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40 ANOS DO BEIT CHABAD DO BRASIL
Depoimentos exclusivos
sobre os 40 anos
Como tudo começou
por Yacov Nurkin

12 FESTIVIDADES
na semana de aniversário

O significado de 40 anos
por R. Shamai Ende
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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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Sempre a seu lado

Baixe o pdf da revista em www.chabad.org.br/BC_News e veja também em seu iPad
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mensagem do Rabino

Chanucá e Chabad
O grande e famoso Beit Yossef pergunta: se o pote de azeite encontrado na história
de Chanucá dava para uma noite e no fim durou oito, não deveríamos festejar apenas sete dias ao invés de oito?
Talvez possamos acrescentar mais uma resposta além das tantas que já foram dadas. Imaginemos por um momento a cena no Templo na hora de descobrir o pote.
Ninguém sabia que o milagre ocorreria, e pelas leis naturais, no dia seguinte, deixariam de acender o candelabro. Então, com certeza, muitas vozes, inclusive religiosas, falaram para não começar hoje e parar amanhã; vamos esperar até termos
azeite suficiente e não parar mais. Mas os macabeus disseram: temos para agora,
então vamos começar! É essa coragem que festejamos na primeira noite, e é por
isso que os festejos totalizam oito dias.
Na vida judaica não podemos esperar, não é como na vida particular, se surgir
uma oportunidade para fazer o bem, de iluminar a escuridão, que a aproveitemos.
Quando se trata de salvar almas devemos agarrar qualquer chance. Essa é a receita
de Chabad no mundo e aqui no Brasil.
Quarenta anos atrás não sabíamos como pagaríamos o aluguel no fim do mês, mas
não dava para esperar. Pagamos, graças a D’us, e no dia do vencimento, que é o
nosso estilo até hoje. Não é por acaso que naquele dia recebemos a chave da casa
alugada apenas duas horas antes do acendimento da primeira vela de Chanucá.
Precisamos ter a coragem de começar daqueles macabeus, e ignorar vozes que
dizem para esperar (ou que são contrárias). Nossa missão é a de acender “velas”,
e o tempo mostra que uma pequena vela transforma-se em uma luz muito forte.
Quando se trata de salvar pessoas que se desviam da nossa herança, e foi D’us que
as trouxe no nosso caminho, devemos agir com rapidez, fé e coragem.
Também não é por acaso que este ano o primeiro dia de Chanucá cai mais cedo,
bem no dia de Thanksgiving, quando o mundo agradece ao Criador por sua bondade. Aproveitamos para agradecer a todos que acreditaram e acreditam na nossa
causa. Os nossos “produtos” que andam por aqui, em todos os cantos do Brasil
como no mundo inteiro, são a maior prova de que a receita deu certo e que seu
investimento valeu.
Que o Bom D’us agradeça a todos melhor do que eu.
Feliz Chanucá 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 19H

AGRADECIMENTO pelo KIDUSH
ww
David e Barbara Rubinsohn (Em agradecimento ao
Beit Chabad)

ww
Chaya e Nissim Forma (Brit-milá do filho Menachem
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.

Mendel)
ww
Família Levy (Nascimento de Daniela, filha de Sharon
e Juliana

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

w Bufê de kidush oferecido após os serviços.
w Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o quanto
vai gostar!

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
Um empolgante programa para meninos e meninas
da 1ª à 5ª série. Venha e desfrute no Tsivot Hashem
de um lanche fantástico, prêmios, jogos e histórias.
Todo Shabat à tarde logo após Minchá de Shabat

A NOSSA SINAGOGA
Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!
MINYAN DIÁRIO
Shacharit

Shacharit – 9h30

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

Aula da Parashá com explicações do Rebe
– 1 h antes do horário das velas *

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira – 19h
2º minyan de Arvit – 20h15

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 19h
HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45

Kidush e Farbrenguen – 12h00

Minchá seguida de Seudá Shlishit com
história chassídica – 15 min antes do horário
das velas *
Aula da Parashá para senhoras – 15 min
antes do horário das velas *
Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos

* Veja o horário das velas no verso deste informativo
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Você também pode assistir à
Série Vídeo Torá Viva online
em www.chabad.org/626747
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ACONTECEU
BAR MITSVÁ
No mês de outubro tivemos o mérito de celebrar duas emocionantes cerimônias de Bar mitsvá no Beit Chabad Central.
Após um ano e meio de estudo com o professor Rabino David Lancry, o jovem Roger Marchten teve uma atuação alegre e vibrante.
Victor Zauder, que estudou com o Rabino Guershi Avi Goldsztajn, também comoveu os presentes com
a simplicidade e dedicação com
que conduziu a cerimônia de seu
Bar Mitsvá.
Desejamos que continuem praticando e mantendo as tradições de
nosso povo. Parabéns a ambas as
famílias, que possam sempre ter
alegrias como estas com saúde e
sucesso.
PARA CURSOS DE BAR MITSVÁ
R. David Lancry: 98889-0328 / davelan
cry@gmail.com ou Vanessa: 3087-0313/
vanessakrosenbaum@chabad.org

Acima, Victor Zauder, filho de Silvia, coordenadora do Projeto Lev, segurando a Torá
em momento de emoção. À esquerda, Roger
Marchten faz um simpático discurso

FOTOGRAFIA DESCOMPLICADA
las fotos. Como o número de interessadas foi grande, e as
vagas eram limitadas, em breve divulgaremos novas datas.
Marco Costa: 11 3507-5871 / 2507 5871
www.marcocostaphoto.com.br
Foto Marco Costa

Uma turma de meninas participou de um Workshop ministrado pelos fotógrafos Marco e Carol Costa. No dia 17 de
outubro elas tiveram uma aula teórica, com dicas preciosas sobre assuntos como os conceitos da fotografia digital,
tipos de câmeras,
composição, pontos
de vista e o triângulo
da fotografia.
No domingo, dia 20
de outubro, a turma
saiu para fotografar
e colocar em prática
todo o conhecimento adquirido, finalizando com uma leitura de todas as fotos
clicadas ao longo do
dia. O workshop foi
incrível e rendeu be-
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BCNews_nov24.indd 5

5

28/10/13 12:50

SORVETADA MÍSTICA
Jovens reuniram-se no Beit Chabad dia 21 de
outubro, em plena segunda-feira, para começar
bem inspirados a semana, refrescar o corpo e
aquecer a alma.
“Mística do Alfabeto Hebraico e Seu Impacto No
Mundo” foi o tema abordado pelo Rabino Dani
Eskinazi, trazendo uma perspectiva bem interessante e visão original do alfabeto.
Após a palestra foram servidos sorvetes de diferentes sabores e deliciosas coberturas bem
criativas.
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Foto: Yigal Cotter

SEMPRE AO SEU LADO
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CHÁ DA TARDE
PALESTRA COM GERIATRA
A psicóloga Margherita de Cássia Mizan, proprietária da
Sênior Service, empresa que presta serviço de assistência para a Terceira Idade, sugeriu um palestrante especial
para o Grupo Chá da Tarde. O geriatra Dr. André Castanho
Pernambuco, formado pela UNIFESP, falou sobre “Os
Problemas de Memória na Terceira Idade”. A sala lotou
devido ao interesse despertado pelo tema.
Sênior Service: (11) 2613-1424

ERUV

ARTE APLICADA

A cerca utilizada para viabilizar o transporte de objetos no
Shabat (eruv), foi o tema da palestra que contou com a
participação da advogada Diana Sitton Buchsenpaner, envolvida com este projeto no bairro Jardins. Mapas e fotos
dos postes que foram colocados elucidaram a área que
faz parte do eruv. Diana: (11) 3062-3387 ou 9 9687-1501

As senhoras pediram, e Vanessa chamou novamente Sandra Regina de Sá para uma atividade manual, que contou
com a presença maciça das senhoras. Panos de prato
personalizados utilizando a técnica de decupagem foram
confeccionados resultando em variados temas e cores.

