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ENERGIA PARA O ANO TODO
O mês alegre de Tishrei acabou e todos retornaram às suas atividades comuns. Mas muitos tiveram algo diferente acrescentado à sua bagagem:
cenas marcantes e inesquecíveis.
Após o balanço das Quatro Espécies sob a sombra de uma sucá apontando
para todas as direções, danças que transbordaram a mais pura alegria com
sentimentos compartilhados por todos, crianças contentes correndo para
beijar a Torá, fica a certeza de que o esforço pelo sucesso de todas as atividades promovidas pelo Beit Chabad valeu a pena: Sucá Móvel, Chol Hamoêd
no sítio, kidush caprichado e vibração de felicidade nas hakafot em Simchat
Torá, entre outras. Refeições conjuntas, canções entoadas e danças sem parar. O objetivo dessa época tão singular em nosso calendário foi atingido: a
união, o amor incondicional a cada judeu e o apego ao nosso legado, essenciais ao começo de uma nova jornada que se inicia.
Que nossa vida seja preenchida com entusiasmo e felicidade todos os dias!
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MISSÃO

sempre a seu lado

A

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

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

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

Cada minuto
O que você faz quando fica preso no trânsito? Ouve música, talvez. Ou um programa de rádio (sobre política, de esquerda ou direita, conselhos, notícias, esportes.) Quem sabe você fala ao celular resolvendo negócios, fazendo planos,
falando com os filhos, dando ordens, relatando a paralisação causada pelo
tráfego bem à sua frente? Ou você simplesmente fica ali sentado, mas cada vez
mais frustrado com o passar do tempo, cada vez mais furioso?
E quando você está aguardando por uma consulta médica? Na verdade, a pergunta se aplica a qualquer local onde ficamos esperando - seja em um departamento do governo, comercial, algum escritório legal.
No consultório você lê as revistas ultrapassadas, já lidas, técnicas demais, populares demais, assuntos entediantes? Ou tenta cochilar, geralmente escutando as conversas que ocorrem à sua volta?
O que você faz quando está parado numa fila? Leva consigo um livro aonde
quer que vá, só para garantir? Talvez um um ipod, ipad, um iphone? Fica olhando em volta da sala, contando quantos furos há no forro, ou quantos telefonemas a recepcionista recebe antes de atender um cliente? Você tenta conversar
com a pessoa à sua frente, atrás de você ou com último da fila? Ou fica ali,
sonhando acordado, mas cada vez mais frustrado, porque após cada cliente
atendido o funcionário desaparece por cinco minutos?
Passamos muito tempo esperando, um tempo enorme à toa. Os minutos vêm,
os minutos vão, os minutos passam. Mas o tempo em espera não precisa ser
desperdiçado. Há uma maneira de transformá-lo em tempo judaico.
Leia um capítulo dos Salmos. São breves. Estão traduzidos, E cada versículo
reverbera pelos reinos espirituais.
Leia a sabedoria em Mishnê Torá de Rambam. Maimônides transforma todos
nós em eruditos. Leia um pouco do Tanya ou baixe um aplicativo em seu fone.
Aprenda sobre suas duas almas, o que significa amar seu irmão judeu como a
si mesmo, como vencer a preguiça ou a depressão.
Descubra a anatomia da alma.

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

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH

TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H

w Giselle e Bernardo Apsan (ofruf do filho Marcelo)

w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

w David Rubinsohn (yahrzeit da avó Guitel)

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

Envie um SMS para (11) 99774-1720
com a palavra “velas” e receba semanalmente o horário do acendimento
em S. Paulo. Este serviço é gratuito

w Anunciamos as páginas com frequência.
w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.
w Bufê de kidush oferecido após os serviços.
w Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o quanto
vai gostar!

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
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

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

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

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 19h
HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30

4

Kidush e Farbrenguen – 12h00
Aula da Parashá com explicações do Rebe
– 1 h antes do horário das velas *
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

Você também pode assistir à
série de vídeo Torá Viva Online
em www.chabad.org/626747

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.

ANIVERSÁRIO SURPRESA
Shalom Ubrachot a todos!
Uma nova fase é sempre
entusiasmante. Em especial
após a celebração de um mês
repleto de festas judaicas em
que acumulamos uma energia
poderosa e vibrante. Isso nos
fornece o combustível perfeito para liberar de forma
suave, mas em velocidade máxima, o retorno ao
nosso árduo trabalho: vida! Que seja com alegria.
Com carinho,

Em 7 de outubro, Victoria Hazan completou anos e ganhou
de presente uma visita surpresa muito especial organizada
pela sua filha Andrée, pela diretora do Projeto Lev, Yael Alpern, e por duas voluntárias. Foi realmente uma festa!

Yael Alpern – diretora

Na foto, a aniversáriante Vicky Hazan entre as voluntárias Amy
Herszenhorn (à esquerda) e Laura Turkie. À direita da foto, Andrée,
filha de Victoria

A SUCÁ VAI A ONDE O JUDEU ESTIVER
O Projeto Lev em parceria com o Residencial
Brooklin, visitado por voluntários, permitiu que a
Sucá Móvel do Beit Chabad fosse levada até os moradores judeus para que pudessem cumprir a mitsvá
das Quatro Espécies. O Rabino Arieh Bloch conduziu o carro convidando diversos famíliares que visitavam seus parentes no local para balançar o lulav e
etrog cumprindo a mitsvá.
BC NEWS
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aconteceu

chá da tardE

Convivência na Maturidade

PREPARANDO-SE PARA A FESTA
O grupo se encontrou no auditório do quinto andar para
escutar palestra do Rabino Yossi Alpern sobre Sucot, antecipando os preparativos da festa.

SHIUR PARA MULHERES
O grupo Chá da Tarde, que reuniu-se pela primeira vez em uma sucá há três anos, e as senhoras sefaraditas que comemoram 43 anos
desde seu primeiro encontro, também na sucá,
uniram-se para escutar a palestra do Rabino
Shabsi Alpern. O tema foi inspirador: “União: a
Junção e significado das Quatro Espécies”. Pão
de mel e quindim foram servidos no lanche para
um ano bom e doce.

DEPOIMENTO DE UMA PARTICIPANTE

EUGÊNIA ADLER
Nasci em Leningrado,
hoje S. Petersburgo, estudei engenharia eletromecânica, e antes mesmo de
formar-me já era casada
e tinha um filho. Trabalhei
na indústria militar e em
pesquisas, mas quando a
ditadura stalinista acabou,
houve uma certa liberalização e então pude perceber que gostava mais de
gente do que de máquinas. Eu escrevia muito, e
mesmo sem diploma de jornalista, acabei sendo
convidada a fazer telejornalismo, o que era praticamente impensável para uma judia, naqueles
tempos.
No começo dos anos 1970, houve uma nova
onda de antissemitismo na Rússia e, na mesma
época, os judeus que recebiam convite de Israel tiveram a chance de deixar o país e imigrar para lá.
Assim, fiz aliá, perdi o meu filho de 17 anos e caseime novamente com um judeu alemão residente no
Brasil.
Em 1978 cheguei aqui e trabalhei com meu
marido na indústria têxtil, desenvolvendo novos
produtos.
Hoje sou aposentada e frequentadora assídua do Chá da Tarde e também dos cursos do R.
Avraham Steinmetz, que para mim representam
um grande enriquecimento espiritual.

