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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES
FELIZ CHANUCÁ!

Sinagoga do Chabad em Irkutsk, Sibéria, cuja construção completou 135 anos

CHABAD NA SIBÉRIA: AQUECENDO O FRIO
A Festa de Chanucá carrega em suas chamas uma mensagem universal.
Basta acender uma vela, e a escuridão será erradicada. Os braços da chanukyiá se estendem em todos os países cobrindo todos os continentes.
Entre as campanhas e missões do Chabad no mundo, o Rebe enviou seus
shluchim para cumprirem essa grande meta: iluminar o planeta.
Na Sibéria, o casal de emissários, Rabino Aharon Wagner e sua esposa
Dorit, continuam a elevar e atrair milhares de judeus na cidade de Irkutsk
e redondezas de volta à sua herança. Trabalham com entusiasmo promovendo inúmeras atividades que vão sendo ampliadas, fortalecendo o espírito e aquecendo, desta forma, seus corações.
O local que serviu de exílio, isolamento e trabalho forçado a tantos judeus,
hoje acende luzes para brilharem o ano todo. Págs. 18 a 21
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O que é feito com os milhares de
papeizinhos colocados no Kotel?”
R. Shmuel Rabinowitz responde a
esta e outras questões
Págs. 10 e 11

O MESMO SONHO...

Outros sabores!
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CASAMENTO: DESTINO
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Descubra com 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.

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

Azeite puro
A festa de Chanucá gira em torno do pequeno pote de azeite. Após derrotar os
gregos, os macabeus entraram no Templo Sagrado com a intenção de reinaugurá-lo. Mas não encontraram azeite puro para acender o candelabro. Finalmente acharam aquela ânfora selada que, em vez de durar um dia, ardeu por
oito, até que fosse possível produzir azeite novo e puro.
Os gregos, maliciosamente, burlaram o selo de todo o azeite deixando-o impuro para o acendimento da menorá. A pergunta óbvia é por que simplesmente
não entornaram todo o azeite ou por que não quebraram a menorá. Assim, alcançariam seu objetivo de forma mais permanente. A resposta é simples: para
os gregos não importava o acendimento da menorá, mas apenas que fosse
feito com “azeite grego”.
Esse é exatamente o problema de Chanucá hoje. Acendemos nossa menorá,
mas cada vez mais, usamos azeite “estranho”. Distribuímos os presentes tradicionais, saboreamos os deliciosos sonhos e jogamos pião. Mas o preocupante é que à medida que os anos passam, observamos mais e mais elementos
alheios à festa.
Lentamente Chanucá está se transformando na versão judaica da festividade
de outros povos que coincide com a época. Os cartões de Chanucá e toda a
parafernália à disposição nesse período lembram claramente outra data.
Como é triste saber de escolas que “reúnem” as duas festas para agradar pais
e alunos, cantando músicas das duas religiões!
Será que não estamos fazendo exatamente o que os gregos antigos queriam que
fizéssemos? Não estaríamos acendendo nossa menorá com azeite “estranho”?
A festa de Chanucá comemora a luta dos nossos ancestrais contra a imposição
da cultura e religião grega. Em vez de ceder, eles guerrearam e ganharam o direito de viver e praticar a própria religião em liberdade plena.
Não joguemos fora, pela assimilação, aquilo que eles conseguiram às custas
de suas próprias vidas. Acendamos nossa menorá usando o nosso azeite, puro
e sagrado.

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 Benor e família (Yahrtzeit do pai Ieshaiahu ben Avraham)

w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

w Melany Iossef Torres (Yahrtzeit da mãe Tzril bat Avraham)

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

w Ester Kruglensky (aniversário de 87 anos do pai Salomão
Moises Jair)

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
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Kidush e Farbrenguen – 12h00
Aula da Parashá com explicações do Rebe
– 1 h antes do horário das velas *
Minchá seguida de Seudá Shlishit com
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.