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

CHASSIDUT PARA MULHERES
Moças e jovens senhoras reuniram-se em 22 de outubro para um encontro de estudos de chassidut. Em um
ambiente agradável e descontraído elas aproveitaram
para fazer um social e degustar saladas variadas com
molhos especiais.
A partir de então as aulas passaram a ser semanais,
sempre às terças-feiras, com o objetivo de proporcionar às mulheres um momento só delas, para alimentar
o espírito e conversar com as amigas.

BC NEWS
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ESPECIAL 40 ANOS

COMO TUDO COMEÇOU
POR YACOV NURKIN
Estava no pátio do Colégio Objetivo discutindo com meus amigos sobre os desdobramentos
da Guerra de Yom Kipur (outubro
de 1973) quando um deles, Elie
Waitzberg, falou-me a respeito de
um rabino que “sempre tinha todo o tempo do mundo para você”
e de uma aula muito interessante
que ele ministrava aos sábados à
Jorge (Yacov) , em 1973
tarde no Colégio Beit Chinuch.
Shabat à tarde, lá fui eu. Ao escutar as palavras da segunda
parte do Tanya, chamada Shaar Hayichud vehaEmuná, explicadas pelo Rabino Alpern, percebi na mesma hora que
havia encontrado algo que estava procurando há tempos.
Foi a partir dessas aulas que comecei a frequentar as casas das famílias que, em torno do rabino, vivenciavam o

Judaísmo e experimentavam um constante progresso em
Torá e Mitsvot. Eram elas que se tornariam o núcleo do
Beit Chabad.
O exemplo de todas aquelas pessoas (os Goldsztajn, os
Kogan, os Kalmus, os Kusniec, os Friedler, e vou parar por
aí porque a lista é comprida) era uma grande lição de vida.
Vou citar uma passagem que, na época, me marcou muito. O vestibular era o grande evento para os jovens como
eu. Assim, qual não foi a minha surpresa ao ver um amigo,
Jairo Kusniec, no Shabat, faltando ao vestibular da Faculdade Pinheiros, sentado ao meu lado, fazendo perguntas
ao rabino. Ele não estava nada deprimido. Estava sim, curtindo o Shabat e a aula de Torá!
No intervalo entre as aulas da Escola Politécnica da USP,
primeiro no estacionamento, depois numa sala próxima
ao Biênio e finalmente na biblioteca da Matemática, um
grupo se reunia todos os dias para estudar alguns minu-

Farbrenguen na casa do R. Shabsi e D. Esther Alpern z”l, antes ainda da inauguração da 1ª sede. Na foto, à direita do rabino vemos o pequeno
Miki Alpern, seguido de Yaakov Bande, Yacov Nurkin e Ivo Koschland. À esquerda do rabino, Yossi Alpern (de óculos)
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tos de Torá atendendo ao pedido do Rebe. E por mérito
desse estudo, todos progrediram em seu Judaísmo, formando lares judaicos.
Não dá para entender o nascimento do Beit Chabad
olhando somente para o que acontecia na sede da instituição e ignorando o importante papel que passou a desempenhar no seio da coletividade judaica de todo o país.
Beit Chabad, na minha perspectiva, era também o tefilin
que eu passei a colocar em casa todo dia de manhã e o
estudo de Torá no estacionamento da Poli.
Também não dá para falar em Beit Chabad sem considerá-lo como parte de um trabalho global liderado pelo
Rebe. Ele se importava com cada judeu e todo o povo de
Israel. A influência de seus emissários chegou às nossas
vidas, ao seio de nossas famílias, às escolas judaicas e não
judaicas, às faculdades, aos clubes, às empresas e à comunidade em geral.

No meu caso específico, o Rav Alpern e a D. Esther foram
os que me apresentaram à minha esposa, e começamos
a jornada da formação de um lar judaico, o evento mais
importante de nossas vidas. Ocorre que também, no caso de muita gente, esses shluchim do Rebe surgiram na
hora certa e no lugar certo e ajudaram naquilo que era
mais necessário. A postura e a dedicação de D. Esther, de
abençoada memória, a esse respeito eram de uma sinceridade contagiante.
Não era à toa que as pessoas compareciam a cada aula, a
cada atividade, para ajudar a empacotar a revista Chabad
News, para montar um kit para uma festa, para contribuir
para a Sinagoga, com a finalidade de presentear Hashem.
Todos sabiam apreciar a pureza de intenções com as quais
as ações se sucediam em tudo o que o Beit Chabad fazia.
Muita água passou por debaixo da ponte nos últimos quarenta anos: tivemos o mérito de ver filhos e netos no caminho da Torá e das mitsvot. Fizemos bons amigos lá, de forma
que as paredes do Beit Chabad
Central e a minha cadeira na sinagoga têm muito o que contar.
Mas preciso guardar o material
para os aniversários de 50, 60, 70
e mais anos...
Gostaria de terminar este depoimento contando que Mashiach
já chegou, e falar das coisas que
estão ocorrendo no Beit Chabad
Central e em toda a coletividade
em consequência desta notícia.
Apesar de ainda não ter como
dizer isto, queria que Mashiach
soubesse que o Rav Dani, nosso
Sar haMashkim, já está preparado, a postos e não vai deixar
barato!

Noivado de Yacov Nurkin e Guita Sobel, o primeiro casal formado no Beit Chabad Central
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ESPECIAL 40 ANOS

DEPOIMENTOS
Colocar a mezuzá no Beit Chabad Central na primeira noite de Chanucá
em 1973 foi uma honra e um imenso orgulho, pois simbolizava o marco do
início das atividades da instituição. Na minha cabeça, pensava em como era
bom contribuir e participar de uma obra com um significado tão importante
para a nossa comunidade.
Graças a D’us, desde então, o Beit Chabad fincou raízes e frutificou, e estou
certo de que continua cumprindo de forma exemplar com a sua tarefa de
difundir os ensinamentos, valores e tradições da nossa religião.
Joseph Safra

Rabino Alpern é para mim um trabalhador excepcional e muito inteligente. Já entrou na história dos
grandes rabinos de SP. Graças ao trabalho dele e de
sua equipe muitos judeus fizeram teshuvá. Realizou
obras fantásticas na comunidade, conciliação entre
pessoas, deixou caminhar muita gente na direção certa
moral e religiosa. Que Hashem o abençoe, sua familia
e todos seus descendentes.
Ovadia Horn
Foto Ronaldo Barbosa

Em todas as boas conquistas e momentos
da minha vida o Beit Chabad está presente e
sempre ao nosso lado (casamentos, filhos,
netos e amizades). Testemunho a grande
revolução que é a vivência e prática do judaísmo na vida de nossa comunidade, graças
a uma visão transformadora do Beit Chabad.
É um privilégio comprovar o leque de atividades bem-sucedidas em todos os setores:
jovens, aulas, sinagoga, voluntariado, terceira idade, chassidut,
palestras, lazer, refeições comunitárias, apoio aos necessitados.
Como em uma orquestra, onde a sincronia e harmonia entre os
instrumentos garantem uma peça executada com primor, assim é
o Beit Chabad Central.
Sob a partitura do Rebe, a maestria do Rabino Shabsi Alpern e a
execução dos rabinos, professores, funcionários e colaboradores,
esses instrumentos garantem uma afinação e qualidade ímpar.
Nós, figurantes e plateia só podemos agradecer.
Ernesto Kogan

10

Para mim,
o Beit Chabad,
por meio do
Rabino Alpern
e da Rabanit
Esther z”l, abriu
nossos olhos
para o judaísmo e nos
sos
corações para as mitsvot, cultivando
o amor ao próximo. Desde então esses valores estão enraizados dentro
de nós e servem como lição de vida
e de bom relacionamento para com
o próximo. Devemos muito ao Beit
Chabad por todo seu empenho e trabalho incansável com a comunidade.
Parabéns!
Rita Shammah