PALESTRA
O grupo ficou atento à palestra do geriatra Dr. Marcelo
Levites, intitulada “Como Fazer para Viver Mais e Melhor”. Ele foi indicado por uma das integrantes do grupo
e deu uma visão abrangente de como obter mais sentido
e qualidade de vida.
6

Todas as senhoras da comunidade estão convidadas a
participar do grupo Chá da Tarde. Para inscrever-se, entre em contato com Vanessa Rosenbaum pelo telefone:
3087-0313 ou vanessakrosenbaum@chabad.org.br
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SUCOT NO Beit chabad central
SIMCHAT BET HASHOEVÁ
Motsaei Shabat, a festa de Simchat Beit Hashoevá foi celebrada com música e dança animada. No pátio, famílias
reunidas e muita gente reencontrando amigos que vieram
de outros bairros prestigiar a noite.

DOMINGO CAPRICHADO
Todos os domingos, após shacharit, um grupo se reúne
para escutar shiur do Rabino Shabsi Alpern enquanto é
servido um delicioso café da manhã, que em Sucot teve o
menu “turbinado”.

PIZZADA
Domingo, 12 de outubro, a Sucá ficou lotada em uma noite
agradável onde o tema “A Cabalá da Sucá – Felicidade”,
foi abordado pelo R. Avraham
Steinmetz (acima). Pizzas de
metro com vários sabores (ao
lado), elaboradas pela equipe da cozinha do Beit Chabad
Central, fizeram sucesso e
foram acompanhadas de coquetéis diversos. A sobremesa
foi fondue de chocolate para
adoçar ainda mais essa época
vibrante do mês de Tishrei.

SUPER TERÇAS NA SUCÁ
Todas as aulas para mulheres na terça-feira, 14 de outubro, foram ministradas na sucá em um clima descontraído
e festivo. Acima, aula com R. Dani Eskinazi

ESTUDOS NOITE ADENTRO
Muitos aderiram à noite de estudos da festa de Hoshaná
Rabá, que inclui, conforme o costume, Chumash Devarim
e Tehilim. Muita emoção até altas horas da madrugada.

EMPRESÁRIOS NA SUCÁ
Um agradável café da manhã para executivos foi servido
na sucá do Beit Chabad com aula do Rabino Shabsi Alpern fornecendo combustível material e espiritual para o
resto do dia.
BC NEWS
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um dia a bordo da sucá móvel

UMA SUCÁ SOBRE QUATRO RODAS
A Sucá Móvel do Beit Chabad circulou por pontos estratégicos da cidade atraindo dezenas de judeus para a recitação da berachá das Quatro Espécies. Os jovens voluntários
Eitan Basch e Airton Ejzenberg uniram-se aos esforços do
R. Dubi Nurkin e R. Eli Stiefelman, revezando-se na condução do veículo gentilmente cedido pelo empresário Sidney
Wajsbrot. Circularam pelos bairros de Pinheiros, Jardins,
Brooklin, Av. Paulista e parques Ibirapuera e Villa Lobos.
O jovem Shimi Bloch acompanha a Sucá Móvel por Pinheiros

“Eu estava passando de carro quando vi a sucá
móvel e pedi para entrar e fazer a brachá. Eu
estava justamente chegando de uma viagem a
Miami onde não consegui ir a uma sucá. Foi uma
alegria poder segurar o lulav, sentir o cheiro do
etrog, vivenciar a festa”
Regina Czeresnia

“Eu estava caminhando à
pé pela Rua Lisboa e vi a
Sucá Móvel estacionada.
Não tive dúvida: pedi imediatamente para entrar e
fazer a mitsvá”
Esther Fridschtein

“Moro aqui no bairro, e o Rabino
Eliahu me avisou que estaria com a
Sucá em frente ao meu prédio. Desci
especialmente para fazer as bênçãos”
Renata Bettys Echeverri
8
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“O Rabino Eli me telefonou e disse que estava na minha rua me esperando na Sucá Móvel. Vim fazer a brachá e avisei minha mãe, Mercedes, que também veio
fazer a mitsvá”
Adriana Fischmann

“Acho extremamente importante esse trabalho que o
Chabad realiza. Eles não desistem de nenhum judeu, não
importa o quão afastado esteja: vão atrás e o aproximam
das tradições. Mesmo aquele que tem preguiça, não há
desculpa, pois a Sucá vem à porta de sua casa.“
Ricardo Woller

“É muito bacana o trabalho do Beit Chabad.
Todos os anos estão
aqui em frente ao nosso escritório com a
Sucá Móvel e nos permitem cumprir os preceitos da festa”
Vitor Metta
BC NEWS

BCNews_nov35.indd 9

9

10/27/14 11:09 AM

tsivot hashem
SUCOT NO CAMPO
O dia ensolarado contribuiu para a super lotação no sítio
de S. Lourenço da Serra aproximadamente quinhentas
pessoas, muitas que participavam pela primeira vez do
encontro mensal organizado pelo Tsivot Hashem, Rabino
Dubi Nurkin e Judith Kacowicz. Passeios de charrete e pedalinho, caminhadas e pedaladas contribuíram para gastar

10

algumas calorias, em meio a um farto churrasco acompanhado de saladas, batatas fritas e feijoada. Além de bolos
e frutas foi necessária muita água para aplacar o intenso
calor do dia. Pintura e decupagem em caixinhas de tsedacá e colagem em cadernetas de anotações contaram com
grande adesão.

BC NEWS
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“Foi um dia nota 10! Uma super oportunidade de
estar ao ar livre, no campo, entre amigos, em um
ambiente judaico. As crianças curtiram bastante,
encontraram-se com amiguinhos da escola e da
sinagoga e brincaram o dia inteiro. Sempre que
vamos é uma alegria. Precisamos ir mais vezes.”
Karina Milner

BC NEWS
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Apoio: Roberto Simões Casa

aconteceu
CTEEN
JANTARES ANIMADOS
Para celebrar mais um mês de aula, os grupos de CTeen masculino e feminino saíram para uma noite de gastronomia. Enquanto os
meninos se reuniram com o Rabino David Lancry, as meninas dos
grupos de terça e quinta-feira confraternizaram-se com a Morá Mariana Lancry. O período foi curto por causa das Grandes Festas, mas
as aulas foram suficientes para alimentar a alma ao meio de datas
tão especiais.
Os grupos de CTeen estão crescendo, o que está esperando para
juntar-se a eles?

