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O fi nal do período das Três Semanas de luto do povo judeu iniciado com o 

cerco às muralhas de Jerusalém, em 17 de Tamuz (este ano, 15 de julho), e 

culminando em Tisha BeAv, 9 de Av (5 de agosto), marca dias de profunda 

tristeza pela destruição dos Templos Sagrados e outros acontecimentos de 

ódio e antissemitismo. 

Israel voltou a ser alvo da fúria de terroristas que celebram a morte e ig-

noram acordos de trégua. São os mesmos que levam mulheres e crianças 

palestinas a servirem de escudo humano para dois objetivos: proteger seus 

locais de armamento e servirem de mártires aos olhos do mundo.

Atravessamos um período de forte ameaça à segurança de Israel. E o escudo 

de proteção, além do poderoso Domo de Ferro, provém do Comandante em 

Chefe: D’us, que nos outorgou a Torá e nos legou a Terra Santa. 

Nossa  luta é contra o terrorismo, o antissemitismo e o ódio infundado. Ao 

mesmo tempo em que garantimos direitos e liberdade aos cidadãos que ha-

bitam a única democracia no Oriente Médio – judeus, cristãos ou muçulma-

nos – esperamos que com nossa própria união os dias de Tisha BeAv trans-

formem-se em dias de paz, alegria e justiça a todos os povos da Terra. 

E A HISTÓRIA SE REPETE...

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

FARBRENGUENS
Liberdade, inspiração e legados 
no mês de Tamuz
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CHABAD NA COPA
Nosso placar é outro!
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PARA REFLETIR
Lavagem cerebral: você está 
imune? 
Por Rabino Avraham
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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 partir de 15 do mês judaico de Av, costumamos desejar uns aos outros por 

correspondência ou pessoalmente: “K’tivá vechatimá tová - que você seja ins-

crito e selado para o bem (no ano novo que está chegando).”

Você poderia se perguntar: “Não é um pouco cedo para começar a pensar em 

Rosh Hashaná, para enviar nossos cumprimentos pela Festa? Afinal, ainda fal-

tam seis semanas!” 

Se entendêssemos o valor de abençoar nossos amigos e família, veríamos que 

não é cedo demais! Desejar aos amigos e parentes um Ano Novo doce, jun-

tamente com outras bênçãos que você queira incluir, é algo profundamente 

enraizado na tradição judaica. 

“Eu abençoarei aqueles que o abençoarem” informou D’us ao nosso ilustre 

ancestral, Abraham. Quando abençoamos o outro, apressamos o recebimento 

de nossa própria bênção Divina. As semanas que antecedem Rosh Hashaná 

são uma época especialmente propícia para “fazer contato e tocar alguém”, 

seja pessoalmente, por telefone ou correspondência. Quando você oferece a 

alguém a esperança de que ele seja inscrito e selado para um ano bom e doce, 

está também atraindo uma bênção para si mesmo. 

“Mas espere um pouco. Quem sou eu, afinal, para abençoar outra pessoa?” você 

se pergunta. No Talmud, Rabi Elazar ensina: “Nunca permita que a bênção de 

uma pessoa comum seja considerada insignificante aos seus olhos”. Pois, como 

prossegue o Talmud, dois homens notáveis, o Rei David e o profeta Daniel, fo-

ram abençoados por pessoas simples e aquelas bênçãos foram cumpridas. 

Até onde vai esse conceito do valor da bênção de uma pessoa simples? 

A citação acima é precedida no Talmud por essas palavras: Rabi Ishmael ben 

Elisha, um Sumo Sacerdote, disse: “Certa vez, quando entrei no Santo dos San-

tos, contemplei o Eterno e Ele me disse: ‘Ishmael, Meu filho, abençoa-me!’” 

Os Sábios relatam quais foram as bênçãos que ele deu, mas o principal é a 

lição dessa passagem: se D’us é capaz de pedir uma bênção para nós, quanto 

mais um ser humano para o outro. 

Neste ano vindouro, que possamos abençoar nossos amigos e parentes – e 

portanto nós mesmos – com um ano de misericórdia e compaixão, amor e 

bondade, o perdão das transgressões, de um a outro e a D’us, e paz na Terra 

Santa para todos.

D’us Te Abençoe!
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Você também pode assistir à 
Série Vídeo Torá Viva online
em www.chabad.org/626747

A NOSSA SINAGOGA

* Veja o horário das velas no verso deste informativo

MINYAN DIÁRIO
Shacharit

Segunda a sexta-feira
1º minyan – 6h30
2º minyan – 7h45 
Domingos e feriados – 8h05

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira – 17h45
2º minyan de Arvit – 19h15

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h45

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

Kidush e Farbrenguen – 12h00

Aula da Parashá com explicações do Rebe 

– 1 h antes do horário das velas *

Minchá seguida de Seudá Shlishit com 
Pirkê Avot – 15 min antes do horário das 
velas *

Aula da Parashá para senhoras – 15 min 
antes do horário das velas *

Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos

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!

CABALAT SHABAT 
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H45

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
Um empolgante programa para meninos e meninas 

da 1ª à 5ª série. Venha e desfrute no Tsivot Hashem 

de um lanche fantástico, prêmios, jogos e histórias.

Todo Shabat à tarde logo após Minchá de Shabat

 w Família Goldsztajn (yahrtzeit do Sr. Jaime)

 w Família Nurkin (yahrtzeit de Shaul ben Yacov haCohen)

 w Rubi Dodo (yahrtzeit do pai, Avraham Cohen ben Moshe, 
do sogro, Moshe ben Menachem, e término do kadish do 
marido, Avraham ben Moshe)  

 w Luiz e Simone Steinecke (yahrtzeit do pai da Simone, 
Jacob Prist haCohen, e do avô, Menachem Mendel 
Fetbrot)

 w Família Muller (recuperação da saúde do Rafael)

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
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Ilumine a sua vida!
E o mundo ao seu redor

2 de setembro, às 14h 
no Buffet França
Av. Angélica, 750

B”H

Apresentação do cantor
Micha Gamerman 
com Maestro Marinho

A Divisão Feminina Chabad convida 
para a 27a Tarde das Mulheres

Palestra com Rabino Shabsi Alpern
seguida do toque do shofar 

Adquira seu convite 

com antecedência

R$ 35,00

Jardins: Beit Chabad Central
R. Dr. Melo Alves, 580

Tel: 3081-3081 com Rosana

Higienópolis: All Kosher
Al. Barros, 391 loja 12

Tel: 3825-1131
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aconteceu

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 va nessakrosenbaum@chabad.org.br

chá da tardE

CONFRATERNIZAÇÃO
Todo final de semestre há um almoço de confraterniza-

ção. O de junho teve cardápio elaborado com capricho 

por Judith Kacowicz e reuniu 40 senhoras. R. Avraham 

Steinmetz passou uma mensagem positiva a todas, e 

Blume Ende re-

citou as bênçãos 

antes e após a refeição, acompanhada por todas.

MÚSICA
Em julho Einat Rosenfeld, ao violão, e Rossana Rosengarten, na per-

cussão, entoaram lindas canções que contribuíram para o alto astral 

da tarde. Einat contou sua trajetória de teshuvá com o marido e como 

formou dupla com Rossana, por intermédio de Mônica Szperman. O 

resultado foi o lançamento do primeiro CD da dupla. 

DEPOIMENTO DE UMA PARTICIPANTE BLUME ENDE 

        Vindos da Rússia, meus pais chegaram ao Rio de Janeiro com cinco filhos. 