BC NEWS
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No ano de 1978, bati à
porta do R. Shabsi Alpern
oferecendo-me para participar da sua obra que estava florescendo; o Beit Chabad. Tornei-me o primeiro
“tankista” do Brasil e passei a conduzir o Mitsvá
Tank pelas ruas da cidade,
toda sexta-feira, anunciando os horários das
velas nas esquinas do Bom Retiro, Higienópolis e Jardins, e todo domingo de manhã,
junto do Arnaldo Ostrowsky, “acampando”
defronte ao Macabi Tremembé e convidando os associados a colocarem tefilin. Passei
a colaborar com a inesquecível D. Esther Alpern z”l no setor de publicações, e assumi
também a editoria da revista mensal ”Chabad News”. Cheguei com muitas ideias novas e recebi carta branca para implementá-las. Uma vez escolhidos os artigos em
inglês, eles eram encaminhados à saudosa Tatiana Belinky z”l que sentava-se diante da sua máquina de escrever e, no ato, os
traduzia com carinho e precisão. Não pos-

so deixar de mencionar que meu querido Beit Chabad
impactou minha vida, pois foi lá que conheci a Stella,
minha querida esposa! Com as bênçãos do bom D-us
fomos merecedores de filhos, genros e netos maravilhosos. Portanto, parabenizo o R. Alpern por sua
dedicação incansável na criação, desenvolvimento e
manutenção de um dos grandes amores em minha
vida, o Beit Chabad do Brasil!
Gilberto Bande

Trabalhei no Beit Chabad
por duas vezes. A primeira foi
em 1980, por oito meses, antes
de me casar. Fui secretária do
R. David Weitman, responsável
pela organização do departamento de jovens. Nas horas vagas eu traduzia e revisava textos
do Chabad News, participava do projeto Toravision
juntamente com o Ivo – na época meu noivo – e gravava também mensagens para o telefone – DTD (Discagem de Torá à Distância). Voltei ao Beit Chabad de
1987 a 1990 como redatora, tradutora e revisora das
publicações, entre elas revista Chabad News e “Nos-

sos Sábios Mostraram o Caminho”. Foi uma época
gratificante. Porém, o principal para mim foi o contato direto e estreito com D. Esther Alpern z”l que era
o cerne da revista Chabad News. Aprendi com ela a
ler nas entrelinhas; entender o explícito e identificar
o implícito; selecionar criteriosamente os textos que
merecem ser divulgados; perceber a força das palavras e o poder das imagens; a ter cuidado extremo ao
mínimo pormenor; esmerando na procura da palavra
ideal; pensar muito antes de escrever; estudar muito;
não perder tempo e sempre ascender, porque numa
subida, se pararmos de acelerar, caímos para trás.
Bons tempos que não voltam mais...
Geni Koschland
BC NEWS
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ESPECIAL 40 ANOS

DEPOIMENTOS
Fui contratado em
1978 para administrar o
Beit Chabad Central de
maneira a dar um pouco
de “fôlego” ao Rabino Alpern shlita e para iniciar
novos projetos.
Um dos programas mais
queridos pelo qual era responsável chamava-se Toravision. Preparava textos com temas judaicos, tanto de
cunho moral como histórico, pertinentes às festas e
comemorações do calendário judaico. Montei um pequeno estúdio e lá eu compunha as diversas ambientações com bonecos e cenários, fotografando cada
cena em filmes de slides.
Nos anos 70 e início dos 80, não havia meios eletrônicos para diagramar cartazes, propagandas, folhetos e
avisos. Para compô-los eu usava Letraset ou Decadry,
que eram cartelas com caracteres transferíveis a seco
para o papel, ou utilizava um normógrafo.Possuía réguas em diversos tamanhos, tanto com o abecedário,
como com o Alef-bet.
Houve também um projeto de impressão do Tanya
em 100 cidades diferentes, do qual também participei.
Para a festividade de Sucot, coube a mim conseguir
um caminhão e montar sobre ele uma sucá para circular na cidade, dando assim a possibilidade para que
muitas pessoas cumprissem essa mitsvá. Fiz também
uma sucá desmontável com a qual visitávamos escolas e lá a montávamos rapidamente para que os alunos tivessem a chance de conhecer uma sucá e aproveitassem para cumprir a mitsvá das Quatro Espécies.
Foi um privilégio ter como exemplo o Rabino Alpern
shlita, que considero um padrão de excelência a ser
imitado. Aprendi com ele, acima de tudo, organização, para ser eficiente e funcional; a ser pontual em
todos os compromissos e atencioso com as pessoas.
Trabalhei por seis anos no Beit Chabad em duas épocas distintas e para mim foi uma lição de vida.
Ivo Isser Koschland
12

Em 1974, o Beit Chabad iniciou a distribuição de milhares de castiçais de Shabat, acompanhados da tabela de horários. Eles são
impressos até hoje, 40 anos depois, tendo passado por diferentes layouts. Acima, o primeiro guia, desenhado por um menino
de nove anos do colégio Beit Chinuch, hoje R. Michael Lozenik,
empresário em Miami

Em 1974, também foi instuído o serviço de Discagem de Torá à
Distância, que trazia uma gravação com mensagens de Torá todos os dias da semana, exceto Shabat
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ENTREVISTA

ISAAC DAYAN
Poderia contar um pouco sobre a origem de sua família, o tipo de educação recebida e sua formação?
Minha família é “chalabi”, originária de Alepo, Síria, de
muitas gerações. Nasci em Tel Aviv, em 1947, onde vivi
até os três anos. Depois de morar na Itália e no México,
finalmente cheguei ao Brasil em 1958. Antes de chegar
aqui, só estudei em escolas judaicas laicas. Porém, em S.
Paulo acabei em escola não judaica. Participei de movimentos juvenis e cursei a Faculdade de Ciências Sociais
da USP, mas não cheguei a me formar.
Como era a vida dos judeus sefaraditas naquela época
ao chegarem ao Brasil?
Na metade das décadas de 50 e 60 veio a maioria das famílias sefaraditas chalabis ao Brasil. Famílias Shayo, Safra, Nasser etc, foram as pioneiras. Frequentávamos a sinagoga na Rua da Abolição, ao lado dos judeus libaneses,
de Salonica, gregos, turcos e italianos. Depois organizaram uma sinagoga na Barra Funda, e com o tempo abriram a da Bela Cintra.
O que o levou a fazer teshuvá?
Em meados de 1975 muitas pessoas comentavam sobre
as aulas do Rabino Alpern. Comecei a frequentar os shiurim do rabino às quartas-feiras. Certa noite, sentindo-me
um tanto confuso, ansiando por encontrar um sentido para a vida, ao mesmo tempo que procurava uma resposta
para minhas questões judaicas, tive o que em chassidut
chamamos de “Hitaaruta D’leyla”, um despertar vindo do
Alto, um insight. Foi como se uma represa tivesse se rompido e uma avalanche de verdades anteriormente negadas tivessem se esclarecido em minha vida: um quebracabeças em que todas as peças se encaixam de uma vez
só. Como dizemos no Shemá: “...al levavecha”. Por que
não dizemos dentro do coração, mas sobre ele? Porque
essas revelações são verdades ouvidas e estocadas em cima do coração. Um belo dia, motivado por uma grande
alegria ou por uma grande tristeza, o coração se abre e todas as verdades e revelações caem dentro...
Por que o Beit Chabad foi escolhido nessa trajetória?
Tive sorte de ter caído no Beit Chabad. Minha filosofia mais
profunda se encaixava com perfeição na do Chabad: a de
que todo judeu é igual, todos têm o seu valor. E esse foi o