SORTEIO
Com o objetivo de conectar os jovens ao espírito das Grandes Festas, os professores Rabino
David e Mariana Lancry sortearam dois shofarot
nas aulas de CTeen. O ganhador dos meninos foi
Beni Landau (foto ao lado) e a contemplada entre as meninas foi a Débora Gruenberg.
Parabéns!
Contato:
Meninas: malancry@gmail.com / 98889-1908
Meninos: davelancry@gmail.com / 98889-0328

VOCÊ JÁ ESTÁ INVESTINDO EM SEU TRABALHO, SAÚDE E RELACIONAMENTOS
CHEGOU A HORA DE INVESTIR EM SUA FELICIDADE
A sede por aprender sobre felicidade
sempre foi mais forte do que por dinheiro.
Se você ainda tem dúvida sobre o valor
da sua felicidade, participe da repetição
da primeira aula gratuitamente e sem
compromisso.

9 de novembro às 20h
Beit Chabad Central – R. Melo Alves, 580
Reservas com Sarah: 9-8315-8770
VAGAS LIMITADAS

como
a FELICIDADE
PENSA
12
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Apoio: Roberto Simões Casa

GASTRONOMIA

Por Dorothea Piratininga

RISOTO DE ABÓBORA
COM CARNE SECA

TROCAR
Fácil e econômica, esta receita é saborosa e pode ser servida como prato principal

INGREDIENTES
w 320 g de arroz arbóreo (próprio para risoto)
w 30 ml de vinho branco seco
w 400 g de abóbora ralada
w 400 g de carne seca desfiada
w 1/2 maço de salsinha picada
w 1 dente de alho
w 200 g de couve manteiga cortada em tiras
bem finas
w 50 g de azeite
w 1 cebola grande picada
w 2 litros de caldo de legumes
w sal e pimenta a gosto
w óleo para fritar

MODO DE PREPARAR
Refogue a cebola e o alho em metade do azeite
(25 g) em uma frigideira grande até que fique transparente. Adicione o arroz (sem lavar) e mexa bem até envolver todos os grãos no azeite. Regue com o vinho e
deixe-o evaporar.
Acrescente a abóbora e o caldo de legumes até
cobrir os grãos. Adicione mais, aos poucos, à medida
que for secando, mexendo sempre.
Quando o arroz estiver al dente, acrescente a carne seca e a salsinha. Finalize com o restante do azeite
e desligue o fogo.
Frite a couve em óleo bem quente até ficar crocante. Use-a para decorar o prato.

RENDIMENTO
4 porções
BC NEWS
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entrevista

NO BRASIL
NÃO POR ACASO...
Dra. Elinor Ben-Menachem formou-se PHD em Neurologia pelo
Instituto de Neurociências Clínicas, na Sahlgrenska Academy,
em Gotemburgo, Suécia. Em 1983, concluiu seu pós doutorado em epilepsia pela UCLA, Los Angeles. Tornou-se referência
internacional e é requisitada para dar palestras em universidades e hospitais do mundo todo para médicos e residentes. Aqui,
Elinor nos fala sobre sua vida profissional e como se aproximou
de Chabad.

Nasci em Los Angeles. A família de meu pai veio da Europa, eram mais religiosos. Os pais de minha mãe nasceram no Texas e nunca levaram uma vida judaica. Meu pai
tornou-se um rabino reformista e deu início à primeira sinagoga em Los Angeles, em1919, tornando-se o primeiro
rabino de Beverly Hills. Era um homem poderoso e um ser
humano maravilhoso e desde de seu falecimento em 1963,
perdi a referência de um líder espiritual a quem eu pudesse
recorrer. Vocês têm sorte de ter um líder espiritual como o
Rabino Alpern. Ele possui aquele brilho necessário de um
líder, algo que não é fácil encontrar, posso afirmar.
Aos 21 anos, tive a oportunidade de estudar na Suécia. Vi que não estava fazendo nada de empolgante com
a minha vida, portanto “vamos ver o que há de bom na
Suécia.” Cursei a Sahlgrenska Academy em Gotemburgo.
Éramos 80 adultos no Programa Internacional do Estado
da Califórnia. Foi no clube dos estudantes judeus de lá
que conheci meu marido. Na época ele estava escrevendo seu livro “Brincar com soldados de papel.” sobre as experiências de uma criança durante o Holocausto. Quando
ele era criança brincava com um soldado alemão de brinquedo, mas eles não foram tão divertidos quando ele os
conheceu na vida real.
Aos 18 anos foi levado a um campo de trabalho em
Viena. Após ter passado por essas experiências estava
convicto que não daria uma educação judaica aos filhos,
14

mas algo marcante o fez mudar de ideia. Um acontecimento constrangedor em 1960. Trabalhando como fotógrafo em Viena, seu chefe não-judeu, perguntou-lhe em
Yom Kipur: “Por que você não está na sinagoga?”
“Por que?” indagou de volta.
“Você sabe! Hoje é Yom Kipur!”
Meu marido ficou bastante envergonhado e decidiu
que não poderia mais levar aquele tipo de vida; os gentios
sabiam mais sobre feriados judaicos do que ele!
Após um ano nos conhecemos, nos casamos em Beverly Hills, Los Angeles. Era muito difícil conseguir emprego nos anos setenta, e decidimos continuar nossa vida
na Suécia. Comecei a estudar Medicina e meu marido se
formou em Psicologia, PHD em Psicoterapia. Em meio
aos meus estudos tive minha segunda filha. Estávamos
tentando nos manter casher mas era difícil, apesar de
conhecer muito bem as leis. Quando nossas duas filhas
cresceram – a mais velha estava com 18 anos – decidimos
enviá-las a Israel num programa do Bnai Akiva para a juventude. Se tivessem permanecido na Suécia dificilmente teriam se casado com judeus.

COMO ME APROXIMEI DE CHABAD
Percebemos que nos sentíamos muito mais atraídos
pela linha ortodoxa do que conservadora. Mudamos nossa
cozinha para casher. E a cada ano acrescentávamos mais
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Sempre penso sobre Adam e Chava. Eles comeram da árvore do conhecimento mas não da árvore da vida, portanto temos uma vida, e é
tudo que precisamos. A vida é como um filme passando, e como num
filme temos de fazer todo o possível para ajudar as pessoas.