VISITA AO R.I.A.E.
Shalom Ubrachot a todos!
Chanucá foi, é e sempre será o
milagre da luz e força (coach). O Shamash fornece sua
chama oscilante a todas as
outras e permanece aceso;
nada é perdido, nem reduzido de sua própria chama. O verdadeiro amor é
assim: quanto mais damos e partilhamos, mais
sentimos o calor e energia revigorantes. Vamos
pensar e lembrar ao cumprir esta linda mitsvá
– o acendimento da menorá de Chanucá – que
também nós estamos adicionando luz e amor e
é disto que a vida é feita: dar e receber.
Chanucá Sameach,

A voluntária Claudette
Karaguella visita semanalmente várias pessoas no Residencial Israelita Albert Einstein.
Na foto ela aparece à
direita de Pola Zajdens

Na fo
Hersze
filha d

Yael Alpern – diretora

REUNIÃO DE VOLUNTÁRIOS
No final de outubro aconteceu uma reunião do Projeto Lev de 2014
com a presença especial do Rabino Alpern. Ele fez uma analogia
entre a bondade do nosso patriarca Avraham e os voluntários do
Lev. Em seguida todos trocaram depoimentos e opiniões sobre
suas experiências.

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

BC NEWS
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aconteceu
chá da tardE

Convivência na Maturidade

SAPATEADO
Camile Grosmann, participante do Chá da Tarde, sugeriu o
Grupo de Sapateado, do qual também faz parte, para uma
apresentação especial às senhoras. Coordenado por Luciana Neves, professora e coreógrafa de sapateado americano
e dança senior, o espetáculo contou com coreografia e tablado especial para um show completo e contagiante.
Contato: lunevess@bol.com.br / 3722-0779 /99324-2430

QUALIDADE DE VIDA
“Viver mais e Melhor: Como Fazer?” foi o tema da palestra do geriatra Dr. Marcelo Levites (foto acima). O médico faz parte da equipe do Programa Longevidade do
Hospital Nove de Julho que estimula atividades físicas,
culturais, esportivas e sociais, tudo com supervisão clínica integral.

SESSÃO CINEMA
“A Menina que Roubava Livros” foi projetado no telão
dia 5. Adaptado de obra de Markus Zusak o filme relata
a história de Liesel Meminger, uma garota que vive com
os pais adotivos na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Apaixonada por livros, desenvolve o hábito
de “roubar” obras para ler para o amigo Max, um judeu
que mora clandestinamente em sua casa. Emocionante
e aprovado pela plateia.

As sapateadoras Camile Grossmann e Marilu Neves

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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Fotos Avi Eskinazi

KINUS HASHLUCHIM
CONGRESSO MUNDIAL DOS EMISSÁRIOS
DO REBE REUNIU 5 MIL PARTICIPANTES
Cinco dias de intensa programação marcaram o 31º Kinus
em novembro, em Nova York. Workshops, aulas, palestras e farbrenguens geraram uma troca enriquecedora de
experiências entre shluchim Chabad do mundo inteiro. O
banquete organizado para cinco mil participantes contou
com a abertura de R. Moshe Kotlarsky, diretor do evento e vice-presidente do Merkos L’Inyonei Chinuch, braço
educacional do movimento Chabad. Dois ilustres conferencistas se dirigiram ao público: Yuli Edelstein, Ministro
da Diplomacia Pública e Assuntos da Diáspora em Israel
e porta-voz do Knesset, e R. Nissan Dovid Dubov, sheliach de Wimbledon, Inglaterra, há 27 anos. Yuli contou
momentos vividos na União Soviética, suas dificuldades e
esperança e 3 anos de prisão por falsas acusações até sua
imigração para Israel em 1987.

800 meninos que acompanharam seus pais ao Kinus participaram de
um programa especial e sentiram-se identificados com filhos de shluchim do mundo inteiro. Abaixo, produção caprichada do banquete de
encerramento

Este ano a foto oficial do Kinus contou com a cobertura de um drone
(acima) que sobrevoou o 770. Imagens inéditas foram capturadas dos
cinco mil participantes, entre shluchim e convidados

“Vocês são privilegiados por serem shluchim em circunstâncias tão distintas daquelas conduzidas nas décadas de
70/80 na União Soviética, e que permitem estar aqui hoje.
Naquela época não se escutava a expressão shluchim,
eram ‘chabadniks’, e eles estavam lá quando mais precisávamos deles. Eles foram a minha inspiração
e devem ser também a de vocês. Estas são lições que os shluchim de Chabad levam adiante
por sua dedicação. Os desafios que vocês enfrentam hoje e o ‘messirut nefesh’ (autossacrifício) deixando suas famílias e comunidades é
o mesmo ao longo de todos esses anos. Isto
porque a missão de vocês de espalhar a sabedoria e valores do Rebe permanece constante
e eterna.”
Rabino Dubov deu uma receita para o sucesso
aludindo à sua cidade, sede do maior campeonato de tênis do mundo: “se você levantar
uma raquete e pretende estar em vantagem,
BC NEWS
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À esquerda, o porta-voz
do Knesset e ministro
Yuli Edelstein em depoimento emocionante. À
direita, R. Nissan Dubov,
de Wimbledon (principal
convidado do Kinus do
Brasil em 2014). Ambos
foram os ilustres palestrantes do banquete de
encerramento do Kinus

