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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES
CHABAD NO MUNDO

SHANGAI

Enquanto milhares de transações
comerciais e acordos bilaterais
ocorrem diariamente na cidade
efervecente de Shangai, paralelamente uma energia transcendente
emerge do centro Chabad da cidade. O casal de shluchim, Rabino
Shalom e Dina Greenberg ao lado
de seus seis filhos, trazem inspiração à vida de todos os judeus da
comunidade, moradores temporários e visitantes proporcionando
uma vida religiosa organizada para
os judeus de Shangai que atualmente conta com 1.500 membros,
morando e trabalhando na cidade.

A SOLUÇÃO PARA LUZ E ENERGIA
Ao pôr do sol na véspera de Rosh Hashaná, o Ano Novo, D’us removerá grande parte de Sua luz do mundo. Ela ainda estará presente
numa maneira básica, obviamente, ou o mundo não poderia existir.
Então Ele esperará. O próximo movimento é nosso.
Na manhã do dia sagrado, quando os judeus em todos os cantos do
mundo reconhecem Sua soberania com preces e o toque do shofar, D’us mais uma vez concordará em ser nosso Rei. Ele renovará
Seu relacionamento com nosso mundo. E quando Ele o fizer, será
com um nível inteiramente novo de luz e poder. Possibilidades inteiramente novas – que jamais existiram antes – entrarão no
mundo. Daremos um passo gigante para mais perto
do nosso supremo destino.
Porém o primeiro movimento tem de vir de
nós. Devemos renovar nosso “contrato”
com o Criador.
Que tenhamos um Ano Novo bom e doce.

Shaná Tová Umetucá!
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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.
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mensagem do Rabino

Os Passos de Um Bebê
Nesta época do ano procuramos melhorar nosso progresso espiritual. Vejamos
uma receita que vem de um bebê.
Você já observou um bebê à medida que ele se esforça para adquirir mobilidade? Com apenas alguns poucos meses, ele se contorce centímetro a centímetro. Meses depois, começa a se erguer sobre as mãos e os joelhos, balançando
para a frente e para trás enquanto se acostuma com a nova posição e altura.
Porém os braços e pernas não são muito fortes e às vezes ele cai. Mas não se
preocupe, logo ele estará tentando novamente.
Os meses passam, ele se coloca de pé usando um móvel como apoio. Ainda
mais cuidadosamente, ele se solta por alguns segundos e sorri. Epa, ali vai
ele, caindo de novo, mas levantando-se alguns minutos depois e repetindo o
mesmo exercício.
A tentativa de um bebê para aprender a caminhar é a abordagem que o Judaísmo exige de nós ao aprendermos uma nova mitsvá (mandamento) – seja uma
mitsvá entre você e D’us ou as mitsvot interpessoais entre uma pessoa e outra.
Em geral, procuramos experiências que ampliem o crescimento pessoal
quando sentimos insatisfação com nosso estado atual. Esse é um bom sinal,
pois indica vitalidade e um anseio de crescer e aperfeiçoar a nós mesmos.
Ao contrário dos bebês, porém, muitos de nós paramos ou relaxamos ao “cairmos”, i.e., se a tentativa não teve sucesso imediato.
Uma pequena voz lá dentro diz: “Por que se aborrecer, você de qualquer maneira cairá em sua velha rotina,” ou “Você vai cair de cara no chão e todos irão ver.”
A pequena voz usará todos os meios para nos impedir de cumprirmos nossas
boas intenções. Uma pessoa que tem tudo para ser bem-sucedida pode ser
paralisada por aquela pequena voz, certa de que fracassará terrivelmente e que
os outros notarão seu fracasso.
A voz enganadora deveria ser ignorada. Somente pessoas que nunca tentam
jamais cometem erros ou falham.
Da próxima vez que tivermos a oportunidade de aprender algo novo ou tivermos
um obstáculo que precisa ser superado, devemos nos lembrar de dar os “passos
do bebê”. Não é apenas uma questão de seguir lentamente. O mais importante
é erguer-se novamente, mesmo que você tenha caído com a cara no chão.
Shaná Tová a todos.

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 17H45*
w Homens, mulheres e crianças estão
convidados a participar.

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
w João e Sharon Woiler (nascimento do filho Benjamin)
w Isaac Liuchy e filhos (término da shiva de D. Heina)
w Claudio Hausman (yahrtzeit da avó Anita Roitman,
Henia Chaya bat Shlomo)

w Todos são bem-vindos, independentemente
de afiliação, conhecimento ou nível de
observância.

w Elias Israel e família (aufruf de Ariel Azulay)

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Márcia Frischmann e filhos (yahrtzeit de Yacov ben

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!

w Famílias Levy e Nigri (1º yahrtzeit de Itschak ben Shlomo
haLevi)
Moshe)

w Roberto e Beti Galman (yahrtzeit da tia Fajga bat Moshe)
w Família Steinecke (yahrtzeit da mãe da Simone, Rachel
bat Menachem Mendel)

w Rabino Zalman Crespin (yahrtzeit da mãe, Hendla Reisla
bat Zalman)

* após 14/set às 18h

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 – 17h45*
2º minyan de Arvit – 19h15

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h45*
HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30
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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
* Após 14 set – 18h
** 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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oriente médio

Em 1968, o Los Angeles Times publicou este artigo, escrito em 1968 por Eric Hoffer, um ex-estivador e filósofo social americano, não-judeu. Nascido em 1902, Hoffer morreu em 1983, após escrever nove livros e receber a Medalha Presidencial
da Liberdade. Foi republicado no mês passado no
Wall Street Journal. Embora tenha sido escrito há
46 anos, o texto a seguir é tão oportuno e aplicável
hoje como foi na época.

Escrito em 1968
... MAS PODERIA SER 2014
Por Eric Hoffer, 26 de maio, 1968
Os judeus são um povo peculiar: coisas permitidas a outras
nações são proibidas aos judeus. Outras nações expulsam
milhares, até milhões de pessoas, e não há problemas de
refugiados. A Rússia fez isso, Polônia e Tchecoslováquia
fizeram. A Turquia expulsou um milhão de gregos e a Argélia um milhão de franceses. A Indonésia expulsou sabese lá quantos chineses e ninguém pronuncia uma palavra
sobre os refugiados.
Mas no caso dos árabes de Israel eles se tornaram eternos
refugiados. Todos insistem em dizer que Israel deve aceitar
todo e cada árabe de volta.
Arnold Toynbee chama o deslocamento de árabes uma atrocidade maior que qualquer uma cometida pelos nazistas.
Outras nações quando vitoriosas no campo de batalha ditam os termos da paz. Mas quando Israel é vitorioso, deve
implorar a paz. Todos esperam que os judeus sejam os únicos verdadeiros cristãos neste mundo.
Outras nações – quando são derrotadas – sobrevivem e se
recuperam, mas se Israel fosse derrotado seria destruído.
Se Nasser tivesse triunfado em junho último ele teria varrido Israel do mapa e ninguém teria erguido um dedo para
salvar os judeus. Nenhum comprometimento com os judeus por parte de nenhum governo, incluindo o nosso, vale

o papel no qual está escrito.
Há um grito de protesto em todo o mundo quando as pessoas morrem no Vietnã ou quando dois negros são executados na Rodésia. Mas quando Hitler matou milhões de judeus ninguém protestou contra ele. Os suecos, que estão
prestes a romper relações diplomáticas com os Estados
Unidos por causa do que eles fizeram no Vietnã, não deram um pio quando Hitler estava assassinando os judeus.
Enviaram o melhor minério de ferro e rolamentos para Hitler, e serviram aos trens das tropas nazistas a caminho da
Noruega.
Os judeus estão sozinhos no mundo. Se Israel sobrevive é
apenas por causa dos esforços judaicos. E dos recursos judaicos. Porém neste momento Israel é nosso único aliado
confiável e incondicional. Podemos confiar mais em Israel
do que Israel pode confiar em nós. E é preciso apenas imaginar o que teria acontecido no verão passado se os árabes
e os russos tivessem vencido a guerra para entender como
é vital a sobrevivência de Israel para a América e para o Ocidente em geral.
Tenho uma premonição que não me deixa; o que acontecer
com Israel acontecerá com todos nós. Se Israel perecer o
Holocausto estará sobre nós.
BC NEWS
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aconteceu

chá da tardE
MMM...
A aula de culinária com Dorothea Piratininga foi muito
concorrida e lotou com ‘alunas’ atentas ao passo a passo dos deliciosos profiteroles recheados com creme de
baunilha. Contou com a adesão de amigas e familiares no
período de férias.

SESSÃO CINEMA
No ínicio de agosto, no intuito de dar boas risadas, tivemos
uma sessão de filme “O Menino” de Jerry Lewis. Neste dia,
uma deliciosa sopa de cogumelos foi muito benvinda pelo
frio que estava.

