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Esta edição é dedicada ao Rebe, 

cujos ensinamentos e exemplos 

são uma infi ndável fonte de vida 

para toda a humanidade. Que 

possamos continuar no seu cami-

nho e completar a missão que ele 

nos confi ou; fazer o mundo ciente 

da iminente Redenção e preparar 

o ambiente para que esse ideal 

possa concretizar-se. Conhecido 

mundialmente como “o Rebe”, 

R. Menachem Mendel Schneer-

son, de abençoada memória, as-

sumiu a liderança do movimento 

Chabad-Lubavitch em 1950 esta-

belecendo uma re de mundial de 

instituições educacionais, sociais 

e religiosas que transformaram o 

cenário judaico pós Holocausto. 
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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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Em breve (Guimel Tamuz, este ano 1º de julho) fará 20 anos desde o falecimen-

to do Rebe. “E ele recusou-se a ser consolado”, diz a frase na Torá do patriarca 

Yaacov sobre seu filho Yossef. A natureza humana parece tornar impossível 

superar a perda de um ente querido.

Por que, então, com a passagem do tempo, aprendemos a aguentar? Porque 

um decreto Divino faz com que um falecido seja esquecido. No que diz respeito 

a Yossef, porém, como ele não tinha realmente morrido, esse decreto não fez 

efeito, e sua perda continuou tão difícil de encarar como foi no primeiro dia.

Centenas de milhares de pessoas em todo o mundo sofreram uma perda pela 

qual se recusam a ser consoladas. Sempre que um chabadnik fala com outro, é 

quase natural que a conversa se volte para aquele três de Tamuz. E quando os 

chassidim se sentam para um farbrenguen, quando deixam cair suas barreiras 

e conversam entre eles, sobre o que falam? O Rebe.

Por que não podemos ser consolados? Porque o Rebe ainda está conosco; ele 

não partiu.

Não estou falando no sentido físico. Rasgamos nossas roupas, e o kadish foi 

recitado, porque era o exigido pela lei. Mas o que aconteceu não deu um fim 

ao nosso relacionamento com o Rebe. Pelo contrário, como declara o Zohar, 

após o seu falecimento, a presença de um tsadic é mais poderosa que durante 

sua vida.

O que isso significa? As multidões que tiveram encontros pessoais com o Rebe 

mencionam a intensidade de sua concentração, como elas sentiam que a aten-

ção dele estava inteiramente concentrada nelas.

Talvez o que o Zohar esteja dizendo é que hoje, como ele não está mais confi-

nado ao plano físico, podemos abordá-lo o tempo todo.

Os emissários do Rebe (os shluchim) espalhados pelo planeta permaneceram 

em seus postos, e nestes vinte anos centenas e centenas de novos jovens casais 

saíram para expandir ainda mais a obra do Rebe com programas inovadores.

Após a morte de seu sogro, o Rebe Anterior, o Rebe pediu aos seus seguido-

res que continuassem lhe escrevendo pedindo bênçãos. “Ele encontrará uma 

maneira de comunicar sua resposta”. Essa também tem sido a experiência de 

milhares de pessoas; elas têm sido capazes de sentir uma conexão contínua 

com ele. 

A peteca não vai cair
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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 – 17h30
2º minyan de Arvit – 20h15

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h30

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
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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 17H30  w Natalio Rubinsohn (nascimento da neta Stella)

 wMarly Wolk (yahrtzeit do pai David ben Isac e marido 

Abrão ben Mordechai)

 w Hilton Kuperman (yahrtzeit do pai Yechiel ben Tsvi Ariel) 

 w Luis Steinecke (yahrtzeit do pai Israel ben Avraham)

 w Nathan e Daisy Maltz (aniversário do filho Iacov)

 w Sidney Mandelman e família (yahrtzeit do pai Natan ben 

Tuvia)

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH

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

O Beit Chabad  apresenta 

Curso Internacional

para Teens (meninas)

em português

12 a 17 anos

v”c

Terças-feiras Das 18h30 às 19h30

Aulas interativas com temas intrigantes, 

atuais e instrutivos às jovens, 

para que aprendam mais sobre si mesmas

Visita a entidades carentes 

e beneficentes.

Passeio no fim do mês
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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

aconteceu

ROSH CHODESH
O grupo reuniu-se para ouvir palavras do Rabino Dubi 

Nurkin sobre o significado de Rosh Chôdesh, o novo mês 

judaico, Iyar, que se iniciava naquele dia. Com o frio  que 

fazia, foi servida uma sopa quentinha, que caiu muito bem.

CINEMA
Mais de trinta senhoras assistiram “Uma Família em Tó-

quio”, do diretor Yóji Yamada, de 82 anos. Com mensa-

gem profunda e linguagem intimista, foi considerado o 

melhor filme pelo British Film Institute.

LAG BAOMER 1
A data do encontro coincidiu com Pêssach Sheni, quando 

Rabino Daniel Eskenazi falou sobre a Festa de Lag Bao-

mer, que seria comemorada quatro dias depois com fo-

gueiras, desfiles e muita alegria.
 

LAG BAOMER 2
A festa foi celebrada no sítio em S. Lourenço da Serra, 

onde as senhoras tiveram um dia repleto de atividades. O 

transporte foi providenciado pelo Chá da Tarde. O passeio 

ofereceu tour de trenzinho pelo sítio, trabalhos manuais 

orientados por Sônia, fogueira e sorteios.

DEPOIMENTO DE UMA PARTICIPANTE

MIRIAM ZALCMAN 

Nasci na Polônia em 

1933. Perdi minha família du-

rante a Segunda Guerra Mun-

dial. Em 1950 fui para Israel, 

onde casei-me.

Morávamos em uma 

casa bem simples, de lona, 

que chama va-se Mabarà. Es-

távamos sem trabalho, e a 

comida não era suficiente. Meu cunhado morava 

no Brasil, então decidimos vir para cá.

Começamos trabalhando em uma oficina e 

depois abrimos nosso próprio comércio.

Tenho três filhos e noras maravilhosos e mui-

to queridos, que me deram seis lindos netos.

Estou sempre fazendo algo, e isto me faz mui-

to bem. Sou voluntária na UNIBES há oito anos e 

participo de muitas atividades da melhor idade. 

O Chá da Tarde me foi indicado pela Sara Kurc, a 

quem sou muito grata por isso. 

Moro no Bom Retiro, e procuro levar ami-

gas comigo aos encontros no Beit Chabad. Gosto 

muito da Vanessa, que é como se fosse uma filha 

querida.
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cteen

AGORA ELAS TAMBÉM
As aulas de Cteen para meninas são muito dinâmicas e 

participativas. As garotas, assim como os garotos, ga-

nham cadernos nos quais fazem os exercícios e escrevem 

a mensagem que querem levar de cada tema (foto aci-

ma). Para comemorar o primeiro mês de aulas do Cteen 

feminino, o passeio foi ao restaurante japonês Metzuyan. 

As jovens se entrosaram muito bem, formando um grupo 

divertido e unido. Contato: malancry@gmail.com / 98889-1908

PODER JOVEM
Os rapazes do Cteen do Beit Chabad Central, junto com 

o grupo da sinagoga Knesset Israel, acompanhados pelo 

Rabino Avraham Stiefelmann, celebraram a data de Lag 

Baomer de maneira muito divertida e original no parque 

Hot Zone, do Shopping Morumbi (fotos ao lado).