trabalho gigantesco
e pioneiro do Rebe
em nível mundial de
aproximar todo judeu, o que hoje muitos outros fazem: o
kiruv. O movimento
Chabad reflete perfeitamente a união da filosofia com suas atividades, e a isto se deve seu grande sucesso. No Beit Chabad eu e minha esposa Esther, que conheci aqui, sempre pudemos
contar com a orientação do Rabino Alpern e de D. Esther
z”l. A vida no Chabad é como uma caixa de surpresas onde
tudo dá certo e se encaixa. Uma vida repleta de emoções.
Como é ser judeu sefaradi Chabad?
No contexto de minha teshuvá, a questão da adoção de
costumes diferentes era secundária. O que estava em jogo era algo mais importante: ouvir as palavras que agora
entravam livremente em meu coração e que produziam
o efeito desejado. A reza é muito parecida, pois também
usamos o rito do Arizal. Como eu, sefaradi, outros também tornaram-se Chabad: Michaan, Khafif, Battat, entre
outros. Sou o mais velho dessa leva, mas não o primeiro.
Como o caminho escolhido refletiu na educação de
seus filhos?
Tenho que agradecer a D’us pelos nosso filhos e filhas,
netos maravilhosos, todos seguindo o caminho de Torá e
mitsvot. Meus dois filhos se formaram rabinos e atuam na
comunidade, e meus dois genros são “talmidei chachamim” (eruditos da Torá).
Algo que tenha marcado sua vida…
Com certeza o Rebe. Durante a Guerra do Golfo, enquanto via pessoas e entidades desesperadas apelando por atitudes e rezas em suas comunidades, assisti ao Rebe com
toda a sua liderança e tranquilidade afirmar, tomando total responsabilidade de que nada havia a temer. Todos
nós fomos testemunhas dos milagres que ocorreram.
Como você concluiria esta frase: “Vale a pena…”
… empreender uma viagem aos valores judaicos. Você se
surpreenderá, pois irá se encontrar.
BC NEWS
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40 anos do beit chabad

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

Qual o significado de 40 anos?

Por Rabino Shamai Ende
lavra. Somente uma única vez ela é aplicada no meio dela,
Nossos sábios afirmam na Ética dos Pais, que ao alcançar a
no versículo de Yeshaiahu (9:6), ao se referir a Mashiach
idade de 40 anos a pessoa atinge a maturidade intelectual
com as palavras ‘Lemarbê hamisrá’ ()לםרבה המשרה, ou
de compreensão e sabedoria. Isto aprendemos da declaseja, aquele que detém um enorme poder. Isto se deve ao
ração de Moshe Rabenu ao povo de Israel, quarenta anos
fato de que Mashiach revelará ao mundo essa parte proapós a saída do Egito: “E D’us não vos deu um coração para
funda da Torá.
conhecer, olhos para ver e ouvidos para escutar até o dia de
O movimento Chabad, fundado há mais de 200 anos pelo
hoje”. Daí concluíram os sábios que a pessoa não capta a
primeiro Rebe, Rabi Shneur Zalman, veio ao mundo para
verdadeira intenção de seu mestre somente após quarenta
revelar os ensinamentos profundos da
anos. Por esse motivo o Talmud afirma,
O
número
40
está
ligado
Chassidut, preparando a humanidade
no tratado de Avodá Zará, que ao chegar à idade de quarenta anos o aluno
ao conhecimento e parti- para receber Mashiach. Isto é indicadeve legislar e transmitir a outros seus
cularmente à sabedoria do no próprio nome ‘Chabad’ que é
o acróstico de ‘Chochmá, Biná e Daat’
estudos, por ter completado sua fase
da
Torá.
Observamos
isto
que são os três poderes intelectuais da
de aprendizagem.
desde que Moshe Rabenu, alma: sabedoria, compreensão e coDe uma forma geral o número 40 está
ligado ao conhecimento e sabedoria e
ao subir ao monte Sinai, nhecimento.
Bait em hebraico significa ‘casa’, que
particularmente à sabedoria da Torá.
permaneceu lá “quarenta
é um lugar fixo para a moradia do ser
Observamos isto desde a outorga da
dias e quarenta noites”
humano. Desta forma ‘Beit Chabad’ sigTorá, quando o versículo relata que ao
nifica o local permanente do movimensubir ao monte Sinai para receber a
to Chabad. Quando o Rebe fundou ao redor do mundo os
Torá, Moshe Rabenu permaneceu lá quarenta dias e quadiversos batei Chabad, explicou que essa é uma forma de
renta noites.
tornar o trabalho de Chabad mais estável, tornando mais
Notamos também que a Torá oral inicia-se com a letra heiminente a vinda de Mashiach.
braica Mem ()מ, da palavra ‘Meematai’ [desde quando leAo completar 40 anos de atuação no Brasil, o Beit Chabad
mos o Shemá da noite], cujo valor numérico é quarenta,
atinge uma etapa inédita. Deixa a fase de aprendiz para
e termina também com a letra Mem final ( )םda palavra
tornar-se mestre. Se tanto foi feito até agora por esta ins‘Shalom’. A Guemará, no tratado de Shabat, nos explica
tituição sagrada, principalmente no campo de difusão dos
a diferença entre o Mem normal e o Mem final, também
ensinamentos chassídicos e na aproximação dos judeus às
chamados de Mem aberto e Mem fechado: “Mem aberto
suas origens, nem conseguimos imaginar o que está ainda
simboliza um dito (maamar) aberto (um estudo revelado),
por vir. Esperamos que essa próxima etapa seja realizada
Mem fechado, um dito fechado (oculto)”. Os comentaristas
em uma nova época, na era messiânica , quando podereexplicam que estes se referem às duas facetas da Torá: a
mos enxergar com nossos olhos carnais todos os frutos
parte revelada, e a exotérica, ou seja a cabalística, que atudesta árvore verde e amarela plantada com tanta dedicaalmente é interpretada pela chassidut.
ção pelo Beit Chabad do Brasil.
Normalmente a letra Mem fechada é usada no final da pa14
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Famoso astro internacional de rock chassídico,
Choni G virá diretamente da África do Sul para se
apresentar com exclusividade no palco do Centro
da Cultura Judaica na noite de 28 de novembro, em
comemoração aos 40 anos de Beit Chabad no Brasil.

CHONI G

7perguntas

Onde você consegue sua inspiração?
Vivo em um ambiente em que há uma vasta fonte de inspiração, pelo menos musicalmente. Cresci numa sinagoga tradicional com Chazan e um coro. Adoro música
de coral, com todas as suas harmonias. Os nigunim de
Chabad com os quais tive a bênção de conviver são muito
profundos e espiritualmente elevados. Ao mesmo tempo, sou muito eclético, aprecio os mais diversos estilos
musicais desde o pop mais moderno até o tom pungente
da música africana.

Se você está inspirado, tem uma chance de compartilhar
aquela inspiração sob uma plataforma mais ampla.

Por que você optou por essa carreira, considerando que
os dois lados da sua família escolheram o rabinato?
Já temos rabinos suficientes na família, precisamos diversificar um pouco, não acha? (risos)

Qual é a cena mais comovente da qual você se recorda?
Cantar em Yom Hazikaron para as mães que perderam os
filhos nas guerras de Israel. Foi muito forte. Realmente
tocante, um momento de comoção. Tudo bem, vamos falar de coisas alegres agora…

Como você consegue conciliar suas crenças religiosas
com sua carreira?
Para começo de conversa, não vejo qualquer contradição
nisso. Atualmente estou me apresentando no mercado
judaico. Não há muito o que conciliar. Se eu ampliasse
meu trabalho para a comunidade em geral, sim, haveria
maiores desafios, mas é isso que quero fazer, e há muitos lados positivos. Sob uma perspectiva espiritual, isso é
muito estimulante, pois tenho a oportunidade de interagir
e tocar as pessoas de maneira positiva. Muitos me dizem
que ficam inspirados quando eu canto. Bem, isso é ótimo.

Você recomendaria esta carreira para um jovem religioso?
Bem... creio que ainda não estou na posição de recomendar o palco ou o que quer que seja… ainda estou no início da minha carreira, não tenho tanta experiência, estou
aprendendo… mas acredito que se você nasceu para isso,
por que não lutar e seguir em frente?

