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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

FÉ E CIÊNCIA: ANTAGÔNICAS OU COMPATÍVEIS?
A ciência é para muitos um desafio às convicções religiosas. O judaísmo e a
ciência moderna vivem contradições... aparentemente.
COPA ACHDUT
Ao analisarmos melhor, descobrimos uma nova perspectiva abrangente que
União através do esporte
derruba essa teoria expandindo nossas mentes, conectando-as a experiênPág. 9
cias fascinantes. É possível entendermos mais a fundo o funcionamento real
AS SETE LEIS DE NÔACH
do universo, desde sua criação até os dias de hoje, e responder tantas
Alicerce universal
dúvidas instigantes que pairam sobre nós:
Págs. 10 e 11
Podemos provar a existência de D’us? O mundo tem 5774 anos ou
BAR MITSVÁ
é&
F
Como podemos ter certeza de que a Torá foi entregue no
Um elefante
a bilhões?
Monte Sinai? Como se explica o Holocausto e o sofrimento humano?
Ciênci
entrou na sala!
Págs. 16 e 17
Essas e outras questões são respondidas no livro “Fé & Ciência”, relançado pelo Beit Chabad Central revelando a gigantesca sabedoria
9 DE AV
Motivos para chorar
do Rebe, líder de nossa geração, que espalhou luz e continua iluPág. 26
minando nossa visão por meio de suas cartas e respostas, onde a
ciência pode levar à fé.
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MISSÃO

sempre a seu lado

A

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

UMA INSTITUIÇÃO DO REBE.
UMA CASA DE TORÁ, ORAÇÃO
E ATOS DE BONDADE.
QUE SEU MÉRITO NOS PROTEJA.

fique conectado: www.beitchabad.org.br
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mensagem do Rabino

#bringbackourboys
Os ensinamentos místicos explicam que o mal não tem permanência. Somente
o bem existe eternamente e toda boa ação perdura para sempre.
A maneira de lutar contra o mal, então, é com o bem duradouro e incessante.
O quanto você e eu podemos fazer para erradicar o mal da face da terra, varrer
o terror e eliminar a violência? Realisticamente falando, qual é o impacto de
uma só pessoa sobre o mundo inteiro?
O Rebe abordou exatamente essa questão há quatro décadas numa carta préGrandes Festas a judeus de todo o mundo.
Um único indivíduo é capaz de levar toda a criação à plenitude, como foi o caso
do primeiro homem, Adão.
Os mestres ensinam que ele foi o protótipo e exemplo para seguirmos: por
esse motivo o homem foi criado como um só indivíduo, para que cada um seja
‘uma pessoa é igual ao mundo inteiro’, declararam nossos Sábios na Mishná.
Isso significa que todo judeu, independentemente de tempo e lugar, e status
pessoal, tem a plena capacidade, portanto também o dever, de elevar-se ao
mais alto grau de realização e fazer o mesmo para a criação como um todo.
Isso invalida os argumentos daqueles que não cumprem sua função com a
desculpa de que é impossível mudar o mundo; que o universo é tão imenso, e
como uma pessoa poderia ter esperança de realizar algo?
Houve épocas nas quais a ideia de um único indivíduo poder transformar o
mundo encontrou o ceticismo e exigiu provas. No entanto, exatamente na nossa geração, infelizmente não temos de procurar muito para sermos convencidos de que uma pessoa poderia causar tamanho impacto. Vimos como uma
pessoa levou o mundo à beira da destruição, mas pela misericórdia do Rei do
Universo, não conseguiu.
Se esse é o caso no âmbito do mal, certamente o potencial de uma pessoa
é muito maior no do bem. Pois, na verdade, a criação é essencialmente boa,
mais inclinada para o bem que para a direção oposta.
Então, o que posso fazer para lutar contra o mal? Que contribuição posso dar
à guerra contra o terrorismo? Qual é o meu memorial aos milhões que foram
assassinados no Holocausto? Qual é meu tributo àqueles que pereceram em
Nairóbi, Boston, Nigéria? Como posso ajudar a trazer nossos três rapazes para
casa? Faça o bem, VOCÊ pode mudar o mundo.

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 17H30
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.

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
w Allon Idelman (yahrtzeit da mãe Beille bat Yacov)
w Stella e Henrique Michaan (Shavuot)
w Ester Kruglenski (aniversário do filho Sérgio)
w Fani e Anchel Brand (Bar Mitsva do filho Faivel
Avraham “Avruma’le”)

w Família Gotlieb (yahrtzeit do pai Nathan Itzchak
ben Tzvi)

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!

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

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira – 17h30
2º minyan de Arvit – 19h15

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h30

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

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30

4

* Veja o horário das velas no verso deste informativo

Você também pode assistir à
Série Vídeo Torá Viva online
em www.chabad.org/626747
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projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

LEV é uma organização que promove visitas a pessoas que encontram
dificuldade para sair de casa, seja por doença, solidão ou problemas
particulares. Nessas visitas os voluntários levam alegria, atenção e
bom humor, ajudando a melhorar seu estado emocional e espiritual.

PRODUTOS NATURAIS
A reunião dos voluntários do Projeto Lev contou com um convidado especial
em maio: Paulo Egedy. Ele veio representar a empresa Schraiber, há 25 anos
líder na homeopatia e referência em produtos naturais no mercado brasileiro.
Na ocasião, apresentou vários itens sem contra-indicação que ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os voluntários presentes ganharam
um creme para o rosto.

Shalom Ubrachot a todos!
Estamos ainda em
ritmo de Copa do
Mundo e conforme
os ensinamentos do Baal Shem
Tov: “De tudo que se vê ou se escuta deve-se extrair uma lição.”
... Até no futebol!
O objetivo do jogo é mover a bola
até o gol. A cada passo somos desafiados por um “time oponente”
que tenta obstruir nosso avanço
rumo à meta. No entanto, é a presença desta oposição que estimula
nossos potenciais mais profundos
e maximiza nossas realizações.
A vida de uma pessoa deve ser animada com entusiasmo e alegria, a
fim de que suas ações se transformem em gols marcados, causando um impacto real no mundo que
a cerca.
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

Para tornar-se voluntário ou indicar al-

NOVOS VISITADOS
O casal Sheila e Gaston Bousso recebe com alegria sua primeira visita do
Projeto Lev. Na foto eles aparecem entre o voluntário Roger Barki (ao centro)
e Yael Alpern (à direita).

guém 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

BCNews_julho31.indd 5

5

6/24/14 12:22 PM

aconteceu

CHÁ DA TARDE
SAÚDE
Neli Pais, enfermeira especializada em gerontologia, acupuntura e medicina oriental, participou de um encontro
informal no Chá da Tarde. O bate papo abordou o assunto
em que todas estavam mais interessadas: a dor. Muitas sofrem com dores nas costas e articulações. Entre as dicas
para amenizar o problema e lubrificar as articulações Neli
enfatizou a importância da ingestão de muita água e de
azeite extra virgem com 0.1 a 0.2% de índice de acidez,
podendo ser uma colher de chá ou de sopa por dia, proporcional à estatura de cada uma.

ESTATUTO DO IDOSO
Guita Rabinovici, assistente social do Beit Chabad Central
e do Projeto Felicidade, fez ampla exposição sobre O Estatuto do Idoso, resultado de uma luta dos idosos que teve
início em 1980, em busca de seus direitos. Guita transmitiu
um panorama das conquistas que beneficiam 21 milhões
de idosos brasileiros entre as quais: transporte gratuito e
assentos prioritários, aposentadoria e saúde mais dignas,
direito à cultura e lazer com meia entrada, medidas de

A enfermeira especializada em gerontologia Neli Pais e a nossa assistente social Guita Rabinovici em dia de palestra descontraída

proteção contra a violência e penalização legal em caso
de abandono ou maus tratos. Hoje o idoso tem direito a
medicamentos gratuitos de uso contínuo como diabetes e
hipertensão, bem como algumas próteses e órteses.
Guita enfatizou que o perfil do idoso hoje é outro: ele colabora no orçamento familiar ajudando filhos e netos e
tornou-se mais ativo e participativo.