Para o próximo mês está programada uma visita à Institui-

ção Beneficente Israelita Ten Yad, onde eles terão a opor-

tunidade de conhecer e colaborar com essa entidade, que 

há anos vem ajudando famílias carentes de nossa comuni-

dade. Esse é o poder da juventude. Venha participar você 

também. Contato: davelancry@gmail.com / 98889-0328

LAG BAOMER

Cerca de duzentas pessoas vieram prestigiar a festa de Lag 

Baomer realizada em 17 de maio (18 de Iyar), motsaei Sha-

bat no Beit Chabad Central. O evento celebrou o encontro 

entre amigos e foi comemorado com danças e música ao 

redor da fogueira, com cachorro-quente, picolés etc. Rabino 

Dani Eskenazi entoou, acompanhado por todos, a tradicio-

nal melodia de Rabi Shimon Bar Yochai.
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ATÉ O ÚLTIMO JUDEU
 DA CROÁCIA

Pertencente à península balcânica, a República da Croácia, a su-

deste da Europa, já fez parte da Iugoslávia. Banhado pelo Mar 

Adriático, o país possui cerca de 4,5 milhões de habitantes e vive 

atualmente um vigoroso crescimento econômico, sustentado essencial-

mente pelo turismo. 

Os primeiros judeus chegaram lá há 500 anos e estabeleceram-se princi-

palmente nas cidades praianas. Parte deles é de origem ashkenazi, mas 

há também os sefaradim, originários da expulsão da Espanha. Com o pas-

sar dos anos muitos mudaram-se para a capital, Zagreb. Antes do Holo-

causto viviam 34 mil judeus no país, mas infelizmente os croatas alia ram-

se aos nazistas e mataram muitos deles. 

Combinação perfeita entre história, cultura e natureza, o país 

atrai gente do mundo inteiro, e os turistas judeus encontram 

lá uma casa Chabad de braços abertos para recebê-los

8 BC NEWS

chabad no mundo

No alto, Dubrovnik, onde o casal de emissários R. 
Pinchas e Raizel Zaklas recebem no verão turis-
tas do mundo todo para refeições de Shabat. Eles 
instalaram-se em  Zagreb há 10 anos
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Há 10 anos, quando o emissário de Chabad Rabino Pini Zaklas e sua esposa 

Raizel foram para lá, a população judaica não passava de seis mil. O casal de 

israelenses foi conhecer o país e nunca mais saiu de lá. Hoje eles têm dois 

filhos gêmeos de 9 anos, uma menina e um menino mais novos.

“Desde a Segunda Guerra Mundial nenhum rabino veio para cá. Quando che-

gamos, encontramos uma comunidade sem vida, a situação dos judeus era 

muito ruim, sem grandes bases religiosas”, conta Rabino Zaklas. “Nossa mis-

são é transmitir-lhes que é possível ser judeu até na Croácia. Isso exige uma 

luta diária, mas cada conquista é o combustível para continuar com mais âni-

mo e forças renovadas”, declara.

O casal começou com atividades para os jovens e posteriormente para os pe-

quenos. Eles fundaram um jardim 

de infância que hoje é frequenta-

do por 30 crianças, e uma escola, 

atualmente com 60 alunos. Rai-

zel é responsável pela escola e 

pela programação pós-escolar. 

Além disso, ela formou um gru-

po de senhoras que conta com a 

participação de aproximadamen-

te 130 mulheres. Nas festividades 

judaicas, o casal organiza eventos 

que reúnem 300 pessoas.

“No verão, nos meses de julho 

e agosto, muitos turistas judeus 

vindos de todas as partes do 

mundo visitam a Croá cia, e nes-

sa época abrimos uma casa na 

“Cada conquista é o combus-

tível para continuar com mais 

ânimo e forças renovadas”

R. Pini Zaklas

9 BC NEWS

No alto, acendimento público em Chanucá 
ao lado do prefeito de Zagreb, Milan Bandic. 
Abaixo, evento de Purim no Beit Chabad com 
leitura da meguilá e refeição festiva

BCNews_junho30.indd   9 5/26/14   12:52 PM



cidade de Dubrovnik (onde está situada a segunda sinagoga mais antiga 

da Europa) para fazer as orações e servir-lhes as refeições de Shabat”, 

explica o rabino.

“Estamos nos preparando para construir o primeiro micvê da Croácia. 

Hoje ainda temos que viajar para outros países, como Hungria e Áustria, 

que ficam aproximadamente a oito horas de trem. E atualmente há 40 

mulheres dispostas a fazer a mitsvá do micvê. O problema é que não te-

mos dinheiro, pois a comunidade encontra-se em situação financeira pre-

cária e gostaríamos muito de receber ajuda para isso.”, desabafa.

De todas as almas judias croatas, o casal já mantém contato com duas mil 

delas, inclusive com as muitas famílias assimiladas, com quem se rela-

ciona muito bem, sem distinção. Ao longo dos anos, cerca de 20 jovens já 

viajaram para Israel para estudar em instituições de ensino ortodoxas, e 

parte delas casou-se, graças a D’us, e ergueu lares judaicos.

“Sem dúvida, sentimos muita falta dos nossos familiares  e amigos de 

Israel, mas graças à Internet, estamos sempre conectados com eles”, diz 

Raizel. Os filhos do casal estudam on-line na escola criada pelo Chabad 

para atender as crianças que não dispõem de ensino judaico na localidade 

em que se encontram. 

Quando perguntados sobre o prazo da sua missão, Pini e Raizel são taxa-

tivos: “Ficaremos até a chegada de Mashiach ou até o último judeu deixar 

a Croácia”.

10 BC NEWS

Acima, a capital Zagreb. Abaixo, a Antiga Sina-
goga em Dubrovnik, a sinagoga sefaradi mais 
antiga em uso no mundo, estabelecida em 1352. 
Hoje funciona também um museu judaico.

chabad no mundo

Para homens e mulheres. Entrada franca, na Rua Melo Alves, 580 
Informações: (11) 3081-3081 | www.chabad.org.br

No vigésimo aniversário 
do passamento do Rebe, 
venha explorar conosco 
a abordagem inovadora 

dele para a vida 
judaica e a profunda 
transformação que 

continua a fazer até hoje.

Terça-feira 
1º de julho, às 20h
Farbrenguen no 
Beit Chabad Central

Convidado Especial:
Rabino Disraeli Zagury
Diretor do Beit Chabad de Belém

• Apresentação de vídeo
• Coral infantil
• Depoimentos
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O impacto pessoal que
ele causou no mundo
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As mudanças estão acontecendo ao nosso redor 

tão rapidamente que é reconfortante saber que 

existem coisas em nossas vidas e no mundo que 

são estáveis  . Eram assim ontem, são as mesmas hoje e 

continuarão amanhã. 

Essa consistência pode ser encontrada na afirmação do 

Rebe de que a nossa geração é a última do exílio e a pri-

meira que experimentará a redenção tão esperada por 

toda a humanidade.