Camille Grossmann e Denise Ring na tarde de atividades manuais em
que todas se aplicaram

ATIVIDADE CONCORRIDA
A pedidos das participantes, tivemos uma atividade manual com a monitora Sonia Regina. Cada uma enfeitou seu
pano de prato através da técnica de decupagem, e pode
levá-lo para casa.

SAÚDE E BEM ESTAR

Perli Brunas e Judith Breuer vieram assistir a palestra com a gerontóloga Nelly Paes. Perli, a pedidos de Judith, veio, conheceu o
grupo e adorou. Saiu entusiasmada e pretende começar a frequentar os encontros

Nelly Paes, gerontóloga, enfermeira e acupunturista foi a
convidada especial para abordar um tema que afeta – e
incomoda – muitas pessoas, não somente os idosos: as
fortes dores em diversas partes do corpo. Entre as causas, Nelly apontou o estresse além de ter fornecido várias
orientações de como aliviá-las e combatê-las. No final de
sua apresentação, abriu espaço para esclarecimentos de
dúvidas. A participante Miriam Grimblat, que não vinha
há muito tempo, pois neste horário precisava cuidar dos
netos foi recebida alegremente pela turma, todas sentiram sua falta. Em novembro, Nelly participará novamente,
pois sua presença cativante encantou a todas.

Todas as senhoras da comunidade estão convidadas a participar do grupo Chá da Tarde. Para inscrever-se, entre em contato com
Vanessa Rosenbaum pelo telefone: 3087-0313 ou vanessakrosenbaum@chabad.org.br
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música country chassídica
Em agosto, o Beit Chabad Central organizou evento para jovens com música e sushi que contou com a apresentação do Rabino Túvia Bolton, acompanhado por Iacov Maltz, animando o encontro.
Nascido em Detroit e graduado em Filosofia pela Universidade de Michigan,
a vida de Bolton como motorista de caminhão durante o dia e cantor de rock
à noite nos conturbados anos 60, deu uma guinada após ter visitado o Rebe,
em N. York, e seguido seu conselho: “Cada pessoa deve usar todos os talentos que D’us lhe deu para tornar esse mundo um lugar melhor”, e foi o que
fez, tornando-se baal teshuvá e usando a música para inspirar as pessoas.
Já lançou quatro álbuns em que mescla rock, reggae e pop com pitadas de
humor. Rabino Bolton vive há 25 anos em Israel onde sempre é requisitado
para entrevistas e palestras, diretor da Yeshivá Ohr Tmimim e escritor de
artigos de Torá traduzidos em várias línguas.
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chabad no mundo

JudaÍsmo na China

S

hangai é a maior cidade da China e atua como um
dos mais importantes centros culturais, comerciais,
financeiros, industriais e de comunicação. É o maior
porto de carga do mundo e o terceiro em tráfego de contêineres.
Há uma importante comunidade judaica em Shangai desde 1850. A primeira onda migratória foi marcada pela chegada de judeus sefaraditas vindos de Bagdá, Iraque e India.
De 1920 até 1930 milhares de judeus russos também imigraram para lá.
Durante a Segunda Guerra, a cidade tornou-se um dos
poucos refúgios para os judeus europeus que fugiam do
regime nazista. A partir de 1938, cerca de 20 mil judeus da
Alemanha e da Áustria escaparam para Shangai. A bemestabelecida comunidade sefaradita criou um sistema de
serviço social para ajudar esses refugiados.
Ao final da guerra, a cidade abrigava cerca de 24 mil judeus.
Com a fundação da República Popular da China em 1949, a
comunidade diminuiu, com muitos judeus emigrando para

8

Israel, Estados Unidos, Austrália e Hong Kong.
Durante aqueles anos, muitos locais judaicos de Shangai
foram destruídos, exceto a Sinagoga Ohel Rachel e a Sinagoga Ohel Moishe, que estão de pé até hoje.
A Sinagoga Ohel Moishe está localizada no distrito Hong
Kou e agora abriga um museu dedicado à história da experiência judaica em Shangai, recebendo fundos do governo
local e aprovação para ser preservada e reconstruída no
seu formato original.
Atualmente o governo chinês regula o uso do edifício da
Sinagoga Ohel Rachel. Os judeus têm permissão de realizar cerimônias religiosas ali três vezes ao ano.
Durante a década de 1990, a abertura de Shangai ao comércio e investimento internacional atraiu muitos estrangeiros, incluindo judeus de todas as partes do mundo.
Em agosto de 1998, Rabino Shalom Greenberg e sua esposa Dina foram enviados pelo Movimento Chabad para
serem emissários na cidade, e para servir aos 150 judeus
que já viviam ali. Ele opera sob a liderança do Rabino

BC NEWS
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Na página ao lado, fachada do Beit Chabad de Shangai. À esquerda, a
família do R. Shalom Greenberg, emissário de Chabad na cidade desde 1998. Acima, interior da sinagoga e, abaixo, o sofisticado micve

Mordechai Avtzon do Chabad de Hong Kong, que dirige o
Chabad da China e a rede regional no Oriente.
A energia e comprometimento dos Greenberg infundiu
vida nova na crescente comunidade judaica. Junto com
seus seis filhos, eles criaram uma sensação de lar para os
judeus expatriados. Implementaram serviços de Shabat e
refeições casher, aulas para crianças e adultos, treinamento para bar e bat mitsvá e atividades sociais.
No início de sua estada em Shangai, Rabino Shalom e Dina
trabalhavam num apartamento no centro da cidade, enquanto lançavam as pedras fundamentais de uma vida religiosa centralizada e organizada para os judeus de Shangai.

AMPLIAÇÂO
O crescimento da população judaica trouxe a necessidade
de um centro comunitário maior para servir às necessidades de uma instituição judaica florescente. Com o generoso apoio financeiro de George Bohbot, de Hong Kong,
e de Max Azaria, de Los Angeles, em 2004 o Chabad de
BC NEWS
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chabad no mundo

Acima, supermercado casher no Chabad Intown, edifício que também
abriga sinagoga, micve, instalações para educação infantil, escola
dominical, aulas de educação adulta, uma biblioteca e restaurante
casher. Ao lado, celebração de Bar-Mitsvá com R. Shlomo Aouizerat
e abaixo comemoração de uma nova Torá neste Centro Judaico.

10
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Shangai conseguiu adquirir um edifício de quatro andares,
que abriga sinagoga, micvê, jardim de infância, instalações
para educação infantil, escola dominical, aulas de educação adulta e uma biblioteca circulante.
Há também um restaurante casher, padaria e loja de carne,
aves, vinhos e outros itens casher.
A comunidade judaica em Shangai agora dispõe de serviços religiosos regulares, bem como de atividades sociais
e educativas. É a instituição central na vida dos judeus residentes, bem como na dos turistas e homens de negócio
que viajam para lá.
Durante as festas judaicas, há uma extensa atividade celebrada comunalmente, como uma família. No último Pêssach, mais de 500 pessoas participaram do Sêder.

Acima, visita de Moise Safra z”l ao Beit Chabad de Shangai – ele e sua
esposa Chella foram os benfeitores do micve. Abaixo evento realizado
pela entidade

PRÉ-ESCOLA
Atualmente há 30 crianças na Escola Judaica Internacional
de Shangai. Essa pré-escola provê educação para crianças
com idades de dois a seis anos. O programa inclui arte, música, idioma, matemática, ciência, computação, arte dramática e feriados judaicos.
A pré-escola é dividida em quatro grupos para idades diferentes. Cada classe tem um professor qualificado bem
como um voluntário.
A comunidade judaica de Shangai conta atualmente com
1.500 membros, entre os que moram e os que vêm à cida-

de a trabalho. Abriga judeus de diferentes países incluindo
os Estados Unidos, Israel, Europa, Argentina, Venezuela,
Rússia, Canadá, Austrália e o Reino Unido.
Os jovens solteiros são o grupo dominante na comunidade
de Shangai, pois há uma falta de moças na comunidade.
O Shabat no Centro Judaico de Shangai é uma experiência ímpar para os habitantes locais e para os convidados
vindos de todo o mundo. Após o serviço, todos se sentam
para o jantar, e a mistura de idiomas é unificada pela entoação das canções do Shabat.
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BCNews_setembro33.indd 11

11

8/27/14 12:01 PM

chabad no mundo

Celebração das festas judaicas no Beit Chabad de Shangai:
ao lado, acendimento de fogueira em Lag Baômer, e abaixo
refeições na Sucá.
Já na histórica sinagoga Ohel Rachel, mesas preparadas para
o Sêder de Pêssach, e grande festa de Purim
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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.