Na mesa dos shluchim veteranos R. Shabsi Alpern e
R. Avraham Shemtov, presidente da Aguch, organização teto do Movimento Chabad

faça o seu serviço com amor, este é o segredo de Chabad
onde o amor ao próximo significa tudo”. Ao citar a onda
de terror e antissemitismo no mundo “como shluchim
devemos incentivar cada judeu a cumprir uma mitsvá de
cada vez, atingir um e um, inspirando-os a serem fortes
e orgulhosos de Eretz Israel, de Am Israel e de Torat Hashem... Nosso trabalho é unir a essência de um judeu à de
D’us, fazer essa conexão. Somos uma só família e nossos
apoiadores são nossos sócios nessa jornada. Quando permanecemos juntos, o Rebe nos acompanha. Dayenu! A
chegada de Mashiach é iminente, e o próximo Kinus será
em Yerushalayim.”

CTEENS: FEITO PARA VOCÊ!
A agenda de outubro do Cteens para meninas, além
de aulas e muito aprendizado, contou com um passeio
ao boliche. Com risos e muita diversão, duas equipes
tiveram a oportunidade de interagir e conversar sobre
alguns assuntos das aulas do curso, compartilhar suas
experiências de Sucot entre as garrafas derrubadas
pelas bolas que rolaram na pista. Faça parte e venha
se divertir. Contato com Mariana Lancry, coordenadora
das meninas: malancry@gmail.com / 98889-1908
Para finalizar o curso de novembro R. David Lancry levou seus alunos para um passeio radical. Com muitos
paredões e desafios, os meninos aproveitaram tudo que
a Casa Pedra tem a oferecer. Após a aventura, retornaram ao Beit Chabad Central para recarregar as baterias
saboreando várias pizzas.
Buscando aprendizado, amizades em um ambiente saudável e divertido? Então junte-se ao grupo. Informações
com R. David Lancry: davelancry@gmail.com / 98889-0328
8
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CURSO DE EIN YAACOV
Ein Yaacov é uma coletânea de todo o material Agadá do Talmud, compilado pelo
Rabino Yaakov ibn Chaviv, o talmudista do Século Quinze. Espalhada entre as mais
de 2.700 páginas do Talmud, a Agadá se concentra nos aspectos éticos e inspiradores
do estilo de vida da Torá.
“Pois a maioria dos segredos da Torá está oculta no livro Ein Yaacov; além disso,
expia os pecados do homem e permite que ele receba conselhos sobre questões
celestiais e assuntos materiais.” (Tanya, Igueret Hacodesh, epístola 23)
por R. Yossi Alpern



Quartas-feiras das 19h30 às 20h15
Curso gratuito – destinado ao público masculino
O aluno receberá uma apostila com texto em hebraico e português

BC NEWS
Colel Esther Alpern do Beit Chabad Central. Informações: 3081-3081
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entrevista
aconteceu

RABINO SHMUEL RABINOWITZ
Presidente da Fundação do Patrimônio do Kotel e Lugares
Fotos Yigal Cotter

Sagrados de Israel, R. Shmuel Rabinowitz esteve no Brasil a
convite do Fundo Comunitário e no final de outubro deu uma
palestra no Beit Chabad Central intitulada “Uma janela para o
Kotel”. Abaixo entrevista exclusiva concedida ao BC News