Muito antes de o Rebe ter aceito a liderança do movimen-

to Chabad-Lubavitch há mais de 60 anos, seus pensa-

mentos já estavam absorvidos pela ideia de Mashiach e 

a Redenção.

Em 1956, em uma carta ao então presidente de Israel Yit-

zhak ben Tzvi, o Rebe escreveu: “Desde o dia em que fui 

para o ensino fundamental e mesmo antes, a imagem da 

Redenção final começou a se formar na minha mente - o 

resgate dos judeus de seu último exílio, a Redenção de 

tal forma que por meio dela serão entendidos os sofri-

mentos do exílio, os decretos e a destruição ... e naquele 

dia tudo será de tal forma compreendido que de pleno 

coração diremos: ‘Obrigado, D’us, por ter me castigado’”.

O fio que conduz todos os endereços públicos do Rebe 

é a união para fazer outra mitsvá, para estudar um outro 

conceito da Torá, esperar e orar com um pouco mais de 

sentimento a fim de apressar a Redenção.

Esse esforço se intensificou quando o Rebe, com sua 

visão profética, citou um antigo texto judaico: “o tempo 

para a Redenção chegou”, um tempo de paz, prosperida-

de, harmonia e conhecimento, um mundo perfeito.

Dia após dia, o Rebe disse que estamos no limiar da Re-

denção. Ele apontou para eventos acontecendo em todo 

o mundo, para os avanços tecnológicos como indicações 

ou precursores da Era Messiânica. 

O Rebe encorajou a todos: “Abram os olhos” para a reali-

dade da Redenção. Façam da Redenção a sua realidade.

CERTAS COISAS
           NUNCA MUDAM

especial rebe

Um dos mais proeminentes líderes religiosos da nossa era, o Rebe 
tocou a vida de inúmeros indivíduos e continua vivo por intermédio 
de seus ensinamentos visionários e do trabalho de seus emissários a 
quem incumbiu de levar a luz do judaísmo a todos os cantos do planeta
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“Não conheço ninguém que tenha deixado o Rebe sem ter 
sido profundamente afetado, se não transformado, pelo en-
contro. O tempo na presença dele passa num ritmo diferente. 
Você se sente inspirado, auto-examinado, você é levado a se 
perguntar sobre a busca pelo significado que deveria ser o seu. 
Na presença dele nada é superficial, nem artificial, você chega 
mais perto do seu centro interior de gravidade.”
Elie Wiesel
Escritor, sobrevivente do Holocausto e ganhador do Prêmio Nobel da Paz

“O Rebe disse-me… lembre-se de que num lugar de total 
escuridão, se você acender uma pequena vela, sua preciosa 
luz será vista por todos. Sua missão é acender uma vela pela 
verdade e pelo povo judeu… é isso que tenho tentado fazer 
desde então, e é isso que todos somos convidados a fazer.”
Binyamin Netanyahu
Primeiro Ministro de Israel em discurso na Assembleia Geral da ONU

“Há trinta e cinco anos tive o 
privilégio de encontrar o Rebe. 
Para mim foi uma das maiores 
honras e experiências educati-
vas da minha vida.”
Alan Dershowitz
Advogado, jurista, escritor e comenta-
rista político

“Fui tocado por um dos maiores 
líderes judeus, não apenas da nos-
sa época, mas de todos os tem-
pos… O Rebe foi meu sistema de 
navegação via satélite, mostran-
do-me aonde e como ir.”
Rabino Jonathan Sacks
Rabino Chefe Emérito do Reino Unido
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DO CORAÇÃO 
DE UMA 
CRIANÇA

especial rebe

Relatado por Malka Touger
Educadora e escritora, lecionando para crianças e adultos

Querido Rebe

Gostaria de dizer que sinto muito por não ter ido mais 

cedo ao ohel. Eu tinha medo de ir. Não sei por quê. Mas 

estou arrependido, porque agora que estou aqui, dizendo 

Tehilim e escrevendo esta carta, não me sinto amedronta-

do. É bom ficar perto do senhor, Rebe.

Não parei de dizer ‘gutte nacht Rebe’ após Guimel Ta-

muz, a data de seu falecimento. Quando meu primo (ele 

não é Lubavitch) me ouviu dizer isso após a leitura do 

Shemá, perguntou-me: “Por que continua falando isso? 

Você não pode vê-lo mais.” Respondi-lhe que sinto que 

ele está comigo o tempo todo, e que posso vê-lo quando 

fecho os olhos.

Minha mãe contou-me uma história sobre um chassid do 

Rebe Anterior que certa vez chorou e disse que sentia 

muita falta dele. O senhor orientou-o a se concentrar no 

rosto do Rebe Anterior e imaginá-lo na frente dos seus 

olhos. Eu não preciso me concentrar muito. Imagino o se-

nhor na minha frente o tempo todo.

Rebe, penso muito no senhor. Todas as crianças o fazem. 

O senhor sempre mostrou que pensa muito sobre nós. 

Meus pais têm amigos que são chassidim de outro Rebe, 

e seus filhos sempre costumavam nos dizer: “Vocês têm 

muita sorte. Seu Rebe é um Rebe também para crianças. 

O nosso é principalmente para adultos.” Talvez seja por 

isso que é fácil para mim sentir que o senhor está comigo 

o tempo todo.

Num Shabat, tivemos um convidado de Kentucky. Ele 

dizia: “Sou um bom judeu no coração. Tenho minha re-

ligião no coração.” Eu não compreendia bem o que ele 

estava dizendo, porque você tem de colocar uma kipá 

sobre a cabeça, não em seu coração. Mas pensei que as 

palavras dele eram exatamente para mim. Tenho meu 

Rebe no meu coração. É assim que me sinto. O Rebe que 

está em meu coração diz para eu fazer coisas boas. Fico 
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     Sinto que o senhor está comigo o tempo todo, 

e que posso vê-lo quando fecho os olhos

me perguntando se o senhor está feliz com as coisas que 

estou fazendo.

Desde Guimel Tamuz, creio que comecei a entender mui-

to mais sobre a palavra p’nimiyut. Ouvi-a muitas vezes nos 

farbrenguens. Perguntei ao meu pai o que significava, e 

ele disse “fazendo parte de seu interior.” Eu não estava 

bem certo se compreendia, mas agora estou começando 

a captar. Fiquei tão acostumado com o que sempre acon-

tecia no 770 para nós, crianças, que foi fácil sentir-me pró-

ximo e conectado. Agora tenho de me esforçar mais, ou 

talvez deva dizer mais profundamente. E sei que não bas-

ta apenas pensar. Rebe, quero que saiba que estou ten-

tando, e peço ao senhor uma brachá para que eu consiga. 

Rebe, não quero que pense que com o passar do tempo 

estamos ficando mais acostumados a isso. De maneira 

alguma.

Meu pai estava estudando um discurso conosco e nos dis-

se que certa vez o senhor estava falando sobre querer a 

vinda de Mashiach e perguntou: “Vocês todos não querem 

que venha a Gueulá (redenção)? Então a Ressureição dos 

Mortos acontecerá e poderemos ver o Rebe Anterior…”

Oh, Rebe, se o senhor soubesse, e certamente sabe, o 

quanto queremos vê-lo novamente.