Shalom Ubrachot a todos!
Em preparação para Pêssach
todos nós fazemos uma limpeza
profunda e minuciosa em
nossos lares. E agora, para as
Grandes Festas, de que forma
nos preparamos para esses dias
tão solenes? Elul é um mês em que nosso balanço
espiritual é intensificado. Como nossa alma e nosso
corpo estão completamente conectados um ao outro,
Baruch Hashem, ao polirmos nossa alma e abrirmos
nosso coração estaremos prontos para receber as
bênçãos Divinas para o ano todo.
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

PREVENÇÃO DE QUEDA
A reunião dos voluntários do Projeto Lev realizada em
agosto contou com a presença especial da fisioterapeuta
Maristela dos Santos que falou sobre “Vigilância e Prevenção de Quedas em Idosos”. Ela transmitiu dicas valiosas,
muito apreciadas pelos presentes. Maristela é especialista em reabilitação cardio-respiratória e neuro-ortopedia,
com atendimento hospitalar, em consultório ou domiciliar.

DESDE O INÍCIO
Nossa querida visitada Iolanda Manski recebe há mais de
cinco anos visitas do Projeto Lev. Na foto ao lado, ela recebe o carinho de Yael Alpern e das voluntárias Ruth Lancry
(em pé à esquerda) e Juliana Hutzler.

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

BC NEWS
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Um evento que acontece no mundo inteiro
pela primeira vez no Brasil
Mulheres reunidas para fazer Chala
Venha sentir também essa união para
um Rosh Hashaná especial
Aprenda o segredo de uma Chala deliciosa

Buffet França

Avenida Angélica, 750

Quinta-feira, 18 de setembro às 19h

As
participantes
receberão um
livro de receitas
de Chala

Inscrições: R$36,00
14
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B”H

GASTRONOMIA

Por Dorothea Piratininga

TORTA DE MAÇÃ COM MEL
E COBERTURA DE FAROFA
Ideal para servir em
Rosh Hashaná, esta
sobremesa vai
adoçar o
novo ano

Foto: Yigal Cotter / Apoio: Roberto Simões Casa

INGREDIENTES

MODO DE PREPARAR

Para a massa

Bata todos os ingredientes da massa até obter uma textura homogênea. Embrulhe-a em filme e leve à geladeira por
uma hora.

w
w
w
w
w
w
w

120 g de margarina sem sal
250 g de farinha de trigo
50 g de açúcar
1 ovo
1 colher de café de essência de baunilha
1 colher de café de fermento em pó
1 pitada de sal

Para o recheio
w
w
w
w

5 maçãs verdes
1/2 copo de vinho tinto
2 colheres de sopa de mel
50 g de uva-passa branca

w raspas da casca de um limão

Para a farofa
w 200 g de farinha de trigo
w 120 g de margarina sem sal gelada, cortada
em cubos
w 50 g de açúcar

Enquanto isso, descasque as maçãs, corte-as em fatias
finas e coloque-as em uma tigela com o vinho.
Leve-as ao fogo, acrescente o mel, as passas e as raspas
de limão. Cozinhe até evaporar todo líquido e deixe esfriar
completamente.
Nesse meio tempo, forre uma assadeira (25 cm de diâmetro) de fundo removível com a massa, faça alguns furos
nela com um garfo e leve-a ao forno preaquecido a 200 ºC
por 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Cubra a massa
com o recheio.
Em uma tigela, coloque os ingredientes da farofa e esfarele-os com as pontas dos dedos. Cubra a torta com a farofa
e leve ao forno até começar a dourar (cerca de 15 minutos).
Sirva a torta ainda morna, acompanhada de sorvete de
creme.
BC NEWS
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nossos projetos sociais

Projeto Felicidade

Kit carta
O Projeto promove uma constante troca de mensagens por
meio de cartas entre voluntários e crianças que já passaram
pelo Felicidade. As crianças agradecem o interesse demonstrado pelo seu estado de saúde, seus sonhos e conquistas

Emoção no cinema
Quando os cinemas exibem filmes infantis, o Projeto Felicidade leva as crianças com suas respectivas famílias para assistir.
Recentemente elas foram ver a animação “Como
Treinar Seu Dragão 2”.
Logo que começou o filme todos escutaram uma
criança rindo alto, batendo palmas e gritando:
“Ele é igual a mim, ele é igual a mim”.
Era Isabela, uma simpática menina de 5 anos que
usa uma prótese na perna, como o personagem
principal do filme.
Todos presentes no cinema dirigiram seus olhares
e sorriram para a Isabela, cuja felicidade era contagiante.

A menina Isabela, de 5 anos

Luani no Projeto, aos 10 anos de idade e,
abaixo, em sua formatura em 2013

Há muito tempo que não respondo
a carta que vocês sempre me enviam
me desejando feliz aniversário, e hoje
venho matar a saudade.
Muita coisa mudou desde que eu
viajei com vocês para São Paulo. Eu
tinha dez anos e estava indo para o
terceiro ciclo de quimio. Hoje faltam 17
dias para eu completar 18 anos. Me formei no final de 2013 no
Ensino Médio, em abril me formei no curso técnico em farmácia, e em dezembro me formo no curso avançado de inglês. Por
ironia do destino escolhi ser farmacêutica e começo a faculdade
dia 28 de julho. Meu sonho é poder preparar pelo menos uma
quimioterapia para ajudar a salvar a vida de alguém, assim como
fizeram comigo. Estou muito feliz nesse caminho e jamais esquecerei da experiência inesquecível que eu e minha família tivemos
a oportunidade de viver, graças ao Projeto. É justamente quando estamos “caindo” que vocês vem e nos “levantam”. Quantas
crianças são ajudadas, quantos jovens esquecem o medo quando estão aí? Quantos pais conseguem, por uma semana, aliviar
a sensação de medo e angústia de
ver seus pequenos filhos enfrentando
uma doença tão grave? Vocês são uma
luz para todos nós! E um outro sonho
meu é poder um dia reviver essa experiência, porém no intuito de ajudar
a trazer boas lembranças e sorrisos a
esses pequenos guerreiros. Obrigada
por tudo mais uma vez e não vamos
perder contato. Um grande beijo no
coração de vocês.
Luani Yasmin Sembeneli

16
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Projeto Inclusão
Social na Serra
O projeto é coordenado pela assistente social do Beit Chabad Central, Guita Rabinovici, e possui duas vertentes: é
direcionado a crianças e adolescentes procedentes de escolas da rede pública de S. Lourenço da Serra e região, e a
idosos do grupo da cidade.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Os objetivos para as crianças e adolescentes são a convivência, proteção social e aquisição de conhecimentos ligados ao meio ambiente e cidadania. As atividades são realizadas no sítio no contra- turno escolar, monitoradas pela
educadora Clélia Rossi.
As atividades são recreativas e lúdicas (como aulas de teatro) e voltadas a temas ligados ao meio ambiente, alimentação saudável, reciclagem de lixo. Como exemplo, a participação em gincana cooperativa onde os participantes têm
contato com alimentos saudáveis a serem degustados e o
lixo produzido é descartado de forma correta. A frequência
média é de 40 alunos por turno.

IDOSOS
O grupo de Terceira Idade de S. Lourenço da Serra frequenta quinzenalmente o nosso sítio. O objetivo desse trabalho é contribuir para a qualidade de vida, socialização,
envelhecimento ativo e saudável.
Além de usufruir dos recursos naturais do local, participam de atividades como oficinas de reciclagem, artesanato
(como a confecção de flores com garrafas Pet), coordenadas pela educadora Clélia Rossi e rodas de conversa. A frequência média é de 50 idosos por visita.
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GUIA DAS FESTAS - ROSH HASHANÁ E YOM KIPUR
O MÊS DE ELUL
Ao se cumprimentar alguém ou escrever uma carta durante o
mês de Elul é costume desejar que seja inscrito no Livro da Vida
para um bom ano. É costume mandar verificar tefilin e mezuzot
em Elul e também aperfeiçoar-se em outras mitsvot que necessitem de melhoria. Durante este mês, é preciso aumentar o estudo
de Torá, fazer as orações com mais concentração e aumentar as
doações para tsedacá, bem como fazer exame de consciência sobre todos os atos do ano que termina e tomando boas decisões
para o ano novo.

TEHILIM E SHOFAR

ERUV TAVSHILIN

A partir do primeiro dia de Rosh Chôdesh Elul até o final de Sucot
(15/10), acrescenta-se Le’David Hashem Ori às preces de Shacharit e Minchá. A partir do segundo dia de Rosh Chôdesh Elul,
o shofar é tocado diariamente após a oração matinal, exceto no
Shabat e na véspera de Rosh Hashaná.
Também a partir desse dia até a véspera de Yom Kipur é costume
recitar diariamente três capítulos de Tehilim em sequência e, em
Yom Kipur, encerra-se o Livro com os 36 capítulos restantes.
Baixe a tabela: www.chabad.org.br/TH/Tabela_Tehilim_2014.pdf

Quando Yom Tov coincide com a véspera de Shabat, só é permitido cozinhar na sexta-feira para o Shabat, se na véspera de
Yom Tov foi feito um eruv tavshilin com uma chalá e um alimento
cozido que ficará intacto até o Shabat. Cada chefe de família deve
fazer seu próprio eruv. Veja as instruções em: www.chabad.org.br/
TH/Eruv_5775.pdf

VELAS

Quarta-feira, 24/9

Deve-se deixar uma vela ou fogo aceso antes do pôr do sol, que
dure o suficiente para que as velas da segunda noite de Yom Tov
e da véspera de Shabat possam ser acesas e a comida preparada
a partir desta chama. É proibido criar fogo em Yom Tov, mas é
permitido transferir fogo de uma chama preexistente.
O acendimento das velas de Rosh Hashaná será às 17h42, em S.
Paulo. Bênçãos do acendimento: Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu
Mêlech haolam, asher kideshánu bemitsvotav, vetsivánu lehadlic
ner shel Yom Hazicaron. Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu Mêlech
haolam, shehecheyánu vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê.