O SIGNIFICADO DO SHEMÁ YISRAEL
Atendendo ao pedido de diversas pessoas, Sarah Steinmetz ministrou aulas sobre a origem, significado e a recitação apropriada da prece “Shemá
Yisrael”, base fundamental da fé judaica. O tema foi abordado em várias
aulas repletas de informação e conteúdo. Outra minissérie de aulas aberta
a todos foi “Acompanhando o Cabalat Shabat”, onde os participantes puderam aprender a ordem das preces do Cabalat Shabat.

BCNews_julho31.indd 6

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: 30870313 ou vanessakrosenbaum@
chabad.org.br
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MENINAS NO KART
Mariana Lancry, coordenadora do grupo Cteen de meninas do Beit Chabad Central, levou um grupo para um
passeio de Kart no Shopping West Plaza em 27 de junho.
O Cteen tem como proposta esclarecer assuntos da adolescência sob a ótica da Torá para as jovens; ao
mesmo tempo que ensina e promove a união e amizade entre as participantes, sempre planeja uma programação mensal de lazer para meninas entre 12 e 17 anos. O grupo já está recebendo a adesão de mais
integrantes. Que tal se juntar a elas? Contato: malancry@gmail.com / 98889-1908

TORAH AND TEA*
O grupo de estudo e atividades só para mulheres, Torah &
Tea, coordenado por Chani Alpern, realizou uma programação para jovens casadas antes de Shavuot.
Cerca de trinta participantes escutaram palestra da terapeuta Esther Dayan, que abordou “A Beleza e Entusiasmo
em Seu Casamento”. Tintas e papel foram compartilhados
completando um desenho com direito a uma análise no final, em uma descontraída dinâmica de grupo.
Deliciosos doces à base de leite foram degustados, com
troca de receitas.

* Torah & Tea já existe
em diversas partes do
mundo, e recentemente
outros 150 novos grupos
foram criados em homenagem à shlucha (emissária) Rashi Minkowicz,
de North Fulton. Mãe de
oito filhos, Rashi aguardava a chegada de suas
alunas de Torah & Tea
em sua casa, quando,
aos 37 anos, deitou-se
com forte dor de cabeça
e nunca mais acordou.

BC NEWS
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IOM LIMUD
Em preparação para a festa de Shavuot o Beit Chabad
Central promoveu um dia de estudos no Colel. O programa, que teve início às 7h, abriu com aula de chassidut com
Rabino Gourarie, seguido de café da manhã. Todos sentaram-se para estudar Guemará em preparação ao shiur
do R. Shamai Ende. Jovens e bachurim da Yeshivá Lubavitch, além dos rabinos, concentraram-se nos profundos
ensinamentos de alto nível. “Senti-me como se estivesse
retornando à yeshivá após 30 anos”, disse um dos participantes. Após o estudo foi servido um churrasco no pátio
do Beit Chabad Central.

VOLUNTÁRIOS POR UM DIA
Acompanhados pelo coordenador do curso, Rabino
David Lancry, os meninos do Cteen foram voluntários por um dia na instituição beneficente Ten Yad.
Ajudaram a preparar os kits de alimentação para os
atendidos pela entidade, ao lado das voluntárias, conheceram a sede e suas atividades que visam a ajudar pessoas que necessitam de cuidado e atenção.
Eles almoçaram no refeitório e conversaram com alguns frequentadores, escutando suas emocionantes
histórias de vida. A visita a essa instituição faz parte
do programa do Projeto Cteen, e tem como objetivo
mostrar ao jovem a importância de doar seu tempo
ajudando a quem precisa, além de valorizar mais
todo o bem que possuem.
8
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4ª EDIÇÃO DA COPA ACHDUT
Este ano foi organizada mais uma vez
a Copa Achdut, em sua quarta edição.
Esse torneio de futebol é um campeonato entre sinagogas e entidades
judaicas de S. Paulo, que tem por objetivo unir os judeus por meio do esporte, paixão nacional.
Para a copa deste ano o Beit Chabad
Central contou com a participação de
dois times: um formado pelo Cteen
que disputou na categoria Júnior, e
outro, composto por integrantes da sinagoga na categoria Classic. Rabino Shmuel Lancry e Mariana Lancry são os organizadores do Campeonato. Desta vez, o campeonato contou com 200 participantes divididos em 16 times de várias instituições. Foram disputas entre duas categorias: Junior, para jovens de 13 a 16 anos, no qual o time do Cteen participou,
e Classic, no qual o time do Beit Chabad Central é semifinalista.

KART
O Beit Chabad Central promoveu um passeio com o grupo
Cteen para o Kartódromo da
Granja Viana.
Sergio Vaie, o mais novo membro do grupo, também participou, já que após seu Bar Mitsvá
ficou interessado em continuar
participando das aulas semanais. O curso Cteen promove o
refinamento pessoal, a união e
diversão dos jovens em um ambiente saudável. Participe!
Contato: davelancry@gmail.com /
98889-0328

BC NEWS
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LEIS UNIVERSAIS

ALÉM DA COMUNIDADE JUDAICA

H

á tempos, o homem tem experimentado uma variedade de ideologias para estabelecer um mundo
realmente civilizado no qual possa viver com propósito e felicidade.
A atual conjuntura, no entanto, é testemunha desse fracasso patético.
A lógica humana por si só não pode formular um sistema
de ética e moralidade que seja universalmente aceitável
e obrigatório.
Ao testemunhar a degeneração da sociedade, qual deveria ser a reação judaica?
Talvez devêssemos nos recolher e formar uma comunidade isolacionista, preocupada com nossa sobrevivência
e em desenvolver nossa “seletividade” apenas para nossa
vantagem? Isso poderia servir aos nossos interesses até
certo ponto, mas sempre foi um componente-chave do
plano Divino que nós, o povo da Torá, deveríamos partilhar com a humanidade o caminho rumo à esperança e
sentido.
Não, o Judaísmo não é uma religião proselitista. Não
procura convertidos. Acreditamos que cada um tem uma
missão a cumprir e pode ser considerado merecedor das
recompensas do Todo Poderoso – tanto neste mundo

10

quanto no Vindouro – desde, é claro, que aceite e siga as
instruções que lhe foram Divinamente ordenadas. Para
o judeu, isso se constitui nos 613 mandamentos. Para os
não-judeus significa o programa básico de monoteísmo
ético construído sobre os sete mandamentos, o código
de moralidade universal chamado “As Sete Leis para os
Descendentes de Nôach.”
Elas começam com a proibição de adorar qualquer coisa
exceto o Único Supremo, e contém um sistema ordenado
de comportamento ético, formando o código pelo qual
toda a humanidade é orientada a viver.
O Rebe lançou uma campanha para ensinar e disseminar
o Código Noahida para o mundo em geral. Mas por que
agora? Por que embarcar no programa de contato com os
gentios nesta época da história em particular? Por que os
grandes líderes da Torá nas gerações anteriores aparentemente não consideraram isso como prioridade? A resposta é que, no decorrer de sua turbulenta história, o judeu não esteve em posição de comunicar-se nesse nível
com o seu vizinho não-judeu. Vítima de circunstâncias severas, ele não podia ousar sugerir que tinha algo a ensinar
aos seus desdenhosos anfitriões sobre fé e moralidade.
Hoje, na maioria dos países, o judeu é, graças a D’us,

BC NEWS
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AS SETE LEIS DE NÔACH

um código de leis para todos os povos*
Líderes do governo e da educação em todo o

1. CRER EM D’US. NÃO SERVIR A ÍDOLOS

mundo estão fazendo crescentes menções às

Reconheça que existe apenas um D’us que é Infinito e
Supremo acima de todas as coisas. Não substitua este
Ser Supremo por ídolos finitos, seja você mesmo ou
outros seres. Esta ordem inclui atos como prece, estu-

Leis Noahidas como um alicerce para o comportamento ético.

do e meditação.