Há pessoas aqui que estão ao pé do seu túmulo, choran-

do. E espero que não se importe se ficar um pouco mo-

lhado, porque algumas lágrimas caem ali  (algumas delas 

são minhas). Mas Rebe, quero que saiba que o senhor nos 

treinou bem no Tsivot Hashem. No exército, os soldados 

nem sempre veem o comandante. Provavelmente eles 

não o veem muito, mas sabem que está ali, fazendo o que 

tem que ser feito, e os soldados fazem o que têm de fa-

zer. Sei que estamos trabalhando juntos. Pude ver isso na 

foto onde o senhor está saudando o menino que usa um 

chapéu do Tsivot Hashem [foto no alto à direita]. O senhor 

nos mostrou que faz parte do nosso exército – tanto um 

comandante como 

um soldado como 

um de nós. E meu 

tio em Israel nos 

contou que soldados da mesma divisão sempre mantêm 

contato entre eles.

Rebe, ouvi adultos tentando explicar uns para os outros, 

sobre o que o senhor disse, quis dizer e sobre o que signi-

fica estar conectado com o senhor. Há tantas coisas sobre 

o senhor que não posso explicar. Como minha tia Chaya 

que de repente se recuperou de uma doença grave após 

sua brachá.

Ou meu Zeide que ficava tão cansado após esperar na fila 

dos dólares durante meia hora, mas o senhor ficava mui-

to mais tempo. Creio que o senhor queria que estudás-

semos mais e fizéssemos mais e explicássemos menos. 

Prometo que farei o melhor possível. 

Quero contar-lhe sobre as redações que escrevemos na 

aula sobre ‘Nosso Rebe’. Acho que o senhor ficaria con-

tente ao ler os títulos que as crianças deram às redações. 

Vou listar algumas delas: ‘Um pai carinhoso’,’Meu amigo 

mais fiel’, ‘Um grande comandante’, ‘O professor mais pa-

ciente’, ‘O melhor conselheiro do acampamento’.

Rebe, para mim o senhor é tudo isso, e ainda mais. Es-

tou pedindo sua brachá para que eu seja pelo menos seu 

chassid.

Quero que saiba que ainda conto com o senhor,  e pode 

sempre contar comigo. E pode contar com Zalmy, Yossi 

e minha irmã Chaya Mushka e sua amiga Chani, e com to-

dos nós, soldados do Tsivot Hashem.

Estamos fazendo tudo que podemos para que venha a 

Gueulá. Estou lhe pedindo uma brachá para que tenha-

mos sucesso em nossa missão.

Menachem Mendel ben Sora

BCNews_junho30.indd   15 5/26/14   12:52 PM



16 BC NEWS

Semana passada ocorreu novamente um episódio 

que tem se repetido por inúmeras vezes: um jo-

vem revoltado ao saber que não poderia casar-se 

com uma judia. “Estudei em escola judaica, fiz bar mitzvá, 

falo hebraico, fui para Israel ser voluntário, todos os meus 

amigos são judeus, e agora vocês me dizem que não sou 

judeu porque a conversão da minha mãe não foi correta?” 

Fora de si, ele esbravejou: “Isso é discriminação, vocês 

são preconceituosos!” 

Compreendo sua frustração e solidarizo-me com o rapaz, 

mas, para os religiosos judaísmo não é uma nacionalida-

de, não se trata de tradição, também não é uma cultura, 

nem uma raça. Ser judeu é pertencer a uma família, faz 

parte do DNA espiritual, e simplesmente não há como 

produzir isso. 

Lembro-me das palavras do Rebe sobre conversão. “De-

pois que uma pessoa se converte, devemos reconhecer 

que o que de fato houve não foi uma conversão. Não exis-

te isso de conversão – a palavra conversão supõe uma 

mudança – e não ocorreu qualquer mudança com esse 

indivíduo.”

O Rebe continua a explicação da seguinte maneira: em 

hebraico há palavras e seus antônimos que invariavel-

mente originam-se de raízes distintas. Por exemplo, um 

servo que se tornou livre é eved shenishtachrer, diferentes 

raízes para eved (servo) e nishtachrer (libertado). Ou como 

o Rebe disse, “um homem pobre que ficou rico” – “oni 

shenish’asher”: novamente duas raízes: oni (um homem 

pobre) e ashir (rico). Mas quando se trata de conversão, 

sempre consta ger shenitgaier; as raízes são idênticas, o 

que significa um convertido que se converte em vez de 

goy shenitgayer (um gentio que se converte).

Portanto, quando uma conversão se dá de acordo com a 

lei judaica, devemos entender que trata-se de uma alma 

que sempre foi judia. Nada foi convertido, nada mudou. 

Por razões conhecidas pelo Todo-Poderoso, essa alma 

esteve encarcerada na conjuntura de uma mãe não-judia, 

e esse é o seu teste, a sua missão. Como há uma centelha 

judaica dentro dela que busca ser judia, após sua conver-

são reconhecemos que ela sempre foi judia.

Segundo o Código de Leis do Judaísmo, somos exorta-

dos a honrar um convertido mais do que um indivíduo que 

nasceu judeu, pois sua alma passou por uma prova muito 

mais rigorosa. O Rebe afirmava que um candidato à con-

versão deveria ser encaminhado a um rabino  versado nas 

leis de conversão, pois saberemos se aquela alma é de 

fato judia somente quando a conversão é feita de acordo 

com a lei judaica.  Esse é o único mecanismo externo de 

que nós, mortais, dispomos para entender algo de natu-

reza espiritual, se a alma é ou não judia, pois se a con-

versão não for “casher”, i.e. feita em conformidade com a 

lei – halachá, jamais saberemos. Não é justo para com o 

próprio “convertido”, pois nem mesmo ele saberá quem 

realmente é. 

Uma velha piada ilustra bem a questão. Em Portugal, du-

rante a inquisição, quando muitos judeus foram obrigados 

a converter-se ao catolicismo para salvar suas vidas, numa 

certa sexta-feira santa, o bispo resolveu bater à porta de 

Jacó para verificar se ele estaria descumprindo a proibi-

ção de comer carne naquela noite. Ao surpreender toda 

QUEM É O VILÃO?
A CRISE DA CONVERSÃO

reflexão
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a família tomando sopa de galinha, o bispo perguntou: 

“Jacó, você não sabe que comer galinha hoje é peca-

do?” Ao que o ‘cristão-novo’ respondeu: “Mas senhor, 

isto é peixe!”. “Como ousa enganar-me? Isto tem asas, 

penas, bico... é galinha”. Mas Jacó insistiu: “É peixe.” 

“Como você pode afirmar que é peixe?”, perguntou o 

bispo. Jacó respondeu: “Lembra-se de quando o se-

nhor nos borrifou com água benta e declarou que de 

agora em diante somos cristãos? Fiz o mesmo com 

a galinha, joguei água benta nela e disse: daqui para 

frente você é um peixe!”

Não reconhecer uma conversão que não foi feita se-

gundo a halachá não é discriminação e muito menos 

preconceito por parte daquele que não a reconhece. 