HATARAT NEDARIM – ANULAÇÃO DE PROMESSAS

ROSH HASHANÁ

Na quarta-feira, 24/9 após Shacharit, fazemos a anulação de promessas perante dez homens que anula qualquer promessa não
cumprida por esquecimento ou força maior.

Yom Tov inicia-se ao pôr do sol de quarta-feira, 24/9 e termina
sexta-feira, quando inicia o Shabat. As preces de Rosh Hashaná e Yom Kipur encontram-se num livro especial de orações, o
Machzor. Na primeira noite de Rosh Hashaná, cumprimentamos
com o voto: Que sejas inscrito(a) e selado(a) para um bom ano.
Em hebraico, para um homem: Leshaná tova ticatêv vetechatêm.
Para uma mulher: Leshaná tová ticatêvi vetechatêmi.

SELICHOT
Conforme costume Chabad e de outras comunidades, as primeiras Selichot são recitadas à meia-noite de sábado, 20/9. Elas
também são recitadas antes do amanhecer dos dias 22, 23 e
24/9.

VÉSPERA DE ROSH HASHANÁ

PERUZBUL – TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDAS
O ano 5775 é um ano sabático, shemitá, no qual é proibido cobrar
dívidas particulares, tanto na Terra de Israel quanto fora dela. Porém, se o credor transferir suas dívidas a uma corte rabínica antes
do ano sabático, torna-se passível de cobrança durante ou após
a shemitá. Não há nenhuma exigência de especificar as dívidas.
Logo após a anulação de promessa, ainda perante dez homens,
recitamos o seguinte texto de transferência de dívidas: “Entrego-lhes todos os meus créditos para que eu possa cobrá-los quando
desejar.” Caso não consiga fazê-lo oralmente perante um Tribunal Rabínico, envie um e-mail para chabad@chabad.org.br com o
seguinte texto:
“Eu, __________ , entrego aos senhores Rabinos Shamai Ende,
Avraham Steinmetz e Daniel Eskinazi todos os créditos que tenho de outrem, seja por documentos ou oralmente, a fim de que
eu possa cobrá-los quando desejar.”

PEDIDO DE BÊNÇÃOS
Todo ano, na véspera de Rosh Hashaná, o Rebe ficava durante
18

horas na frente de sua sala. Milhares de
judeus do mundo inteiro passavam
por ele, cada qual entregando-lhe
um pedido escrito de necessidades
pessoais e bênçãos para o Ano Novo.
Você pode escrever o pedido em
português, e usar seu nome judaico
e nome judaico da sua mãe. Envie seu
pedido para: ohel@ohelchabad.org

1º JANTAR DE ROSH HASHANÁ
Quarta-feira, 24/9
KIDUSH
Nas duas noites de Rosh Hashaná, iniciamos o jantar festivo com
o kidush. Segura-se na palma da mão direita um cálice de vinho,
e recita-se de pé:
Savri maranan: Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam,
borê peri hagáfen. Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher báchar bánu micol am, veromemánu micol lashon, vekideshánu bemitsvotav. Vatiten lánu A-do-nai E-lo-hê-nu beahavá
et yom haZicaron hazê, et Yom Tov micrá côdesh hazê, yom teruá
micrá côdesh, zêcher litsiat Mitsráyim. Ki vánu vachárta veotánu kidáshta micol haamim, udvarechá Malkênu emet vecayam laad. Baruch Atá A-do-nai, Mêlech al col haárets, mecadesh Yisrael veYom
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haZicaron. Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê.

CHALÁ
Costuma-se usar chalot redondas em Rosh Hashaná simbolizando, entre outras razões, a coroação de D’us neste dia. Expressa-se também a esperança de que o ano novo seja perfeito. Após
abluir as mãos para comer a chalá, recita-se:
Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu Mêlech haolam asher kideshánu
bemitsvotav vetsivánu al netilat yadáyim.
Antes de ingerir a chalá, que é mergulhada três vezes no mel,
recita-se: Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu Mêlech haolam, hamotsí lêchem min haárets.

MAÇÃ NO MEL
Na primeira noite, após comer a chalá, mergulha-se um pedaço
de maçã doce no mel recitando a bênção da fruta e uma prece
para um ano bom e doce:
Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê peri haets.
Yehi ratson milefanêcha, shetechadêsh alênu shaná tová umtucá.

ALIMENTOS SIMBÓLICOS
Temos o costume de comer na primeira noite alguns alimentos
que simbolizam o tipo de ano que desejamos ter: Romã para
simbolizar o nosso desejo por um ano repleto de mitsvot e bons
feitos, assim como uma romã é cheia de sementes. A cabeça de
um peixe ou de carneiro, para simbolizar o nosso desejo de ser “o
melhor da classe” neste ano. Muitos têm o costume de consumir
alimentos cujos nomes aludem à bênção e prosperidade, como
tâmara, cenoura, meren, em ídiche que significa multiplicar. Não
se come nada temperado com vinagre ou raiz forte. Nozes não
devem ser ingeridas.

1º DIA DE ROSH HASHANÁ
Quinta-feira, 25/9

o Talmud declara: “aquele que cochila no começo do ano, adormece sua sorte”. Preenchemos o tempo recitando Tehilim e/ou
ir tocar o shofar para esses que não tem condição de vir até a sinagoga.

TASHLICH
No primeiro dia de Rosh Hashaná, após a prece de Minchá, realizamos a cerimônia e prece do Tashlich (“jogar fora”) à beira de
fonte de água natural, poço, rio ou lago que, de preferência, tenha
peixes vivos, para nele atirar simbolicamente os nossos pecados.
A Cabalá ensina que a água simboliza bondade, e os peixes, que
não têm pálpebras, nos lembram da Providência Divina, eternamente vigilante. Rezamos para que Ele nos julgue com misericórdia e amor nesta época.

VELAS
Acendemos as velas de Rosh Hashaná após 18h37 em S. Paulo,
transferindo o fogo de uma chama preexistente. Recitamos as
mesmas bênçãos do dia anterior.

2º JANTAR DE ROSH HASHANÁ
Iniciamos o jantar festivo com o kidush. Recitamos o mesmo texto do dia anterior. Logo depois do kidush da segunda noite, antes
de abluir as mãos e comer a chalá, come-se uma fruta nova da estação que foi colocada na mesa antes do acendimento das velas;
a berachá de Shehecheyánu recitada sobre as velas e no kidush
refere-se também à fruta nova.

2º DIA DE ROSH HASHANÁ
Sexta-feira, 26/9
A havdalá não é recitada ao término de Rosh Hashaná, mas somente no final do Shabat. Acendemos as velas de Shabat até
17h43 em S. Paulo, transferindo o fogo de uma chama preexistente.

DEZ DIAS DE TESHUVÁ

A principal mitsvá de Rosh Hashaná é ouvir o toque do shofar nos
dois dias. O shofar é tocado cem vezes em grupos de toques diferentes. Deve-se prestar atenção especial às bênçãos antes do
toque e responder amên. O som do shofar é simples e seu apelo
atinge os acordes mais profundos da alma. O shofar proclama
D’us como o rei do universo, e também evoca eventos-chave da
história judaica que envolvem um chifre de carneiro.

Durante os Dez dias de Teshuvá, de Rosh Hashaná a
Yom Kipur, podemos corrigir os dias do ano passado.
É a nossa chance anual de apagar a lousa e começar de novo. Durante estes dias, há vários trechos
que são acrescentados à Amidá, como também
recitamos a oração de Avínu Malkênu. O Shabat entre Rosh Hashaná e Yom Kipur é denominado Shabat Teshuvá.

KIDUSH

JEJUM DE GUEDALYÁ

Nos dois dias de Rosh Hashaná, iniciamos o almoço festivo com o
kidush. Segura-se na palma da mão direita um cálice de vinho, e
recita-se: Tic’u vachôdesh shofar bakêsse leyom chaguênu. Ki choc
le’Yisrael hu, mishpat l’E-lo-hê Yaacov. Savri maranan: Baruch Atá
A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê peri hagáfen.

Domingo, 28/9

O TOQUE DO SHOFAR

A PRECIOSIDADE DO DIA
Nas tardes de Rosh Hashaná devemos nos abster de dormir, pois

Neste dia jejuamos em lembrança a Guedalyá
ben Achicam, o líder do povo judeu em Israel, que foi assassinado dois meses
após a destruição do Primeiro
Templo. Isto trouxe amargas consequências aos
judeus remanescentes.
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GUIA DAS FESTAS - ROSH HASHANÁ E YOM KIPUR
O jejum começa às 4h39 e termina às 18h26 em S. Paulo.

