaca
pertencente a outra pessoa.
O Rebe perguntou ao menino: “Você já viu um boi ou uma vaca?”
O menino respondeu afirmativamente.
“Onde você os viu?” perguntou o Rebe.
“Na Arca de Noé”, respondeu ele, referindo-se a uma exposição de animais que tinha
visto recentemente.
“Muito bem,” disse o Rebe, claramente satisfeito. “Então ele pode visualizar aquilo que
está estudando.”

As crianças devem ser ensinadas não apenas aquilo que estão
aprendendo, mas devem ver o que estão aprendendo.
P.S.: Esse menino é nosso querido R. Yossi Alpern

q
Disciplinando Filhos
Uma mulher foi certa vez falar com o Rebe em busca de conselho sobre criação de filhos.
“Rebe,” disse ela tristemente, “não sei como lidar com meus filhos! Fico em dúvida sobre
discipliná-los. Sinto-me terrível quando lhes dou um castigo!”
O Rebe respondeu gentilmente: “Pense dessa maneira: por mais difícil que seja, o ato de
disciplinar seus filhos agora os livra de sentirem o dobro de sofrimento mais tarde na vida.”

“Aquele que afasta o cajado odeia seu filho, mas aquele que o ama
disciplina-o desde cedo.” Provérbios

q
Prioridades
Reb Hirsh Chitrik, um chassid de Chabad e homem de negócios bem-sucedido, foi recebido em uma yechidut (audiência particular).
“Um certo jornal judaico está passando por dificuldades financeiras e em breve vai encerrar seu trabalho,” começou o Rebe. “Por favor, entre em contato com a gerência sem
dizer a eles quem o enviou. Descubra quanto dinheiro é necessário para mantê-los em
operação, e informe-me sobre os valores. Eu gostaria de ajudar para que o jornal pudesse
continuar.”
Chitrik ficou chocado. Pensou consigo mesmo: “É um jornal conservador? Mas eles defendem práticas que são diametralmente opostas à halachá tradicional!”
“Os jornais deles chegam a milhares de judeus,” continuou o Rebe. “Toda sexta-feira eles
imprimem o horário de acendimento das velas de Shabat, bem como a hora de encerramento do Shabat. Se o jornal fechar, milhares de mulheres judias poderão deixar de
saber o horário de acendimento das velas.”

Ponha a ação antes da crença.
Histórias extraídas do livro “The String and the Flame”, Jewish Educational Media, 2013
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a parashá na cabalá – março

1º
Mar

pecudê
Por intermédio de seu conhecimento sobre o antigo texto cabalístico sefer Yetzirah, Bezalel sabia como manipular e combinar as letras primordiais com as quais D’us criou o mundo.

8
Mar

vayicrá
Quando come alimentos saudáveis e casher com a intenção de que isso lhe dê força para adorar
a D’us, eleva aquele alimento. E quando você tem pensamentos bons e íntegros, eleva a sua
mente. O epicentro da elevação global foi no Templo sagrado, sobre o altar. A oferenda de um
corban (sacrifício) era a elevação consumada de todos os mundos a D’us. O sal sobre o sacrifício elevava o mundo mineral; o vinho e as libações de óleo, o mundo vegetal; o animal em si, o
mundo animal.

15
Mar

tsav

“Moshê trouxe Aharon e seus filhos para perto.”
Literalmente, este versículo poderia ser: “Moshê ofereceu Aharon e seus filhos como sacrifício.”
Após essa inauguração sagrada, os sacerdotes tinham atingido o nível de Yitschak quando ele foi
colocado sobre o altar pelo seu pai como um sacrifício. Eles tinham atingido a estatura mística
do próprio Adam.

22
Mar

shemini
Se o povo não tivesse adorado o Bezerro de Ouro, Nadab e Abihu teriam morrido de morte natural pelo seu pecado inadvertente. Ao adorar o bezerro, o povo provocou o retorno do zuhama,
um poluente espiritual que tinha afetado a alma de Adam e seus descendentes desde o pecado
da Árvore do Conhecimento, até o Sinai.
Nadab e Abihu eram uma reencarnação de Caim, que literalmente tinha parte da alma de Adam,
portanto o retorno do zuhama os afetou fortemente. É por isso que, em vez de sofrer uma morte
natural, eles foram queimados.
Como as pessoas que tinham adorado o bezerro eram essencialmente culpáveis por essa forma
de morte, “a casa inteira de Israel” pranteou pelo fogo.

Tazria
Todas as almas no mundo superior são tanto masculinas quanto femininas.
Quando as almas descem inicialmente emergem como macho e fêmea; então cada lado se separa e segue o próprio caminho.
Se você merecer, as duas se juntarão novamente como uma unidade. Seu parceiro conjugal será
sua verdadeira alma gêmea. Vocês se unirão como uma unidade em tudo, em espírito e no corpo.