Lá nasceram Henrique e eu, a caçula da família. Estudei na escola Talmud Torá e 

depois casei-me com Mauro Ende. Logo viemos para S. Paulo, onde tive seis filhos; quatro 

homens (entre eles, o Rabino Shamai Ende) e duas mulheres. 

Tínhamos uma loja de roupas femininas no Bom Retiro, onde eu ajudava meu mari-

do, além de fazer trabalhos voluntários pela comunidade. 

Há 29 anos sou voluntária da Emunah, uma organização religiosa judaica sionista.

Participo do Chá da Tarde desde o seu início, há mais de três anos. Gosto muito do 

grupo, especialmente da Vanessa.

 

No dia 9 de junho tivemos o prazer de realizar mais um Bar Mitsvá em nossa si-

nagoga. Após um ano de estudos com o professor Rabino David Lancry, o jovem 

Sérgio Vaie rezou e leu na Torá de maneira segura, alegre e despojada. O ápice 

foi o momento em que seus colegas de escola se juntaram ao bar mitsvando para 

entoar o “Ein Keelokeinu”. 

Sérgio garantiu que irá continuar frequentando a sinagoga e já está participan-

do do curso gratuito do Cteen para meninos pós Bar Mitsvá. Seus pais ficaram 

contentes com a  decisão do filho de seguir aprendendo judaísmo, mantendo-se 

assim ligado às nossas milenares tradições. 

Desejamos à família que tenha muitas alegrias com esse menino tão especial. 

bar mitsvá
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3 de Tamuz
20 ANOS DO ANIVERSÁRIO DA PASSAGEM DO REBE
Em 1º de julho, o Beit Chabad Central contou com a presença de aproxima-

damente 500 pessoas, que vieram participar do farbrenguen em memória ao 

Rebe. Ronny Menache, sefaradi, deu um depoimento inédito sobre a sua vida 

e de sua esposa, tocante e ao mesmo tempo engraçado ao relatar como se co-

nectaram a Chabad e ao Rebe. Depois que tiveram cinco filhas, vieram dois fi-

lhos que foram chamados Yossef Yitschac e Menachem Mendel. Arnaldo Dan-

got e Yoni Faizibaioff também relataram encontros que tiveram com o Rebe.

Experiências e histórias marcantes foram compartilhadas pelo rabino Disraeli 

Zagury, diretor do Beit Chabad de Belém há 30 anos, convidado especial do 

farbrenguen. 

Passados vinte anos de seu falecimento, o Rebe continua mais vivo do que 

nunca: sua imensurável sabedoria, conselhos, cartas e obras são estudadas e 

transmitidas diariamente a todos, no mundo inteiro, por intermédio de seus 

mensageiros: quatro mil emissários espalhados no mundo todo.

12 de Tamuz
LIBERTAÇÃO DO REBE ANTERIOR
No farbrenguen, R. Dani Eskenazi descreveu em detalhes alguns episódios 

emocionantes da vida do Rebe Anterior. O evento teve a participação de 

diversas pessoas que voltaram inspiradas da viagem ao Rebe. Entre elas 

Ro naldo Szwarc, R. Richard Tamezgui (do Beit Chabad do Itaim), R. Levi 

Slonim  (do 

Beit Cha-

bad das Per-

dizes) que fa - 

laram so bre 

as emoções vi- 

  venciadas du-

rante o último  

Guimel Tamuz.
Por Rabino Dr. Alter Ben-Tsiyon Metzger

Rabi Yossef Yitschac Schneersohn 
O homem que rompeu a cortina de ferro

PRIS
MA

Ideias Inspiradoras sobre a Vida Diária

Uma biografia de ideias da

vida e ensinamentos do Rebe,

Rabi Menachem Mendel Schneerson

Inspiradoras opiniões sobre a vida diária.indd   1

6/25/14   2:30 PM

R. Richard Tamezgui 
e a publicação ofe-
recida aos partici-
pantes

Livro reeditado pelo 
Beit Chabad Central e 
distribuído  aos pre-
sentes
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chabad na copa

NOSSO TROFÉU NA COPA
Durante os jogos da Copa do Mundo, a atuação dos rabinos 

Chabad de S. Paulo e outras cidades do Brasil (entidades in-

dependentes legalmente, mas unidas em espírito) conquistou 

a simpatia e adesão de muitos judeus de passagem pelo País.

A recepção aos estrangeiros que vieram assistir aos jogos foi 

cativante. Muitos haviam colocado tefilin somente em seu Bar 

Mitsvá, outros jamais o tinham feito.

Na época do sequestro dos três jovens israelenses por terroris-

tas, muitos levaram aos estádios um apelo. Infelizmente dias 

mais tarde veio a notícia de suas mortes brutais e covardes, e o 

luto mundial sentido por todos os judeus. 

A Copa serviu de palco para festa das torcidas, levou alegria 

e tristeza para quem ganhou ou perdeu. Para os emissários 

do Rebe foi uma oportunidade de abraçar cada judeu e trans-

mitir orgulho pelo legado que carrega, além da bandeira de 

sua pátria. 

Os rabinos de Brasília, Curitiba, Manaus e S. Paulo nos envia-

ram alguns mo-

mentos especiais. 

8 BC NEWS

EM CURITIBA...
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EM BRASÍLIA...
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chabad na copa

“Foi uma tarde muito especial. Rabino Yitschak e 

eu ficamos na entrada da Arena Corinthians dis-

tribuindo cartões com as Sete Leis de Nôach aos 

não judeus e perguntando àqueles que pareciam 

judeus se gostariam de colocar o Tefilin. Mesmo 

apressados para assistir ao jogo da Argentina 

contra Suíça, judeus de todo mundo manifesta-

ram satisfação em ver rabinos buscando transmi-

tir a mensagem de Hashem.”

R. David Lancry

10 BC NEWS

EM S. PAULO...
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E EM MANAUS
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A guerra tinha terminado há pouco e com isso a terrí-

vel destruição do povo judeu na Europa chegou ao 

fim. Eu tinha acabado de ser libertada de um dos 

campos nazistas de trabalhos forçados, e como o resto 

dos judeus sobreviventes, tentava freneticamente desco-

brir se algum membro da minha família ainda estava vivo. 

Retornei para minha cidade na Polônia. Ali conheci outros 

judeus que milagrosamente haviam sobrevivido ao nazis-

mo, e todos tinham uma meta: procurar seus entes que-

ridos. Encontrei uma prima, a única viva de uma família 

com dez filhos. Ela estivera em Auschwitz e por intermé-

dio dela eu soube da verdade sobre minha família. Minhas 

duas irmãs e meu irmão mais novo foram enviados para 

Auschwitz. Dali jamais voltaram…

Agora minha única esperança era meu irmão mais velho, 

que tinha morado com sua esposa e filho pequeno numa 

cidade distante. Decidi ir até aquela cidade em busca de-

les. Minha prima, que então morava comigo, foi junto. 

Encontramos a cidade em ruínas. Os alemães haviam in-

cendiado toda a praça principal onde os judeus moravam. 

Restava apenas uns poucos sobreviventes judeus que ti-

nham se escondido em bunkers e tiveram a sorte de não 

ser  descobertos. Eles não sabiam o que acontecera com 

meu irmão e sua família, A maioria dos judeus daquela 

região, fui informado, tinha sido enviada para Treblinka, o 

pior de todos os campo de genocídio. Dali,  ao que se sai-

ba, ninguém sobreviveu.

Minhas esperanças ficaram abaladas. Minha busca foi em 

vão. Tentei não perder a esperança. Talvez por alguma mi-

raculosa reviravolta nos acontecimentos… Sim, milagres… 

Nós todos não sobrevivemos somente por milagres? Com 

toda a minha força, tentei não cair num estado de deses-

pero. Lembrei-me das palavras do Profeta Yeshayahu, 

quando o sagrado Beit Hamicdash foi destruído e os ju-

deus ficaram em profundo desespero: “Fale ao coração 

de Jerusalém e clame a ela… Eu, Eu sou teu Consolo.”