CAPAROT
Na quinta-feira à noite, 2/10, cumpre-se o ritual de caparot (expiação) com uma ave, girando-a nove vezes sobre a cabeça, recitando a prece “Benê Adam”. O ritual de caparot nos faz perceber
que talvez merecêssemos o mesmo destino por nossos erros,
inspirando-nos a sincero arrependimento. Há pessoas que fazem
caparot com dinheiro, doando-o para tsedacá.
Baixe o texto de Caparot: www.chabad.org.br/TH/Caparot.pdf

má”, em memória de pais falecidos. Também levamos à sinagoga
uma vela de 24 horas, “Ner Chaim”, para que seja acesa antes do
pôr do sol.
O acendimento das velas de Yom Kipur será às 17h45, em S. Paulo.
Bênçãos do acendimento: Baruch Atá A-do-nai E-lo-hê-nu Mêlech
haolam, asher kideshánu bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner shel
Shabat veshel Yom Hakipurim. Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê.

NOITE DE YOM KIPUR

VÉSPERA DE YOM KIPUR
Sexta-feira, 3/10
BOLO DE MEL
É costume pedir a alguém um pedaço de bolo de mel, simbolizando o pedido que se for nosso destino receber caridade no
ano que ora se inicia que seja agora. Nesse dia é apropriado pedir
desculpas ao próximo, devendo-se perdoar com sinceridade.

TSEDACÁ
É costume doar generosamente para caridade durante todos os
dez Dias de Retorno. Na véspera de Yom Kipur isso é ainda mais
forte, pois a tsedacá é uma grande fonte de mérito e serve como
proteção contra decretos severos. O Báal Shem Tov afirmou: “O
barulho das moedas destrói as forças negativas.”

MALCOT E MICVE
Como preparação espiritual, a imersão no micve é obrigação de
cada homem. Antes da imersão, deve-se receber malcot, em
lembrança das trinta e nove chibatadas recebidas na época do
Templo, para perdoar os pecados.

Na sinagoga, antes do Col Nidrê, os homens casados vestem o
kitel e, por cima, o talit. A reza de Col Nidrê, com sua tradicional melodia, tem origem na época da Inquisição, quando muitos
judeus foram forçados a se converter. Na noite de Yom Kipur rezavam Col Nidrê com pesar e emoção, anulando o que haviam
afirmado contra a religião judaica.

JEJUM
O jejum começa às 17h45 de sexta-feira 3/10, e termina às 18h40
de sábado 4/10. Meninos a partir de treze e meninas a partir de
doze anos devem jejuar o dia inteiro. Crianças maiores de nove
anos devem jejuar um pouco; abaixo dessa idade devem ser sensibilizadas a compreender a importância deste dia, renunciando
a guloseimas. Se por motivo de saúde a pessoa precisa ingerir
alimentos e remédios, deverá consultar um rabino. Durante esse
período é proibido: a) comer, beber e enxaguar a boca; b) calçar
sapatos mesmo parcialmente de couro; c) lavar-se; d) passar
óleo, creme, perfume ou maquiagem; e) ter relações conjugais.

DIA DE YOM KIPUR
Sábado, 4/10
Não colocamos tefilin no dia de Yom Kipur.

REFEIÇÕES
É uma mitsvá comer e beber na véspera de Yom Kipur. São feitas duas refeições, uma no almoço, e outra pouco antes do início
de Yom Kipur. Devemos ingerir apenas alimentos leves como
canja com creplach, tradicionais pasteizinhos de carne, na segunda refeição.

ABENÇOAR OS FILHOS
Antes de ir à sinagoga para a oração de Col Nidrê, os pais abençoam os filhos, recitando para cada um a bênção sacerdotal: Vaydaber Ado-nai el Moshê lemor: Daber el Aharon veel banav lemor:
Co tevarechu et Benê Yisrael, amor lahêm: Yevarechechá Ado-nai,
veyishmerêcha. Yaer Ado-nai panav elêcha, vichunêca. Yissá Ado-nai panav elêcha, veyassêm lechá shalom. Vessamu et shemi al
Benê Yisrael, va’Ani avarechêm.

YIZCOR
Antes de Mussaf, recita-se a prece de Yizcor em memória das almas dos entes falecidos. Pessoas que têm pais vivos devem sair
da sinagoga. Os enlutados, durante o primeiro ano, permanecem
na sinagoga sem pronunciar esta prece. O Yizcor é mais que uma
prece de lembrança, é um tempo para os parentes do falecido se
conectarem com as almas de seus entes queridos.

NE’ILÁ
A prece final do dia, quando o julgamento para o ano novo está
sendo selado, é denominada Ne’ilá. Esta deve ser rezada com
grande intenção e com sentimento para despertar a piedade Divina. Ne’ilá culmina com Shemá Yisrael e outros versículos pronunciados em uníssono, seguindo-se de uma melodia de vitória e
o toque final do shofar.

SAPATOS
Antes do pôr do sol, todos devem calçar sapatos que não tenham
nenhuma parte em couro.

VELAS
É costume acender em casa uma vela de 24 horas, “Ner Nesha20

A CONCLUSÃO
Yom Kipur termina com a prece de Arvit e Havdalá. Ao sair da sinagoga cada um deseja ao outro “Gut Yom Tov”, e ao chegar em
casa, deve-se fazer uma refeição festiva na qual mergulhamos a
chalá no mel.
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Pensamentos para o Ano Novo
Adaptado de artigo de Aharon Dov

Q

uando judeus no mundo inteiro forem rezar nesse
Rosh Hashaná, “Que Teu Nome seja Santificado, ó
Eterno nosso D’us, sobre Israel, Teu povo e sobre
Jerusalém, Tua cidade,” eles não precisarão de quaisquer
interpretações esotéricas para convencê-los da urgência
dessa prece. O peso opressivo sobre aquilo que vem acontecendo em nossa Terra Santa nos últimos meses buscará
seu alívio no único endereço que resta – a sinagoga e o livro de orações.
Iremos à casa de D’us para rezar. Ali, pelo menos, está Alguém que ouve e sente ou Se importa com os gritos do
povo judeu. Ali poderemos implorar pela nossa total esperança: “… e sobre o reino da casa de David, teu Mashiach.”
Essa justaposição entre a atual depressão e a solução suprema passa como um fio dourado através de todas as preces das Grandes Festas. Embora imploremos a D’us para
anular os decretos imediatos, imediatamente “deixamos
claro” para Ele que aquilo que realmente desejamos é nossa suprema, completa e eterna redenção.
Após todas as preces chegamos, na seção final de Musaf,
como se para resumir todas as preces, súplicas, pedidos e
ordens: “Toque o grande Shofar pela nossa liberdade… e
leve-nos a Tsion, Tua cidade em canção, e a Jerusalém, Teu
Santuário, em júbilo eterno!”
Júbilo eterno – esta é a essência e a epítome das nossas
preces e súplicas.
Pois sim, precisamos – durante nossa provação do exílio
– de cada gota de consolo, esperança
e salvação que pudermos conseguir. E
mesmo em meio aos severos decretos
que nos atingem como povo e como
indivíduos, quando nossos corações e
mentes estão repletos com a proximidade de nossos sofrimentos atuais, não podemos e não devemos esquecer por um
momento nossa verdadeira e suprema
súplica: a redenção messiânica.
O mesmo princípio que se aplica a nós
como povo aplica-se a nós como chassidim:
Continuamos a fortalecer e encorajar
uns aos outros, aumentando nossa conexão com o Rebe, expandindo e solidi-

ficando instituições existentes e estabelecendo novas. Os
filhos do Rebe, o exército de seus shluchim, continua a se
expandir, com a ajuda de D’us, pelo mundo inteiro.
A comunidade de chassidim Chabad, homens, mulheres e
crianças, continua a estudar os ensinamentos do Rebe e a
implementar suas diretivas.
Os chassidim continuam a viajar até o Rebe, a rezar com
ele nas Grandes Festas, a irem até o Ohel, a celebrar as
hacafot em Simchat Torá em sua corte e na sinagoga.
As multidões de chassidim que comparecem ao 770 sentem que estão unidas com o Rebe e que o Rebe está junto
com eles, e essa sensação não é ilusória ou falsa – é totalmente real, uma verdade viva e palpável.
Porém, apesar do quanto tudo isso é real e verdadeiro, nenhuma das acima mencionadas “substituições” espirituais,
por mais verdadeiras e reais que sejam, pode nos afastar
sequer por um instante da suprema solução, com a qual o
próprio Rebe concluiu seu primeiro discurso chasssidico:
“… E que tenhamos o mérito de ver o Rebe novamente,
aqui, num corpo físico. E ele nos redimirá.”
Que o ano vindouro seja um ano de novas maravilhas (niflaot chadashot) para nós como povo e como indivíduos,
até que vejamos os milagres de todos os milagres, e a maravilha das maravilhas: “Como nos dias em que saístes do
Egito, Eu lhes mostrarei maravilhas,” com a revelação de
Mashiach e a vinda da verdadeira e suprema Redenção,
imediatamente.
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O leilao de Erev Kipur