O que é feito com os milhares de papeizinhos colocados entre as pedras do Kotel?
Duas vezes por ano, na véspera de Pêssach e de Rosh
Hashaná eles são retirados e enterrados no Monte das
Oliveiras. Não porque é assim que tem de ser feito, conforme a lei judaica, mas sim para dar honra às pessoas
que escreveram para D’us. Como registro, o primeiro
papel colocado no Muro das Lamentações foi do Sábio
Chaim Iben Atar, autor do livro “Or Hachaim”, pedindo e
rezando pelo rabino Chida (Chaim Yoseph David Azulay),
que estava na Itália.
Visitar o Kotel usando ou vestindo símbolos de outras
religiões é proibido? Por que?
Até mesmo para um judeu, ao entrar no templo de outra
nação, não que isso seja permitido pela lei judaica, mas
falando teoricamente, se ele o fizesse de talit e tefilin,
seria uma ofensa. Da mesma maneira, acreditamos que
quando outros vêm ao ambiente máximo, que representa o local mais sagrado do povo judeu, seria uma falta de
respeito se ele entrasse com uma entidade alheia de uma
maneira revelada. Até mesmo o Papa, em sua visita ao
Kotel, escondeu a cruz que carregava consigo e quando
chegou diante de mim, fez questão que ela ficasse encoberta. É obvio que conversamos anteriormente com ele e
pedimos-lhe que não viesse com o cajado exposto com a
imagem, e por respeito, ele assim fez.
Entre os chefes de estado e líderes religiosos que o senhor tem acompanhado ao Kotel, qual foi o que mais o
impressionou? Por que?
É muito difícil dizer qual me impressionou mais. Só posso
10

dizer que há dois tipos de visitas. Algumas pessoas são
interessadas, estudam antes, procuram entender o poder
do local, e há os que vêm simplesmente para tirar uma
foto. Hoje é segunda-feira, posso contar que a última visita de quinta-feira passada foi a do ministro da Ucrânia.
Ele realmente se envolveu, se interessou pelo assunto e
rezou. Permaneceu no Muro das Lamentações por dez
minutos e afirmou diversas vezes para mim que sentia a
energia do local. Depois ele visitou as escavações. A visita dele chamou a minha atenção. Aliás, o próprio rei Salomão, na inauguração do Templo Sagrado, pede a D’us
que todas as orações feitas naquele local sejam atendidas. E ele estende esse pedido não apenas aos judeus
mas a todas as nações. Assim também encontramos nos
comentários do Rashi, referentes às bênçãos de Yitschac
a Yaacov e Essav, seus filhos: ele pede para que as orações dos outros povos sejam atendidas antes mesmo que
as dos judeus para que não haja uma profanação do nome
de D’us.
Qual a cena mais curiosa que mais o impactou como
rabino do Kotel?
Há dois anos, quando houve a Bênção do Sol, foi um momento emocionante. Todos, ao amanhecer do dia, na
quarta-feira, véspera de Pêssach, lotaram a área do Kotel
e fizeram a Bênção do Sol. Também na noite da véspera
de Yom Kipur, mais de 100 mil pessoas se uniram para
fazer as orações de súplicas (selichot). Judeus religiosos
e não-religiosos recitando a oração máxima, Adon Haselichot, que traga perdão para nós. Aquela cena de milhares
de pessoas clamando pelo perdão de D’us foi muito emocionante. Normalmente tínhamos o mérito de receber o
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Grão Rabino Ovadia Yoseph z”l , que aliás, hoje dia 3 de
Cheshvan, marca a data do seu yahrtzeit, que estava sempre presente. Tenho certeza absoluta de que se o Rabi
Levi Yitschak de Berditchev assistisse aquela cena, diria;
“D’us do Universo, não há como o Seu povo Israel; não
importa o que eles fazem o ano inteiro, vêm aqui na véspera de Yom Kipur, e o que eles já Lhe pedem a não ser
perdão?”.
O que motiva as mulheres do movimento WOW* (Women of the Wall)? O que está por trás disso? Na sua
opinião, como deveríamos lidar com essa situação?
Antes de mais nada, quero dizer que conflitos entre religiosos e não-religiosos existem em todos os lugares.
Infelizmente algumas pessoas escolheram o Kotel como
uma plataforma para trazer esses conflitos. Sempre soubemos que o Kotel está longe de toda e qualquer política, mesmo assim há os que o utilizam para esse fim. De
que adianta uma oração feita no conflito? Oração e conflito não combinam, pois assim nos ensina o código de
leis, que toda oração que envolve discussões e intrigas,
como o condutor que briga com alguém da comunidade,
o código de leis diz que essa pessoa não é adequada nem
qualificada para conduzir a reza. A prova disso é que postergamos o pedido de chuvas por quinze dias para que
nenhum judeu que visitou o Templo durante Sucot seja
prejudicado na volta à sua casa. Veja como a Torá preserva
a união e o amor ao próximo. O fluxo divino vem quando
existe respeito de um pelo outro, e é por isso que esperamos os quinze dias para pedir a chuva. A solução seria
que as pessoas entendessem que esse não é o local para