Imaginemos a seguinte situação: um amigo seu, corre-

tor de seguros, lhe vende um plano de saúde. Ele lhe 

garante que você terá direito a tratar-se nos melhores 

hospitais, inclusive no Albert Einstein. Você acredi-

ta nele, paga as mensalidades pontualmente por 20 

anos, até o dia em que fica doente e vai ao Hospital Al-

bert Einstein à procura de tratamento. “Com este pla-

no você não tem cobertura aqui”, é o que lhe dizem lá. 

Revoltado, você grita furioso: “Paguei a vida inteira, e 

agora, quando eu mais preciso, vocês me abandonam? 

Isso é discriminação e preconceito!” 

Pensemos juntos: de quem é a culpa? Do hospital ou 

do vendedor de seguros? Do rabino tradicional ou de 

quem oferece uma “conversão com desconto” sem 

alertar o candidato sobre um crescente segmento de 

escolas, sinagogas e judeus que não a aceitam?

Dizem que a continuida-

de judaica está passan-

do por dificuldades.

Chabad se empenha 

para garantir que isso 

não ocorra. 

Seja nosso parceiro, 

apoie seu Chabad local. 

Onde a vida judaica  

acontece!

Por R. Avraham Steinmetz

Quando uma conversão se dá de acordo com 
a lei judaica, devemos entender que trata-se 
de uma alma que sempre foi judia
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Projeto Felicidade 
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Fone/fax: 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br

Hoje somos em quatro pessoas na família, pois nosso 

Gabriel se foi quando a Isabella tinha 7 anos. Ele nasceu, 

ficou cinco dias na UTI e morreu. Tinha sindrome de Pa-

tau, incompatível com a vida. Bella e nós sofremos muito. 

Bem, a minha Gi veio depois de mais ou menos um 

ano do Gabriel. Maravilhosa, nasceu em 3 de maio. Minha 

outra filha, Bella, em 4 de maio, mas não foi nada plane-

jado, pois eu tinha muito medo de sofrer de novo. 

Hoje a Gi tem 7 anos, acreditem, e descobrimos que 

a Bella tem Linfoma de Hodgkin que se apresenta no es-

tágio 3B, sendo que o último estágio é o 4. Nossa luta se 

inicia a partir da descoberta na consulta com o pediatria, 

comprovada dois dias depois com o oncologista. 

Fomos parar no GACC onde tudo se confirmou. Exa-

mes, picadas, médicos... É não tem jeito, é câncer mesmo. 

Após a biópsia, a previsão: “Você vai poder sair hoje 

ou amanhã… “ 

Nada disso: ficamos dez dias no hospital! Quase mor-

reu na UTI por três vezes… “Vamos lá, minha filha, acre-

dita! Vai dar certo… tenha fé!” 

O tratamento levará cerca de um ano (químio) e de-

pois rádio, mas eu peço a D’us que cure a minha filha, pois 

Ele tudo pode! Estamos no quinto ciclo; está quase aca-

bando. 

Depoimento da Família Pisciotta 

‘Projeto Feli ci da de, o que é isso?’ Perguntei à Micheli 

no GACC. E ela: “Vocês verão…” 

Ela nos inscreveu para participarmos do dia 3 a 7 de 

fevereiro! Que legal. 

Mas no domingo, véspera da viagem, Isabella perde 

uma musa inspiradora de 26 anos, linda, com três filhos 

pequenos, que estava internada aqui em S. Paulo, lutan-

do contra o câncer. Pensamos em não ir mais ao passeio 

do Projeto. 

Aqui estamos rindo, passeando, fazendo novos ami-

gos. Quarta-feira chegamos do passeio, e a Bella abre o 

Facebook. Qual a surpresa? João Guilherme, o melhor 

amigo dela no hospital, faleceu. 

Tristeza profunda, que vontade de ir embora. Mas não 

vamos desistir, continuamos a nossa luta, porque temos 

pessoas como vocês, que com certeza já tiveram muitos 

altos e baixos na vida e estão aqui para nos ajudar a levan-

tar-nos e acreditar que vale a pena continuar. 

Agora acordei triste, mas tenho motivos para isso. 

Tantas perdas, sofrimento, tanta incerteza, tanto medo… 

Hoje chegou 7 de fevereiro e temos que ir, com um aper-

to no peito, mas com a certeza de que nada é por acaso. 

Penso que se a Bella não estivesse passando por esse 

problema não teríamos a chance de conhecê-los. Triste 

seria não ter a chance de fazer novos amigos.

Acompanhe o site: www. felicidade.org.br
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TORTA DE RICOTA
COM DAMASCO

GASTRONOMIA Por Dorothea Piratininga

 

 

Para a massa

w 180 g de farinha de trigo

w 120 g de manteiga

w 50 g de açúcar

w 100 ml de creme de leite fresco

w 2 gemas de ovo

w 1 colher de chá de fermento em pó

Para o recheio:

w 120 g de açúcar 

w 3 gemas de ovo

w 2 colheres de chá de essência   

 de baunilha

w 2 claras de ovo

w 600 g de ricota

w 200 ml de creme de leite fresco

w 40 g de uva-passa branca 

w Raspas da casca de 1 limão

 Para a cobertura:

w 3 claras de ovo

w 90 g de açúcar

w 250 g de geleia de damasco 

INGREDIENTES

Reúna todos os ingredientes da massa em uma tigela. Agregue 

com a mão até obter uma massa homogênea e deixe-a descansar 

por 20 minutos.

Forre uma assadeira retangular de 35 x 23 cm com a massa, 

faça alguns furos nela com a ponta de um garfo e leve-a ao forno 

preaquecido a 180 ºC. Retire-a após 10 minutos. Deixe esfriar. 

Bata as gemas e o açúcar para o recheio. Acrescente a essência 

de baunilha, a ricota, o creme de leite e as raspas da casca do limão.

Bata as claras em neve e agregue delicadamente ao creme. 

Adicione as passas. Cubra a massa pré-assada com esse creme e 

leve ao forno preaquecido (180 ºC) por cerca de 20 minutos. Deixe 

esfriar. Espalhe a geleia sobre a torta.

Bata as claras da cobertura em neve. Acrescente o açúcar 

aos poucos e continue batendo. Quando estiverem bem firmes, 

coloque-as no saco de confeitar e faça tiras horizontais e verticais 

sobre a geleia, formando uma grade. 

Leve ao forno preaquecido a 100 ºC para que as claras sequem, 

formando um suspiro mole (20 a 25 minutos).

Esqueça o cheesecake de 

sempre e surpreenda neste 

Shavuot com esta receita linda 

de se ver e saborear

F
ot

o:
 Y

ig
al

 C
ot

te
r

MODO DE PREPARAR
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L
otado de passageiros, o navio singrava o mar calmamente. A bordo, um grupo de 

comerciantes falava em voz alta, cada um gabando-se mais que o outro sobre o 

valor de suas mercadorias. 

A poucos metros havia um homem sentado em um banco, calado. 

“Que tipo de produto você está levando?”- perguntaram-lhe. 

“O mais valioso do mundo” – respondeu, sorrindo. 

“Mostre-nos!”- pediram eles. 

“Vocês não entenderiam seu valor, pois jamais viram um bem como esse, mas acreditem, 

é o melhor que há.”

Os mercadores procuraram por todo o navio, mas não encontraram nenhum volume que 

pudesse pertencer àquele homem. Concluíram que ele nada possuía, então riram dele 

com desprezo.