Não estávamos numa situação semelhante? Destruir uma 

nação inteira de tsadikim e pessoas comuns, mães e crian-

UMA ALMA JUDAICA 
FOI SALVA

Trechos de 
um diário 
de guerra

Por Rivka Shpritzer

artigo

BCNews_agosto32.indd   12 7/24/14   11:52 AM



13 BC NEWS

ças pequenas de forma tão cruel? E todas as sinagogas e 

Sifrei Torá queimados, aquilo não era um Beit Hamicdash 

destruído?

E aqui estava eu, na cidade de meu irmão com minha 

prima, uma jovem de 23 anos que perdera um marido 

amoroso, um bebê de seis meses, pais, irmãs, irmãos, 

dois deles casados, com mulher e filhos. Pelo bem dela 

eu tentava não esmorecer. Consegui? Talvez temporaria-

mente. Aconteceu algo ali naquela ocasião que desviou 

minha atenção dos meus problemas para aqueles de ou-

tros judeus.

Era sexta-feira, e deveríamos encontrar um local para 

passar o Shabat. Os poucos judeus da cidade ainda não ti-

nham pensado sobre guardar o Shabat. Desde a época em 

que precisaram viver escondidos em bunkers nas profun-

dezas do solo, preocupando-se sobre onde conseguir um 

pouco de comida para se manterem vivos, tinham perdi-

do a contagem dos dias da semana. Estavam agora como 

sobreviventes de um navio naufragado, caminhando sem 

rumo pelas ruínas da cidade onde, apenas há alguns anos, 

tinha florescido uma vibrante comunidade judaica, suas 

famílias e seus amigos. 

Eles estavam longe da cidade grande mais próxima onde 

os judeus sobreviventes tinham se reunido; simplesmen-

te não sabiam o que fazer. Decidi surpreendê-los com um 

Shabat tradicional, esperando que isso lhes desse um co-

meço para uma nova vida.

Encontramos duas pessoas de meia idade, irmão e irmã, 

que conheceram meu irmão e sua família. Eles nos convi-

daram para ficar com eles. Perguntamos se estariam dis-

postos a nos ajudar a preparar o Shabat e também pedi-

mos que eles não cozinhassem nada. Somente sob essas 

condições aceitaríamos seu convite. Eles concordaram de 

bom grado. Acharam que seria um bom começo rumo à 

volta para seu antigo estilo de vida.

Então ajudamos a preparar tudo na sexta-feira. Não tínha-

mos carne ou peixe casher, mas conseguimos fazer uma 

refeição de Shabat com o que havia. Acendemos velas an-

tes do Shabat, assegurando que a anfitriã seguisse nosso 

exemplo. Depois o homem fez o Kidush. Alguns judeus 

vieram e escutaram. Permaneceram um pouco e olharam 

enquanto nos lavávamos para a refeição e nos sentamos 

para comer. Havia um jovem entre eles, um garoto de 

dezesseis anos, que estava em pé perto da porta. Notei 

que ele estava muito comovido, com lágrimas nos olhos. 

Não falou muito, mas quando lhe pedimos para se juntar 

a nós, ele recusou. Em seguida saiu, prometendo voltar 

na manhã do Shabat, Perguntamos aos anfitriões quem 

era aquele jovem, e eles nos contaram uma história muito 

comum depois da guerra. 

O garoto vinha de uma família estritamente ortodoxa. Ti-

nha doze anos quando os pais o deram para uma família 

de gentios numa aldeia próxima, para escondê-lo dos na-

zistas. Eles tinham mais filhos, mas ele era o mais velho, 

e esperavam pelo menos salvar a ele.

A guerra terminou, e o menino não tinha notícias dos pais. 

Estava num dilema, não sabendo o que fazer. Os gentios 

tinham dois filhos mais novos, que se apegaram muito a 

ele e não queriam se separar. Isolado na pequena aldeia, 

ele não sabia o que estava acontecendo pelo mundo. Co-

nhecia apenas os poucos judeus que tinham sobrevivido 

na cidade onde morava, e eles nada fizeram para encora-

já-lo a deixar os gentios.

Quando o garoto voltou no dia seguinte, tive uma conver-

sa com ele. Falei-lhe sobre uma cidade onde haviam se 

formado comunidades que cuidavam das pessoas sem 

teto até que se ajustassem à nova situação. Eles organiza-

ram kibutzim para os jovens que perderam suas famílias; 

sua meta era ir para Eretz Israel. Sugeri que se juntasse 

a nós e que eu o ajudaria a fazer parte desse kibutz. Ex-

pliquei que ele precisava pensar no próprio futuro e que 

não poderia ficar com gentios, não importa o quanto eles 

fossem bons para ele. Deveria voltar ao seu próprio povo; 

aquilo ele devia a si mesmo e aos pais (ortodoxos). Ele 

ficou muito comovido e prometeu ir.

Não foi muito tempo após nosso retorno àquela cidade, 

que o menino nos procurou. A mulher que o havia acolhi-

do não o deixou viajar sozinho. Ela nos contou que seus 

dois filhos choraram amargamente quando ele partiu. Ela 

fazia parte dos poucos “justos entre os gentios”.

Levei o rapaz a um kibutz ortodoxo. Ficaram felizes ao re-

cebê-lo em seu meio. Ele ficou contente, não tinha pala-

vras para expressar sua alegria. Estar novamente no meio 

de jovens judeus ortodoxos era mais do que ele tinha so-

nhado. Nós o visitamos algumas vezes, até que ele partiu 

para Eretz Israel com um grupo de rapazes do kibutz.

Assim foi acrescentado um elo na corrente da nação ju-

daica, uma nação que deixou as trevas da escravidão no 

Egito e que continuará a durar até que a atual escuridão 

transforme-se em luz…
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Projeto Felicidade 
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

Acompanhe o site: www.felicidade.org.br

Impressões
O projeto “Impressões” reuniu dez renomados designers e arquite-

tos brasileiros que, a convite da empresa suíça Laufen, apresentaram 

suas interpretações sobre o tema “O Brasil na Intimidade”. 

As artes criadas por esses profissionais foram aplicadas sobre a 

cuba “Living City” e retratam seus diferentes olhares sobre o nosso 

país. Entre eles, o arquiteto José Ricardo Basiches, cuja obra entrou no 

catálogo da empresa.

“Como irmão da Ariela Basiches, acompanho desde o início e admi-

ro muito o trabalho que ela faz como voluntária do Projeto Feli ci da de. 

Sempre me encantou tudo o que esse Projeto faz, e quando posso, 

gosto de contribuir de alguma forma.

É difícil de explicar, mas ao me entregar para ajudar, me emociono, 

é algo que me toca.

Depois de ter sido escolhido entre dez profissionais brasileiros da 

área para fazer o desenho, e ao saber que posteriormente haveria um 

leilão para reverter a renda a uma entidade, na mesma hora liguei para 

a Ariela. Pe di -lhe que me passasse o contato do Projeto Feli ci da de para 

tornar esse feito uma boa causa para esse Projeto tão admirado.