A música leva os jovens de volta às suas raízes?
A música é a caneta da alma – pode conectar-se com um
jovem de uma maneira mágica, única.
Qual é a mensagem que você gostaria de deixar conosco na sua primeira apresentação no Brasil?
Brasil, eu sempre quis te conhecer e agora terei essa
chance! E boa sorte com os preparativos para a Copa do
Mundo. Precisam de algum conselho de alguém da África
do Sul?
BC NEWS
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PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
DE ANIVERSÁRIO
DATA HORA

PÚBLICO

LOCAL

27/11 20h
Patronos
Beit Chabad Central
		 convidados		

Jacqueline (música clássica)
Richard

28/11 8h
Executivos
Banco Sofisa
		 convidados		

Richard

28/11 14h
		

Portadores de
Beit Chabad Central
necessidades especiais		

Jacqueline (música clássica)
Richard

28/11 15h
		

Senhoras do
Beit Chabad Central
Chá da Tarde		

Jacqueline (música clássica)
Richard

28/11 20h

Aberto a todos

Beit Chabad Central

Jacqueline (música clássica)

28/11 20h
		

Aberto a todos
Centro da Cultura Judaica
(ingressos à venda)		

29/11 9h30
Alunas das escolas
11h		

Gani
Or Menachem

Choni
Richard
Jacqueline
(música chassídica)

29/11 19h
Aberto a todos
Beit Chabad Central
				

Choni
Richard

30/11 12h

Aberto a todos

Beit Chabad Central

Richard

30/11 21h

Jovens

Beit Chabad Central

Richard

Aberto a todos

Beit Chabad Central

Richard

1/12

9h

1/12 20h
Mulheres
Beit Chabad Central
				
16

PROGRAMA

Jacqueline
(música chassídica)
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Em 28 de novembro de 2013, 1º dia de Chanucá, o Beit Chabad do Brasil
comemora 40 anos. Nessa noite teremos dois eventos internacionais.
Escolha um deles e venha vibrar conosco!

DEPOIMENTO DE RICHARD BERNSTEIN
& SHOW DO CANTOR CHONI G
Richard Bernstein

Choni G

É um advogado incansável na luta pelos
direitos dos incapacitados. Cego desde
o nascimento, é graduado pela Universidade de Michigan, onde também leciona. Em seu tempo livre, Richard é um
corredor ávido, completando 17 maratonas, o Triatlhon Ironman em Coeur
d’Alene, Idaho, e o Israman Triathlon em
Eilat, Israel.

Nascido em Joanesburgo, cresceu como
solista infantil no coro da sinagoga. Foi
mestre do coro da Sinagoga em Pretória, África do Sul e atuou como chazan
em sinagogas em Joanesburgo, na Filadélfia e na Austrália. Choni é vocalista da banda Danny K’s Toy Soldiers, na
África do Sul, e ganhou o prêmio Internacional Jewish Star, em NY, em 2012.

28/11 - 5ª feira às 20h Com apresentação musical da Müller’s Band – Helcio Müller / Direção Vicente Falek

CENTRO DA CULTURA JUDAICA – R. Oscar Freire, 2500 (Estação Sumaré do metrô)
Ingressos: R$ 40,00 no Beit Chabad Central – Tel: 3081-3081

RECITAL DE MÚSICA CLÁSSICA
VIOLINISTA JACQUELINE JOVE
Jacqueline Jove
De origem cubana e nascida em Miami, a violinista tem se apresentado em
concertos nos Estados Unidos, Canadá,
França, Holanda e Dinamarca. Bacharel
em Artes pela Yale University e mestre
em violino pelo Conservatório Musical do
Purchase College, estudou também no
Conservatório de Paris e da Sorbonne.

28/11 - 5ª feira às 20h
Entrada Franca

BEIT CHABAD CENTRAL
Rua Dr. Melo Alves, 580 - Jardins
No salão térreo
Tel: 3081-3081

NÃO PERCA!
Sexta-feira, 29/nov às 19h
CABALAT SHABAT no Beit Chabad Central com Choni G
seguido de mega Kidush com prédica de Richard Bernstein
BC NEWS
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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.
O Projeto Lev continua crescendo e levando carinho a vários locais da cidade.
Recentemente nossos voluntários estiveram na Casa de
Repouso Elite – no bairro de
Perdizes – onde visitaram a
Sra. Emília Rosenfeld e a Sra.
Elisa Furman Zitman (na foto
com Yael Alpern).

Shalom Ubrachot a todos!
Um garotinho entrou pela primeira vez em um
elevador. Ao descrever a cena ao seu pai comentou: “Entramos numa pequena sala, apertamos um botão e os andares de cima foram
para baixo.”
De certa forma isto ocorre conosco ao praticarmos uma mitsvá; D’us, desce para nos dar
Suas bênçãos!
Que possamos sempre juntos atrair o alto para
baixo. Saúde e alegrias!
Com carinho,
Yael Alpern - diretora

Durante o período dos chaguim, o Projeto Lev teve outro motivo de alegria, nosso
querido visitado, Sr. Samuel
Furman, completou 88 anos
e recebeu uma visita especial.
Na foto ao lado, da esquerda para
a direita: Diana Liberman, Samuel
Furman, Marly Wolk, Yael Alpern e
Tony Levy

Para tornar-se voluntário ou
indicar alguém que gostaria
de ser visitado, entre em contato com Yael ou Silvia, 30813081 ou 3087-0326, das 8 às
13h ou silvia@chabad.org.br
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GASTRONOMIA
Por Dorothea Piratininga

TEMPURA DE LATKES
Tradição com criatividade
resultaram em uma
receita nipo-judaica
para servir nas noites de
Chanucá.

Foto: Yigal Cotter

INGREDIENTES
w
w
w
w
w
w
w

2 batatas grandes
1 cebola
1 cenoura
1 abobrinha
Sal
Pimenta do reino
Óleo para fritar

PARA EMPANAR
w 2 xícaras de farinha de trigo
w 1 xícara e meia de água bem gelada
w 1 ovo

MODO DE PREPARAR
Leve a água ao congelador para que fique bem gelada.
Enquanto isso, passe a batata, a cenoura e a abobrinha no ralo grosso.
Corte a cebola em tiras finas. Misture tudo em uma tigela e tempere a
gosto com sal e pimenta do reino.
Por último, prepare a massa para empanar. Coloque um ovo em outra
tigela. Bata ligeiramente e acrescente a água. Adicione a farinha toda
de uma vez e misture sem se preocupar em dissolver totalmente a farinha; pode deixar alguns grumos, que conferem crocância ao tempura.
Adicione os legumes.
Frite-os por imersão em óleo quente, às colheradas, com o cuidado
de não queimá-los. Deixe-os escorrer em uma escumadeira ou grade.
Não use papel toalha, pois isso encharca de óleo a fritura.