Subitamente, ouviu-se um grito desesperado: “Piratas!”. 

Antes que pudessem reagir, os ladrões do mar saltaram ao convés e em poucos minutos 

transferiram tudo para a embarcação deles. E os passageiros ainda deveriam sentir-se 

afortunados por não terem sido levados como escravos.

Dias depois o navio chegou ao porto, e os viajantes finalmente pisaram em terra firme. O 

homem que afirmara possuir a mercadoria mais valiosa foi até a yeshivá da cidade, onde 

logo foi reconhecido como um grande rabino e profundo estudioso de Torá, sendo rece-

bido com todas as honras.

Enquanto isso os comerciantes, destituídos de todos os seus bens, vagavam pelas ruas, 

batendo de porta em porta pedindo comida. Quando chegaram à casa do rabino, logo 

reconheceram seu companheiro de viagem. 

“Lembra-se de nós? Éramos prósperos mercadores, e agora perdemos tudo. Por favor, 

converse com os líderes da sua comunidade e peça-lhes que nos ajudem” - imploraram.

O rabino prometeu atendê-los. Antes que partissem, comentou: 

“Agora vocês compreendem o que eu quis dizer quando afirmei que minha mercadoria 

era a mais valiosa do mundo...”

O que os piratas nao levaram
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Respostas na página 27

Palavras Cruzadas

Il
us

tr
aç

ão
 L

ea
nd

ro
 S

p
et

t

5 letras
BORDO
NAVIO
PORTO

6 letras
CIDADE
VIAGEM
VOLUME

7 letras
PIRATAS
VALIOSO

8 letras
DESPREZO
ESCRAVOS

9 letras
VIAJANTES

10 letras
AFORTUNADO
MERCADORIA

11 letras
COMERCIANTE
COMPANHEIRO
PASSAGEIROS

Preencha o diagrama com as palavras abaixo
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PARA TODA A FAMÍLIA
Entrada R$ 10,00 a partir de 5 anos

Informações: 
3081-3081

Sorteios

Dom 15/6
a partir das 10h

Choco para todos!

SaladasPipoca
Choco para todos!

Saladas
Pipoca

Aproveite a estrutura do Sítio
Trenzinho
    Pedalinho
       Charrete

Fazendinha
    Quadra 
      Artes

        Baby sitter

B"HB"H

Chalaví
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Este ano 18 de Iyar coincidiu com 18 de maio, domingo, Lag Baomer.

O Tsivot Hashem organizou um churrasco no sítio, com diversas ativi-

dades. O tempo fi cou fi rme até o meio da tarde permitindo que todos 

aproveitassem os passeios de trenzinho, charrete e pedalinho.

Monitores orientaram as crianças para que se divertissem brincando de 

arco e fl echas, e a artesã Sonia distribuiu materiais para montagem de 

bijuterias e pintura em vasinhos para plantas.

A tradicional fogueira esquentou a tarde, e muitas crianças foram pre-

miadas em sorteio de brinquedos no fi nal desse dia intenso ao lado de 

sua família e amiguinhos. 

tsivot hashem
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Histórias extraídas do livro “The String and the Flame”, Jewish Educational Media, 2013

A Opinião Chassídica Sobre o Mundo
Antes de Pêssach, um benfeitor patrocinou a compra de ternos para os alunos da yeshivá, 

e eles foram enviados a uma loja no Lower East Side (NY) para escolher os ternos.

No dia seguinte o Rebe no pátio avistou um estudante que era novo na yeshivá no pátio, 

usando um terno enorme. “Diga-me”, perguntou o Rebe preocupado, “você está se ali-

mentando bem? Pergunto porque o seu terno, embora muito bonito, lhe parece um tanto 

grande.”

O jovem respondeu: “Tudo vai bem, graças a D’us. Na verdade ganhei este terno ontem. 

Que diferença faz,” disse o estudante idealista, “se meu terno é um tamanho ou dois 

grande demais? É apenas gashmiut, materialismo, nada espiritual.”

O Rebe respondeu com firmeza: “Chassidismo não é ascetismo” – a crença de que a 

extrema abstinência e autonegação é o caminho que leva a D’us. Ao contrário, o chas-

sidismo ensina que todo aspecto da existência física da pessoa pode ser canalizado ao 

serviço de D’us!”

O objetivo da existência não é fugir da terra para o céu,  
mas transformar a terra num lugar celestial.

q
Nunca Mais
Rabi Dr. Israel Drazin serviu como General e Chefe Assistente dos Capelães do Exército 

Americano por mais de três décadas. Por sugestão do Rebe, Drazin fez consideráveis 

esforços para aumentar a conscientização sobre as Sete Leis Noahidas.

Numa carta de 1986, o Rebe escreveu-lhe: “Não há, obviamente, necessidade de enfati-

zar a importância de promover esses Sete Mandamentos Noahidas entre os gentios. Não 

é preciso muita imaginação para entender que se esses Mandamentos Divinos tivessem 

sido observados e cumpridos por todos os ‘Filhos de Nôach’, ou seja, as nações do mun-

do, individual e coletivamente, não teria havido qualquer possibilidade na ordem natural 

das coisas para algo como o Holocausto.”

Divulgar moralidade é a maneira de transformar em realidade  
o slogan “Nunca Mais”.

q
Mudança Global 
Um importante líder na Corte Judaica de Apelações estava discutindo algumas das inicia-

tivas globais que ele tinha adotado para melhorar o estado do Judaísmo mundial. Após 

ouvir suas ambiciosas ideias, o Rebe disse: “Lembre-se, se você quer mudar o mundo, 

primeiro mude você mesmo!”

“É como atirar uma pedra numa poça de água e observar os círculos concêntricos se irra-

diando até a beira. Se você reforçar sua conexão com D’us e acreditar numa maneira que 

reflita aquela conexão, aqueles à sua volta serão impactados pelo seu exemplo e, por sua 

vez, eles influenciarão outros. Lembre-se de concentrar-se primeiro em si mesmo.”

A mudança local começa em si mesma.
A propagada ocorre através de um exemplo vivo.
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SHELACH14
Jun

Quando os “espiões” chegaram à Terra de Israel, um deles, Caleb, foi rezar no túmulo dos pa-

triarcas. Caleb foi uma reencarnação de Eliezer, o servo leal de Avraham (veja Gênesis 24:31). 

Portanto, Caleb agora se prostrava perante o túmulo de seu mestre da alma, Avraham.

CHUCAT
28
Jun

As nuvens de glória que protegiam e guiavam o nosso povo na marcha do deserto se afastaram 

quando Aharon morreu. Qual é a conexão entre as nuvens e Aharon?

Uma nuvem engolfa as pessoas indiscriminadamente. Ela não diz: “Você, eu irei cobrir, mas você 

não.” Todos recebem o mesmo tratamento. 

Isso é simbólico do amor incondicional pelo qual Aharon era famoso, dirigido igualmente a todos, 

independentemente de seu status pessoal (assim, “a casa inteira de Israel pranteou por Aharon”).