2. NÃO BLASFEMAR
livre para falar o que pensa sobre quase tudo. Ele estaria falhando em sua obrigação religiosa e dever moral se escolhesse ser um “observador passivo” e não
partilhar seu conhecimento e opiniões com os outros.
A OPORTUNIDADE TRAZ A OBRIGAÇÃO.
A obrigação, por sua vez, desencadeia a ação – que tem
sido bem-sucedida em dois níveis, o governamental e o
popular. Alguns exemplos: chefes de Estado e membros
do governo de vários países – especialmente os Estados
Unidos – têm encorajado os cidadãos a observar o código
moral Noahida.
Líderes do governo e da educação em todo o mundo estão
fazendo crescentes menções às Leis Noahidas como um
alicerce para o comportamento ético. Seriamente preocupados com a erosão da moralidade à sua volta, eles expressam calorosa apreciação e apoio pela campanha.
Na comunidade judaica também há uma conscientização
bastante aumentada da obrigação de utilizar contatos
com amigos e conhecidos não-judeus não apenas para
assuntos materiais, mas também para conferir influência
moral, para educar e informar sobre as Leis Noahidas.
Em resumo: qual é a atitude de Chabad para com o mundo não-judaico? Apenas esta: que se levarmos nossas
vidas com Divina dignidade e propósito, inspiraremos outros; se falarmos sobre um Ser Supremo que criou este
mundo e continua a cuidar dele, outros começarão a sentir Sua presença; e se negarmos ferozmente a vulgaridade e promovermos a decência e o sentido dados por D’us,
outros seguirão nosso exemplo. Nestes tempos de crise
moral, uma tentativa generalizada deve ser feita para
lembrar todas as pessoas de seu propósito original. A suprema intenção do plano de D’us será realizada quando
todos declararem este mundo como sendo a morada de
um D’us Único e Poderoso.

Respeite o Criador. Por mais frustrado ou furioso que
você possa estar, não dê vazão a isto blasfemando contra o seu Criador.

3. NÃO MATAR
Respeite a vida humana. Todo ser humano é um mundo inteiro. Salvar uma vida é salvar o mundo inteiro.
Destruir uma vida é destruir um mundo inteiro. Ajudar
outros a viver é uma ramificação desse princípio.

4. NÃO COMETER ADULTÉRIO
Respeite a instituição do casamento. O matrimônio é um
ato Divino. O casamento de um homem e uma mulher
é um reflexo da unicidade de D’us e Sua criação. A deslealdade no casamento é um ataque àquela unicidade.

5. NÃO ROUBAR
Respeite os direitos e a propriedade dos outros.Seja
honesto em todos os seus negócios. Ao confiar em D’us
em vez de em nosso próprio julgamento, expressamos
nossa confiança Nele como Provedor da Vida.

6. NÃO SER CRUEL COM ANIMAIS E NÃO
COMER UM MEMBRO DE UM ANIMAL VIVO
Respeite as criaturas de D’us. A princípio, o homem foi
proibido de consumir carne. Depois do Grande Dilúvio,
ele foi autorizado – mas com uma advertência: não causar sofrimento desnecessário a qualquer criatura.

7. CUMPRIR AS LEIS DO PAÍS
Promova a justiça. A justiça é um assunto de D’us, mas
recebemos o encargo de criar as leis necessárias e fazê-las valer sempre que pudermos. Quando corrigimos
os erros da sociedade, estamos agindo como parceiros
no ato de sustentar a Criação.
*entregue a Moisés no Monte Sinai
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artigo

O Poder de
Uma Chama

F

az cerca de quatro anos que o Rebe pela primeira vez conclamou a uma campanha intensiva para
encorajar tantas mulheres e meninas judias quanto
possível a acenderem velas em todo erev Shabat e véspera de feriados.
Desde então, centenas de milhares de castiçais e folhetos
foram distribuídos em todo o mundo por entusiásticos seguidores de Chabad. Às vezes a gente se pergunta o que
realmente aconteceu com todos aqueles kits distribuídos nos campi das faculdades, shopping centers, escolas
etc.? As pessoas realmente mantiveram o compromisso
e continuaram a acender velas? Como se fosse uma resposta às minhas dúvidas, recebi recentemente uma carta
muito interessante de uma moça que eu jamais encontrara pessoalmente. Deixe-me partilhar a história com vocês.
Foi pouco antes de Rosh Hashaná, há quatro anos. Eu
estava a caminho do Brooklyn, vindo da minha cidade no
carro de um amigo. Ele não podia levar-me durante todo
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o percurso, portanto tomei um táxi para a última parte do
trajeto até Crown Heights. Somente quando cheguei ao
meu apartamento notei que tinha deixado uma maleta
no táxi. Tentar localizar um táxi particular em Nova York
é como tentar encontrar uma agulha num palheiro, mas
mesmo assim tentei. Havia livros preciosos e papéis importantes naquela pasta, e eu precisava deles para meu
trabalho de professora. Mas foi tudo em vão, até que finalmente desisti.
Para minha surpresa, alguns dias depois recebi um telefonema de um homem chamado Sam. Ele disse-me que
estava com minha maleta, e que eu poderia pegá-la na
firma dele, em outra parte do Brooklyn. Parecia que um irlandês que tinha tomado o táxi depois de mim encontrara
a pasta. Quando o motorista disse que não se preocuparia
em encontrar o dono, e apenas a jogaria fora, o irlandês
gentilmente pegou a pasta. Procurando por uma identificação, ele viu livros com letras hebraicas, e decidiu dar
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“ Tenho pensado sobre você durante algum
tempo, e sempre me arrependo de não ter aceitado seu convite para o Shabat. Acho que eu não
estava pronta

“

a maleta ao único judeu que conhecia, esse Sam que se
deu ao trabalho de me localizar.
Quando fui apanhar a pasta, Sam e eu começamos a conversar sobre Crown Heights, que ele lembrava da sua infância, quando costumava visitar parentes que moravam
ali. Uma coisa leva à outra; começamos a falar sobre Lubavitch hoje em Crown Heights, e Sam mencionou que
tinha uma filha interessada em Judaísmo. Fiz um convite
para que sua filha passasse um Shabat comigo, agradeci
novamente a ele pela sua bondade em devolver minha
pasta, e fui embora.
A “Neshek” - campanha Neirot Shabat Kodesh estava a
todo vapor. A meta era que toda judia, mulher ou menina,
acendesse velas de Shabat, para trazer mais luz espiritual
a esse mundo triste e escurecido. Com isso em mente, fui
procurar Sam, “armada” com um candelabro e uma mezuzá. Explicamos nossas metas e preocupações, e novamente estendi o convite para sua filha juntar-se a nós para
um Shabat. Mas nunca tive resposta… até que recebi essa
carta alguns meses atrás:
“… Meu nome é Sarah G. Sou a filha do homem que encontrou sua pasta num táxi há três anos e meio. Quando
ele lhe falou sobre meu crescente interesse pelo Judaísmo, você entregou a ele uma mezuzá e um kit de acendimento de velas para mim, dizendo que esperava que eu
o usasse para trazer um pouco mais de luz a esse mundo
escuro.
… Comecei a acender velas de Shabat, e afixei a mezuzá
na entrada do meu quarto, onde está até hoje. Acender
as velas para mim foi apenas o começo, pois isso me fez
entender o que estava por trás dessa mitsvá, a santidade
que eu passei a amar.
Cerca de um ano depois de você me dar o castiçal e a
mezuzá, eu tinha aprendido o suficiente para começar a
observar cashrut. Foi difícil, tanto em casa quanto ao ser
convidada pelas minhas amigas para comer fora, mas fiquei firme e desde então tenho comido somente casher.
Quando fui para a faculdade estudei hebraico e comecei
a ter aulas de Torá uma noite por semana com algumas
amigas. Essas aulas fizeram-me desejar aprender ainda