RENDIMENTO

DICA

De 20 a 25 unidades

Coloque um palito de fósforo no óleo quente. Quando ele acender,
é sinal de que a temperatura está própria para começar a fritar.
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CHANUCÁ

V

Lições de Harmonia

T

odos os tipos de luzes que acendemos como uma
mitsvá têm o propósito de iluminar. Quanto às de
Chanucá, somos instruídos a não fazer nada, apenas
contemplá-las.
Toda festividade judaica traz uma lição para engrandecer
nossas vidas. Chanucá nos ensina a ver de uma forma diferente. Se observarmos uma vela notaremos que ela é
composta por três elementos: um pavio, o combustível e a
chama produzida pelo pavio e alimentada pelo combustível. Para uma chama clara e resistente os três componentes são necessários.
Durante o período que levou aos eventos celebrados em
Chanucá, o desafio dos helenistas aos judeus comprometidos com suas crenças foi: por que vocês insistem em proclamar o supremo propósito de cumprir mitsvot com determinados objetos, locais e épocas? Simbolismo, tudo bem,
mas há mesmo um valor inerente nessas práticas? Vocês
não podem ter experiências espirituais sem todos esses
detalhes físicos? Filosofar, meditar, tudo bem, mas por que
os tefilin? Por que o Shabat? Por que o berit? Sejam espirituais ou sejam físicos, mas a quem vocês estão tentando
enganar quando fingem que a atividade física tem um valor
espiritual intrínseco?
A resposta judaica é que alma e corpo de fato são dicotômicos e conflitam entre si. O corpo deseja o transitório
enquanto que a alma anseia pelo eterno. Quando a chama
que se eleva da alma encontra o inerte pavio do corpo, eles
lutam e produzem fumaça. Se o corpo vence, a chama se
extingue, se a alma vence, vai consumir o corpo deixando
apenas fuligem para trás. As tradições ocidentais de hedonismo e ascetismo são dois lados da mesma moeda helê-

20

nica. No modelo dicotômico um lado pode afirmar-se apenas às custas do outro.
O judaísmo oferece outro modelo – a lamparina. A chama
não consome o pavio; é a fonte de uma luz clara e duradoura. O azeite se divide entre o pavio e a chama, sendo lentamente consumido enquanto a chama e o pavio mantêm
sua integridade em uma paz mútua.
O azeite são as mitsvot. São coisas físicas nas quais D’us
nos pede para que O encontremos. O físico também flui
da essência Dele. O desafio do físico é encontrar a Divindade em seu âmago, pois o físico é trevas, que esconde a
força criativa dentro de si em vez de revelá-la, como faz o
espiritual.
No entanto, ao nos rendermos à Divina Vontade e dizermos
“Mostra-nos onde estás no mundo físico”-somos guiados
para as mitsvot – as ações físicas que D’us cria como portais
para o infinito. Quando nosso corpo (o pavio) é imerso nesse “azeite” e a chama da alma é aplicada ao nosso corpo, a
ação expressa o divino e o corpo está iluminado e em paz
com a luz da alma. Vemos que não há dicotomia na vida,
apenas possíveis harmonias.
Essas são as lições que as luzes de Chanucá nos ensinam.
Nunca veja o físico como contradição ao Divino, mas como
um ingrediente necessário a um mundo justo e iluminado.
D’us somente é real para nós quando Ele pode estar presente em toda parte. Nunca considere o físico como inimigo nem o espiritual como intangível. Veja-os como componentes de uma lamparina, que precisam ser colocados
juntos para que possam brilhar.
Contemple as luzes de Chanucá, e nada jamais parecerá o
mesmo.
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B”H

VENHA FESTEJAR CHANUCÁ

com Tsivot Hashem
NO PLAYLAND
DO SHOPPING

ELDORADO
Terça-feira
3 de dezembro
das 15h às 20h
7ª vela de Chanucá

COMES
E BEBES
tudo na
faixa

No Playland
do Shopping

Eldorado

Ganhe seu

PLAYCARD

e brinque à vontade

T
VO
TSI
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HAS

A!
OR
OS MASHIACH AG
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Informações:
Beit Chabad Central
Tel: 3081 3081

Espetacular

Chanukiyá
feita de

LEGO

Shopping Eldorado:
Av. Rebouças, 3970
Pinheiros
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Em Chanucá lembramos do milagre do azeite, e aqui temos
uma história com um milagre bem parecido.

Era apenas uma velinha

I

srolik era um menino judeu que adorava estudar Torá. Aos sete anos estava tão adiantado que já havia se “formado” com seus
professores e começou a ter aulas com o rabino
da cidade. Em pouco tempo não precisava mais
nem dessas aulas, passando a estudar sozinho.
Era um estudante tão ávido, que seu pai, Reb
Shabse, temia que seu filho adoecesse por estudar demais e descansar muito pouco. Insistia
com Isrolik para que voltasse do Beit Hamidrash
mais cedo. Mas quando ele sentava-se para estudar o Talmud, esquecia-se do tempo. Assim,
Reb Shabse combinou com o Shamash que
quando Isrolik fosse à noite ao Beit Hamidrash,
desse-lhe uma pequena vela, que ardesse por
apenas uma hora. Quando a vela acabasse, ele
teria de voltar para casa.
Naquela noite, como de costume, Isrolik foi estudar no Beit Hamidrash. Passou mais de uma
hora e ele ainda não tinha chegado em casa.
Preocupado, Reb Shabse tentou convencer-se de que seu filho teria ido ao rabino para tirar
alguma dúvida sobre seus estudos, pois certamente não ficaria lá sozinho no escuro. Quando mais uma hora se passou, Reb Shabse correu até a casa do rabino. O menino não estava
lá, e eles ficaram assustados. Foram à casa do
Shamash. Ao vê-los tão alarmados, ficou com
medo. Quando lhe disseram que Isrolik não voltara, assegurou-lhes que tinha dado ao garoto
apenas uma vela de uma hora de duração, como
haviam combinado.
“Vamos até o Beit Hamidrash”, decidiram.
Encontraram Isrolik sentado, envolvido na leitura da Guemará, à luz de uma pequena vela,
balançando-se no ritmo de sua própria voz.
Incontido, Reb Shabse exclamou: “Isrolik, por
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que não manteve a sua palavra?”
Isrolik interrompeu o estudo e olhou surpreso
para os três. Naquele mesmo instante a vela se
apagou.
“Como ousa apagar a vela enquanto estamos
aqui?”, repreendeu-o o pai.
“Eu não apaguei a vela”, disse Isrolik chorando.
O rabino então dirigiu-se ao filho em um tom
muito sério.
“Você prometeu estudar somente enquanto durasse a vela e em seguida iria para casa”.
“A vela ainda estava acesa, então continuei estudando”, respondeu Isrolik.
“Onde conseguiu mais velas? Ou será que o
Shamash não cumpriu sua palavra?”, indagou
Reb Shabse desconfiado.
“O que está dizendo, Reb Shabse? Dei-lhe apenas uma pequena vela e tranquei as outras”.
Só então o rabino percebeu que algo de extraordinário havia ocorrido, e dirigiu-se ao pai:
“Reb Shabse, Isrolik é um menino especial.
Quando começou a estudar a Guemará com tan
to entusiasmo, sua voz doce causou alegria no
céu. Anjos desceram para rodeá-lo no Beit Ha
midrash, pegando cada palavra que saía pelos
seus lábios. Eles mantiveram a vela acesa en
quanto Isrolik estudava. Quando interrompemos
seu estudo, a luz da vela se apagou”.
A partir de então Reb Shabse nunca mais impediu seu filho de estudar o quanto desejasse.
Convenceu-se de que o santo menino cresceria
para ser um grande erudito, que com seu estudo
de Torá iluminaria a escuridão do exílio.
De fato, Isrolik cresceu e tornou-se o famoso
Rabi Israel, o pregador de Kozshenitz. Muitos
chassidim aprenderam com ele a ser judeus tementes a D’us e grandes Sábios de Torá.
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Ilustração Leandro Spett

jogo dos 7 erros

Solução na página 27
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tsivot hashem

macarronada no sítio
Mais uma vez o Tsivot Hashem organizou uma
bela jornada de passeio no sítio em S. Lourenço
da Serra. No domingo, 20 de outubro, uma macarronada caprichada, com vários molhos e saladas, deliciaram as famílias que participaram do
dia ensolarado. Todos aproveitaram ao maximo a
estrutura que o sitio oferece, com quadra de tênis, de futebol, charrete, pedalinho, fazendinha e
atividades artísticas.
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Acima, nossa mashguichá Rebeca Grynberg e a incansável cozinheira do
Beit Chabad, Eledir Ferreira dos Santos, autora da macarronada
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19 DE KISLEV

rosh hashaná da chassidut
Dezenove de Kislev é uma data importante na história
judaica. Está conectada com a vida e a obra de Rabi Shneur Zalman, o fundador do movimento de Chassidismo Chabad.
Nesse dia, no ano de 1798, esse notável mestre foi libertado da prisão russa e inocentado de uma falsa acusação que ameaçou não somente sua vida, como todo o
Movimento Chassídico.
Essa é uma data grandiosa e festiva para judeus em todas as partes do mundo, especialmente para os seguidores de Chabad. Eles se reúnem para celebrá-lo encorajando e fortalecendo uns aos outros para seguirem os
passos deste grande mestre, que dedicou a vida inteira
para o bem de seu povo, e cujos livros (Tanya, Shulchan
Aruch e muitos outros) estão entre os maiores tesouros do nosso povo. Que sua memória seja abençoada, e
seus méritos nos protejam.