H

avia um alfaiate judeu na antiga Roma, que vivia modestamente. A maior parte dos
ganhos da semana eram gastos para o Shabat e Yom Tov, pelos quais tinha grande
estima. Certa vez, na véspera de Yom Kipur, foi ao mercado comprar peixe, sabendo
que era uma grande mitsvá honrar a data com uma boa refeição.
Procurou em todo o mercado, mas não encontrou o que queria. Finalmente, achou um peixeiro que tinha uma peça grande para vender. O alfaiate ficou feliz e estava disposto a pagar o
preço que fosse. Naquele momento, surgiu um homem de uniforme, com ares de importante.
– Ei, peixeiro! – exclamou o estranho. Quanto quer pelo peixe?
– Este judeu chegou primeiro, meu senhor.
– Você sabe quem sou eu? Sou o administrador do senhor prefeito!
O peixeiro ficou sem saber o que fazer. Enquanto isso, uma multidão observava a cena com
curiosidade. Alguém gritou: “Venda para quem der mais!”
– Vou lhe dar um dinar! – gritou o administrador, na esperança de silenciar o alfaiate judeu.
– Que fortuna para se oferecer por um peixe! – exclamaram algumas pessoas espantadas.
Mas, antes que tivessem tempo de se recuperar da surpresa, o alfaiate fez a sua oferta.
– Dois dinares – disse calmamente.
– Dois dinares!? – gritou a multidão. Já ouviram uma coisa dessas?
– Três! – falou o administrador.
– Quatro! – ofereceu o alfaiate.
– Cinco! – gritou o administrador.
Assim continuou o leilão até que o alfaiate ofereceu nada menos do que doze dinares e levou
o peixe, pois o administrador desistiu, temendo que seu patrão pensasse que ele enlouquecera comprando um peixe por um preço tão estapafúrdio.
Quando o administrador contou o que havia acontecido no mercado, o prefeito mandou chamar o alfaiate judeu.
– Como é que você pagou tão caro por um peixe? – perguntou-lhe.
– Hoje é um dia sagrado para nós, judeus – respondeu o alfaiate – É véspera do dia em que
D’us perdoa nossos pecados se nos arrependermos sinceramente. Em Yom Kipur jejuamos,
mas o dia anterior tem de ser honrado com refeições especiais. Doze dinares eram todas as minhas economias, mas quando se trata de uma mitsvá, esta não pode ser medida em dinheiro.
Sua sinceridade e dedicação à religião causaram boa impressão no prefeito, que o deixou ir
em paz. Mal sabia o pobre alfaiate que recompensa o esperava lá. Quando sua esposa abriu o
peixe, encontrou uma grande pérola!
– D’us nos premiou realmente, disse o alfaiate.
Dali por diante viveram em conforto para o resto da vida, e todos os anos, quando chegava Erev
Yom Kipur, o observavam com honra mais elevada ainda.
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Caca-palavras
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ENCONTROS COM O REBE

Manter Ocupado
Foi relatado ao Rebe que um membro de determinada comunidade era uma constante
fonte de conflito.
O Rebe pediu para ver um dos líderes leigos da comunidade, e disse: “Sugiro que você
dê a esse indivíduo um cargo comunal. Por exemplo, nomeie-o gabai, supervisor da
sinagoga. Mantenha-o ocupado.”
O Rebe continuou: “Em Leningrado, meu sogro, o Rebe Rayatz, certa vez chamou-me
ao seu escritório e me disse que fulano – um indivíduo conhecido pela personalidade
conflitante – estava chegando à cidade, e provavelmente iria provocar conflito.
“Por favor, providencie para que ele fique ocupado,” ele pediu-me, “para que fique longe de problemas.”
“Em Petersburgo,” continuou o Rebe com um sorriso, “há um grande monumento do
Czar Alexandre na frente de uma estação ferroviária. O Czar era um homem alto, robusto, e a enorme escultura o retrata cavalgando um enorme garanhão. Na frente desse
monumento imponente há sempre um soldado montando guarda.
“Certa vez, uma pessoa que vinha da estação de trem perguntou a um passante: ‘Diga-me, por que é preciso um soldado para proteger este monumento? Quem poderia roubar essa estátua enorme?’ O homem respondeu: ‘Olhe, enquanto o soldado estiver aqui
de pé, pelo menos o próprio soldado não está roubando!’”

“Não peço aos meus chassidim para não pecarem. Peço a eles que não tenham tempo para pecar.” Rabi Mendel de Kotzk

q
Um Mundo de Contrastes
Um imigrante russo que tinha sofrido durante décadas sob a opressão sovietica, finalmente conseguiu ir para os Estados Unidos. Ele descreveu ao Rebe as dificuldades que
enfrentara sob o governo comunista. A certa altura ele explodiu: “Por que D’us criou a
Rússia? Para que Ele precisava disso?”
A resposta do Rebe o surpreendeu.
“Em todas as áreas, há duas realidades opostas; cada uma modera a outra; cada fenômeno equilibra seu oposto.”
“O comunismo nos ensina algo muito importante. Aqui é o ocidente, onde há uma noção
de que tudo aquilo que é conveniente é uma necessidade. Muitas coisas que já foram
consideradas desejos agora são chamadas de necessidades. Os parâmetros da necessidade continuam a se expandir, criando uma cultura de aquisição e insatisfação.
“Na Rússia, por outro lado, as necessidades do povo são ignoradas – muito mais então
seus desejos; eles ficam satisfeitos simplesmente por sobreviver”.

Se você vir uma situação que pareça ruim, procure pelo bem que vem
junto com ela.

q
Histórias extraídas do livro “The String and the Flame”, Jewish Educational Media, 2013
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a parashá na cabalá – setembro

6
Set

KI TETSÊ
O corpo de Adam foi formado de terra tirada de todas as partes do mundo. Este é o motivo
pelo qual as pessoas terminam sendo enterradas em diferentes países: somos todos derivados de partes diferentes do corpo de Adam e devemos retornar à nossa fonte original na terra
de D’us.

13
Set

KI TAVÔ
Quando chega a oportunidade para cumprir uma mitsvá, às vezes D’us permite que uma alma
que partiu e jamais pôde realizar aquela mitsvá se junte à sua alma, possibilitando que ela
participe nesse ato. Esse é o “ger (lit. estranho) que está entre vocês” aqui mencionado.

20
Set

NITSAVIM
Rabi Isaac Luria (o Arizal) ensinava: “Qualquer pessoa que não chora em Rosh Hashaná e
Yom Kipur tem uma alma imperfeita.” Isso, obviamente, não se refere a lágrimas de tristeza e
depressão, mas lágrimas de júbilo pela imensa descoberta espiritual que ocorre nesses dias
sagrados – como Rabi Akiva, que derramava lágrimas quando os segredos da Torá eram revelados a ele pelo seu mestre, Rabi Eliezer.

20
Set

VAYÊLECH
Mestres espirituais às vezes podem falar conosco em maneiras espirituais que deixam de
causar um impacto significativo em nossa perspectiva concreta, empírica, sobre a vida.
Para ser um comunicador eficaz da verdade espiritual você deve assegurar, como Moshê fez
aqui, que suas palavras entrem “nos ouvidos… até estarem completas.” Não cometa o erro de
apenas falar com a alma do seu discípulo. Você precisa falar com seu corpo também.