mais, portanto decidi ir durante esse verão ao Instituto
Beit Chana em Minnesota para estudar. Embora eu esteja indo sozinha, espero com ansiedade pela experiência, pois sei que uma vez estando lá não ficarei só, pois
há muitas garotas como eu ali, meninas com muito pouca educação religiosa. Creio que isso vai me fortalecer e
ajudar-me a decidir meu futuro curso, mais faculdade ou
mais estudos judaicos.
Tenho pensado sobre você durante algum tempo, e sempre me arrependo de não ter aceitado seu convite para o
Shabat. Acho que eu não estava pronta. Tinha de aprender por mim mesma.
Sei que um longo tempo se passou desde que você me
deu o castiçal, e creio que deve ter dado a tantas outras
que talvez nem se lembre de ter entregue um ao meu pai
para que ele me desse. Mas eu queria que soubesse o que
isso desencadeou em mim. Uma mitsvá é eterna; nunca
é tarde demais para a pessoa aprender. Certamente eu
não deixaria que a passagem do tempo me impedisse de
dizer-lhe que você cumpriu uma grande mitsvá.
Espero que eu tenha trazido um pouco de felicidade a
você…”
Shalom Ubrachá,
Sarah
Há um maravilhoso P.S. nessa carta. Quando Sarah voltou
de Minnesota, decidiu passar algum tempo em casa para
permitir que sua família se ajustasse às suas novas maneiras antes que ela se mudasse para Crown Heights. Sarah
ficou agradavelmente surpresa com o apoio e aceitação
pela maneira que ela tinha mudado; sua mãe até decidiu
frequentar cursos sobre Judaísmo aos domingos.
O poder de uma vela de Shabat pode realmente ser magnífico. Há muito a aprender com Sarah também: nossa atitude deve ser como a dela; “Naassê venishmá” – ao atender o chamado do Rebe para trabalhar nas campanhas de
mitsvá, podemos não ver imediatamente os frutos. Mas
quando as sementes são plantadas, os frutos certamente
irão crescer.
Fonte: “Di Yiddishe Heim”
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cabalá

HOMENS
SÃO DE Z”A

E MULHERES
DE MALCHUT

H

omens são de Marte, Mulheres são de Vênus, de
John Gray, foi um livro campeão de vendas no
mercado. Em sua obra, Gray explica como homens e mulheres precisam entender suas diferenças para terem relacionamentos saudáveis, chamando a atenção de cerca de um milhão de americanos que colocaram
seu livro na lista dos mais vendidos do New York Times
durante mais de um ano. E o que ele diz é algo que o Judaísmo sabe desde sempre.
Metaforicamente falando, pode parecer que viemos de
planetas distintos, mas segundo as fontes cabalísticas, os
homens são de Z”A, e as mulheres de Malchut!
Para entender as diferenças de gêneros, devemos ver na
Torá como homens e mulheres foram gerados. No sexto
dia da Criação, D’us fez Adam à Sua imagem. D’us não é
um ser físico e, portanto, com o termo “Imagem de D’us”,
a Torá não está falando de um corpo físico. Entender as
ações de D’us no mundo nos diz algo sobre Ele. Baseados
nessas ações, nossos Sábios classificaram várias emanações divinas, ou sefirot. Há sete delas: bondade, força, beleza (verdade), triunfo, glória, fundação e soberania.
D’us dotou Adam de características similares, e isso é sugerido pelo próprio nome “Adam”, que vem do radical he-
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braico, “domê” (semelhante). Assim, Adam, o homem
abaixo, é semelhante a D’us, Aquele acima.
Na terminologia cabalística, as primeiras seis emanações
são chamadas Zer Anpin (pequena face) e são chamadas
pela abreviação Z”A. Enquanto Z se refere ao aspecto introvertido de D’us, Malchut ou soberania, a última das sete emanações, diz respeito ao Seu exterior. Malchut é o
aspecto que se refere à criação física do mundo.
A literatura cabalística atribui Z”A ao lado masculino de
D’us, e Malchut, ao aspecto feminino. D’us criou Adam
um ser completo em si mesmo, física e espiritualmente.
Adam era a união de Z”A e Malchut.
A Torá nos diz que D’us então separou o homem em dois
corpos físicos e formou Chava (Eva), a primeira mulher. É
aqui que ocorre a primeira separação espiritual; é aqui que
Adam mantém a dimensão espiritual de Z”A, e Chava se
identifica com a dimensão espiritual de Malchut.
Na terceira etapa, Adam e Chava se casam, portanto ocorre a união de Z”A e Malchut.
Depois que D’us formou a mulher como uma entidade separada do homem, a parte masculina foi chamada “ish”
(homem) e a parte feminina “ishá” (mulher). Em hebraico, ambas as palavras compartilham as duas letras “alef”
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Por Rabino Zalman Dubinsky

dos a estudar Torá e cumprir mitsvot (enfatizando os âme “shin”. Juntas, essas letras formam a palavra “esh”, que
bitos espirituais), ao passo que as mulheres, embora tamsignifica “fogo” e simboliza fúria ou conflito. Além disso, o
bém cumpram mitsvot, estejam mais ocupadas com suas
nome do homem contém a letra “yud”, ao passo que o da
atividades diárias em prol do Céu – enfatizando os âmbimulher tem a letra “hey”. Yud e hey são as primeiras dutos físicos. Trazer santidade ao mundo é o supremo proas letras do nome de D’us com quatro letras, e por si mespósito da Criação.
mas também constituem um de Seus nomes.
A Chassidut ensina que a fonte de Malchut é mais elevada
Quando marido e mulher vivem em harmonia, trazem a
que a fonte de Z”A. Num nível prático, isso significa que
Presença Divina (yud hey), conhecida como a Shechiná,
as mulheres têm maior sensibilidade espiritual, o que
para suas vidas. Quando brigam (esh), a Divina Presenatrai santidade ao mundo físico e mundano. As mitsvot
ça não habita entre eles. D’us quis que homem e mulher
dos homens geralmente são voltadas à sinagoga etc., redessem um ao outro aquilo de que carecem.
fletindo a dimensão introvertida de D’us, ao passo que as
A Torá ensina que isolados, homem e mulher não podem
mitsvot das mulheres são mais voltadas ao lar, revelancumprir a missão de D’us, mas podem fazê-lo juntos, codo o Seu aspecto extrovertido.
mo uma entidade ocupando dois corpos. Não admira que
Embora as mulheres sejam encarregadas de construir o
o Talmud declare que “um homem deve preocupar-se
lar e a vida em família, e os homens da vida comunitária
mais com sua mulher do que com si mesmo” e que “uma
e na sinagoga, ambos os gêneros
mulher de valor é a coroa de seu
marido” e “um homem não casa- Quando D’us fez a mulher como uma são encorajados nas duas formas
de mitsvot.
do é metade de um homem.”
entidade separada do homem, a parte
Gray faz uma distinção similar
Entretanto, as duas metades têm
naturezas muito diferentes. Nos masculina foi chamada em hebraico entre as naturezas e os padrões
Dez Mandamentos, está escrito de “ish” (homem ) e a parte feminina básicos de fala e emoções. Os
exemplos que ele cita sobre as
que você deve honrar pai e mãe.
“isha”
(mulher).
Ambas
as
palavras
diferenças entre homens e muEstá declarado em outra parte
na Torá que você deve temer sua compartilham as duas letras “alef” e lheres são exatamente alinhados
mãe e seu pai. No Talmud nos- “shin”. Juntas, essas letras formam a com as descritas na Torá. Gray diz
que as mulheres tendem a ser
sos Sábios explicam que o pai é
palavra
“esh”,
que
significa
“fogo”
mais emotivas e precisam expor
enfatizado sobre honra, o que
seus sentimentos, enquanto que
frequentemente se relaciona a
os homens são mais propensos a evitar falar sobre o que
amor, e a mãe é destacada sobre temor, que se relacioos está incomodando.
na a respeito. A Torá ensina que é natural amar a mãe,
Se caracterizarmos a necessidade de falar como sendo
pois ela é mais carinhosa e amorosa, e temer o pai, pois
uma expressão física exterior, e a necessidade de se refreele é o mais forte e autoritário. Devido a essas duas natuar como uma expressão espiritual interior, então vemos
rezas óbvias, a Torá nos manda amar nosso pai e respeique homens e mulheres de fato tendem a gravitar às suas
tar nossa mãe.
naturezas Z”A e Malchut.
O Talmud fala do homem, que traz o trigo para casa, e da
Gray escreve que os homens são motivados quando se
mulher, que o transforma em pão. Isso sugere naturezas
sentem necessários, e as mulheres quando se sentem
distintas e é análogo às sua funções biológicas: o homem
prezadas. Essa não é mais uma maneira de dizer que os
traz a semente à mulher, que a desenvolve no seu interior
homens funcionam por necessidade de serem respeitapara criar uma nova vida.
dos e as mulheres são movidas por expressões de amor?
A Chassidut mostra que o propósito de D’us ao criar a viComo homens são de Z”A e mulheres de Malchut, talvez
da humana na terra é para que Lhe façamos uma moraseja por isso que os sexos têm abordagens tão diferentes
da no mundo físico. Essa tarefa é atingida pelo estudo de
em relação à vida. Assim, da próxima vez em que você e
Torá, cumprimento das mitsvot e uma vida diária em prol
sua esposa discutirem e ela disser algo que você não endo Céu. A Chassidut iguala o estudo de Torá e as mitsvot
tende, agora você sabe que ela não é de Vênus, é simplescom Z”A, e viver em prol do céu com Malchut. Portanto,
mente de Malchut!
em nosso serviço diário a D’us, os homens são comandaBC NEWS
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reflexão

BAR OU MITSVÁ

QUAL É O LIMITE?