29
Mar
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super-terças
AULAS SOB MEDIDA SÓ PARA MULHERES

Participe você também!
PROGRAMAÇÃO
8:30 às 9:20
Histórias do Talmud
Rab. Yossi Alpern
9:20 às 10:10
A Mística do Alfabeto Hebraico
Rab. Dani Eskinazi
10:10 às 11:00
Tópicos da Parashá da Semana
Rab. Avraham Steinmetz
11:00 às 11:15
Intervalo - Cantando Músicas
Judaicas em Hebraico
Morá Einat Rosenfeld
11:15 às 12:00
Estudo dos Salmos
Rab. Dubi Nurkin
12:00 às 13:00
Discursos Chassídicos
Sra. Sheila Barzilai

Beit Chabad Central • Rua Melo Alves, 580, 5º andar • Tel: (11) 3081-3081
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NOSSas alegrias
w Mazal tov pelo nascimento de Adina
Sprintze, filha de Sterna e Shimon Segal
e neta de Rabino Chaim e Essia Kuszer
w Parabéns pelo noivado de Ariel Azulay
com Stephanie Erlach
w Mazal tov pelo Bar Mitsva de Yaacov,
filho de R. Yossi e Chani Alpern. Parabéns
também aos avós R. Shabsi e Yael Alpern
e R. Yechiel e Lea Naparstek
w Mazal tov pelo casamento de Elisa
e Hillel, filhos do Dr. Paulo e Rachel
Vaidergorn e Moise de Picciotto
w Parabéns pelo Bar Mitsva de Gabriel,
filho de Vanessa e Paulo Rosenbaum

w Parabéns pelo nascimento
de Menachem Mendel, filho
de R. Avraham e Chaia Mushka
Stiefelmann e neto do R. Avraham e
Margalit Berkes e Dr. Henrique e Tânia
Stiefelmann
w Mazal tov pelo casamento de Lea
Ciobataru e Moshe Laniado da Argentina
w Parabéns pelo nascimento do filho de
Haya e Zalman Phillips. Mazal Tov também
aos avós R. Zalman e Chana Slonim e R.
Shabsi e Yael Alpern

SOLUçãO DO CRIPTOGRAMA
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aniversários*

R

março
Zew Tabacnik

1 Adar II

3 mar

Yossi Nigri

18 Adar II

20 mar

Isaac Dayan

2 Adar II

4 mar

Ricardo Lawder

18 Adar II

20 mar

Marcio Schaffer

3 Adar II

5 mar

Marcelo Mizrahi

18 Adar II

20 mar

Shlomo Torres

6 Adar II

8 mar

David Zumerkorn

20 Adar II

22 mar

Henrique José Itzcovici

6 Adar II

8 mar

Ilan Kogan

21 Adar II

23 mar

Mauro Zaitz

7 Adar II

9 mar

Felipe Spett

21 Adar II

23 mar

Sendy Kullock

12 Adar II

14 mar

Alexandre Susyn

25 Adar II

27 mar

Shamai Ende

13 Adar II

15 mar

Guershi Avi Goldsztajn

26 Adar II

28 mar

Ariel Calderon

13 Adar II

15 mar

Abramino Schinazi

26 Adar II

28 mar

Yasha Dayan

17 Adar II

19 mar

Shimon Kaminetzky

27 Adar II

29 mar

David Deutsch

17 Adar II

19 mar

Norton Glattstein

29 Adar II

31 mar

*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira

AULAS SEMANAIS

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

DOMINGO

7:45	Yakov Nurkin
Guemará *

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

9:00	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

avot ubanim
Venha estudar com seu filho aos domingos!
antes de minchá – das 18h às 19h

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

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

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

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

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
1º e 29 de março.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

Escolha o tema de seu interesse:

BC News

19:00	Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico

SEGUNDA-FEIRA

Super-Terça
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18:15 Integração pais e filhos – Avot Ubanim
Os pais estudam com seus próprios filhos sob a
orientação de um professor *

19:15	Yakov Nurkin
Tanya

PARA MULHERES

Chassidut
Crianças / Jovens
Farbrenguen
Histórias
	Leis Judaicas
Identidade Judaica

18:15	Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides *

	Mística e Cabalá
	Moral e Ética
Porção Semanal
	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
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)

TERÇA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

8:30	Yossi Alpern
Histórias do Talmud **

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

9:20	Daniel Eskinazi
A Mística do Alfabeto Hebraico **
10:10	Avraham Steinmetz
Conceitos na parashá da semana **
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

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

7:45	Yakov Nurkin
Guemará *
9:00	Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
17:45	Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

SHABAT
8:45	Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (principiantes) *
8:45	Shamai Ende
Discursos esotéricos em alto nível (avançado) *
11:00	Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da manhã
12:30	Shabsi Alpern
Reunião chassídica pós orações da manhã
13:15	Shamai Ende
Empolgação espiritual *
17:00	Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal
18:00 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
18:15	Shabsi Alpern
Histórias chassídicas
18:15	Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **
* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição (JLI)

As aulas são gratuitas. Para participar, entre em contato
previamente com o rabino responsável pelo curso.
Rab. Avraham Steinmetz: avraham@chabad.org.br

QUINTA-FEIRA

Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com

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

Rab. Dov Pomeroy: dov@chabad.org.br

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

Rab. David Lancry: davelancry@gmail.com
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
BC News
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homenagem

Dizem que a continuidade
judaica está passando por
dificuldades.
Chabad se empenha para
garantir que isso não
ocorra.