um passo, sempre seguindo em frente, “fazer mais” era
nosso lema.
Consegui uma licença californiana e me inscrevi em
epilepsia, começando minha carreira nessa área. Decidimos voltar para Los Angeles em 1983.
Certa vez estávamos caminhando para adquirir ingressos para os serviços das Grandes Festas quando um rabino
nos convidou para ir até a sua sinagoga, em North Beverly
Hills; Rabbi Yosef Shusterman, hoje à frente do Chabad de
Beverly Hills. Ele possuía a alma, o espírito e carisma de
um grande líder. Todos de sua comunidade eram pessoas
muito amáveis e seguidamente nos indagavam, já que nos
tornamos assíduos frequentadores, por que não nos mudávamos para mais perto.
Foi então que o dilema de ir de carro ou a pé para a sinagoga começou… nos sentíamos muito ligados ao rabino
e à sua comunidade, nos identificamos muito com o estilo
Chabad. O rabino transmitia como devíamos tratar bem e
viver em paz uns com os outros.
Resolvemos fixar residência na Suécia, onde estamos
até hoje. Mas assim que chegamos em Gotemburgo sentíamos a necessidade de ter um casal religioso para fortificar a base de nossa comunidade tão pequena. Queríamos também ter um casal de shluchim Chabad. Para isso
tornar-se possível seria essencial termos um micvê. Havia
um em Gazemburgo, mas a cidade ficava distante, além do
mais seria muito desagradável viajar no extremo frio para
poder usá-lo.
Precisávamos de ajuda financeira para construí-lo então começamos uma campanha para angariar fundos. Logo
surgiu Alex Namdar, um bem-sucedido empresário disposto a doar para essa causa. E foi dessa forma que um casal de Chabad veio morar em nossa pequena comunidade.

POR QUE VIM AO BRASIL
Trabalho com a Sociedade Americana de Epilepsia,

como diretora de seus programas educacionais, e conselheira em educação.
No Brasil, dei orientações sobre os novos remédios
que estão chegando aqui, sobre seu uso, como combinálos, quando começar e interromper, o que fazer com os
efeitos colaterais, palestras muito práticas, porque é disso
que os médicos precisam.
Os especialistas em epilepsia aqui no Brasil são muito
sofisticados e realmente sabem o que estão fazendo, mas
não possuem experiência com os novos medicamentos
que chegarão nos próximos meses: Keppra e Vimpat.
Vai começar uma nova era para os remédios antiepilepsia. No Brasil você tem os remédios antigos, aqueles
que foram aprovados há 20 anos e agora chega a terceira
geração, e isso é empolgante.
Foi por isso que fui convidada e adoro estar aqui. para
oferecer mais esperança nessa área. Digo a mim mesma
que não vou desistir, a menos que meus pacientes o façam primeiro.
Quero agradecer ao Brasil, aos meus amigos e colegas
pela oportunidade de ter contribuído e por me terem feito
sentir querida com uma recepção tão calorosa.

MENSAGEM
Sempre penso sobre Adam e Chava. Eles comeram da
árvore do conhecimento mas não da árvore da vida, portanto temos uma vida, e é tudo de que precisamos. A vida
é como um filme passando, e como num filme temos de
fazer todo o possível para ajudar as pessoas.
O conhecimento pode ser bom ou mau, mas temos de
usar apenas o bom e encontrar a cura para todos. A ciência está avançando tão depressa, as pessoas estão vivendo mais, talvez estejamos voltando aos 120 anos de vida.
É um pecado desperdiçar o tempo não fazendo nada
com sua vida; devemos valorizá-la e fazer o melhor possível com ela.
BC NEWS
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NOSSA
REAL APARÊNCIA
Por Rabino Avraham Berkowitz (L’Chaim, nº 1302 – dez/2013)

E

m setembro de 2007 eu estava em Monte Carlo
para o casamento de um amigo. Rezei naquela manhã de sábado na sinagoga local e em seguida caminhei até o hotel. Ao entrar, fiquei surpreso com o grande número de seguranças ali presentes. Fui informado de
que o ilustre hóspede, Nelson Mandela, estava sentado
numa das salas no saguão por onde eu passei.
Instintivamente, quis conhecer o importante chefe de estado. Perguntei ao guarda se eu poderia entrar para dar
uma bênção ao ex-presidente. No mesmo instante, um
segundo membro da segurança aproximou-se e perguntou o que eu queria. O primeiro guarda-costas explicoulhe que eu era um rabino que desejava abençoar Mandela
no sagrado Shabat. Eles concordaram em deixar-me ir
até ele.
Quando me aproximei, ele sorriu. Eu estava vestido totalmente no estilo Chabad, manto e chapéu negros, e como
tinha acabado de sair da sinagoga, o tallit branco e preto
estava sobre meus ombros.
Após sermos apresentados, Mandela convidou-me para
sentar ao seu lado. Pediu para abençoá-lo e mencionou
que ficara comovido por eu tê-lo abençoado no Shabat.
Também me disse que apreciara muito quando “seu rabino”, o Rabino Chefe Cyril Harris, o abençoara quando
voltou para casa.
Olhando para aquele homem notável, que tinha sofrido
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durante décadas, lutado pela liberdade e reunido os pedaços de uma nação partida, senti-me obrigado a fazerlhe uma pergunta: alguma vez ele teria comparado sua
história com a do Yossef bíblico?
Mandela respondeu que sentia uma forte afinidade com
Yossef, que fora aprisionado a vida toda, mas encontrou
forças e finalmente emergiu para liderar uma nação. Com
os olhos tremeluzentes, Mandela riu alto: “Mas eu passei
muitos mais anos na prisão que ele!”
Então perguntei-lhe: “É em homenagem ao casaco de
Yossef, com muitas cores, que você veste suas camisas
coloridas da marca “Madiba”?
“Não,” disse ele. “Uso-as para simbolizar meu povo e sua
luta, e para representar as lindas culturas e diversas tradições da África.”, continuou, tocando o continente africano
bordado em sua camisa de seda negra feita sob medida.
Conversamos à vontade. Sobre a minha roupa ele comentou: “Ver você vestido assim me lembra daquela visita de sábado à sinagoga”. Poucos dias após ser eleito
presidente, no Shabat seguinte, em maio de 1994, ele
visitou a maior sinagoga da África do Sul, a Congregação
Hebraica Green e Sea Point, na Cidade do Cabo. “Seu rabino”, Rabino Chefe Harris, o convidara para comparecer
aos serviços matinais.
Mandela contou como tinha se dirigido à multidão apelando à comunidade judaica local para implorar aos seus
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Dizem que a continuidade judaica está passando por dificuldades.
Chabad se empenha
para garantir que isso
não ocorra.
Seja nosso parceiro,
Mandela em sua visita à Congregação Hebraica Green and Sea Point
em Cape Town logo após ser eleito em 1994. À sua esquerda, Rabino
Jack Steinhorn; Alon Liel, embaixador de Israel na África do Sul e o
Rabino Chefe da Congregação, Cyril Harris. Na página ao lado, em
uma de suas camisas estampadas por Desre Buirski