H

á uma expressão em inglês “the elephant in the
room” (o elefante na sala) que se aplica a situações em que uma verdade óbvia é totalmente
ignorada. Ela é baseada na ideia de que seria impossível
não ver um animal desse porte em um recinto; ou seja, as
pessoas fingem não notá-lo para não ter de discutir uma
questão delicada.
Todos reconhecem, sabem que algo está muito errado,
mas ninguém discute e não há quem ouse manifestar
opinião a respeito do modo ostensivo como vêm sendo
celebrados os bar mitsvot dos nossos filhos, distorcendo
o real significado desse marco tão importante na vida de
um judeu.
A começar pelo convite da festa, quase sempre uma chamativa obra artística confeccionada em inusitados tamanhos, formatos, materiais e cores, o evento é minuciosamente planejado para superar ou, no mínimo, igualar-se
ao anterior. Nada pode faltar: decoração, bufê, brindes,
banda de música, show, pista de dança e, é claro; o bar. E
nada ou muito pouco de mitsvá.
Teriam razão aqueles que dizem que cada um investe o
seu dinheiro como quer, que esse é um assunto que compete somente aos pais decidir? Talvez...
Antigamente, quando a vida judaica era regulada pela comunidade, o rabino, sua autoridade máxima, estabelecia
os parâmetros para se festejar brit milot, bar mitsvot e casamentos, justamente para que ninguém gastasse além
de suas posses e que os mais abastados não pudessem
exibir sua opulência.
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Seria essa imposição antidemocrática? Talvez...
Hoje, a pressão social e o medo de desapontar o barmitsvando levam um pai a gastar em um único evento o que
ele consegue ganhar em dois anos.
Assim como a adoção de uniforme nas escolas tem a função de nivelar as diferenças sociais entre as crianças, creio
que seria interessante que os pais também recebessem
um norte quanto aos limites da celebração do bar mitsvá
de seus filhos. Mas a quem caberia essa tarefa? Ao rabino? À escola?
Antes de decidirmos, poderíamos refletir sobre o que estamos festejando, afinal, quando nossos filhos atingem a
maioridade judaica. Justamente na fase em que os hormônios dos meninos estão em ebulição, quando eles
mais precisam de orientação, que valores estamos lhes
transmitindo?
Pensando bem, não haveria razão para comemorar o 13º
aniversário de um menino judeu, senão em um contexto
religioso. Em nenhuma outra sociedade essa data tem algum significado especial.
Já faz bastante tempo, mas lembro-me do meu bar mitsvá como sendo um dos dias mais marcantes da minha
vida. Nossa família estava animada, fomos à sinagoga, no
770 Eastern Parkway, onde fui chamado para a Torá pela
primeira vez no minyan do Rebe. Depois da reza sentamos num banco simples da sinagoga entre amigos e familiares, e todos ouviram um discurso chassídico que eu
havia cuidadosamente decorado. Em seguida, minha mãe
repartiu entre os presentes o delicioso pão-de-ló que ela
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Por R. Avraham Steinmetz

Quanto tempo você

Todos reconhecem que algo está muito errado,
mas ninguém discute a respeito do modo ostensi-

vai ficar sentado

vo como vêm sendo celebrados os Bar Mitsvot dos
nossos filhos, distorcendo o real significado desse

admirando a paisagem?

marco tão importante na vida de um judeu

1

Adquira já nossos relançamentos
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Amplie seus horizontes:

As Perguntas Mais Frequentes do Judaísmo

comprara na padaria casher da esquina, e todos brindaram desejando que D’us me ajudasse a crescer como um
chassid estudioso e temente a D’us. Ainda para comemorar a data, durante o jantar daquela noite falei sobre a análise que fizera sobre um trecho do Talmud. Estava muito
claro para mim que a partir daquele momento eu deixava
de ser um menino para entrar no mundo das responsabilidades, onde eu teria de formar minhas próprias opiniões,
descobrir o meu propósito na vida, e que isso tudo só viria
por meio de muito estudo profundo e diligente.
Anos depois, na noite de sexta-feira anterior ao bar mitsvá
do meu filho Mendy, estávamos juntos na mesma sala em
que o Rebe me recebera na véspera do meu bar mitsvá.
No dia seguinte ele foi chamado à Torá no mesmo lugar
em que eu havia sido. Aquilo foi extremamente significativo para nós dois, não por ser “algo diferente”, mas
exatamente por ter sido igual. Tenho bons motivos para
imaginar que o bar mitsvá do meu neto, se D’us quiser,
será bem parecido. E você, faz ideia de como será o do
seu neto?
Da maneira como o bar mitsvá é encarado hoje por uma
boa parcela da comunidade, parece-me que o garoto passa um ano de “castigo” tomando aulas para fazer bonito
na frente dos convidados e, como recompensa, além de
muitos presentes, ganha uma festa de “arromba”. Depois
disso, ele só precisa voltar à sinagoga no dia do seu casamento.
Será que há mais alguém que ouse enxergar o “elefante
na sala”?

AM

F.A.Q.’s
RABINO NISSAN DOVID DUBOV

AS PERGUNTAS MAIS
FREQUENTES DO JUDAÍSMO
R$ 15
Capa FAQs_2014.indd 1

2/18/14 10:03 AM

Adquira com Joana em horário comercial
Tel: 3081-3081
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Projeto Felicidade
Acompanhe o site: www. felicidade.org.br
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

Em clima de copa do mundo
A Gol é uma fiel parceira do Projeto Felicidade transportando
crianças e familiares de outros estados. Além dos voos, a Gol
promove o envolvimento de seus funcionários em um dia especial dedicado à recepção do Projeto em sua sede. Todos são
recebidos com o habitual carinho, sorrisos e brincadeiras, além
de receberem presentes e um almoço delicioso.
Em época de Copa do Mundo, o programa foi divertido e original. Funcionários fantasiados de super heróis contaram uma
história em que a asa de um avião havia sido roubada. E partiram para essa aventura envolvente, onde as crianças, com ajuda
dos super-heróis, tinham que encontrá-la. Todos foram levados
ao hangar. No final, a surpresa: lá estava estacionada a nave:
o avião da Seleção Brasileira de Futebol! Emocionados, todos
correram e ocuparam seus lugares após escutarem as instruções de decolagem. As crianças receberam diversos acessórios
comemorativos da Copa. Esse foi o melhor gol com a melhor
torcida da Copa!
18
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GASTRONOMIA
Por Dorothea Piratininga

SOPA THAI
Esquente suas noites de inverno
com esta receita exótica,

Foto: Yigal Cotter / Apoio: Roberto Simões Casa

de sabor marcante

INGREDIENTES
w 150 g de peito de frango cortado em tiras finas
w 2 colheres de sopa de azeite
w 1/4 de cebola picada
w 1/4 de cebola cortada em gomos
w 2 colheres de sopa de açúcar
w 1/2 xícara de chá de gengibre ralado
w 3 xícaras de chá de caldo de frango
w 4 colheres de sopa de suco de limão
w 200 ml de leite de coco
w 1 xícara de cogumelos paris fatiados
w 1/2 pimenta dedo-de-moça cortada em tiras
finíssimas