Rabinowicz: “na véspera de Yom Kipur, mais de 100 mil judeus religiosos e não-religiosos recitando a oração máxima, Adon Haselichot,
é uma cena muito emocionante”

diversidades e intrigas Vou dar um exemplo do que isso
significa. Imagine um pai que tem diversos filhos, e cada
um foi para um canto do mundo; um foi para a Austrália,
outro para a França e outro para um outro país. Chega um
momento em que o pai quer reunir todos eles. Cada um,
por ter vivido em um local diferente, alterou seus costumes, mas quando voltam à casa do pai, eles sabem que
têm de seguir os dele. O mesmo ocorre no Templo Sagrado. Lá, temos a tradição milenar de como nos conduzir. Apesar de os judeus da diáspora terem adquirido os
costume de diferentes países, quando voltam ao Templo
Sagrado aceitam o costume, sem querer impor uma outra
linha. Talvez a única solução seria criar um local perto do
Muro, onde elas possam se conduzir como desejam, sem
criar brigas.
* WOW – movimento de mulheres que comparecem diante
do Muro das Lamentações todo primeiro dia do mês, vestindo talit e portando uma Torá, para rezar na ala dos homens
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chanucá

JUDAÍSMO
&
Helenismo

S

e a guerra de Chanucá foi sobre religião, poderíamos nos perguntar: o que há na religião judaica
que os gregos não podiam tolerar?
Os gregos eram cultos e renomados pelos seus grandes filósofos. Nos dias dos Macabeus, a cultura helenista prevalecente era ateísta, focada na lógica e no racional; tudo que
estivesse além do âmbito da razão era inaceitável. Assim,
eles tinham um alto grau de respeito pela Torá como uma
obra de cultura e consideravam muito os judeus pela sua
capacidade de compreender algo tão profundo e inteligente, mas objetavam a qualquer noção sobre a natureza divina da Torá. A atitude judaica, em contraste, é que toda palavra da Torá e cada detalhe de um mandamento são Divinos.
Os gregos não se opunham à prática das mitsvot, desde
que fossem cumpridas pelo seu valor civilizado, e não por
expressarem a vontade de D’us. Mas segundo a atitude
judaica, as mitsvot estão além e acima do alcance do intelecto humano.
A liturgia de Chanucá declara que os gregos queriam que
os judeus esquecessem “sua Torá e violassem os decretos
da Sua vontade,” não as leis em si, mas o aspecto Divino.
Assim, as principais leis a que os gregos se opunham eram
as chamadas chukim, que não têm explicação lógica. Essas incluem as da pureza e impureza ritual, a proibição de
misturar carne e laticínios, de usar uma roupa feita pela
combinação de lã e linho etc. Os gregos queriam eliminar
essas leis específicas, e a filosofia chassídica explica que
foi por isso que profanaram o azeite; para anular o conceito
suprarracional de pureza e impureza.
Embora os gregos tivessem violado todos os utensílios no
Templo Sagrado, a liturgia apenas menciona que “quando eles entraram no Templo Sagrado, profanaram todos
os óleos do Templo.” Isso confirma que colocaram ênfase

especial na violação do óleo. Isso também significa que
os gregos macularam o óleo, em vez de jogá-lo fora.
O conceito-chave aqui é o que o óleo simboliza. O
óleo é comparado ao intelecto; assim como o
óleo sobe ao topo quando
é misturado com outro líquido, o
intelecto é único no sentido
em que pode ser objetivo, afastando-se das emoções e
elevando-se acima delas. A meta dos gregos era atacar o
processo de pensamento judaico fazendo os judeus pensarem como eles. O intelecto dos gregos prevaleceu na
maior parte; na verdade conseguiram “profanar o óleo” –
muitos judeus tornaram-se helenistas, assimilando-se à
cultura grega.
Apesar disso, o judeu possui algo muito mais profundo que
o intelecto, e na verdade totalmente além dele, a essência
de sua alma, conhecida como yechidá. Isso é simbolizado
pelo jarro intacto de puro azeite de oliva selado pelo Sumo Sacerdote. No nível da yechidá, um judeu está sempre
unido à essência Divina, e nada pode interferir nessa conexão. Quando os Hasmoneanos perceberam que os gregos
queriam destruir sua ligação com D’us, despertaram essa
parte de sua alma e demonstraram auto-sacrifício para
preservar a essência de sua religião.
Embora tudo estivesse contra eles, seguiram em frente
para encarar o inimigo.
Seu auto-sacrifício, que brota do nível da yechidá, evocou
os poderes sobrenaturais de D’us, que os fez vitoriosos.
Como, espiritualmente falando, os judeus despertaram
sua yechidá – seu “jarro intacto de puro azeite de oliva selado pelo Sumo Sacerdote” – houve uma manifestação física correspondente em sua descoberta do jarro de azeite
intacto selado pelo Sumo Sacerdote no Templo Sagrado.