27
Set

HAAZINU
Adam foi a “ação” de D’us, no sentido em que foi criado pela mão de D’us.
Quando Adam pecou, incorrendo na penalidade da expulsão do Jardim do Éden, era véspera
do Shabat. Porém D’us permitiu que ele ficasse no Jardim para o Shabat, quando então ele
compôs o Salmo 92.
Mais tarde Adam foi reencarnado como Rei David, que registrou o Salmo, mas mesmo assim
o texto sugere a autoria de Adam: “Pois eu me rejubilei, ó D’us, em Teu ato” (v.5).
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shofar em rosh hashaná

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

Por que temos que tocar o shofar em Rosh Hashaná, e o que
ele significa?
Por Rabino Shamai Ende
meiro homem, Adam, no sexto dia de Genesis. Nossos
sábios relatam que nesse dia ele reuniu todos os seres
A mitsvá de tocar shofar em Rosh Hashaná consta clarado mundo e anunciou “D’us reina e Se veste de Majesmente na Torá: ”E no sétimo mês no primeiro dia do mês
tade”, coroando-O como rei do universo. Anualmente
... será para vós um dia de toque de shofar”. Como todas as
reiteramos a aceitação do reinado Divino. A exemplo do
mitsvot da Torá, essa também deve ser cumprida indepentoque de trombetas para coroar um rei, entoamos o shodentemente dos motivos, já que jamais entenderíamos a
far na coroação Divina.
vontade Divina. Mas, para acrescentar a essa mitsvá mais
Há uma explicação chassídica mais profunda sobre o shoimportância e devoção, o famoso sábio da era pós Talmúdifar: consta na Torá que os olhos Divinos estão constanteca, Rabi Saadia Hagaon, enumerou-lhe alguns significados.
mente na Terra Santa, do início do ano
1. O toque do shofar desperta um temor no coração, levando-nos a fazer
O termo ‘shofar’ vem do ra- até seu final. Nossos sábios dizem que
de lá D’us transmite Sua bênção para o
teshuvá (arrependendo-nos de nosdical hebraico ‘shfoferet’
mundo inteiro no dia de Rosh Hashaná
sos pecados e retornando ao cami(funil), pois ele é quem ca- para o ano inteiro. No livro Tanya consnho certo), para sairmos vitoriosos
naliza todas as bênçãos su- ta a pergunta: se ao terminar um ano
no julgamento de Rosh Hashaná.
2. A palavra shofar em hebraico tem
periores a cada um, como imediatamente iniciamos um novo,
sem interrupções, por que dizer então
as mesmas letras do radical de ‘shaum funil que transmite para do início do ano até seu final? Poderiapru’ (melhorem), sendo uma chacada recipiente sua dose
-se dizer simplesmente para sempre.
mada para decidirmos sinceramenNo entanto, o verdadeiro contexto deste melhorar nossos atos.
se versículo indica que anualmente D’us envia uma vitali3. Durante a outorga da Torá sobre o Monte Sinai, o povo
dade para o mundo no dia de Rosh Hashaná que dura até o
ouviu toques do shofar. Ao entoá-lo nesse dia, desperúltimo segundo do ano, ao pôr do sol da sua véspera. Nestamos o mérito do povo de Israel, por ser o único que
se momento, essa energia volta às alturas para sua fonte,
aceitou de imediato cumprir suas leis.
e somente no dia seguinte, em Rosh Hashaná, D’us envia
4. Durante as orações de Rosh Hashaná evocamos várias
uma nova vitalidade para o próximo ano, que é atraída pelo
vezes o mérito de nossos patriarcas para sairmos do jultoque do shofar.
gamento merecedores de bênçãos. O maior mérito lemDessa forma, o toque do shofar tem um papel de suma imbrado é o do quase sacrifício de Yitschac pelo próprio pai,
portância em Rosh Hashaná, e no momento de sua entocumprindo a ordem Divina, sendo substituído no último
ação é decidido tudo o que irá ocorrer com cada indivíduo
momento por um carneiro. Com esse intuito tocamos
e com o mundo inteiro no decorrer do novo ano. Sob esse
também o shofar, que é feito do chifre de um carneiro.
prisma, o termo ‘shofar’ vem do radical hebraico ‘shfoferet’
5. A futura redenção e a reunião do povo de Israel na Terra
(funil), pois ele é quem canaliza todas as bênçãos supeSanta, serão anunciadas pelo toque de um enorme shoriores a cada um, como um funil que transmite para cada
far, conforme previu o profeta (Yeshaiahu 27:13). Tocarecipiente sua dose.
mos o shofar para aproximar esse evento.
Que o som do shofar deste Rosh Hashaná abra os portões
6. Também a ressurreição dos mortos em época posterior
celestiais, transmitindo a todos as melhores bênçãos de
será feita ao som do toque do shofar.
um ano bom e doce.
7. O dia de Rosh Hashaná marca a data da criação do pri26
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NOSSAS ALEGRIAS

Respostas do caca-palavras
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SETEMBRO

Z

ANIVERSÁRIOS*

A

w Parabéns pelo Bat Mitsvá de Sheina, filha
de Adelia e Itschak Kulski e neta de Ernesto
e Dora Kogan

P

w Mazal tov pelo nascimento de Baruch
Shalom, filho de Yossi e Rivka Freeman.
Parabéns também aos avós Daisy e Nathan
Maltz e Yehuda e Chaia Aidel Freeman

w Mazal tov pelo Bar Mitsvá de Rafael,
filho de Claudia e William Gleicher e neto
de Gerhard Gleicher e Aizik e Micky Helcer

I

w Parabéns pelo nascimento de Benjamin,
filho de João e Sharon Woiler

w Parabéns pelo Opshernish
(corte de cabelo) de Mendi Lancry,
filho de R. David e Mariana Lancry.
Desejamos mazal tov às famílias
Lancry e Frischmann

E

w Nasceu Chaim filho de R. Levi e Rochel
Lea Weitman e neto de R. Yitschok e Zisy
Raskin e R. David e Sonia Weitman. Mazal
Tov!

Z
X
S

Avraham Stiefelmann

6 Elul

1 set

Wolf Goldenstein

6 Elul

1 set

Yossi Ossowiecki

7 Elul

2 set

Luís Nicolaewsky

10 Elul

5 set

Ariel Kullock

24 Elul

19 set

Aharon Byrne Rego

11 Elul

6 set

Peter Spett

25 Elul

20 set

Renato Kyhl

12 Elul

7 set

Sami Lancry

26 Elul

21 set

Hilton Kuperman

13 Elul

8 set

Shaya Gansburg

26 Elul

21 set

Homero Grossmann

16 Elul

11 set

Ilan Salo Zumerkorn

27 Elul

22 set

Roberto Michaan

17 Elul

12 set

Arie Bloch

3 Tishrei

27 set

David Nagiel

17 Elul

12 set

Isaias Feigenson

3 Tishrei

27 set

Mendi Begun

18 Elul

13 set

Helcio Muller

3 Tishrei

27 set

Zalman Tzfasman

21 Elul

16 set

Roberto Roitburd

6 Tishrei

30 set

Mendi Bloch

22 Elul

17 set

Yoichi Moritz

6 Tishrei

30 set

David Lancry

23 Elul

18 set

Jacques L. Eskenazi

6 Tishrei

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

AULAS SEMANAIS

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

DOMINGO

7:45 Yakov Nurkin
Guemará *

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

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

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

16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *

9:30 Yakov Nurkin
Guemará *

18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
17:45 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde

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

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

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

19:00 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico

SEGUNDA-FEIRA
10:30 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **

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

corrente de salmos
A cada mês, dezenas de mulheres juntam-se
virtualmente para a Corrente de Salmos. A
Corrente acontece uma vez ao mês, no Shabat
que antecede Rosh Chôdesh, o primeiro dia do
mês judaico. As próxima leituras acontecerão no Shabat
23 de agosto.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:

28

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

20:00 Yakov Nurkin
Tanya

PARA MULHERES

Chassidut
Crianças / Jovens
Farbrenguen
Histórias
Leis Judaicas

18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides *

Identidade Judaica
Mística e Cabalá
Moral e Ética
Porção Semanal
Talmud

11:30 Sarah Steinmetz
Ética dos pais **
17:30 David Lancry
Preparando-se para o Bar Mitsvá
17:45 Eliahu Stiefelmann
Prédica entre as orações da tarde
19:00 David Lancry
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *
19:15 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico (residência de jovens)
20:00 Eliahu Stiefelmann
Investindo em nosso futuro (jovens)
20:15 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá
20:30 Avraham Steinmetz
A Cabalá do Caráter (em português) ***
Banco Daycoval
21:00 Shamai Ende
Sabedoria do Rebe (residência de casais)
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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 **
12:00 Sheila Barzilai
Discursos esotéricos em alto nível **
12:30 Avraham Steinmetz
Lunch & Learn – Faria Lima
17:45 Daniel Eskinazi
Prédica entre as orações da tarde
18:00 David Lancry
Preparando-se para o Bar Mitsvá
20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *
20:30 Avraham Steinmetz
A Cabalá do Caráter (em inglês) ***
Banco Daycoval

17:45 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

SHABAT
8:45 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (principiantes) *
8:45 Shamai Ende
Discursos esotéricos em alto nível (avançado) *
11:00 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da manhã
12:30 Shabsi Alpern
Reunião chassídica pós orações da manhã
13:15 Shamai Ende
Empolgação espiritual *

QUARTA-FEIRA

16:40 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

15:00 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá

17:40 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças

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

18:00 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas
18:00 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **
* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição (JLI)

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

QUINTA-FEIRA

Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com

10:30 Avraham Steinmetz
A Cabalá do Caráter (em português) ***
Beit Chabad Central

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

17:45 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde *
19:00 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (moças) **
20:00 Eliahu Stiefelmann
Desvendando os Segredos da Torá

Rab. David Lancry: davelancry@gmail.com
Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com
Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com
Rab. Guershi A. Goldsztajn: guershiavi@msn.com
Rab. Shamai Ende: yeshivalubavitch@uol.com.br
Rab. Shabsi Alpern: rabino@chabad.org.br
Rab. Yacov Nurkin: jorge.nurkin@gmail.com
Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br
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Era uma vez...