MODO DE PREPARAR
Ferva o caldo de frango com o gengibre em
fogo brando por três minutos. Enquanto isso, frite a
cebola picada no azeite, acrescente as tiras de peito
de frango e deixe-as selar. Adicione o açúcar, mexa
por cerca de dois minutos, até caramelar. Junte ao
caldo, e continue mexendo.
Acrescente os gomos de cebola, a pimenta, os
cogumelos, o suco de limão, o leite de coco e o sal.
Cozinhe por mais três minutos.
Antes de servir, coloque um tomate cortado ao
meio em cada porção. Decore com folhas de salsinha
e cebolinha verde.

w 4 tomates cereja cortados ao meio
w salsinha e cebolinha verde para decorar

RENDIMENTO

w sal a gosto

4 porções
BC NEWS
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Ilustração Leandro Spett. Adaptada para o público infantil

B”H

Tsivot Hashem apresenta:

no

Sítio em S. Lourenço da Serra
a partir das

10 h
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B”H

TSIVOT HASHEM
MACARRONADA NO SÍTIO
Apesar do tempo cinzento, 120 pessoas levaram seu entusiasmo colorindo o domingo do dia 15 de junho, no sítio de S. Lourenço da Serra. O evento do Tsivot Hashem contou com a participação especial da
madrichá Tzipy, que brincou e orientou as crianças na sessão de artes,
onde botões ‘brotaram’ nas árvores.
O amplo espaço e atividades para todos os gostos, inclusive no cardápio do almoço, deu a sensação de “valeu a pena” para quem veio
prestigiar. Macarronada com queijo e pavê de doce de leite deram um
gostinho pós Shavuot.

VISITA DA ESCOLA
As alunas do Gan da Escola Beit Yacov de meninas
fizeram uma visita muito especial à sinagoga do Beit
Chabad Central, na véspera de Shavuot.
A diretora do Gan nos encaminhou a seguinte carta de
agradecimento:
Vimos por meio desta, agradecer a gentil e calorosa recepção
às nossas crianças, em especial à Diretoria da Instituição, aos
Rabinos Dubi Nurkin e Ezra Khafif.
Como ensinam os nossos sábios, os principais fiadores para o
recebimento da Torá foram nossas crianças. A atenção dada
a elas reflete o espírito de Matan Torá.
Assim sendo, nosso muito obrigado!
Gan Beit Yakov,
Cláudia Zumerkorn
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ENCONTROS COM O REBE

Bom Senso
O diretor de uma grande escola chassídica foi visitar o Rebe. Ele estava pensando em
mudar o idioma usado pelos professores da escola do yidish para o inglês, mas muitos
pais eram contra. Durante gerações, as crianças tinham sido ensinadas em yidish, o mame
lashon falado pelos pais, e eles não queriam que aquela rica tradição se perdesse. Na
verdade, porém, a maioria das crianças lutava com o yidish, e isso estava causando um
efeito negativo nos seus estudos.
“Rebe,” disse o diretor, “não quero ser o responsável por quebrar essa tradição duradoura, mas as crianças estão tendo dificuldades para aprender num idioma no qual não são
fluentes.”
O Rebe foi direto ao ponto: “Qual idioma as crianças falam no playground?”
“Inglês,” ele respondeu.
“Então essa deve ser a língua dos seus estudos. Diga aos pais que desejam que seus
filhos sejam ensinados em yidish, que eles certamente também querem que seus filhos
cresçam para serem judeus observantes de Torá. Se seus filhos forem ensinados nos
estudos formais em yidish, que para eles é estrangeiro, eles podem ter aversão por tudo
que aprenderem, o que, por sua vez, afetará seu yidishkeit.
“Se os pais querem que os filhos aprendam yidish, os professores podem falar com as
crianças em yidish durante o recreio, o recesso, e quando contar-lhes histórias.”

Jamais confunda o essencial com o periférico.

q
O Mais Importante
O gerente de um guemach, uma Sociedade de Empréstimos, visitou o Rebe para discutir
sua organização. Ele apresentou ao Rebe um relatório da renda do guemach e das despesas para aquele ano. Apontou orgulhosamente para o substancial equilíbrio nas contas,
refletindo o levantamento de fundos e as capacidades administrativas.
O Rebe respondeu: “Uma sociedade de empréstimos sem juros é definida não por quanto dinheiro arrecada, mas por quanto dinheiro empresta. Você deveria a partir de agora
cuidar para que todo o dinheiro do guemach seja constantemente emprestado.”

Uma empresa de sucesso é medida por quanto dinheiro entra.
Uma associação de caridade é medida por quanto dinheiro doa.

Títulos

q

Os filantropos Condessa Elkaim e seu marido, o Conde Maklouf Elkaim, estavam relutantes em usar seus títulos de nobreza, considerando pretensioso fazê-lo.
O Rebe mencionou sua hesitação numa yechidut, dizendo: “Se pela Divina Providência
vocês possuem um título ilustre, não hesitem em usá-lo a portas abertas para causas e
conscientização judaicas. As pessoas ficam impressionadas por títulos e levarão vocês
mais a sério como Conde e Condessa. Outros poderiam usar seus títulos por vaidade, mas
vocês, como judeus, deveriam usar esse privilégio único para causar impacto nas pessoas
que encontrarem.”

Tudo pode ser utilizado a serviço de Hashem.
Histórias extraídas do livro “The String and the Flame”, Jewish Educational Media, 2013
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a parashá na cabalá – Julho

5
Jul

BALAC
As almas de Caim e Abel continham uma mistura de bem e de mal. O bem em Caim passou a
Yitrô, e o bem em Abel para Moshê.
O mal de Abel passou tanto para Balak quanto para Balaam. (Portanto ambos os nomes contêm
as letras B e L, de ABeL, representando o mal, a parte não retificada de Abel.)
O mal de Caim foi passado para Amalek, e dali para Balak e Balaam. (as letras A, M, L de Amalek
passaram para BaLAaM; e o K de Amalek para BalaK.)
Embora Balak e Balaam ambos partilhassem os males de Caim e Abel, Balak predominantemente representava Caim, e Balaam, Abel.

12
Jul

PINECHAS
“Aquele que se torna furioso é como se adorasse ídolos” (Zohar 1, 27b)
Quando você fica irado, perdeu sua fé. Se você realmente acreditasse que aquilo que lhe aconteceu foi um ato de D’us, não teria ficado furioso.
Na verdade, não é apenas “como se” você adorasse ídolos, mas num âmbito mais elevado, você
na verdade o fez.
Rabi Isaac Luria ensinava que quando você se torna irado sua alma na verdade se afasta do seu
corpo e é trocada por uma “alma externa”, substituta.

19
Jul

MATOT
Você é criado à imagem de D’us. Cada um dos seus membros é um ramo da Árvore da Vida.
Quando você abre a boca para falar, representa o Divino. Portanto, você não pode violar sua palavra e deve agir de acordo com aquilo que pronunciou.