membros de família sul-africanos que voltassem para
casa para ajudar a reconstruir uma nova África do Sul democrática. Ele assegurou aos judeus que não precisariam
temer um Governo de Unidade Nacional e prometeu que
juntos seriam bem-sucedidos.
“Na saída, meu motorista entregou-me um presente de
uma mulher que tinha ido à sinagoga naquela manhã. Era
uma bonita camisa preta, com um desenho colorido de um
peixe dourado. Escolhi vesti-la na abertura do Parlamento
do nosso novo governo democrático”, relembrou. “Essa
mesma mulher (a desenhista sul-africana Desre Buirski)
continuou a me enviar camisas. Tornamo-nos bons amigos, e ela desenhou centenas delas para mim, as quais
ajudaram-me a levar minha mensagem ao mundo inteiro.”
Ele sorriu e acrescentou: “E tudo isso porque fui à sinagoga num sábado pela manhã.”
Levantei-me e agradeci pela generosidade em concederme seu tempo. Antes que eu saísse, ele elogiou a aparência tradicional das minhas vestes chassídicas. “Fico contente ao vê-lo trajado dessa maneira; você deve sempre
orgulhar-se de usar as roupas da fé judaica como um sinal
de honra.”
Quando apertei sua mão, ele disse: “Lembre-se, jovem
rabino, ao vestir-se com sua roupa legítima, você representa aquilo que a Bíblia diz: todos os seres humanos são
filhos de D’us, criados à Sua imagem, independentemente de etnia, cor ou fé.”

apoie seu Chabad local.
Onde a vida judaica
acontece!
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
Av. Arnolfo Azevedo, 201
Tel: 11 3803-9898
felicidade@felicidade.org.br
www.felicidade.org.br

depoimento
“O Projeto Felicidade trouxe uma oportunidade de conhecermos famílias envolvidas com o câncer, seu sofrimento, seu processo e trocar experiências de
vida em momentos de lazer.
Foi emocionante ver minha filha Natália feliz em um cinema assistindo a um
filme completo. Chorei de alegria ao vermos reunidos em um sítio todas as
famílias felizes, brincando, tirando fotos e anulando os pensamentos de preocupação para a alegria daquele momento.
A Felicidade é um sentimento abstrato e relativo que cada indivîduo traduz de
forma a exaltar aquilo que lhe toca a alma e que traduz suas experiências de
vida. Sinto que foi um grande presente à minha família: eu, Flávio e Natália. E
desejo que muitas outras famílias possam ter a oportunidade de conhecer o
projeto sem precisar sentir a dor.
Mas foi a boa vontade e o sentimento de compaixão que possibilitaram a realização desse presente a nós. Em forma de prece: Que D’us abençoe todos que conhecemos, e que a boa intenção possa
envolver todos os corações em dor e fazer “sol”, como fizeram conosco. Agradecidos somos por tudo que recebemos
pelos novos amigos, afeto, proteção, amparo, acolhimento, troca de experiências e o grande aprendizado da convivência
entre famílias com muitas experiências semelhantes às nossas.
Que o Projeto prospere e siga cada dia melhor .”
Luciana Marques Anjos

Sinal verde no farol
Os motoristas do Projeto Felicidade dirigem no trânsito
exaustivo da cidade. Mas há recompensas por onde circulam. A perua que tem estampado o logo do Projeto Felicidade parou em um farol em Higienópolis ao lado de um
veículo do Correio, cujo motorista fez a seguinte abordagem: “Projeto Felicidade? Vocês fazem um trabalho muito
lindo. Minha filha participou há dois anos com minha esposa e voltaram tão felizes que até hoje falam de vocês.
Obrigado por tudo.”
Após algumas semanas, a perua parou no farol, e uma
senhora vestida com camiseta de propaganda política
aproximou-se e, para surpresa do motorista, não entregou
panfletos; veio apenas comunicar que no ano passado participou do Projeto com o filho e o marido e que jamais esqueceriam daquela semana.
18
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Projeto Inclusão
Social na Serra

www.inclusaonaserra.org.br

Inclusão
Sã

Social

oL
oure
nço da Serra

A Educadora Ambiental Clélia Rossi (foto acima) e a assistente social Guita
Rabinovici (foto à direita) acompanham o grupo em dia animado no sítio

GINCANA NO SÍTIO
Em 22 de outubro, trinta jovens portadores de necessidades especiais do Centro Municipal de Habilitação e Reabilitação Sol Nascente, acompanhados por professores e
uma pedagoga, passaram o dia no sítio em S. Lourenço da Serra.
Todos andaram de charrete, pedalinho e brincaram no parque à vontade. Após o lanche, participaram de uma gincana sobre o tema “Alimentação Saudável”, que teve
como objetivo estimular o sentido do tato, criar situações desafiadoras e discussões
em grupo.
A participação da entidade no sítio ocorre mensalmente, sendo duas no período da
manhã e duas no período da tarde.

Deficiente auditiva participa da gincana comunicando-se em Libras
(Linguagem Brasileira de
Sinais)
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A BUSCA PELO DIVINO
Por Chaya Shuchat

O

s seres humanos parecem ter uma necessidade
inata de buscar seu criador. Pesquisas demonstraram que 96% dos americanos professam uma
crença em D’us. Mesmo entre os cientistas, que tendem a
ser mais céticos e voltados para o racional, cerca de dois
terços afirmam acreditar em D’us.
De onde vem esse anseio pela fé? Alguns tentaram explicar em termos puramente naturalistas. A fé em D’us
dá aos crentes uma vantagem na sobrevivência, pois lhes
proporciona um propósito na vida e um conforto em tempos estressantes. A inteligência humana também está
adaptada a perceber e procurar padrões. A crença de que
D’us criou o universo é confortadora, pois satisfaz a necessidade de compor organização e unidade a partir de
elementos disparatados.
O próprio fato de o universo ter qualquer padrão aponta
na direção de um Criador. Se o universo fosse realmente
aleatório, não haveria nada para encontrarmos e descobrirmos. Somente é lógico para nós dar o próximo passo
e procurar o originador de todos os padrões, Aquele que
concebeu o mundo e o dirige e controla.
Os ensinamentos chassídicos explicam que a busca por
D’us vem da profundeza da alma – a neshamá. Todos
temos dentro de nós uma parte de D’us, que sustenta e
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vitaliza o corpo. Tudo que é físico tem uma centelha de
D’us que a traz à existência e a sustém. A busca por D’us é
o chamado de uma parte que é muito essencial e fundamental à nossa identidade e existência, e está profundamente entranhada em nossa consciência.
Já se acreditou que assim que a humanidade e a ciência
progredissem, iríamos gradualmente “superar” nossa necessidade por D’us, à medida que a ciência descobre as
respostas para nossas dúvidas sobre o mundo. Estamos
agora vivendo numa época de descoberta científica sem
precedentes e avançada tecnologia – porém, a busca por
D’us continua firme.
Quanto mais sabemos sobre o mundo natural, mais ansiamos por aquilo que está além disso.
Ironicamente, o progresso científico não retardou o crescimento espiritual mas sim o acelerou. A tecnologia moderna nos alivia de uma grande quantidade de tarefas físicas pesadas que nossos ancestrais tinham de realizar.
Isso nos deixa muito tempo para reflexão, e nos impulsiona a buscar maior significado e propósito. Lentamente
estamos nos aproximando da Era de Mashiach, quando
teremos o mérito do cumprimento da profecia de Isaiah
(40:5): “E a glória do Eterno será revelada, e toda a carne
verá aquilo que a boca do Eterno falou.”
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A natureza de cada um