Extraído de “The Jewish Holy Days in Chassidic Philosophy” – R.Noson Gurary
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Por Dorothea Piratininga

GASTRONOMIA

RECHEIE SEUS SONHOS
CREME DE COCO
INGREDIENTES
w 150 g de coco ralado
w 1 lata de leite
condensado de soja
w 1 gema
w 1 colher de sopa de
margarina sem sal
w 200 ml de leite de coco
Apoio: Roberto Simões Casa

PREPARO
Em uma panela, leve todos
os ingredientes ao fogo e
mexa até atingir consistência pastosa. Deixe esfriar.

3 SUGESTÕES PARA INOVAR EM CHANUCÁ
CREME DE NOZES

CREME DE GEMAS

INGREDIENTES

INGREDIENTES

w
w
w
w
w

w
w
w
w

150 g de nozes moídas
330 gl de leite condensado
1 gema
1 colher de sopa de margarina sem sal
200 g creme de leite

100 ml de água
230 g de açúcar
15 gemas peneiradas
2 colheres de chá de essência de baunilha

PREPARO
PREPARO
Em uma panela, leve todos os
ingredientes ao fogo brando e mexa até
atingir consistência pastosa.
Deixe esfriar.

Faça uma calda com o açúcar e a água em fogo alto por
15 a 18 minutos, sem mexer. Retire do fogo, deixe esfriar.
Acrescente as gemas, mexa bem, devolva ao fogo baixo
mexendo sempre até desprender do fundo da panela.
Deixe esfriar e adicione a essência de baunilha.
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DATAS

10 de tevet

NOSSO EXÍLIO E NOSSO RETORNO
O dia 10 de Tevet é um dia de jejum e introspecção, data
que marca o início do cerco de Jerusalém pelos exércitos
do imperador da Babilônia, Nabucodonosor, que levou à
conquista da cidade, à destruição do Templo Sagrado e à
expulsão do povo de Israel de sua terra.
Não somente fomos expulsos de nosso lar, como também
a Shechiná, a presença de D’us, exilou-se de nós. Poderíamos pensar que isso afeta somente aos judeus; afinal, foi o
Templo judaico e sua capital a serem destruídos, primeiro
em 423 AEC e depois em 70 EC.
Mas na realidade, com esse exílio o mundo inteiro está em

crise, porque a presença de D’us afeta a todos, assim como
Sua ausência.
Sonhamos com um lugar onde a bondade e a retidão realmente existirão e para onde seremos levados fisicamente.
Quando dirigimos nossas preces para que: “ Jerusalém seja
reconstruída!” estamos pedindo a D’us para renovar nossa
conexão - para recolocar as baterias! - para que tudo comece a funcionar novamente.
Voltar a Sion não é uma questão de geografia, mas de conexão. Restabelecer essa conexão colocará o mundo outra
vez no seu lugar.

10 de shevat

INSPIRAÇÃO PARA JOVENS
O dia 10 de Shevat comemora o aniversário de falecimento
do Rebe Yossef Yitschac e o início de anos de inspiração e
liderança do Rebe Menachem Mendel, o nosso Rebe.
O Rebe, entre várias instruções de como os chassidim deveriam observar o yahrtzeit, data de falecimento de seu sogro, enfatizou a importância de falar com os jovens e investir em sua educação e potencial, o que permeou seus anos
de liderança como sucessor do Rebe Anterior:
“…No decorrer do dia, as pessoas (que estejam aptas para

esta tarefa) devem visitar centros de jovens observantes –
e, num espírito de boa vizinhança, fazer todos os esforços
para visitar também centros para jovens que ainda não são
observantes – para falar-lhes sobre o grande amor que o
Rebe tinha por eles. Deve-se explicar o que o Rebe esperava deles, sua esperança e a confiança que ele depositava
neles, de que cumpririam a tarefa de fortalecer o Judaísmo
e disseminar o estudo de Torá com toda a energia, calor e
vitalidade que caracterizam a juventude.”