26
Jul

MAASS’Ê
O Baal Shem Tov ensinava que as quarenta e duas jornadas do povo israelita representavam os
altos e baixos da sua vida. Às vezes você se instala durante muitos anos num porto seguro de
boa situação financeira e bons relacionamentos; em outras ocasiões suas paixões o dominam e
você arruina sua vida. (“Eles acamparam em Kivrot-hataavá” (v. 16), onde “eles enterraram o povo
desejoso” - Números 11:34).
Isso significa que suas falhas são preordenadas e fora do seu controle?
Claro que não. Cada jornada é um teste enviado por D’us. Quando Ele acende suas paixões, Ele
também dá a você a chochmá (percepção) para conquistá-las. Se a sua jornada é um “alto” ou um
“baixo”, cabe a você escolher.
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tish’a be av

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

No dia 9 de Av, quando jejuamos e fazemos orações mencionando
as destruições dos Templos e outras tragédias da história do povo
judeu, por que não se faz nenhuma menção ao Holocausto?
Por Rabino Shamai Ende
comparam o povo judeu no exílio a uma ovelhinha entre
O Talmud nos relata cinco principais tragédias ocorridas
70 lobos, sendo alvo constante de inúmeras tentativas de
em 9 de Av, que fizeram desse um dia de jejum: nessa data
extermínio.
foi decretado a nossos antepassados no deserto que não
Mas temos do nosso lado um Pastor Fiel que nos proteentrariam na Terra Santa; foram destruídos o primeiro e
ge e nos mantêm vivos e firmes. Portanto, ao revogarmos
segundo Templo; foi conquistada a cidade de Beitar por
a causa de todas essas tragédias com a reconstrução do
nossos inimigos, e a cidade de Jerusalém foi arada após
Templo Sagrado, estaremos livres desses perigos. E é para
sua total destruição.
isso que são dedicadas todas as nossas orações nesse dia.
Na verdade, todas essas desgraças derivam da primeira.
Não obstante, nas preces matinais de Tishá Beav, após a
Quando os espiões voltaram da terra de Israel a mando de
leitura da Torá, é costume sentar em lugar baixo e recitar
Moshe para observar a melhor forma de conquistá-la, afiruma série de poemas, chamados kinot
maram que não conseguiriam entrar lá,
O decreto do jejum foi ins(lamentações), que relatam vários epienfraquecendo, assim, a fé do povo em
D’us. Os judeus choraram a noite inteira tituído por nossos sábios sódios relacionados à destruição do
e reclamaram com Moshe por tê-los tira- tão somente por causa da Templo e a tragédias de várias épocas
do do Egito para perecerem no deserto.
destruição do Templo, de nossa história. Esses poemas foram
escritos por grandes sábios da idade
D’us, então, decretou que aquela geração não teria o mérito de entrar na Terra pois isso levou o povo ao média, com sabedoria e um certo nível
Santa, e peregrinariam por 40 anos: “Já exílio e consequentemente de profecia. Nas últimas gerações foque nesta noite (que era a data de 9 de causou todas as demais ca- ram compostos kinot especiais sobre o
Holocausto. Muitos costumam recitáAv) vocês choraram um pranto gratuilamidades
-los na sequência, porém outros não os
to, em todas as gerações futuras vocês
consideram do nível dos textos dos anteriores, já que não
terão motivo para chorar nessa data. De fato, ela marcou
temos em nossa geração pessoas à altura dos sábios que
não somente as destruições dos Templos, como também
editaram os poemas originais. De qualquer forma, especifiinúmeras desgraças em nossa história. Ao observarmos no
car ou não essa tragédia separadamente não acrescenta ou
Talmud a descrição dos fatos ocorridos durante a destruidiminui em nada, já que todos os sofrimentos do exílio se
ção dos Templos e da cidade de Beitar, deparamo-nos com
expressam nesses textos.
um genocídio de milhões de pessoas. A história judaica pós
O profeta Yeshaiahu diz que no futuro proclamaremos:
talmúdica relata também vários infortúnios ocorridos nes“Agradeço a Ti Hashem por tudo que me fez sofrer”, pois
se dia, na Inquisição, na expulsão dos judeus da Espanha,
na era Messiânica entenderemos o lado positivo de todo
dos vários progroms e perseguições e, por final, a enorme
nosso sofrimento, pois eles nos tornaram mais elevados
tragédia do Holocausto.
espiritualmente e nos farão merecer os grandes milagres
No entanto, o decreto do jejum foi instituído por nossos
da Redenção. Por esse motivo, Maimônides, ao finalizar
sábios tão somente por causa da destruição do Templo,
suas leis sobre os diversos jejuns, afirma que todos serão
pois isso levou o povo ao exílio e consequentemente cauabolidos e transformados em dias festivos. Que possamos
sou todas as demais calamidades. Enquanto o povo vivia
já neste ano comemorar a data de Tishá Beav como um
na Terra Santa sob um reinado judaico, estavam livres das
Yom Tov, com a breve vinda de Mashiach.
perseguições e domínio de outras nações. Nossos sábios
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NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo casamento de Deby Halpern e R.
Chanina Freeman. Mazal tov também aos pais Ivo
e Adriana Halpern e R. Tzvi e Nomi Freeman e aos
avós Aninha e Rafael Halpern
w Casaram-se Andrea e Dudi Klein. Parabéns aos
pais Olga e Leon Klein e avós Stella e Henrique
Michaan
w Mazal tov ao R. David e Rose Lea Naparstek
pelo casamento da filha Chana
w Felicidades a Yossi e Rishi Paim pelo corte de
cabelo (opshernish) do filho Shalom Dovber
w Mazal Tov a Anchel e Fany Brand pelo Bar Mitsvá do filho Feivel Avraham. Parabéns também à
avó, Dona Pepi e todos os familiares

w Mazal tov a Zew e Ilana Tabacnik
pelo Bat Mitsvá da filha Batia
w Parabéns a Sruli e Lea Rachel Nurkin
pelo corte de cabelo do filho Shaul Menachen Mendel. Mazal tov também aos avós Yaacov e
Guita Nurkin e Alberto e Mirta Sobel
w Mazal tov a Sharon e Ilanit Wajchenberg pelo Bat
Mitsvá da filha Hadar Beila
w Felicidades a R. Levi e Tamar Rabinowicz pelo
corte de cabelo do filho Naftali Menasse
w Mazal tov a Rafael e Lilian Loeb pelo nascimento da
filha Tzipa Shelly
ERRATA DA EDIÇÃO ANTERIOR
w Marcelo Apsan é filho de Bernardo e Giselle
w Rafi Cohen é filho de R. Vico e Calanit Cohen

w Parabéns a Henry e Dinorah Gotlib pelo corte de
cabelo do filho Natan Haim

ANIVERSÁRIOS*
JULHO
Ivo Illoz
Mendi Savoia
Marcelo Ankier
Ricardo Preter
Noriel Eliezer
Yossi Brand
Michel Liberman
Marcelo Copeliovitch
Avi Kuszer
Marcos Klein
Levi Yitschak Benzecry
Carlos Dzik
Chaim Ossowiecki
Jairo Lichewitz
Milton Abramovich
Daniel Azulay
Reuven Abergel
Yaacov Guertzenstein
Jose Isaac Nigri
Luiz Gornstein

3 Tamuz
3 Tamuz
3 Tamuz
4 Tamuz
5 Tamuz
7 Tamuz
7 Tamuz
8 Tamuz
10 Tamuz
11 Tamuz
12 Tamuz
13 Tamuz
14 Tamuz
16 Tamuz
17 Tamuz
17 Tamuz
19 Tamuz
19 Tamuz
19 Tamuz
22 Tamuz

1 jul
1 jul
1 jul
2 jul
3 jul
5 jul
5 jul
6 jul
8 jul
9 jul
10 jul
11 jul
12 jul
14 jul
15 jul
15 jul
17 jul
17 jul
17 jul
20 jul

Marcel Sawaya
Celso Fischer
Ricardo Susyn
Marcelo Rubinstein
Alexander Friedman
Ariel Fridman
Flávio Simeliovich
Shimon Brand
Guilherme Goldenberg
Roberto Leon
Leo Scemes Altman
Ariel Grunkraut
Cheila Sitton
Ariel Rosenthal
Daniel Sendyk
Rafael Frenkel
Ariel Lask
Sharon Wajchenberg
Tishbi Michaan
Marcelo Apsan

22 Tamuz
22 Tamuz
23 Tamuz
24 Tamuz
24 Tamuz
26 Tamuz
26 Tamuz
26 Tamuz
26 Tamuz
27 Tamuz
27 Tamuz
28 Tamuz
28 Tamuz
1 Av
1 Av
2 Av
2 Av
2 Av
3 Av
4 Av

20 jul
20 jul
21 jul
22 jul
22 jul
24 jul
24 jul
24 jul
24 jul
25 jul
25 jul
26 jul
26 jul
28 jul
28 jul
29 jul
29 jul
29 jul
30 jul
31 jul

*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira
7:45 Daniel Eskinazi
Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *
7:45 Yakov Nurkin
Guemará *