C

erta vez, um rabino e seus discípulos iam caminhando por uma estrada e,
quando passavam por uma ponte, viram um escorpião debatendo-se na
água, lutando em vão para não ser arrastado pela correnteza. Imediatamente o rabino correu até a margem do rio, pulou na água e conseguiu pegar o
bichinho na mão. Quando o trazia para fora do rio, o escorpião o picou. A dor foi
tão forte, que sem querer o rabino soltou o escorpião, deixando-o cair novamente
no rio. Voltou então à margem, pegou um ramo de árvore, começou outra vez a
correr, entrou no rio, resgatou o escorpião e o salvou.
Em seguida, juntou-se aos seus discípulos que o aguardavam na estrada. Eles
haviam assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados.
— Rabino, o senhor deve estar muito ferido! Por que foi salvar esse bicho ruim e
venenoso? Que o deixasse afogar-se! Seria um a menos! Veja como o ingrato retribuiu a sua ajuda: picou a mão que o salvava! Não merecia sua compaixão!
O rabino ouviu tranquilamente os comentários dos rapazes e respondeu:
— O escorpião agiu conforme sua natureza, e eu, de acordo com a minha!
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LABIRINTO
Ajude o rabino a salvar o escorpiao

Ilustração Caio Borges

Resposta na página 27
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ENCONTROS COM O REBE

Discrição

Histórias extraídas do livro “The
String and the
Flame”, Jewish
Educational
Media, 2013
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Na década de 1960, à medida que a frequência de casamentos na comunidade Chabad
aumentava, e a enorme demanda de tempo do Rebe crescia ainda mais, ele descontinuou sua prática de oficiar os casamentos dos chasssidim.
Apesar disso, um indivíduo cuja família tinha conhecido os Schneersons na Rússia esperava que o Rebe fizesse uma exceção em seu caso. Ele pediu ao Rebe que comparecesse à celebração de ofruf de seu filho, e que pronunciasse algumas palavras.
O Rebe respondeu: “Um casal não deveria iniciar sua nova vida juntos despertando ciúme entre seus colegas.”

Uma celebração deveria atrair as pessoas, não deixá-las de fora olhando
com inveja.

Confiança em D’us

q

Moshe Mendel visitou o Rebe e reclamou: “Rebe, não importa o que eu faça, sou incapaz de sustentar minha mulher e quatro filhos!”
O Rebe respondeu: “O Talmud ensina que D’us Se senta em seu trono celestial a cada
dia e sustenta o mundo inteiro, desde os chifres da rena até os ovos dos piolhos.”
A conversa voltou-se para o passado de Moshe Mendel. Ele perdera a mãe quando ainda
era criança e foi maltratado pela madastra. Após deixar a família para morar num abrigo,
aproximou-se de um rabino e, em virtude de sua bênção, evitou ser alistado no exército
polonês. Mais tarde entrou para o exército russo e, por de uma série de circunstâncias
extraordinárias sobreviveu, escapou dos nazistas, casou-se e chegou aos Estados Unidos. Após contar ao Rebe sua incrível história, o homem novamente mencionou seus
problemas financeiros.
“Mas não acabamos de falar que D’us irá prover pelo seu sustento?” perguntou o Rebe.
“Você não confia Nele?”
“Se eu não confiasse em D’us, estaria aqui?” perguntou Moshe. “E antes de vir procurálo, visitei todos os Rebes que conheço. Isso não demonstra minha fé em D’us?”
“Com todo o respeito,” disse o Rebe, “isso demonstra sua fé nos Rebes, não em D’us.”
“E como é possível,” perguntou gentilmente o Rebe, “que ao descrever sua sobrevivência você não tenha mencionado D’us uma vez sequer? Parece-me que desde que você
encontrou um Rebe e experimentou milagres, acredita nos Rebes, em vez de acreditar
em D’us. Agora vamos trabalhar no sentido de mudar isso.”

Não confunda o agente da bênção com sua Fonte.

Conclusão

q

“Não consigo deixar de viver no passado,” desabafou o sobrevivente do Holocausto.
“Uma sombra escura paira constantemente sobre a minha vida, e não posso deixar de
ver a vida através do prisma da minha história traumática.”
“Você já conversou sobre as suas experiências?” perguntou gentilmente o Rebe.
“Não, ainda não,” respondeu o homem, “sinto que isso é muito doloroso.”
“Então sugiro que escreva uma biografia” aconselhou o Rebe, “mas escreva-a você mesmo, não por intermédio de um escritor fantasma.”

Você precisa começar uma nova página na sua história?
Talvez primeiro você precise completar o capítulo anterior.
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a parashá na cabalá – NOVEMBRO

1
Nov

LECH LECHÁ
Ao dizer “somos parentes”, Avraham aludiu ao fato de que ele e Lot eram reencarnações de
diferentes porções da alma de Adam. Mas ao contrário da alma de Avraham, Lot tinha se tornado envolvido nas kelipot (forças demoníacas) como resultado do pecado de Adam. Portanto,
Avraham pediu: “Por favor, afaste-se de mim.”

8
Nov

VAYERÁ
A confissão de profunda humildade de Avraham, comparando-se a “poeira e cinzas”, mais tarde foi mencionada por Job: “Sou confortado sobre poeira e cinzas” (Job 32:2).
Isso não surpreende quando consideramos que Job possuía a alma do pai de Avraham, Terach,
que foi reencarnada para atingir tikun (cura espiritual) para a idolatria de Terach.

15
Nov

CHAYÊ SARAH
“Seu preço total.” Por que é tão tentador quando alguém nos oferece algo grátis?
O Zohar ensina que as coisas gratuitas vêm do sitra achrá, o âmbito demoníaco.
Tudo que está ligado com seu verdadeiro destino é conectado com esforço, mas as forças demoníacas tentam desviar você com incontáveis ofertas “grátis”.
Portanto, quando Avraham adquiriu a sagrada gruta de Machpelá foi cuidadoso em pagar “seu
preço total”.

22
Nov

TOLEDOT
Quando eles foram criados, Adam e Chava foram vestidos com roupas de luz. Após o pecado,
sua luz se afastou, permanecendo nos “muros” do Jardim do Éden, e eles foram deixados apenas com vestes de pele (Gênesis 3:21).
Essas roupas de pele passaram à posse de Nimrod, e quando Esaú assassinou Nimrod, ele as
tomou. Quando Jacob vestiu essas roupas sua luz interior, que tinha se afastado após o pecado,
retornou - e, como escreve Rashi, “a fragrância do Jardim do Éden entrou com ele.”