Quando você expressa amor incondicional, não somente pessoas são apaziguadas, mas a união 

e o bem que resultam nos protegem, como nuvens de glória.

a parashá na cabalá – Junho

Behaalotechá
7

Jun
Na marcha do deserto a caminho da Terra Santa, tocavam-se trombetas em momentos especiais 

para dar avisos. O toque calmo, longo, era um sinal de Rachamim (misericórdia Divina). Os toques 

mais breves e urgentes significavam Din (severidade). Por isso, quando chegavam a um novo des-

tino e acampavam pacificamente, soavam toques de misericórdia. Quando viajavam, a Shechiná  

(presença Divina) passava à frente deles para protegê-los dos inimigos, o que era anunciado por 

toques de Din.

CÔRACH
21

Jun
Às vezes a vida nos apresenta situações em que há um encontro entre forças espirituais opostas. 

A tensão entre “esquerda” e “direita” surgiu pela primeira vez quando D’us disse: “Que o firma-

mento (se materialize) entre as águas e que se separe” (Gênesis 1:6).

O conflito entre Côrach e Aharon também foi “esquerda” (Levi) contra “direita” (Cohen). 

Moshê disse: “Mediarei o conflito entre esquerda e direita.”

Quando Moshê viu que não teria sucesso (porque Côrach não era sincero) ele ficou “muito furio-

so” consigo mesmo, pelo seu fracasso em trazer a glória de D’us ao mundo.

Se você entrar numa discussão, não fique furioso por alguém ser contra você. Fique aborrecido 

por ter falhado em apaziguar seu oponente.
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PERGUNTE AO RABINO

Por que temos o costume de comer derivados de leite na festa 
de Shavuot?

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

Shavuot comemora a outorga da Torá sobre o Monte Si-

nai, há 3326 anos. Nessa festa voltamos a ler na Torá os 

Dez Mandamentos proferidos por D’us perante o povo na 

ocasião, e vários costumes são realizados em suas 48 ho-

ras da duração.

Entre as tradições de Shavuot está a de degustar uma re-

feição de laticínios no primeiro dia, após a leitura dos Dez 

Mandamentos. Na literatura haláchica constam várias ex-

plicações para isso. 

1. Há um preceito judaico que nos ordena abater os animais 

por um pro ces so chamado “Shechitá”. 

Entre as inú meras regras para que esta 

seja considerada casher, uma é a obri-

gatoriedade de ser realizada por um ju-

deu, e nunca no Shabat, pois isso é um 

dos trabalhos proibidos nesse dia. No 

momento da outorga da Torá, os israe-

litas receberam o status de judeus, por-

tanto, o abate feito antes dessa data não 

era considerado casher. Como consta 

no Talmud, isso ocorreu num Shabat. 

Assim, naquele dia não poderia ser fei-

ta uma “Shechitá”, então o povo se alimentou de laticínios. 

Em lembrança a isso, também nós comemos produtos de 

leite em Shavuot.

2. Antes da Torá já havia sete mandamentos Divinos orde-

nados a Adam, o primeiro homem, e a Noach, após o dilú-

vio, que deviam ser seguidos por toda a humanidade. São 

as sete mitsvot dos descendentes de Noach. Entre elas 

figura a proibição de comer qualquer parte do animal que 

tenha sido retirada dele enquanto vivo. Por esse motivo, 

o povo judeu não ingeria leite, já que este também é re-

tirado do animal ainda em vida. No entanto, após receber 

a Torá, o povo aprendeu que o leite não se inclui nessa 

proibição, pois a Torá enaltece a Terra Santa como a “terra 

que jorra leite e mel”, e se este não pode ser ingerido, não 

haveria motivo para o louvor. Para comemorar a liberação 

do leite a partir da outorga da Torá, consumimos laticínios 

em Shavuot.

3. A Torá é comparada ao leite. Da mesma forma que este 

é um alimento perfeito para um lactante, a Torá é o único 

alimento completo para a alma judia.

4. Em hebraico a palavra “chalav” (leite) tem o valor nu-

mérico de 40, que é o número de dias que Moshê ficou 

sobre o Monte Sinai para aprender toda a Torá e receber 

as Tábuas de D’us.

5. Um dos nomes do Monte Sinai é 

“gavnunim”, do mesmo radical da pa-

lavra “guevina”, que em hebraico sig-

nifica queijo.

6. Na época do Templo, no dia de Sha-

vuot eram ofertados dois pães com as 

oferendas do dia, e em lembrança a 

isso ingerimos duas refeições separa-

das, sendo a do pão a principal refei-

ção. Por ser Shavuot um dia de Yom 

Tov, temos a obrigação de comer carne 

nas refeições em honra à data, e sendo 

preceito judaico a proibição de ingerir alimentos de car-

ne com leite, costumamos então fazer duas refeições no 

almoço do primeiro dia de Shavuot: um kidush de leite e, 

posteriormente, o almoço de carne, cuidando para que 

não haja mistura dos alimentos.  

O Rebe nos ensinou, baseado nos ditos do famoso caba-

lista Arizal, que a cada ano em Shavuot, ao lermos os Dez 

Mandamentos na sinagoga, ocorre novamente a outorga 

da Torá, como foi no Monte Sinai, e a cada ano isso se dá 

de forma mais elevada. 

Possamos este ano, ao recebermos a Torá pela 3326ª 

vez, merecer também a nova Torá que nos trará Mashiach, 

e ofertar os sacrifícios diários e os dois pães no terceiro 

Templo Sagrado de Jerusalém.

 A Torá é comparada ao lei-

te. Da mesma forma que 

este é um alimento perfei-

to para um bebê, a Torá é 

o único alimento completo 

para a alma judia.

laticínios em shavuot
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NOSSAS ALEGRIAS

w Parabéns  pelo noivado de Marcelo 

Apsan e Rivka Zumerkorn. Mazal tov 

também aos avós David e Claudia 

Zumerkorn e Bernardo e Giselle Apsan

w Nasceu Nissen, filho de R. Shaya e 

Sheina Nemanow e neto de R. Zalman e 

Chana Slonim. Mazal tov!

w Mazal tov  pelo bar mitsvá de Yermiyahu, 

filho de R. Levi e Chana Labkowski

 w Parabéns pelo Brit Milá de Tsvi Hirsh, 

filho de R. Yerachmiel e Chana Belinow

 wMazal tov pelo Opshernish de Lipi, filho 

de R. Ari e Beila Schapiro

 w Parabéns pelo nascimento de Sarah 

Malka, filha de Rose e Marcos Klein

 w Rafi Cohen, filho do R. Alberto e 

Kalanit Cohen noivou com Sara 

Procaccia de NY. Mazal tov!