Col HaColel
A VOZ DO COLEL
O Colel Esther
Alpern deu um
grande passo
com a chegada do horário
de verão.
Temos agora
dez bachurim (jovens) que assumiram os estudos diários.
Também no mesmo horário, começamos
um programa para os avreichim (recém-casados).
Os primeiros dessa categoria são R. Avi Tawil
e R. Levi Rabinowicz.

v"c

Juntando todos eles com a turma da sinagoga criou-se no Colel um “Col-Torá” (o som
dos estudos de Torá) muito prazeroso.

Temos a honra de
convidá-los para a
grande celebração
chassídica de

Domingo a quinta-feira

Yud
tet
Kislev

18h00 – 19h00 – 1º estudo
19h00 – 19h15 – Minchá
19h15 – 20h15 – 2º estudo
20h15 – Arvit (2º minyan)

wf-y"h
ukxf
Rosh hashaná
ashaná da Chassidut

Todos serão bem-vindos!
Rabinos responsáveis:
Eli Stiefelman e Dubi Nurkin

Aniversário da libertação da prisão czarista em 1798 de

RAbi ShneuR ZAlmAn de liAdi

Autor do Tanya, do Shulchan Aruch Harav e muitas outras obras

Quinta-feira, 21 de novembro às 21h
Farbrenguen com a presença de Rabanim e personalidades

ApReSentAção eSpeciAl de vídeo

Será feita a divisão do estudo de todo talmud
para homens, mulheres e crianças. entrada franca.

Beit ChaBad Central – rua Melo alves 580

anos
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parshiyot do mês de novembro
2 /NOVEMBRO

Toledot
A Torá nos conta a história de poços. Quando Avraham
vivia com os filisteus, cavou muitos poços, mas os filisteus os tapavam. Yitschak não apenas os reabriu,
como também restaurou seus nomes segundo os que
Avraham lhes tinha dado. As ações de Yitschak significaram sua transição a um papel mais público, continuando o legado de seu pai.
Yitschak também cavou três novos poços. Os filisteus
fizeram objeções aos dois primeiros, e assim ele os
chamou Eisek, que significa contenção, e Sitná, inimizade. Mas o terceiro poço não causou controvérsia, e
ele o chamou de Rechovot, que significa espaçoso.
Esses três nomes aludem aos três Templos, escreve o
Ramban. Os primeiros dois foram destruídos por nossos inimigos por causa de desacordo e da inimizade,
mas o terceiro será construído sem oposição. Então
D’us fará nossas fronteiras mais espaçosas.
9 /NOVEMBRO

Vayetsê
Ficamos impressionados pela descrição do sonho de
Yaacov: uma escada sobre a terra, seu topo atingindo
os céus. Uma escada leva seu usuário a um nível mais
alto. Isso nos ensina a melhorar a observância religiosa
aumentando nossos padrões religiosos. Não apenas
deveríamos elevar nossos próprios padrões, mas também ajudar nossos irmãos judeus a elevar seu nível
religioso. Devemos ser inflexíveis no sentido de levar
uma vida de observantes de Torá.
Além disso, os degraus de uma escada também são
usados para descer. A descrição do sonho de Yaacov
ensina que é preciso encontrar uma maneira de conectar o Céu com a terra. Devemos conservar nossos pés
firmemente plantados no chão e aplicar nosso conhecimento da Torá, que veio do Alto, à nossa vida cotidiana aqui embaixo.

16 /NOVEMBRO

Vayishlach
Yaacov antecipa um ataque de seu irmão Essav e prepara-se para esse confronto de três maneiras. Primeiro,
Yaacov envia a Essav presentes, esperando que esse
gesto elaborado aplacará a inveja e o ódio do irmão. Em
seguida, Yaacov clama a D’us: “Salva-me, por favor, da
mão de Essav, pois estou temeroso de que ele venha e
me ataque, mãe e filhos.”
Por fim, Yaacov envia metade de sua família para o ou26

tro lado do Rio Yabok, assim pensando: “Se Essav for a
um acampamento e o destruir, o campo que for deixado irá escapar.” Ele faz tudo ao seu alcance para salvar
seus filhos e sua família.
Devemos rezar por nós mesmos e por nossos filhos,
pela nossa comunidade e pela comunidade maior de
Klal Yisrael. Em última instância, nosso destino está
nas mãos de nosso Criador, e devemos nos voltar a Ele
para dar um fim ao nosso exílio.
23 /NOVEMBRO

Vayêshev
Ao revisar as histórias dos filhos de Yaakov, Yossef e
Yehudá, poderia se perguntar por que os descendentes
de Yehudá foram coroados com o reinado de Israel em
vez daqueles de Yossef. A admissão pública de Yehudá
sobre suas relações com Tamar causaram um grande
impacto no Céu. Após o perdão concedido a ele por
D’us, os anjos pronunciaram a bênção (que mais tarde
formou parte da Amidá): “Bendito sejas Tu, Senhor,
que és bondoso e perdoas repetidamente.” Embora a
confissão sincera reconheça a imperfeição, demonstra
maturidade moral e responsabilidade.
O baal teshuvá tem a coragem de admitir suas falhas e
usar aqueles erros para melhorar a si mesmo. Os líderes não nascem perfeitos, mas se esforçam constantemente para atingir aquela meta. Este é Yehudá e sua
reivindicação à realeza.
30 /NOVEMBRO

Mikêtz
A escada no sonho de Yaacov atingia os céus embora
solidamente plantada no chão, representando seu elevado idealismo, seu esforço para transformar o mundano em transcendental enquanto mantinha um senso de
realismo prático.
Assim também, os sonhos de Yossef. Os feixes no
campo apontam para algo terreno, para esta realidade
mundana, e o sol, lua e estrelas falam sobre uma aspiração elevada de ir além daqui e agora.
A dualidade dos sonhos de Yaakov e Yossef reflete a
característica dos judeus, em oposição à dos gregos. O
grego helenista coloca o valor mais alto na preservação
da realidade. Troca e movimento, para a mente grega
clássica, é necessariamente regressão e dissolução levando ao caos.
O Judaísmo insiste no contrário. Embora respeitando
os fatos “no chão”, a pessoa deve se esforçar para lenta
e cuidadosamente aperfeiçoar a Criação de D’us, chegando ainda mais alto.
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NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo casamento de Katy, filha
de Ruth e Nissim Leila, com Daniel, filho
de Marcia Frischmann
w Mazal tov pelo nascimento de
Menachem Mendel, filho de Chaya e R.
Nissim Forma. Parabéns também aos
avós R. Avraham e Sarah Steinmetz e R.
Yehoshua e Carolina Forma
w Parabéns pelo nascimento de Cheski,
filho de R. Miki e Renata Alpern. Mazal tov
também aos avós Regina Goldstajn e R.
Shabsi Alpern

w Mazal tov pelo casamento
de Hana, filha de R. Ezra e
Chaia Batya Khafif com Yisroel,
filho de Meir e Liz Elisheva Piha
(da Itália)
w Parabéns a Gilberto e Sonia
Zeiguer pelo noivado do seu filho
Shmulik com Malki Markovitch (de Kiev)
w Mazal tov pelo nascimento de
Avraham Boruch, filho de Nochum e
Chana Lifstir e neto de Chaim e Miriam
Ossowiecki