29
Nov

VAYETSÊ
Quando Adam pecou, ele permitiu que algumas das forças de kedushah (santidade) passassem ao kelipah (reino demoníaco), simbolizado pela serpente.
Como resultado desse erro primordial, Laban, que incorporava a serpente, pôde ter controle
sobre as duas almas sagradas de Rachel e Lea.
Jacob, que era uma reencarnação de Adam, agora tinha a missão de adquirir tikun (cura espiritual) para o pecado de Adam, reavendo Rachel e Lea de Laban.
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judaísmo e tecnologia

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

Como o Judaísmo encara o uso das novas tecnologias para o cumprimento
de mitsvot (ex: minian online, ouvir shofar a distância). O que é permitido?
Por Rabino Shamai Ende
A base para essa leniência está no tratado de Sucá (51a),
No tratado de Rosh Hashaná a Mishná afirma: “Aquele que
onde o Talmud nos relata que havia uma sinagoga em Aletoca o shofar dentro de um poço ou de um duto subterrâxandria na época do segundo Templo, que era frequentada
neo e escuta o seu som, cumpre a obrigação de ouvi-lo em
por centenas de milhares de pessoas, sendo impossível a
Rosh Hashaná. Caso ouça apenas o seu eco, não cumpre
todos ouvirem o chazan. Para o público participar das oracom a obrigação”. Em seguida, a Mishná compara a mitsvá
ções eles montaram um palanque no centro da sinagoga,
de ouvir a Meguilá em Purim com a do toque do shofar.
onde um homem levantava uma banBaseados nisso, as autoridades rabíniÉ
necessário
que
pelo
deira toda vez que deveriam responder
cas atuais concluíram que se uma pessoa ouvir o toque do shofar em Rosh
menos dez pessoas con- ‘Amen’. Dessa passagem nossos sábios aprenderam que não há necessiHashaná entoado em um microfone,
sigam ouvir pessoalmen- dade de ouvir a oração do chazan, basalém de transgredir o Yom Tov, não
cumpre a mitsvá, pois o som emitido
te do próprio chazan, e as tando apenas saber em que trecho ele
se encontra para responder o Amen.
pelo microfone são apenas ondas eledemais
podem
participar
No entanto, é necessário que pelo metromagnéticas que reproduzem o som,
nos dez pessoas consigam ouvir do
sendo como um eco do shofar apenas
a distância
próprio chazan, e as demais participam
ou ainda pior.
com o público mesmo a distância.
O mesmo é válido para a leitura da Meguilá, pois mesmo
Os legisladores atuais basearam-se nisso para afirmar que
que o uso do microfone seja permitido em Purim, por não
a reza na sinagoga e mesmo a leitura da Torá pode ser feiser um Yom Tov, ao ler a Meguilá com microfone, os memta com microfone, caso este não esteja tão alto para que
bros da comunidade não cumprem sua obrigação. Isto
dez pessoas possam ouvir a voz do chazan ou ledor, pois
também é verdadeiro para o caso de a pessoa ouvir a leituo microfone funciona como as bandeiras da sinagoga de
ra por telefone, internet etc. Nesse caso, todas as opiniões
Alexandria. Mesmo quem ouve a oração por intermédio de
afirmam que o ouvinte não cumpre sua obrigação. Essa lei
um telefone ou internet pode responder Amen e Kedushá
também refere-se a outras mitsvot que a pessoa tem obrise houver na sinagoga um minian, se não houver entre ele
gação de ouvir, como a havdalá no término do Shabat.
e a sinagoga em linha reta uma casa de idolatria ou uma
Pela lógica poderíamos aplicar essa lei ao minian na sinacasa de banhos ou banheiros.
goga, quando devemos ouvir a oração do condutor, chaNo entanto, nesses casos a pessoa pode apenas participar
mada de chazan, e responder Amen, Barechu ou Kedusha,
da reza pública respondendo Amen e similares, mas para
ou mesmo ainda na hora da leitura da Torá, que devemos
recitar o kadish ela deve fazê-lo somente perante outros
ouvir da própria voz do leitor. No entanto, muitos legislanove judeus adultos no mesmo ambiente, não podendo
dores permitem o uso de microfone em sinagogas para as
fazê-lo por telefone.
orações e leitura da Torá feitas durante a semana.
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NOSSAS ALEGRIAS
w Mazal tov pelo Bar Mitsvá de David, filho
de R. Yitschac Tsvi e Daniele Raiber
w Casaram-se Rochele e Marcelo, filhos
de David e Cláudia Zumerkorn e Bernardo
e Giselle Apsan. Parabéns!
w Mazal tov pelo Bar Mitsvá de Arie Leib,
filho de R. Michael e Chana Tacher
w Parabéns pelo casamento de
Allan e Rosita Blau
w Mazal tov pelo nascimento de
Hindy, filha de Yossi e Dvora Lea
Brand. Parabéns também aos
avós R. Shimon e Ethel Brand e
R. Yossef e Miriam Benzecry
w Nasceu Iechezkel, filho de
R. Zalman e Madina Tzfasman.
Mazal tov também para os
avós R. Haim Ezra e Dina Perla
Tzfasman e Regina Goldsztajn

Resposta do labirinto
Caminho E

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

ANIVERSÁRIOS*
NOVEMBRO
Tommy Apter

9 Cheshvan

2 nov

Mendy Gansburg

14 Cheshvan

7 nov

Michel Tabacinik

15 Cheshvan

8 nov

Baruch Guertzenstein

16 Cheshvan

9 nov

Berale Ende

18 Cheshvan

11 nov

Daniel Bekhor

18 Cheshvan

11 nov

Marcelo Guz

19 Cheshvan

12 nov

Mendi Kuszer

19 Cheshvan

12 nov

Rodrigo Derdyk

22 Cheshvan

15 nov

Paulo Szyfman

23 Cheshvan

16 nov

Eduardo Katz

24 Cheshvan

17 nov

Yossef Mendel Dressler

24 Cheshvan

17 nov

Salomão Jair

25 Cheshvan

18 nov

Ezequiel Bursztein

26 Cheshvan

19 nov

Yossi Paim

2 Kislev

24 nov

Marcos Gabriel Markossian

4 Kislev

26 nov

Shneor Zalman Ossowiecki 5 Kislev

27 nov

Daniel Szor

6 Kislev

28 nov

Sharon Levy

6 Kislev

28 nov

Sami Kullock

6 Kislev

28 nov

Paulo Aronson

7 Kislev

29 nov

Yossi Khafif

8 Kislev

30 nov
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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 *

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

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

17:45 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde
18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides *
18:15 Integração pais e filhos – Avot Ubanim
Os pais estudam com seus próprios filhos sob a
orientação de um professor *
19:00 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico

PARA MULHERES

20:00 Yakov Nurkin
Tanya

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

SEGUNDA-FEIRA

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

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 próximas leituras acontecerão no Shabat
22 de novembro.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