 w Parabéns pelo noivado de Moishe 

Savoia e Mushki Maman

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

JUNHO
Aaron Torres 5 Sivan 3 jun

Mendy Steinmetz 5 Sivan 3 jun

Felipe Zveibil Fisman 6 Sivan 4 jun

Sérgio Kruglenski 7 Sivan 5 jun

Yossef Catach 12 Sivan 10 jun

Dor Leon Attar 12 Sivan 10 jun

Eli Fichmann 12 Sivan 10 jun

Alex Feuerwerker 13 Sivan 11 jun

Leon Illoz 14 Sivan 12 jun

Zalman Zajac 14 Sivan 12 jun

Mendi Alpern 18 Sivan 16 jun

Doron Sadka 20 Sivan 18 jun

ANIVERSÁRIOS*

Dudu Nigri 22 Sivan 20 jun

David Mesnik 23 Sivan 21 jun

Miki Alpern 23 Sivan 21 jun

Gershi Alpern 23 Sivan 21 jun

Itsi Alpern 23 Sivan 21 jun

Shmuli Schildkraut 23 Sivan 21 jun

Nachman Stulman 24 Sivan 22 jun

Dubi Nurkin 25 Sivan 23 jun

Michel Gruenberg 27 Sivan 25 jun

Peter Breuer 29 Sivan 27 jun

Leo Kauffman 30 Sivan 28 jun

Solucao das 
Palavras Cruzadas

C

VALIOSON

IMPIRATAS

ADESPREZOV

GRRI

ECTO

MCIDADEO

A

CN

AFORTUNADO

ME

PE

PASSAGEIROS

NC

HMERCADORIA

EA

VIAJANTESVOLUME

RO

BORDOS
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AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira AULAS SEMANAIS
7:45 Daniel Eskinazi
 Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *

7:45 Yakov Nurkin
 Guemará *

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

16:30 Dovber Nurkin
 Código de leis *

18:15 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides 

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:

 Chassidut
 Crianças / Jovens
 Farbrenguen 
 Histórias
 Leis Judaicas
 Identidade Judaica

 Mística e Cabalá
 Moral e Ética
 Porção Semanal
 Talmud

avot ubanim
Venha estudar com seu filho aos domingos!

antes de minchá – das 18h às 19h

DOMINGO

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

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

9:30 Yakov Nurkin
 Guemará *

10:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

17:45 Avraham Steinmetz
 Prédica entre as orações da tarde 

18:15 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

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

19:00 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico

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
 Mudança de paradigma (em português) ***
 Banco Daycoval – até 23/junho

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 

21 de junho.

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

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

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

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

10:30  Avraham Steinmetz
 Mudança de paradigma (em português) ***
 Beit Chabad Central – até 26/junho

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 *

16:10 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 **

* 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
 Mudança de paradigma (em inglês) ***
 Banco Daycoval – até 24/junho
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Era uma vez...

m judeu que carregava o fardo de um proble-

ma muito sério procurou o Baal Shem Tov, em 

busca de ajuda. Irrompeu em lágrimas e implo-

rou ao tsadik que o ajudasse com suas poderosas preces.

Seria uma questão de saúde? Filhos? Dinheiro? Não sa-

bemos. O que todos sabem é o extraordinário amor e de-

dicação que o Baal Shem Tov tinha por todo judeu. Ele fi -

cou triste por esse indivíduo sofredor e estava pronto a fa-

zer tudo que pudesse para aliviar sua provação, mas com 

sua visão espiritual ele já podia ver que não havia nada 

que pudesse fazer para ajudá-lo.

Foi até a estante e tirou um volume do Talmud. Era um 

tratado chamado Bava Basra. Ele o folheou e seu olho 

captou uma passagem: “Todo aquele que recebia uma 

moeda de Iyov (Job), se tornava abençoado” - porque Iyov 

era bem sucedido em tsedacá, em sua caridade.

O Baal Shem Tov percebeu que o fato de ser atraído pa-

ra essa passagem em particular não era coincidência, mas 

sim uma intervenção Divina. De alguma forma essa era a 

chave pela qual esse judeu poderia ser salvo.

Ele refl etiu profundamente. Qual era a mensagem aqui? 

Finalmente, achou que tinha entendido a intenção do Céu. 

Na cidade de Brody vivia um judeu chamado Shabsi Meir, 

um homem que sabia como estudar Torá e doava genero-

samente para causas merecedoras. Pelo mérito de suas 

doações, sempre de boa vontade, D’us o abençoara com 

grande riqueza. Ele, por sua vez, rezava ao Eterno por “su-

cesso na tsedacá”. Isso também lhe era concedido. Como 

os Sábios  ensinam nesse mesmo tratado, nenhuma par-

te da tsedacá que ele distribuía jamais caiu em mãos não 

merecedoras. Além disso, coisas boas aconteciam a todos 

que recebiam algum tipo de contribuição dele.

Seus pedidos a D’us eram sempre concedidos. Não que 

ele pedisse qualquer coisa para si mesmo. Não alterava 

seu estilo de vida, e sua casa ainda era a mesma que sem-

pre fora. 

Na verdade, a única mudança perceptível era a quantia in-

crivelmente grande que ele utilizava para tsedacá. E as 

somas eram doadas anonimamente, sem que qualquer 

pessoa soubesse a fonte das doações.

U Às ve-

zes, es-

se homem 

a b a s t a d o 

doa va mais do 

que podia dispor. Nessas ocasiões ele rezava para mere-

cer mais sucesso e aumento em tsedacá. D’us sempre res-

pondia a essas preces, e Shabsi Meir fi cava ainda mais rico.

Quando o Baal Shem Tov pensou sobre esse indivíduo 

especial, imediatamente entendeu por que o Céu tinha 

colocado em sua mente pegar um volume do Talmud, e 

por que tinha sido guiado àquela passagem. Era para que 

ele pudesse trazer à mente Shabsi Meir de Brody! O Ba-

al Shem Tov estava bem consciente do decreto da Corte 

Celestial sobre Shabsi Meir e seu “sucesso em tsedacá”. 

Talvez ele pudesse ser um instrumento de salvação para 

o desafortunado judeu que estava buscando ajuda.

O Baal Shem Tov voltou-se para o homem à sua frente, 

que estava começando a se sentir desconfortável com o 

prolongado silêncio do tsadik. 

O Baal Shem Tov disse a ele que viajasse para Brody, e ali 

procurasse um homem chamado Shabsi Meir. “Este Sha-

bsi Meir,” explicou o Baal Shem Tov, “tem uma grande re-

putação por sua hospitalidade, e certamente o convidará 

para o Shabat. Você deve aceitar, e quando chegar a hora 

de partir, agradeça a ele pela hospitalidade e então peça 

que lhe dê uma bênção por salvação Celestial pelo méri-

to de suas grandes realizações em tsedacá. 

O judeu foi a Brody e passou o Shabat como um dos mui-

tos convidados de Shabsi Meir. Ficou impressionado com 

seu anfi trião, que servia cada um dos hóspedes com o 

melhor que tinha. No domingo, quando se preparou pa-

ra partir, pediu-lhe uma bênção, como o Baal Shem Tov o 

havia instruído.

Shabsi Meir o abençoou fervorosamente, de todo o cora-

ção. Deu certo.

Embora o próprio Baal Shem Tov, com todos os seus po-

deres, não tivesse conseguido ajudar esse judeu direta-

mente, Shabsi Meir foi capaz de salvá-lo pelo mérito de 

seus muitos atos de bondade.

se homem 

a b a s t a d o 

doa va mais do 

Shavuot é o aniversário de falecimento do Baal Shem Tov, 
o sagrado fundador do Movimento Chassídico (1698-1760)

Traduzido e adaptado por Yrachmiel Tilles de Ahavas Yisrael #10, baseado numa carta do Rebe Rayatz
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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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