Agradeço a oportunidade à empresa Laufen, que nos convidou a 

participar e por ter sugerido esse leilão, revertendo a renda em doação”.
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Você era conhecido como o garoto, depois o rapaz, que 
frequentava o Beit Chabad do Brooklin. Como começou 
seu elo com a entidade?
O Rabino Yacov, certa vez, apareceu em nosso prédio, 

creio que em meados de 2005. Veio para visitar o meu 

avô, que morava no andar abaixo do meu. Meu avô co-

mentou com ele que morávamos acima, e logo o Rabi-

no e sua família estavam à nossa porta, trazendo uma 

chanukiá e velas para o chag que se aproximava. Ele nos 

convidou para Shabatot, e passamos a ir todas as sextas-

-feiras à Sinagoga. Como tenho dois irmãos, o Rabino nos 

pediu para que fossemos aos sábados pela manhã, já que 

éramos 40% do minyan. Assim, nos tornamos parte da-

quela família que é o Beit Chabad do Brooklin.

Sua família também se aproximou?
Todos nós passamos a frequentar o Beit Chabad do 

Brooklin e, aos poucos, meu pai, meus irmãos e eu passa-

mos a colocar tefilin todos os dias, e minha mãe, a acen-

der as velas do Shabat e dos Yamim Tovim. Sempre que 

havia algum evento especial na Sinagoga, a família Fis-

man estava lá.

Qual é sua formação acadêmica?
Sou formado em Design Gráfico com Habilitação em Co-

municação Visual. Quando criança, sempre gostei de ar-

te e adorava desenhar. O design gráfico aborda a arte, e 

ao mesmo tempo, é aplicada em nosso cotidiano, desde 

revistas, livros e cartazes até embalagens de produtos e 

criação de tipografias. E, como costumo dizer, todos pre-

cisarão de um designer gráfico em algum momento.

Quando despertou para a teshuvá e como foi esse pro-
cesso?
Comecei aos 17 anos de idade. Procurei fazer isso de um 

modo gradual, para não assustar minha família. Passei a 

ir às aulas do Kiruv e aprender cada vez mais sobre juda-

ísmo. No final daquele ano, fiz uma viagem com outros 

jovens para a yeshivá de Morristown, em New Jersey. Fi-

camos lá por 45 dias, e quando voltei estava muito em-

polgado. Sempre que podia, assumia uma nova mitsvá ou 

uma boa decisão em minha vida, e assim venho fazendo, 

seja em matéria de estudo ou de comportamento.

Sua experiência profissional pode ser conciliada com 
sua vida religiosa?
Com certeza, mas, como em todas as profissões, há mo-

mentos mais difíceis. Trabalhei por quase três anos na Edi-

tora Globo e passava por períodos de fechamento de edi-

ções das revistas, quando precisava trabalhar até 3, 4 e até 

mesmo 5 horas da manhã. Era difícil acordar cedo no dia 

seguinte para chegar no minyan das 7h no Beit Chabad do 

Brooklin, mas eu conseguia. Em relação à cashrut, sempre 

levava uma quentinha para o almoço, mas já passei fome 

por conta dos fechamentos, quando ficava sem jantar.

Você hoje trabalha e frequenta o Beit Chabad Central. 
Quais são suas atribuições aqui?
Faço algo completamente novo para mim, mas estou 

aprendendo bem. Estou na área administrativa, e cuido, 

juntamente com a Raquel, das contas do Beit Chabad, do 

Projeto Felicidade e da Colônia de S. Lourenço da Serra. 

Comecei a frequentar o Beit Chabad Central nos farbren-

guens, que são sempre muito bons, até que entrei no Co-

lel e passei a vir praticamente todos os dias.

Como aluno do Colel, o que esses estudos acrescentam 
à sua vida?
Estudar Torá é muito bom. A cada novo aprendizado, é 

possível reconhecer D’us em todas as facetas da vida. 

Nossos sábios dizem que depois dos 120 anos neste 

mundo, uma das perguntas que nos será feita é se fixa-

mos horários para o estudo da Torá. Não questionarão 

quantas páginas estudamos e o quanto aprendemos, mas 

quanto tempo nos dedicamos a isso. Por essa razão, o Co-

lel é de extrema importância para mim.

7 
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Antes de dizer “claro que sim!”, responda: qual é 

o nome da figura principal do cristianismo? E do 

judaísmo? Agora, diga como se chama mãe do pri-

meiro. E do segundo? E mais: você sabe a data de nasci-

mento de um e de outro? Você já comemorou uma delas?

Como viver em uma sociedade católica é um problema 

para muitos judeus. Todos os anos, em 25 de dezembro, 

eles percebem que não são tão integrados à sociedade 

quanto gostariam. Aqui, por exemplo, enquanto os brasi-

leiros comemoram o seu feriado mais importante, os ju-

deus reagem comendo uma pizza, assistindo a um filme, 

e sentindo-se diferentes. 

É próprio da natureza humana querer pertencer a um 

grupo, e por essa razão, ajustar-se a ele. Isso está bem 

ilustrado em um experimento conhecido como Estudo de 

Asch, concebido em 1951 por Solomon Asch. 

Você está sentado a uma mesa com outros quatro indiví-

duos. Uma folha de papel com uma linha reta lhes é mos-

trada, e vocês são instruídos a olhar para outra folha com 

mais três linhas de comprimentos diferentes e escolher a 

de tamanho igual à linha original. Cada pessoa identifica 

sua escolha em voz alta, com você respondendo por últi-

mo. O que você não sabe é que esses quatro são cúmpli-

ces do experimentador. Algumas vezes eles responderão 

corretamente. Em outras, de forma incorreta. Nestes ca-

sos, você terá ouvido quatro respostas erradas idênticas 

VOCÊ ACHA QUE 
PENSA COMO JUDEU?

antes de chegar a sua vez. Você se sentirá pressionado a 

estar de acordo com a opinião deles. Você vai ceder?

Vinte e cinco por cento dos sujeitos do estudo discorda-

ram. Os outros 75% reiteraram a resposta errônea do gru-

po. Por que concordaram tão facilmente? 

Posteriormente, quando os que concordaram foram en-

trevistados, foi possível classificá-los em três grupos: 

1) dos que sabiam que os outros estavam equivocados, 

mas tiveram receio de mostrar que pensavam diferente-

mente. Estes passaram por uma “distorção de ação”.

2) dos que exibiram uma “distorção de juízo” (a maioria 

pertencia a essa categoria), pois pensaram que os outros 

tivessem alguma informação que eles não tinham e por 

isso estavam certos. 

3) dos que sofreram uma “distorção de percepção”, pois 

acreditaram que os outros estavam certos. 

É importante salientar que quando há outra pessoa (ator) 

do grupo que dá as respostas corretas, a conformidade do 

sujeito da pesquisa à resposta errada cai de 75% para 5%. 

Há momentos em que temos consciência de que estar 

apenas indo com a maioria é uma estratégia de enfrenta-

mento, uma escolha deliberada. Mas a realidade é que a 

cultura dominante nos afeta a ponto de duvidarmos das 

nossas próprias convicções e nem notarmos o quanto 

elas estão sendo influenciadas. Simplesmente começa-

mos a “ver” as coisas como todos os outros. 

reflexão
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Isso foi confi rmado na última atualização da pesquisa 

de Asch, realizada em 2005, que utilizou os recursos da 

ressonância magnética para ver qual parte do cérebro é 

ativada quando alguém responde conforme a maioria. As 

imagens revelaram que os que responderam como o gru-

po tiveram alterações no cérebro posterior, responsável 

pela percepção visual e espacial. Ou seja, os pesquisados 

“viram” da mesma forma que os outros! 

A pesquisa mostrou que quando as pessoas estão em 

conformidade com o grupo, mesmo quando este está 

equivocado, circuitos de percepção se acendem no cére-

bro. Isto sugere que o ambiente pode de fato mudar nos-

sa visão do mundo. 