Farbrenguen Yud Shevat
Convidamos você e sua família para o
Farbrenguen Chassídico de 10 de Shevat
em comemoração aos 64 anos da liderança do Rebe

Quinta-feira, 29 de janeiro, às 20h30
BEIT CHABAD CENTRAL - RUA DR. MELO ALVES, 580
14
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reis e peões

N

o jogo de xadrez há duas categorias de peças: os
oficiais (rei, rainha, bispo, cavalo, torre) e os soldados (peões). Os oficiais podem dar grandes pulos
e movimentar-se em todas as direções, percorrendo grandes distâncias com rapidez, enquanto os peões podem
andar um quadrado para a frente de cada vez. Quando o
peão atinge seu objetivo e chega ao outro lado do tabuleiro, pode ser elevado a qualquer posto superior, mesmo o
da rainha. Contudo, ele não pode tornar-se rei, porque há
somente um rei no jogo.
Encontramos um paralelo entre o jogo de xadrez e o relacionamento do judeu para com D’us. Nas esferas espirituais mais altas, existem anjos e almas judias. Os anjos são
comparados a “oficiais” do jogo de xadrez: eles podem pular de um lugar ao outro, mas nunca elevar-se além de seu
posto original. Por outro lado, as almas judias, como simples peões, andam devagar e deliberadamente. Apesar de
poderem avançar um pequeno passo de cada vez, quando
completarem sua missão neste mundo poderão atingir um
nível muito elevado.
No fim, contudo, há somente um rei – D’us, o Rei dos reis
em toda a Sua Santidade.

O Rebe joga xadrez com seu sogro em Perchtoldsdorf, Áustria, na
noite de 24 de dezembro de 1937

Discurso do Rebe no ano de 5708, impresso no Yemei Melech,
vol. II, p. 570

Aulas de Xadrez
PARA ADULTOS E CRIANÇAS

APRENDA
A MONTAR
ESTRATÉGIAS!

no Beit Chabad Central

Informações com R. Dubi Nurkin
Tel: 11 99296-9303
chocoblank@hotmail.com
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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

Festa no Mundo da Xuxa
O dia mais esperado no calendário do Projeto Felicidade
finalmente chegou. Os convites foram enviados, presentes
comprados. No parque, todo iluminado, silêncio total. De
repente chega o primeiro ônibus e em seguida um a um
até completar os 52 alugados.
Nossos convidados, alguns correndo, outros mais devagar,
mas todos com um sorriso no rosto entram no Mundo da
Xuxa com seus acompanhantes. A emoção de todos os voluntários é enorme. As crianças cresceram, algumas vieram
acompanhadas de maridos, esposas, trouxeram seus filhos,
outras voltaram a fazer tratamento e estão debilitadas.
As horas passam, entre um brinquedo e outro, abraços são
trocados, histórias são contadas. A emoção contagia de
forma diferente a todos os presentes.
Depois do almoço, o grupo KLB fez um lindo show seguido por Junior Meireles que surpreendeu a todos com sua
apresentação. Finalizando a tarde os personagens do Mundo da Xuxa subiram ao palco para a alegria da garotada.

16

Na hora da saída as 2415 pessoas são divididas em grupos, conforme o hospital de origem. No corredor, enquanto trocam beijos e abraços, recebem seus presentes
e lanches. E quando o último ônibus parte, o parque está
novamente silencioso.
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Projeto Inclusão
Social na Serra

Inclusão
Sã

www.inclusaonaserra.org.br

Social

oL
oure
nço da Serra

SOL NASCENTE: GINCANA E MÚSICA
Em novembro, 33 adultos jovens do Centro Municipal de Habilitação e Reabilitação
Sol Nascente de Juquitiba, acompanhados de professores e monitores, passaram
uma tarde divertida no sítio.
Todos tiveram a oportunidade de participar de uma
gincana, comandada
pela educadora Clélia, e
da aula de ginástica com
música, ministrada pelo professor Denis.
As atividades têm como objetivos estimular os sentidos, coordenação motora,
concentração, cooperação e superação
de limites.