10:30 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **
11:30 Sarah Steinmetz
Ética dos pais **
17:30 David Lancry
Preparando-se para o Bar Mitsvá
17:45 Eliahu Stiefelmann
Prédica entre as orações da tarde
19:00 David Lancry
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *
19:15 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico (residência de jovens)
20:00 Eliahu Stiefelmann
Investindo em nosso futuro (jovens)

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

Identidade Judaica
Mística e Cabalá
Moral e Ética
Porção Semanal
Talmud

20:15 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá
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
20:00 Eliahu Stiefelmann
Desvendando os Segredos da Torá
20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *

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 *
18:10 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

QUARTA-FEIRA

19:10 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças

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

19:25 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas

16:30 David Lancry
Preparando-se para o Bar Mitsvá

19:25 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **

17:45 Dovber Nurkin
Prédica entre as orações da tarde
20:00 Dov Pomeroy
Análise geral da porção semanal

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres

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

20:30 Avraham Steinmetz
Conceitos chassídicos

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

21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

Rab. David Lancry: davelancry@gmail.com

Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com
Rab. Dov Pomeroy: dov@chabad.org.br
Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com

QUINTA-FEIRA
17:45 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde *
19:00 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (moças) **

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...
O RESGATE

O

nde ficaremos hospedados?” perguntou Reb
Yeshaya Berlin a Rabi Shmuel de Lubavitch (conhecido como o Rebe Maharash, quarto líder de

Chabad).
“No Hotel Alexander,” respondeu o Rebe. Os chassidim
que o acompanhavam nessa viagem especial a Paris ficaram surpresos. O Hotel Alexander era famoso como um
dos estabelecimentos mais luxuosos da cidade.
Pessoas “comuns” nunca sonhariam em entrar ali. Mas
era lá que o Rebe desejava hospedar-se.
Disse aos chassidim que se encarregaria da comunicação,
pois nenhum dos membros de sua comitiva falava francês. Na verdade, o Rebe Maharash era fluente em muitos
idiomas, dentre eles russo, francês e latim, além de versado numa vasta gama de assuntos e disciplinas.
Na recepção do hotel o Rebe disse que estava interessado em reservar algumas suítes. “Há várias disponíveis
no momento,” replicou o recepcionista, “ao preço de 200
francos por noite.” Era uma soma quase inimaginável naquela época.
Mas o Rebe não ficou satisfeito. “Talvez você tenha algo
melhor?” perguntou ele. “Quero ficar no andar da sala de
jogos,” afirmou. O funcionário consultou o registro. “Você
está com sorte, há uma suíte desocupada na porta ao lado
do cassino.” Ele então mencionou um preço muito mais
alto que os 200 francos. O Rebe pediu para reservar três
quartos - um para ele, dois para o restante da comitiva mas os chassidim não tinham condição financeira de se
hospedar no Alexander, portanto encontraram quartos
em outro hotel.
O Rebe subiu até sua suíte e ali permaneceu durante várias horas. Nesse ínterim, os chassidim voltaram do hotel
onde estavam e esperaram à porta do quarto do Rebe.
Seu rosto estava muito sério quando finalmente abriu a
porta. Para surpresa de todos, dirigiu-se rapidamente ao

30

cassino do hotel e entrou.
Desnecessário dizer, os jogadores às mesas de apostas
não estavam acostumados a ver hospedes do nível do Rebe no salão dos jogos. Atrás dele, os chassidim estavam
tão atônitos quanto os apostadores. Mas, devido à longa
experiência, eles sabiam que Rabi Shmuel certamente
tinha suas razões.
A uma das mesas estava um jovem judeu, jogando cartas.
À sua frente havia uma taça de vinho, da qual bebericava
sem parar. O Rebe foi até lá e sentou-se perto dele.
Durante os primeiros minutos ele nada disse, e o homem
continuou jogando. De repente o Rebe esticou o braço e
colocou a mão sobre o ombro do rapaz. “Meu jovem,” disse o Rebe, “é proibido beber o vinho de gentios”,
e fez uma pausa para deixar que suas palavras causassem efeito. “O vinho não-casher entorpece a mente e o
coração,” continuou ele, acrescentando: “Seja um judeu.”
Sem mais palavras, levantou-se, desejou-lhe boa noite e
saiu do cassino.
O Rebe Maharash estava claramente agitado. Reb Yeshaya Berlin mais tarde comentou que nunca vira o Rebe tão
emocionalmente abalado.
Poucas horas depois o jovem judeu estava perguntando
pelo cavalheiro que havia lhe falado no cassino. Os chassidim mostraram a ele onde o Rebe estava, e ele foi admitido.
A conversa particular durou várias horas. Na manhã seguinte, o Rebe Maharash deixou o hotel e voltou para casa.
“Há muitas gerações que não vinha à terra uma alma tão
pura.” explicou o Rebe mais tarde, referindo-se ao jovem.
“Infelizmente, ele caiu nas profundezas da kelipa [as forças do mal].”
Depois disso, o jovem voltou-se totalmente para o Judaísmo e tornou-se pai de uma família muito religiosa na
França.
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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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23

16

9

Shacharit 8h05
Minchá 19h

8 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h

30

Rosh Chôdesh
Domingo no Sítio

1 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h

23 CHESHVAN

Shacharit 8h05
Minchá 19h

16 CHESHVAN

Shacharit 8h05
Minchá 19h

2

26

9 CHESHVAN

Shacharit 8h05
Minchá 19h

2 CHESHVAN

DOMINGO

10

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

2 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

24

17

24 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

17 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

3

27

10 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

3 CHESHVAN

SEGUNDA

11

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

3 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

25

18

25 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

18 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

4

28

11 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

4 CHESHVAN

TERÇA

12

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 14h30

4 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 14h30

26

19

26 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 14h30

19 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 14h30

5

29

12 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 14h30

5 CHESHVAN

QUARTA

NOVEMBRO 2014

13

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

5 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h

27

20

27 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

20 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

6

30

13 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

6 CHESHVAN

QUINTA

14

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h18
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

6 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h13
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

28

21

28 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h08
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

21 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h03
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

7

31

14 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h59
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

7 CHESHVAN

SEXTA

Shacharit 9h30
Minchá 19h05
Término 20h17

Parashá Vayetsê

7 KISLEV

Shacharit 9h30
Minchá 19h
Término 20h11

29

22

Véspera de Rosh Chôdesh

Abençoamos o mês de Kislev

Tehilim
Parashá Toledot

8

1

15
29 CHESHVAN

Shacharit 9h30
Minchá 18h55
Término 20h06

Parashá Chayê Sara

22 CHESHVAN

Shacharit 9h30
Minchá 18h50
Término 20h

Parashá Vayerá

15 CHESHVAN

Shacharit 9h30
Minchá 18h45
Término 19h55

Parashá Lech Lechá

8 CHESHVAN

SÁBADO