AULAS SEMANAIS
DOMINGO
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 *

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

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

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

SEGUNDA-FEIRA

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

10:30 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **
17:30 David Lancry
Preparando-se para o Bar Mitsvá
17:45 Eliahu Stiefelmann
Prédica entre as orações da tarde

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
26de julho.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:
Chassidut
Crianças / Jovens
Farbrenguen
Histórias
Leis Judaicas
Identidade Judaica
28

Mística e Cabalá
Moral e Ética
Porção Semanal
Talmud

18:30 David Lancry
Cteen para meninos pós Bar Mitsvá *
19:15 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico (residência de jovens)
20:00 Eliahu Stiefelmann
Investindo em nosso futuro (jovens)
20:15 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá
21:00 Shamai Ende
Sabedoria do Rebe (residência de casais)

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição (JLI)
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TERÇA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

8:30

7:45

Yossi Alpern
Histórias do Talmud **

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

9:20 Daniel Eskinazi
A Mística do Alfabeto Hebraico **

7:45 Elimelech Katz
Guemará /Shiur Klali *

10:10 Avraham Steinmetz
Conceitos na parashá da semana **

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

11:15 Dovber Nurkin
Salmos **

17:45 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

12:00 Sheila Barzilai
Discursos esotéricos em alto nível **

SHABAT

12:30 Avraham Steinmetz
Lunch & Learn – Faria Lima

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

17:45 Daniel Eskinazi
Prédica entre as orações da tarde
18:00 David Lancry
Preparando-se para o Bar Mitsvá
18:30 Mariana Lancry
Cteen para meninas pós Bat Mitsvá **
20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *

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

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 *
16:10 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal
17:10 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
17:25 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas
17:25 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **

20:00 Dov Pomeroy
Análise geral da porção semanal
20:30 Avraham Steinmetz
Conceitos chassídicos

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

21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

Rab. Avraham Steinmetz: avraham@chabad.org.br
Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com
Rab. David Lancry: davelancry@gmail.com

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

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

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

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

20:00 Eliahu Stiefelmann
Desvendando os Segredos da Torá

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

Rab. Shabsi Alpern: rabino@chabad.org.br
Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br
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Era uma vez...
O RELÓGIO

R

abino Yosef herdou, entre outras coisas, um relógio de seu pai, o Vidente de Lublin.
Quando a shiva (sete dias de luto) pelo seu pai terminou,
ele dirigiu-se a sua casa em Tulchin. No caminho, começou a chover forte, e as estradas ficaram inundadas, tornando impossível prosseguir. Felizmente, ele encontrou
uma estalagem judaica e parou ali até que a tempestade
passasse.
Após três dias a chuva parou, e Rabino Yosef estava pronto para partir. Zev, o estalajadeiro, apresentou-lhe uma
conta que ele não podia pagar. O rabino ofereceu-lhe um
de seus objetos como pagamento, e Zev escolheu o relógio. Pendurou-o num dos quartos da estalagem, deu-lhe
corda, e o relógio começou a funcionar. A cada hora batia
o número correto de repiques.
Zev e sua esposa ficavam encantados ao ouvi-lo badalar, mas com o passar do tempo prestavam-lhe pouca
atenção.
Anos mais tarde um rabino hospedou-se na estalagem e
foi acomodado no quarto onde ficava o relógio.
Naquela noite Zev, não pôde dormir. Do aposento do rabino vinham sons de lindas canções e de uma alegre dança.
E quando o relógio batia a hora, a música ficava ainda mais
animada!
Zev decidiu que pela manhã perguntaria ao rabino o motivo para tamanha alegria.
Na manhã seguinte, o rabino, como que lendo a mente
de Zev, disse:
“Você deve estar se perguntando por que eu estava tão
alegre na noite passada, mas eu lhe pergunto onde você
conseguiu o relógio?
Zev contou-lhe a história de Rabino Yosef.
“Vejo que você não tem ideia de como foi premiado! Esse
relógio pertenceu ao Vidente de Lublin. Reconheci-o assim que o ouvi badalar.”
“Um relógio é um relógio,” resmungou Zev.
“Deixe-me explicar o que é realmente um relógio,” dis-

30

se o rabino. “As pessoas pensam
que é para dizer-lhes quando se
levantar, ir para o trabalho, comer,
dormir. Mas isso é insensato! Elas viveram milhares de anos sem relógios.
“Verdade,” disse Zev, esperando por
mais.
“Um relógio lembra às pessoas de
que há no mundo algo chamado tempo.
Quando D’us criou o mundo, Ele criou o tempo. O ponteiro dos minutos e o das horas nos lembram de que a cada
instante D’us dá vida ao mundo inteiro e nos sustenta.
“Um relógio é de fato algo notável,” concordou Zev.
“Isso não é tudo,” continuou o rabino. “O relógio também
nos lembra de que o tempo passa. Tudo que se perde
pode ser encontrado, exceto o tempo. Quando o relógio
badala, isso nos faz considerar se preenchemos a hora
passada de maneira que valha a pena.”
“Oh, Rabino, quando penso em todas as horas que desperdicei,” lamentou-se Zev.
“Não desanime,” encorajou-o o rabino. “Você sabe que a
palavra em hebraico para hora também significa ‘uma virada ’? Imagine uma pessoa caminhando descuidadamente
por uma estrada perigosa, até que chega a um penhasco.
De repente, percebe onde está e logo dá meia volta. Essa volta o salva imediatamente, antes mesmo que tenha
conseguido dar os passos para longe do perigo. Em uma
hora, ou com uma virada rumo ao caminho certo, a pessoa
pode mudar sua vida inteira.”
“Maravilhoso!” disse Zev, admirado.
“Agora, devo contar-lhe o real segredo desse relógio.
“Ele é excepcionalmente perfeito, pois além de todas as
virtudes já mencionadas, tem um toque muito alegre. Cada batida soa como uma mensagem de boas novas, como
se estivesse nos dizendo que uma hora do Exílio já passou, e agora estamos uma hora mais perto da Redenção,
com Mashiach.”
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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.

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

Fale com Dov Pomeroy: 3087-0305

KIDUSH
BAZAR DO
PROJETO
FELICIDADE
Ajude doando ou comprando
itens novos e usados.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou
flavia@felicidade.org.br

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

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

BCNews_julho31.indd 31

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
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Shacharit 8h05
Minchá 17h30

27

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Rosh Chôdesh

Véspera de Rosh Chôdesh

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

23 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

16 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

9 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

1 AV

20

13

6

29

2 TAMUZ

28

21

14

7

30

SEGUNDA

29 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

Domingo no sítio

22 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

15 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

8 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

1 TAMUZ

DOMINGO

1

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

2 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

24 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

29

22

15

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

3 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

25 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 14h30

Início 5h34
Término 18h01

Jejum de 17 de Tamuz

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

18 TAMUZ

8

11 TAMUZ

17 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

10 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 14h30

Hilula do Rebe
Farbrenguen

4 TAMUZ

9

2

30

23

16

QUARTA

3 TAMUZ

TERÇA

JULHO 2014

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

4 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

26 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

19 TAMUZ

31

24

17

10

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h24
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

5 AV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h21
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

27 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h18
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

20 TAMUZ

1

25

18

11

Shacharit 9h30
Minchá 17h10
Pirkê Avot 3
Término 18h20

Shabat Chazon
Parashá Devarim

6 AV

Shacharit 9h30
Minchá 17h05
Pirkê Avot 2
Término 18h17

5

19

12

2

26

Abençoamos o mês de M. Av

Tehilim
Parashá Mass’ê

28 TAMUZ

Shacharit 9h30
Minchá 17h05
Pirkê Avot 1
Término 18h14

Parashá Matot

21 TAMUZ

Shacharit 9h30
Minchá 17h
Pirkê Avot 6
Término 18h12

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

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Parashá Pinechas
Libertação do Rebe Anterior

14 TAMUZ

Libertação do Rebe Anterior

4

Shacharit 9h30
Minchá 17h
Pirkê Avot 5
Término 18h09

Parashá Balac

7 TAMUZ

SÁBADO

13 TAMUZ

3

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h12
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

6 TAMUZ

SEXTA

12 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

5 TAMUZ

QUINTA