Sr. Joseph Nigri foi uma daquelas pessoas ímpares
que aproveitaram seu tempo em prol de projetos que
fizeram toda a diferença na vida de sua família e da
comunidade.
Falecido no final de dezembro de 2013, aos 87 anos,
seu nome está eternizado, ao lado do de sua esposa
– que ela tenha longa vida – na fachada da sede do
Beit Chabad Central e consta no papel timbrado e em
todas as publicações da entidade.
À esposa, filhos, netos e bisnetos ele deixa o maior
legado que se pode almejar: tornar-se um exemplo
inspirador.

Seja nosso parceiro, apoie
seu Chabad local.
Onde a vida judaica
acontece!
Sr. Joseph e Adelia Nigri, pais do grande benfeitor Meyer
Nigri, no evento de inauguração da nova sede do Beit Chabad Central no ano de 2000

B”H

A História e os Princípios da Cabalá
com o renomado Rabino Nissan Dovid Dubov
convidado especial do 8º kinus Hashluchim e ativistas do brasil 5774

As Perguntas Mais Frequentes do Judaísmo

As Perguntas Mais
Frequentes do Judaísmo

DUBOV

?

F.A.Q.’s
RABINO NISSAN DOVID DUBOV

Capa FAQs

1

09.09.05, 14:36

VENHA E GANHE
DAS MÃOS DO
AUTOR UM
EXEMPLAR
DO LIVRO “AS
PERGUNTAS MAIS
FREQUENTES DO
JUDAÍSMO”

Domingo
2 de Março
Às 19:30

palestra em inglês com tradução simultânea
no Beit Chabad Central - rua melo alves 580 - jardins
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Quer participar?
Receitas para você fazer parte
Encha seu cofrinho
Não importa quanto e sim
quando (sempre!).
Retire 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

Nota Fiscal Paulista
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

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
flavia@felicidade.org.br

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

16

9

Shacharit 8h05
Minchá 18h

28 adar II

Shacharit 8h05
Minchá 18h

21 adar II

30

23

Shacharit 8h05
Leitura da Meguilá 8h45, 10h30,
17h15
Mishloach Manot
Tsedacá
Minchá 17h/18h
Refeição Festiva 17h10

Purim

14 adar II

Shacharit 8h05
Minchá 18h15

7 adar II

2

31

24

17

10

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

3

24

Véspera de Rosh Chôdesh

29 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

22 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

Shushan Purim
(Jerusalém)

15 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

8 adar II

Shacharit 8h05
Minchá 18h30

Rosh Chôdesh

Rosh Chôdesh

Shacharit 8h05
Minchá 18h30

1 adar Ii

23

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h30

24 adar I

segunda

30 adar I

Shacharit 8h05
Minchá 18h30

23 adar I

domingo

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

23 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

16 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

9 adar II

Shacharit 8h05
Minchá 18h30

2 adar Ii

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h30

25 adar I

terça

março 2014

25

18

11

4

25

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Chá da Tarde 14h30

24 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

Chá da Tarde 14h30

17 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

26

19

12

Jejum de Ester

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

25 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

18 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

Início 4h58
Término 18h48

Chá da Tarde 14h30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h30

4 adar Ii

11 adar II

5

26
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h30

27 adar I

27

20

13

6

27

quinta

10 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h30

3 adar Ii

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h30

Chá da Tarde 15h

26 adar I

quarta

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h50
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

26 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h57
Minchá e Cabalat
Shabat 18h15

19 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h04
Minchá e Cabalat
Shabat 18h15

12 adar II

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h11
Minchá e Cabalat
Shabat 18h30

5 adar Ii

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h18
Minchá e Cabalat
Shabat 18h30

28 adar I

28

21

14

7

28

sexta

22

Shacharit 9h30
Minchá 17h35
Término 18h43

29

Parashá Tazria / Hachôdesh

Abençoamos o mês de Nissan

Tehilim

27 adar II

Shacharit 9h30
Minchá 17h40
Término 18h50

8

1

15
Parashá Shemini / Pará

20 adar II

Shacharit 9h30
Minchá 17h50
Término 18h58
Leitura da Meguilá 19h,
19h45 e 20h30
Festa de Purim 19h30

Parashá Tsav/Zachor

13 adar II

Shacharit 9h30
Minchá 17h55
Término 19h04

Parashá Vayicrá

6 adar Ii

Shacharit 9h30
Minchá 18h05
Término 19h11

Parashá Pecudê / Shecalim

Abençoamos o mês de Adar II

Tehilim
Véspera de Rosh Chôdesh

29 adar I

sábado