A pressão da unanimidade
Algumas experiências indicam que pessoas treinadas 

para estudar criticamente são muito menos propensas a 

sucumbir à pressão do grupo, como mostrou um estudo 

realizado em alunos formados em ciências exatas sub-

metidos a testes semelhantes. Onde podemos encontrar 

esse tipo de equivalência, quando se trata de questões de 

ética e de identidade? 

Quando nos aprofundamos nos princípios fundamentais 

do judaísmo, aguçamos nossa capacidade de distinção e 

fi camos menos vulneráveis à ditadura da maioria. A única 

maneira de evitá-la é saber quem realmente somos, não 

permitindo que outros defi nam isso por nós. 

Vivemos em um mundo tão impregnado de valores e 

pressupostos diferentes dos nossos, que os absorvemos 

sem perceber. Somos numericamente um minúsculo 

dois por cento da população mundial, identifi cados com 

valores judaicos distintos dos outros 98%. 

O judeu é considerado bem adaptado à cultura, valores 

e premissas da vida ocidental, fortemente entranhada de 

cristianismo, e deve perceber o quanto isso orienta a sua 

visão de mundo. Ele deve saber que muito do que consi-

dera universal é, na verdade, doutrinal e em dissonância 

com o judaísmo. Em outras palavras, a profunda imersão 

Por R. Avraham Steinmetz

de judeus dentro da cultura da maioria cria confusão so-

bre o que são valores judaicos. Muitas vezes, sem saber, 

um judeu se torna um estranho à sua própria tradição. 

Há tantos exemplos disso: 

Imagine um anjo. O que você vê? A maioria vê uma fi gura 

alada, com o rosto de um bebê, conforme retratada em 

tantos tetos na Europa. 

Peça a qualquer um com idade superior a 50 para descre-

ver Moisés, e você terá o retrato do ator Charlton Heston. 

Saber que estamos à mercê do meio é assustador, mas é 

um fenômeno natural e quase inevitável. Para contrariar 

essa tendência, é importante que estejamos unidos e nos 

orgulhemos do nosso judaísmo.

A propósito: a mãe de Moisés chamava-se Yocheved...

A cultura dominante nos afeta a pon-

to de duvidarmos das nossas próprias 

convicções e nem notarmos o quanto 

elas estão sendo infl uenciadas. 

A Cabalá
do Caráter

Venha descobrir do que você é feito

Uma análise da personalidade humana 
baseada na estrutura da Cabalá

Turma noturna em português
8 segundas-feiras, início 11 de agosto

Em inglês
8 terças-feiras, início 12 de agosto

Turma diurna
8 quintas-feiras, início 7 de agosto

Inscrições e mais informações: 3087-0319 ou 9 8315-8770

Novo curso do JLI
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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 indi-
car alguém que gostaria de ser visi-
tado, 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

VELHOS AMIGOS
Mira Cattan (centro), que há qua-

se cinco anos participa do Projeto 

Lev, já recebeu a visita de vários 

voluntários como Tony Levy (à es-

querda) e Bruno Beer (à direita).

NOVA VISITADA
Há pouco mais de um mês no Projeto Lev, a nova 

visitada Emília Mochansky Higgail (à direita) recebe 

o carinho da nossa voluntária Thelma Sarue.

Shalom Ubrachot a todos! 

Nestes dias que nos remetem à 

destruição dos nossos antigos 

templos, lembremos da profecia 

de Isaias, o profeta da Redenção, 

que define os meios para mudar a 

situação. “Sion será redimida com 

mishpat àqueles que a ela tornam com tsedacá”. 

O primeiro Rebe explica que mishpat significa a Torá 

e suas leis, e tsedacá, a bondade e caridade. E para 

serem mais certeiras, têm de vir juntas com a oração, 

que eleva o serviço aos Céus. 

Com carinho,
Yael Alpern – diretora
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KIBE DE FRANGO
AO MOLHO DE TAHINE COM MARACUJÁ

GASTRONOMIA Por Dorothea Piratininga

 

 

 

Para o kibe
w 2 xícaras de chá de trigo para kibe

w 3 colheres de sopa de caldo de legumes

w 4 xícaras de chá de água morna

w 1 xícara de chá de margarina derretida

w 3 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

w 4 tomates sem pele e sem sementes

w 1/2 cebola picada

w 1 xícara de chá de salsinha e cebolinha picadas

w Sal e pimenta síria a gosto

w 1/2 xícara de chá de azeite  
Para o molho:
w 6 colheres de sopa de tahine

w 5 a 6 colheres de sopa de suco concentrado  

 de maracujá 

w 1 colher de sopa de suco de limão

w 1 pitada de sal

INGREDIENTES

Coloque o trigo para kibe, o caldo de legumes diluído 

na água morna e a margarina derretida em uma tigela e 

deixe descansar por 15 minutos. Adicione o frango cozido 

e desfiado, os tomates cortados em pequenos cubos, 

a cebola, a salsinha e cebolinha, o sal e a pimenta síria e 

misture bem.

Despeje em uma fôrma de aro removível (22 cm de 

diâmetro) untada, espalhe o azeite por cima e leve ao forno 

preaquecido a 180ºC por cerca de 40 minutos ou até dourar.

Coloque os ingredientes do molho em uma tigela 

e misture bem até engrossar. Ponha-o em um saco de 

confeitar e sirva-o no prato juntamente com uma fatia 

de kibe.

8 porções

Sobrou frango do Shabat? Transforme-o num prato diferente
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O Espelho

C
erta vez, Rabi Shneur Zalman, autor do Tanya, passou por uma pequena cidade e en-

controu o povo em alvoroço devido a um incêndio que irrompeu em uma das casas.

Ali perto havia um acampamento do exército, e os soldados receberam ordens para 

ajudar a apagá-lo. Mas um vento forte soprava, atiçando faíscas em todas as direções. Parecia 

que logo toda a cidade estaria pegando fogo. 

Rabi Shneur Zalman foi até a casa em chamas. De repente, o vento acalmou-se e o fogo dimi-

nuiu. Em instantes, apagou-se completamente, e as pessoas deram um suspiro de alívio. “É 

um milagre!” disseram.

Quando os soldados voltaram ao acampamento, disseram ao comandante: “Não merecemos 

o crédito de apagar o fogo. Foi um santo rabino que chegou e apagou-o apenas com os olhos .”

O capitão enviou uma carroça para trazer o rabino até ele. Quando Rabi Shneur Zalman che-

gou, pediu-lhe para que se sentasse e perguntou-lhe: “Por acaso o senhor é filho ou neto do 

santo Rabi Israel, conhecido como o Baal Shem Tov?”

“Sou seu neto, mas em um sentido espiritual”, respondeu Rabi Shneur Zalman, explicando 

que ele era o discípulo do discípulo do Baal Shem Tov. 

“Nesse caso, não me surpreende que o senhor tenha feito uma maravilha de trabalho como 

o seu avô”, disse o capitão. “Deixe-me dizer-lhe o que aconteceu com meu pai quando ele 

conheceu seu avô”, continuou.

“Meu pai, que era um general do exército, estava conduzindo suas tropas perto da cidade de 

Medziboz. Ele havia deixado sua esposa em casa esperando um bebê, e estava muito preo-

cupado porque não tinha recebido nenhuma carta dela por um longo tempo. Então, alguém 

mencionou que naquela cidade vivia um santo homem. Por que não consultá-lo?

E assim, meu pai enviou o seu ajudante até o rabino para marcar uma visita. Mas ele recu sou-

se a ver meu pai, dizendo que não seria necessário. Meu pai ordenou que o ajudante voltasse, 

e dessa vez ameaçasse o rabino de mandar suas tropas e criar dificuldades para os judeus da 

cidade caso ele se negasse a recebê-lo. Então, o Baal Shem Tov convidou o general à sua casa. 