M

uito antes de Rabi Meir de Premishlan ser conhecido como tsadik (justo), sua bondade e
compaixão fora do comum eram demonstradas. Quando ainda era criança ia de porta em porta coletando dinheiro para os pobres. Rabi Meir Fazia tudo que
estava ao seu alcance para aliviar o sofrimento do próximo.
Ao mesmo tempo, era extremamente modesto e fazia o
possível para não atrair atenção sobre si mesmo. Um ano
depois que se casou, foi trabalhar como tutor para os filhos de um rico proprietário de imóveis, uma maneira comum de sustentar a família naqueles tempos.
Não demorou muito para Rabi Meir perceber que o rico
proprietário era um indivíduo mau. Apesar disso, as crianças pareciam estar progredindo bem sob sua tutela.
Rabi Meir ficava particularmente incomodado pela avareza de seu empregador. Sempre que uma pessoa pobre
batia à porta pedindo um donativo ou um pedaço de pão,
era tratada de maneira intolerante e de punho fechado.
Nas primeiras semanas em seu novo emprego Rabi Meir
tentou concentrar-se nas aulas e ignorar o que estava
acontecendo. Com o passar do tempo, porém, ele achava
cada vez mais difícil restringir-se.
Certo dia, Rabi Meir fez uma sugestão ao proprietário. “A
partir de agora,” propôs ele, “toda vez que um pobre vier,
eu gostaria que o senhor lhe desse uma moeda, a qual
pode deduzir do meu salário.” O patrão concordou.
A partir daquele dia, todo mendigo que batia à porta recebia uma moeda, e às vezes até uma pequena refeição para mitigar sua fome. O proprietário, enquanto isso, registrava cuidadosamente cada centavo que doava. Ninguém
conseguiu entender a súbita generosidade do patrão que
sempre fora pão-duro, mas pelo menos os mendigos ficaram contentes.
Seis meses se passaram, e Pêssach estava se aproximando; era a época de Rabi Meir voltar para casa. Antes que
partisse, o proprietário o chamou para pagar seu salário.
Tirando da gaveta seu livro de anotações, ele deduziu todas as moedas e comida que tinha “desperdiçado” com
os pobres, e ficou chocado ao ver que nada restara. E não
apenas isso, mas Rabi Meir na verdade lhe devia dinheiro! O patrão ficou furioso. Como pôde ele, um senhorio
esperto e inteligente, ter caído numa armadilha dessas?

30

Rabi Meir foi
expulso da
propriedade sem
um centavo no bolso.
Rabi Meir, porém, não estava particularmente abalado pelo que tinha acontecido. Na verdade, estava de bom humor. Pêssach estava chegando, ele
estava indo para casa, e havia no mundo coisas muito mais
importantes que o dinheiro… Quando estava nos arredores de Premishlan, algo brilhante na estrada chamou-lhe
a atenção. Olhando melhor, viu que era uma valiosa moeda de ouro, de longe mais valiosa que o salário inteiro que
ele deveria ter recebido como tutor!
Rabi Meir, porém, não pensava da mesma maneira que
as pessoas “normais”. Durante todo o caminho de volta
para casa seus pensamentos tinham se concentrado em
assuntos mais espirituais e elevados. Sua reação inicial
ao ver a moeda foi a hesitação. “Será essa a maneira pela
qual foi decretado do Alto que eu ganhe meu sustento?”
pensou ele consigo mesmo. Rabi Meir continuou andando e não se curvou para apanhar a moeda.
A esposa de Rabi Meir ficou feliz ao vê-lo após quase
meio ano de ausência. Vários dias depois, quando seu marido ainda não tinha mencionado quaisquer ganhos, ela
pensou que isso era estranho, mas como tinha nele uma
confiança total, não trouxe o assunto à baila.
Na semana seguinte ela decidiu que tinha chegado a hora
de abordar, muito delicadamente, a situação financeira.
Porém o marido respondeu em tom crítico: “Vamos esperar até essa noite…” e saiu para ir à sinagoga.
Naquela noite, Rabi Meir estava na sala de estudos quando o empregado de um dos moradores mais ricos de Premishlan de repente lhe deu um tapinha no ombro. Entregando-lhe uma moeda de ouro ele disse: “Meu patrão
pediu para que eu lhe entregasse isso.”
Rabi Meir deu um salto. “Qual é o significado disso?” perguntou. O criado relatou que naquele dia, mais cedo, seu
amo tinha encontrado a moeda no chão. Após alguma deliberação, decidiu dá-la a um jovem erudito de Torá, e o
nome de Rabi Meir tinha sido sorteado.
“Vejo que essa moeda estava destinada a ser minha…”
sorriu Rabi Meir, refletindo sobre os caminhos do Criador.
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COMO AJUDAR

Filiado ao Movimento Chabad-Lubavitch Mundial
sob liderança do Rebe, o Beit Chabad Central
atua há mais de 4 décadas em S. Paulo.
Invista em nossos projetos:

 Nota Fiscal Paulista
Deposite seus cupons e notas fiscais na nossa
recepção ou entrem em contato que podemos
retirá-los em seu endereço
simone@felicidade.org.br

 Cofrinho
Retire o seu na nossa recepção

 Torne-se um Pilar
Doação anual pré Grandes Festas
silvia@chabad.org.br

 Lei Rouanet
Abata do Imposto de Renda
vanessaoliveira@projetosecultura.com.br

 Doação mensal
Solicite um boleto bancário
rosana@chabad.org.br

 Véspera de Festas Judaicas

 Doação direto na conta
Banco Itaú, agência 0735, c/c 04741-7
A. I. B. Beit Chabad do Brasil
CNPJ 60.622.073/0001-47

 Patrocine uma publicação
Custeie um livro ou um guia da nossa editora
dov@chabad.org.br

 Placa na sinagoga
Homenageie um ente querido
dov@chabad.org.br

Ao invés de presentear alguém, faça-nos uma
doação, e enviaremos uma carta a quem você
a dedica
rosana@chabad.org.br

 Dedique-nos a sua alegria

 ProAc

 Adote um aluno do Colel

Abata do ICMS
vanessaoliveira@projetosecultura.com.br

Solicite um boleto bancário
rosana@chabad.org.br
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Peça aos seus convidados que revertam seu
presente em doação a um de nossos projetos
rosana@chabad.org.br
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Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

6 TISHREI

Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

28 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

21 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

14 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

30

23

16

9

2

7 TISHREI

1

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h
Caparot à noite

8 TISHREI

2

25

Yom Kipur

Shacharit 9h
Yizcor 12h
Término do jejum
18h40

Véspera de Yom Kipur
Shacharit 6h30/7h45
Bolo de Mel / Micvê
Minchá 14h
Velas e início do jejum
até 17h45
Col Nidrê 18h

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Término 18h37

Shabat Teshuvá
Parashá Haazinu

3 TISHREI

Shacharit 9h30
Minchá 17h25
Pirkê Avot 5-6
Término 18h35
Selichot à meia-noite

10 TISHREI

3

13

6

4

27

20

Parashá Nitsvaim/Vayêlech

25 ELUL

Shacharit 9h30
Minchá 17h25
Pirkê Avot 3-4
Término 18h33

Parashá Ki Tavô

Chai Elul
Farbrenguen

18 ELUL

Shacharit 9h30
Minchá 17h20
Pirkê Avot 2
Término 18h31

Parashá Ki Tetsê

11 ELUL

SÁBADO

9 TISHREI

26

Shacharit 8h30
Shofar 11h15
Minchá 18h
Tashlich
Velas após 18h37

24

2º dia de Rosh Hashaná

19
1º dia de Rosh Hashaná

Shacharit 8h30
Shofar 11h15
Minchá 17h30
Velas após 17h43

5

12

Selichot 5h30/7h
Shacharit 6h30/7h45
Eruv Tavshilin / Anulação das
Promessas / Peruzbul
Velas até 17h42
Minchá 18h

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h41
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

24 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h39
Minchá e Cabalat
Shabat 17h45

17 ELUL

Véspera de Rosh Hashaná

18

11

4

2 TISHREI

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

23 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

16 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h37
Minchá e Cabalat
Shabat 17h45

10 ELUL

SEXTA

1 TISHREI

17

10

3

9 ELUL

QUINTA

29 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Chá da Tarde 14h30

22 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Chá da Tarde 14h30

15 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

22

15

8

1

8 ELUL

QUARTA

Início do jejum 4h39
Shacharit 8h05
Minchá 18h
Término do jejum
18h26

5 TISHREI

Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

27 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

20 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

13 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Tarde das Mulheres

7 ELUL

TERÇA

Chá da Tarde 14h30

28

21

14

7

31

6 ELUL

SEGUNDA

Jejum de Guedalyá

4 TISHREI

Shacharit 8h05
Minchá 18h

26 ELUL

Shacharit 8h05
Minchá 18h

19 ELUL

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

12 ELUL

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

5 ELUL

DOMINGO
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