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO *
Natan Stulman

28 Cheshvan

1 nov

Douglas Salzman

12 Kislev

15 nov

Yossi Paim

2 Kislev

5 nov

Isaac Israel

13 Kislev

16 nov

Shneor Zalman Ossowiecki 5 Kislev

8 nov

Aharon Michaan

18 Kislev

21 nov

Daniel Szor

6 Kislev

9 nov

Yitschac Yossef Michaan

19 Kislev

22 nov

Sharon Levy

6 Kislev

9 nov

Claudio Hausman

23 Kislev

26 nov

Paulo Aronson

7 Kislev

10 nov

Samuel Loda

24 Kislev

27 nov

Yossi Khafif

8 Kislev

11 nov

Joseph Lancry

25 Kislev

28 nov

André Scemes Altman

9 Kislev

12nov

Bernardo Lichewitz

26 Kislev

29 nov

Marco Nahmias

10 Kislev

13 nov

Maurício Dangot

11 Kislev

14 nov

Solucao do jogo dos 7 erros
*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

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
19:30 Yakov Nurkin
Sichot do Rebe

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

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
2 e 30 de novembro.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:
Chassidut

28

Crianças / Jovens

Mística e Cabalá

Farbrenguen

Moral e Ética

Histórias

Porção Semanal

Leis Judaicas

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 Vida por um Fio (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 **

9:20 Daniel Eskinazi
Provérbios de Salomão **
10:10 Avraham Steinmetz
Conceitos na parashá **
11:15 Dovber Nurkin
Salmos **
12:00 Sheila Barzilai
Discursos esotéricos em alto nível **
12:30 Avraham Steinmetz
A História do Gênesis (Lunch & Learn – Faria Lima)
17:45 Daniel Eskinazi
Prédica entre as orações da tarde
18:00 David Lancry
Preparando-se para o Bar Mitsvá

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

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

SHABAT
8:45 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (principiantes) *
8:45 Shamai Ende
Discursos esotéricos em alto nível (avançado) *

20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *

11:00 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da manhã

20:30 Avraham Steinmetz
A Vida por um Fio (em inglês) ***
Banco Daycoval

12:30 Shabsi Alpern
Reunião chassídica pós orações da manhã

QUARTA-FEIRA
13:00 Avraham Steinmetz
Ética Talmúdica *** (Lunch & Learn – Faria Lima)
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

13:15 Shamai Ende
Empolgação espiritual *
18:05 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal
19:05 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
19:20 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas
19:20 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **
* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição (JLI)

21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

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

QUINTA-FEIRA

Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com

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

10:30 Avraham Steinmetz
A Vida por um Fio (em português) ***

Rab. David Lancry: davelancry@gmail.com

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

Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com

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

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

20:00 Eliahu Stiefelmann
		 Desvendando os Segredos da Torá

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

20:30 Avraham Steinmetz
Rumo a uma vida significativa (residência)

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

Rab. Dov Pomeroy: dov@chabad.org.br
Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com
Rab. Shamai Ende: yeshivalubavitch@uol.com.br
Rab. Yacov Nurkin: jorge.nurkin@gmail.com
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br
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homenagem

A FILA PAROU
Resumo da prédica feita pelo Rabino Shabsi Alpern no
memorial realizado em homenagem ao Rishon Letzion
Rabino Ovadia Yossef z”tsl na Sinagoga Beit Yaacov, SP

Visita histórica do então Grão-Rabino
de Israel Ovadia Yossef z”tsl ao Beit
Chabad Central em 1984

30

Os Sábios contam que quando o patriarca Avraham faleceu, todas as lideranças foram homenageá-lo e ficaram
em fila. Em hebraico, “ficaram” também pode ser traduzido
como pararam – ou seja, a fila parou.
Em qualquer organização existe uma hierarquia. Se o presidente faltar, sobe o vice. A fila anda. Quando Avraham morreu, a fila parou, não houve quem o substituísse.
Certamente pode-se dizer o mesmo a respeito do Rishon
Letsion, Rabino Ovadia Yossef z”tsl. Não vemos no mundo
alguém para assumir o seu lugar. A fila parou.
Sobre o primeiro Yossef da história, conta a Torá que a mãe
Raquel, ao ganhar o décimo primeiro filho do patriarca Yaacov e sabendo que no total teriam doze filhos (as doze tribos
de Israel) deu-lhe o nome de Yossef, que significa: “que D’us
me aumente um outro filho”. Ou seja, “que o décimo segundo, que ainda vai nascer, seja meu”.
Os livros explicam essa frase de Raquel também de maneira
mais profunda: ela quis dizer que o papel de um Yossef seria
o de buscar o “outro”, o indiferente e transformá-lo em um
filho de D’us.
Assim foi a vida deste nosso Rabino Ovadia Yossef, que dedicou-se totalmente a buscar as ovelhas desgarradas. Ele
ergueu as massas do mundo sefaradi, que vieram de países
em que, não por sua culpa, estiveram sem acesso ao judaís
mo pleno.
O que nos resta fazer para estarmos conectados a um homem justo assim? Procurar mais Torá para a nossa vida diária.
Assim, ele lutará mais por nós lá do alto, pois, como é sabido,
após o falecimento o justo encontra-se mais perto ainda do
seu rebanho.
Este mês é chamado de MarCheshvan. ‘Mar” significa amargo, e também chuva, que na Torá é sinônimo de bênçãos. Que
o mês não seja apenas de amargura, mas de muitas bênçãos
para todos nós.
Que mereçamos em breve as palavras finais do livro do
primeiro Ovadia (o Profeta): “e D’us reinará para sempre
sobre todos nós”.
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QUER PARTICIPAR?
Receitas para você fazer parte

NOTA FISCAL PAULISTA

ENCHA SEU COFRINHO
Não importa quanto e sim
quando (sempre!).
Busque o seu na recepção com Lígia

PLACA EM HOMENAGEM A
ENTES QUERIDOS
Nós afixamos na sinagoga e
cuidamos para que o Cadish seja
recitado e luzes sejam acesas na
data do yahrtzeit e no Yom Kipur.
Fale com Dov Pomeroy: 3087-0305

SAIBA COMO DOAR!

Doe seus cupons e notas fiscais tomando o cuidado para
não incluir o CNPJ ou CPF do
comprador. Devem chegar em
nossa sede dentro do tempo hábil de serem cadastrados, ou seja, a validade é até o dia 20 do
mês seguinte à emissão dos mesmos.
Nunca foi tão fácil ajudar: é só colocar seus
cupons, de seus familiares e amigos na urna do
Projeto Felicidade, na recepção do Beit Chabad
Central ou enviar para a sede do Projeto:
Av. Arnolfo Azevedo, 201 Cep: 01236-030
Mais informações: 3803-9898

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

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

DOAÇÃO MENSAL
Receba um boleto bancário em sua casa.
Fale com Rosana: 3087-0309 ou rosana@chabad.org.br

KIDUSH
Patrocine um kidush de Shabat
em suas datas especiais.
Fale com Sissa: 3087-0318 ou
sissa@chabad.org.br

PRESENTE DE ANIVERSÁRIO
Ofereça aos seus convidados a opção
de fazer uma doação em sua homenagem para o Projeto Felicidade.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou flavia@felicidade.org.br
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BRINDES PARA CRIANÇAS
Doe brindes e brinquedos novos
para nossas crianças.
Fale com Flávia: 3803-9898 ou
flavia@felicidade.org.br
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Shacharit 8h05
Minchá 19h

21 KISLEV
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1º dia de Chanucá
2 velas à noite

Véspera de Chanucá
1 vela à noite

21
40 anos do Beit Chabad
no Brasil
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2º dia de Chanucá
3 velas antes de Shabat
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3º dia de Chanucá
4 velas à noite
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Abençoamos o mês de Tevet

Tehilim
Parashá Mikêts
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Abençoamos o mês de Kislev

Tehilim
Parashá Toledot
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