Quando meu pai entrou, viu um espelho pendurado na parede. Por força do hábito, olhou-se 

para ajeitar o seu uniforme. De repente, através do espelho surgiu a estrada que levava à sua 

cidade. Ele viu a porta de sua casa abrir-se e sua esposa  sentada escrevendo-lhe uma carta. 

Ele podia até ler o que estava escrito. Ela dizia que havia dado à luz um filho, e ambos passa-

vam bem. Perto dela havia um berço, e nele um menino dormia tranquilamente .

A cena desapareceu, e meu pai, pálido e assustado, conseguiu murmurar seus agradecimen-

tos ao rabino e, em seguida, retirou-se apressadamente.

Quando voltou aos seus aposentos, a carta de sua esposa estava esperando por ele. Ele a re-

conheceu, pois já a havia lido.

Meu pai manteve um diário, no qual anotou essa experiência. Este está agora em meu poder, 

pois eu sou o menino que estava no berço que meu pai viu.”
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Respostas na página 27

Il
us

tr
aç

ão
 C

ai
o 

B
or

ge
s

Jogo dos 7 erros

BCNews_agosto32.indd   21 7/24/14   11:52 AM



Entrada R$ 15 a partir de 5 anos
Beit Chabad Central

(11) 3081-3081

B”H

Dom
24/8

a partir das 10h

 !vcuy vba

Aproveite 
tudo o que o 
sítio oferece

Sorteio de 
um Shofar 
verdadeiro

Tsivot Hashem ApresentaTsivot Hashem Apresenta

ELUL NO CAMPO
EM S. LOURENÇO DA SERRA

Hambúrguer
Batata frita

Hot dog

Oficina 
    de Artes

Para toda 
a família
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O domingo frio, mas ensolarado, sem nuvens, contribuiu para a adesão de 280 

pessoas que vieram passar o dia no sítio de S. Lourenço da Serra. Crianças cor-

rendo soltas, adultos aproveitando caminhadas e pais mais animados tirando 

chuteiras do armário movimentou o evento mensal do Tsivot Hashem. A mo-

nitora de artes, Sonia Regina de Sá, trouxe miçangas e outros adereços para a 

montagem de bijuterias que sempre atrai todas as idades.

Um ônibus transportou aqueles que fizeram reserva. A saída foi às 10h, da Ave-

nida Angélica em trajeto que durou 1 hora, e o retorno às 16h30. 

No almoço, falafel na pita com humus, tehina e opção de diversas saladas. 

Para os ashkenazim mais tradicionais: salsicha, batatas fritas, além do arroz/

feijão para agradar aos pequenos também. 
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Entrada R$ 15 a partir de 5 anos
Beit Chabad Central

(11) 3081-3081

B”H

Dom
24/8

a partir das 10h

 !vcuy vba

Aproveite 
tudo o que o 
sítio oferece

Sorteio de 
um Shofar 
verdadeiro

Tsivot Hashem ApresentaTsivot Hashem Apresenta

ELUL NO CAMPO
EM S. LOURENÇO DA SERRA

Hambúrguer
Batata frita

Hot dog

Oficina 
    de Artes

Para toda 
a família

TSIVOT HASHEM / KIDS
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Histórias extraídas do livro “The String and the Flame”, Jewish Educational Media, 2013

Um Servidor Público
Um parlamentar do governo do Estado de Nova York presenteou o Rebe com uma pro-

clamação honorária pela sua extraordinária obra em todo o mundo. O Rebe respondeu: 

“Não sou eu, é o Movimento.”

Um verdadeiro líder não vê seus constituintes como sua plataforma, ele vê a si 
mesmo como a plataforma deles.

q
Definindo o Sucesso 
Um menino que ficou órfão estava sendo criado pelos avós em sua casa secular. Quando 

adolescente, o menino decidiu explorar suas raízes judaicas e frequentar uma yeshivá. 

Seus avós, certos de que era apenas uma fase passageira, deram consentimento. Dois 

anos depois, quando o jovem - que agora era totalmente observante de Torá - não mos-

trava sinais de retornar ao estilo de vida anterior, os avós ficaram muito preocupados so-

bre seu futuro.

Foram pedir conselho ao Rebe. “O que será dele?” perguntaram. “Como ele vai se sair na 

vida se não tiver um diploma de faculdade?”

O Rebe voltou-se para a mulher e perguntou: “Fale-me um pouco sobre os seus avós.”

A face dela iluminou-se quando falou sobre sua avó. “Ela foi uma senhora muito especial. 

Eu soube que ela distribuía caridade de mão aberta. Na verdade, era versada em litera-

tura judaica e costumava conversar sobre estudos com visitantes, eruditos rabínicos que 

visitavam sua casa para levantar fundos para suas instituições. Era uma mulher única,” 

concluiu a avó, animada.

O Rebe então perguntou ao marido sobre seus avós. Ele contou ao Rebe que seu avô 

tinha sido um famoso chassid na Polônia, a quem ele admirava como ser humano. Suas 

melhores lembranças da infância eram do tempo passado com o avô.

Quando ele terminou, o Rebe perguntou ao casal com um sorriso: “Seria algo tão terrível 

se o seu neto se tornasse como os seus avós?”

Não confunda aquilo que você quer que seus filhos tenham com aquilo que 
você quer que eles sejam.

q
Entusiasmo
Durante um farbrenguen numa tarde de Shabat no 770, algumas senhoras visitantes es-

tavam cantando juntas no setor das mulheres.

Um homem foi até o Rebe e disse: “A lei judaica proíbe que mulheres cantem na presen-

ça de homens! Eu deveria enviar a elas um recado para pararem de cantar?”

“Não,” disse o Rebe com um sorriso. “Peça às mulheres para aumentar a alegria do far-

brenguen, apenas batendo palmas!”

Jamais apague um fogo de inspiração.

Encontre uma forma de canalizá-lo, porque uma vez extinto, pode ser que ja-
mais seja reacendido. 

q
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VAETCHANAN9
Ago

Às vezes uma alma extremamente elevada nasce a pais não merecedores. Se a sua alma não 

está aparentada com seus pais, por que você tem de honrá-los? Porque toda alma, não importa 

o quanto seja elevada, tem uma levush, uma “veste” ou “vasilha” espiritual que age como ligação 

entre alma e corpo. E aquela “veste” está sempre relacionada às almas dos seus pais.

a parashá na cabalá – agosto

Devarim
2

Ago
Os primeiros quatro livros da Torá correspondem às quatro letras do

Tetragrama, o nome inefável de D’us. O livro atual é um reflexo de Malchut (soberania), a proje-

ção de D’us neste mundo. Portanto, temos aqui uma emanação da mesma luz - uma repetição da 

Torá   porém, numa articulação mais mundana. Em Devarim somos habilitados a tomar a luz da 

Torá e levá-la para nossa vida diária de maneira prática e relevante.

ÊKEV 16
Ago“Testando Você” 

Embora seja exigido que você cumpra todos os 613 mandamentos, a Cabalá ensina que há um 

“ritual de conexão” específico, para o qual sua alma foi enviada a essa terra. Ao observar esse 

mandamento “pessoal”, você será imbuído com entusiasmo suficiente para cumprir todos os ou-

tros. Isso representa o seu próprio portão espiritual de entrada. Como você sabe qual é o seu 

mandamento “pessoal”? Uma pista importante é que seu “portão” indubitavelmente será obs-

truído por enormes obstáculos. As forças demoníacas têm um interesse especial em distrair você 

desse mandamento, pois sabem que esta é a chave para o seu sucesso.

RÊE23
Ago

Por que Moshê disse “vejam”? O que havia para ser visto? Almas extremamente elevadas, assim 

como Moshê, podem realmente ver coisas espirituais com os olhos. Moshê falou sobre “as bên-

çãos e as maldições” em termos bastante físicos: “Vejam! Estou dando a vocês hoje…”, porque 

ele realmente podia visualizá-las.

SHOFETIM
30

Ago
“D’us Revelado”

Como D’us sustenta o mundo? Ocultando a Si mesmo? Ou revelando Sua presença? Na verdade, 

um pouco dos dois. D’us precisa revelar-Se a fim de suster o mundo, pois é a centelha Divina den-

tro de cada ser criado que torna possível a sua existência. Mas Ele também deve ocultar-Se para 

não nos sobrecarregar com tanta luz. O mundo existe pelo equilíbrio de duas forças metafísicas 

opostas: revelação e ocultação.
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PERGUNTE AO RABINO

Está chegando o último mês do ano, Elul no qual devemos 
preparar um balanço. Como fazê-lo?

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

O mês de Elul é o último do ano judaico, e consequente-

mente, a preparação para o ano novo. Da mesma forma 

que um homem de negócios faz um balanço anual de suas 

atividades com o intuito de sanar possíveis prejuízos e en-

gordar seus lucros, o mesmo ocorre com nossas atividades 

espirituais, que devemos avaliar de forma sincera, locali-

zando nossas falhas e tentando retocá-las por intermédio 

de teshuvá, tomando decisões positivas no sentido de apri-

morar nossas boas ações.

Historicamente, o mês de Elul marcou a terceira permanên-

cia de Moshê no Monte Sinai após a Outorga da Torá. Nos 

primeiros 40 dias, D’us ensinou-lhe os 

detalhes da Torá Oral e todas as leis ju-

daicas em pormenores, e entregou-lhe 

as duas tábuas, que eram dois blocos 

de safira contendo os dez mandamen-

tos. No último dia, o povo, pensando 

que Moshê não mais voltaria, idolatrou 

o bezerro de ouro, evocando a ira Divi-

na, que resultou na quebra das tábuas 

por Moshê ao descer do Monte. Após 

punir os idólatras, subiu novamente 

ao Monte Sinai e orou pelo perdão do 

povo, permanecendo lá por mais 40 dias. Durante esse pe-

ríodo, D’us não Se mostrou receptivo a perdoar o povo. No 

entanto, ao passar essa etapa, Ele pediu a Moshê que vol-

tasse a esculpir dois blocos de safira e subisse novamente 

ao Monte Sinai para receber da Mão Divina as segundas tá-

buas. Novamente ele permaneceu 40 dias sobre o Monte, 

e durante esse período D’us perdoou o povo de bom grado, 

e entregou no último dia as segundas tábuas com os dez 

mandamentos. Desde então esses 40 dias que se iniciam 

no primeiro dia de Elul e terminam em Yom Kipur são pro-

pícios para alcançar a graça e o perdão Divinos. 

O primeiro Rebe de Chabad, Rabi Shneur Zalman, ao ex-

plicar a ideia do mês de Elul, conta uma parábola de um rei 

que se encontra no campo. Nessa ocasião, todos podem se 

aproximar dele e fazer seus pedidos, pois ele recebe a to-

dos com um semblante alegre. Quando o rei volta ao palá-

cio somente pessoas especiais com permissão real podem 

entrar. O Rebe explica que durante o mês de Elul D’us está 

mais próximo de todos, e podemos ir ao Seu encontro e 

fazer-Lhe nossos pedidos para o novo ano. 

Esse retorno a D’us é o assunto da teshuvá. Como pode-

mos fazer isso?

O Rebe explica que as pessoas costu-

mam traduzir essa palavra como arre-

pendimento. No entanto, o verdadeiro 

significado de teshuvá é ‘retorno’. Isso 

nos indica que fazer teshuvá não im-

plica em mudarmos todo nosso com-

portamento do dia para a noite; apenas 

pegamos o retorno para começar na 

direção certa. Isto se faz apenas to-

mando uma decisão firme de não er-

rar novamente e acrescentar em boas 

ações. O arrependimento também faz 

parte da teshuvá, pois se a pessoa não está arrependida do 

que fez, não tem sentido tomar essas boas decisões. So-

mente essa conscientização e boa decisão são suficientes 

para que a pessoa seja novamente querida por D’us e aceita 

como antes do pecado. 

No entanto, essas boas decisões devem ser sérias e não 

fictícias. Por esse motivo, no mês de Elul já acrescentamos 

em nossas boas ações aumentado a prática de tsedacá (ca-

ridade), estudo de Torá e orações. Dessa forma, estaremos 

garantindo que D’us aceite nossa teshuvá e nos dê um ano 

bom e abençoado em todos os sentidos.

Fazer teshuvá não im-

plica em mudarmos todo 

nosso comportamento do 

dia para noite; apenas pe-

gamos o retorno para co-

meçar na direção certa.

balanço anual em elul
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NOSSAS ALEGRIAS

w Parabéns  pelo noivado de Dudi, filho de 

Flavio e Mirela Rabinovich com Dvora Lea, 

filha de Yanai e Ruth Krutman

w Mazal tov pelo nascimento de Lea 

Henya, filha de R. André e Ester Golovaty. 

Parabéns também aos avós Judith e Yossef 

Kacowicz e Cheila e Maurício Golovaty

w Parabéns  pelo nascimento do filho 

de Daniel e Katy Frischmann. Mazal tov 

também aos avós Marcia Frischmann e 

Ruth e Nissim Leila

w Mazal tov a Guila e Ariel Wajnryt pelo 

nascimento do filho Moshe Daniyel. 

Parabéns também aos avós Geni e Ivo 

Koschland e Elisabeth e Paulo Wajnryt

w Parabéns pelo nascimento da filha de 

Miriam e Elimelech Katz. Mazal também 

aos avós Tiberio e Clea Katz e R. Raphael 

e Monique Shammah

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

AGOSTO

Joe Faintuch 5 Av 1 ago

Mordechai Guertzenstein 5 Av 1 ago

Ari Eskinazi 6 Av 2 ago

Henry Gotlieb 9 Av 5 ago

Daniel Milner 9 Av 5 ago

Sammy Buchsenspaner  9 Av 5 ago

Charles Wajsbrot 10 Av 6 ago

Jonathan Saul Zumerkorn 10 Av 6 ago

Haim Dayan 11 Av 7 ago

Luis Rosenbaum 11 Av 7 ago

Eliezer Vofchuk 13 Av 9 ago

Shlomo Fridman 13 Av 9 ago

Arnaldo Copeliovitch 15 Av 11 ago

Igor Rascovsky 15 Av 11 ago

Nissim Forma 15 Av 11 ago

Mendy Nigri 17 Av 13 ago

André Dzik 18 Av 14 ago

Ricardo Waismann 18 Av 14 ago

ANIVERSÁRIOS*

Leandro Scheflar 18 Av 14 ago

Moshe Alves 22 Av 18 ago

Isaac Galant 22 Av 18 ago

Adrian Henigman 22 Av 18 ago

Pinechas Guertzenstein 23 Av 19 ago

Haim Moscovich 24 Av 20 ago

Isaac Michaan 26 Av 22 ago

Fabio Bornsztein 28 Av 24 ago

Flávio Munhoz 28 Av 24 ago

Leandro Cohen 28 Av 24 ago

Rogério Calderon 29 Av 25 ago

Dovi Naparstek 29 Av 25 ago

Marcelo Susyn 30 Av 26 ago

Shabsi Alpern 1 Elul 27 ago

Rafael Loeb 1 Elul 27 ago

Jacob Faintuch 3 Elul 29 ago

Felipe Dorf 3 Elul 29 ago

Bernard Guerchfeld 3 Elul 29 ago

Respostas 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

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

20:00 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
 A Cabalá do Caráter (em português) ***
 Banco Daycoval – a partir de 11/agosto

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 

23 de agosto.

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)

JLI
2a – de 11 de agosto até 29/set
3a - de 12 agosto a 30/set
5a - de 7 agosto a 2 / out

28 BC NEWS

Neurose dominical: Como evitá-la?
Viktor Frankl descreveu o quadro de neurose como aquela 
espécie de depressão que acomete pessoas que se dão conta 
da falta de conteúdo de suas vidas quando passa o corre-cor-
re da semana atarefada e o vazio dentro delas manifesta-se.

Venha preencher um pouco mais sua vida com o Tanya

DOMINGOS às 20:00 com YAKOV NURKIN
NO 5º ANDAR DO BEIT CHABAD CENTRAL
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QUINTA-FEIRA

10:30  Avraham Steinmetz
 A Cabalá do Caráter (em português)  ***
 Beit Chabad Central – a partir de 7/agosto

17:45 Yossi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde *

19:00 Daniel Eskinazi
 Ensinamentos do Rebe (moças) **

20:00 Eliahu Stiefelmann
 Desvendando os Segredos da Torá

As aulas são gratuitas. Para participar, entre em contato 
previamente com o rabino responsável pelo curso.

Rab. Avraham Steinmetz: avraham@chabad.org.br

Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com

Rab. David Lancry: davelancry@gmail.com

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

Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com

Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com

Rab. Guershi A. Goldsztajn: guershiavi@msn.com

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

Rab. Shabsi Alpern: rabino@chabad.org.br

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

Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br

Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br

SHABAT

8:45 Daniel Eskinazi
 Ensinamentos do Rebe (principiantes) *

8:45 Shamai Ende
 Discursos esotéricos em alto nível (avançado) *

11:00 Shabsi Alpern
 Prédica entre as orações da manhã

12:30 Shabsi Alpern
 Reunião chassídica pós orações da manhã

13:15 Shamai Ende
 Empolgação espiritual *

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

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

17:45 Shabsi Alpern
 Histórias chassídicas

17:45 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 Elimelech Katz
 Guemará /Shiur Klali  *

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
 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
 A Cabalá do Caráter (em inglês) ***
 Banco Daycoval – a partir de 12/agosto

JLI
2a – de 11 de agosto até 29/set
3a - de 12 agosto a 30/set
5a - de 7 agosto a 2 / out
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Era uma vez...

m 1812 Napoleão estava no auge de sua carrei-

ra. Tinha invadido toda a Europa, e suas con-

quistas eram o principal assunto tanto dos reis 

quanto dos plebeus.

Por fim, sua campanha levou-o aos portões da Rússia. As 

opiniões sobre o Imperador estavam divididas: os judeus 

chamados de “esclarecidos” aguardavam ansiosos pela 

sua vitória, com grande esperança para a sua emancipa-

ção. Aqueles fiéis à Torá olhavam-no com temor e suspei-

ta, considerando-o um perigo à sobrevivência de seu es-

tilo de vida.

Rumo a leste, Napoleão passou por Volozhin, onde vi-

via o tsadic (justo) Reb Chaim. A cidade estava deserta, 

os abastados habitantes haviam fugido antes que as tro-

pas chegassem. Somente os judeus permaneceram. Na-

poleão enviou seus soldados para que varressem a cidade 

e tomassem posse das casas.

Como as residências mais luxuosas estavam fortemente 

trancadas, eles foram ao bairro judaico. Um dos soldados 

divisou uma luz em um dos prédios. Quando entrou, viu 

um homem sentado à luz de uma vela, curvado sobre um 

livro enorme, envolvido em seus estudos.

O soldado dirigiu-se ao homem em alemão: “Ouvimos 

coisas impressionantes sobre o rabino de sua cidade. O 

Imperador deseja conhecê-lo.”

“Reb Chaim está aqui, sentado perante sua Excelência,” 

respondeu Reb Chaim. “Porém, não faço nenhuma ma-

ravilha, apenas passo meu tempo estudando nossa Torá.”

O soldado respondeu num tom brusco: “Fique aqui até 

que o Imperador mande chamá-lo, ou então sofrerá as 

consequências.”

Pouco depois, Reb Chaim foi escoltado até a casa on-

de Napoleão tinha estabelecido o comando. O Impera-

dor entrou e iniciou uma conversa com Reb Chaim: “Creio 

que você seja um homem de rara sabedoria e percepção. 

Baseado nisso, gostaria de ter sua opinião sobre como 

terminará minha campanha na Rússia”.

Napoleão pôde perceber nos olhos de Reb Chaim uma vi-

sível falta de vontade em responder. Quem poderia saber 

a ira que recairia sobre ele? Napoleão acalmou-o: “Por fa-

vor, diga o que tem em mente, sem medo.”

Reb Chaim respondeu: “Sua Majestade, os judeus te-

E mem apenas 

a D’us, pois é 

Sua mão que 

dirige o mundo 

inteiro, até os caminhos dos reis terrenos. Responderei 

sua pergunta com uma história: houve certa vez um no-

bre que viajou numa grande carruagem, puxada por qua-

tro cavalos fortes.

De repente, um deles caiu na lama. Num esforço deses-

perado para ficar em pé, ele puxou os outros cavalos pa-

ra o barro, e com eles a carruagem, o condutor e os pas-

sageiros. Em seguida surgiu um camponês numa carroça 

puxada por três cavalos magros. Quando viram os outros 

lutando e tentando sair do lamaçal, entraram em pânico 

e quase escorregaram para o fosso barrento, mas o cam-

ponês rapidamente os chicoteou e eles se endireitaram.

O nobre tinha observado toda a cena e gritou lá de dentro 

da carruagem: ‘Por que seus cavalos magros puxaram a 

carroça para fora da lama, ao passo que os meus, tão for-

tes, são incapazes de desatolar minha carruagem?’

‘Onde conseguiu seus cavalos, sua Excelência?’

‘Ora, estes são os melhores que o dinheiro pode comprar. 

Um é árabe, outro persa, um tem pedigree húngaro e o 

quarto vem de um famoso estábulo russo.’

‘Bem, isso explica tudo. Seus cavalos vêm cada qual de 

uma parte diferente do mundo e não sentem qualquer li-

gação um com o outro. Os meus, por outro lado, são ape-

nas cavalos comuns, mas vêm da mesma família e do 

mesmo estábulo, portanto são como irmãos.’ 

Senhor, continuou Reb Chaim, seu exército é grande e 

vasto, composto por soldados de diferentes países. Prín-

cipes e reis de outras partes do mundo se juntaram às su-

as forças. O exército do Czar não é nada em comparação. 

Carecem do armamento, dos belos uniformes e do trei-

namento que seus soldados têm. A diferença é que eles 

são todos do mesmo povo, e sua lealdade vai inteiramen-

te para o seu país.”

Reb Chaim tinha declarado sua opinião de maneira gen-

til, mas clara. A verdade das suas palavras foi seguida pe-

la derrota terrível, humilhante, que as tropas de Napoleao 

sofreram na Rússia, uma derrota da qual o Imperador ja-

mais se recuperou. E a lição vale até hoje.
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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

BAZAR DO 
PROJETO 
FELICIDADE

Ajude doando ou comprando 
itens novos e usados.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou 
fl avia@felicidade.org.br
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