As mães também estiveram presentes e
aproveitaram para trocar experiências e
desfrutar de uma tarde de lazer em companhia dos filhos.

FAZENDO ARTE
O Grupo de Terceira Idade de S. Lourenço mais uma vez
compareceu em grande número (45 pessoas) no sítio,
para um dia agradável de convívio com a natureza em companhia de amigos. Na oficina de artesanato a artesã Hele-

na ensinou técnica de decoupagem aplicada em pano de
prato. A atividade foi muito proveitosa, todos criaram lindos
trabalhos que poderão ser presenteados a amigos e familiares no final do ano ou vendidos para incrementar a renda.
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chabad no mundo

BRRRRR… QUE FRIO!

UMA HISTÓRIA DE VIDA JUDAICA ABAIXO DE 0 ºC
Por Tzippy Koltenyuk

Quando você pensa na Sibéria, o que vem à mente é o frio terrível, a área remota onde prisioneiros eram exilados sob os czares e os comunistas. Mas talvez você não associe a Sibéria com
uma comunidade judaica calorosa e crescente. Agora, graças a emissários Chabad como Rabino
Aharon e Dorit Wagner, essa imagem é uma realidade

O

s Wagners são israelenses, mas logo após seu
casamento, eles se estabeleceram em Donetsk,
Ucrânia, onde Aharon tinha trabalhado como
emissário Chabad. Após seis meses, eles sabiam que desejavam ir para algum lugar onde não houvesse um Beit
Chabad, onde nenhum emissário tinha ido antes, para reacender as centelhas do Judaísmo. Entraram em contato
com Rabino Berel Lazar, Rabino Chefe da Rússia, e ele
lhes recomendou a cidade de Irkutsk.
A antiga sinagoga em Irkutsk foi devolvida à comunidade
judaica. Pessoas de diferentes religiões visitam essa sinagoga “Até aquele dia, jamais tínhamos ouvido falar da
cidade,” diz Dorit. “Fizemos uma busca na Internet e descobrimos que era na Sibéria. Nunca tínhamos estado na
Sibéria, mas o irmão e a cunhada de Aharon são emissários
em Krasnoyarsk, Sibéria, portanto pelo menos sabíamos
onde fica no mapa.”
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Ao lado, as crianças do
jardim de infãncia fazem
caparot antes de Yom Kipur. Abaixo, festa de Purim na comunidade.
Na página ao lado, dia
típico de frio em Irkutsk
na praça em frente à Sinagoga, com a menorá
preparada para Chanucá.
Ao pé da página a família
Wagner, emissários de
Chabad na Sibéria

Os jovens Wagner chegaram a Irkutsk pela primeira vez
após Rosh Hashaná em 2003. No momento em que desceram do avião, começou uma pesada nevasca. Naquela
época, não havia ônibus para levar os passageiros do avião
até o terminal, portanto eles tiveram de caminhar ao longo
do pequeno campo no frio congelante. Eles pensaram que
era uma tempestade de neve, mas foi apenas a primeira
amostra que teriam do inverno na Sibéria.
“Quando chegamos lá, Dorit estava grávida do nosso primeiro filho. Não sabíamos se ali havia ou não médicos
confiáveis. Não conhecíamos ninguém,”diz Aharon. “Os
primeiros meses foram extremamente educativos. Tudo
era complicado e exigia muito esforço. Víamos pessoas
bombando água dos poços, e parecia que tínhamos voltado no tempo. Decidimos que seria melhor ter o filho em
Moscou. O dia em que Dorit voou para lá, estava zero grau.
Foi nosso primeiro inverno de verdade. Não sabíamos como passar por aquilo, mas por fim, nos acostumamos.”
Há dois anos, no dia da circuncisão de seu filho mais novo,
a temperatura estava abaixo de zero. Os Wagners disseram que estavam tão cheios de alegria e gratidão a D’us,
que nem sentiram o frio.
Como todos os emissários em locais distantes, os Wag-

ners enfrentam muitos desafios: educação judaica para os
filhos, comida casher e levantamento de fundos. Os filhos
têm professores particulares, e também usam a Escola
Chabad Online para jovens emissários. As crianças já sabem que não podem simplesmente ir ao armazém comprar uma bala, pão ou iogurte, e que não podem comer na
casa de seus amigos. Essas limitações significam que eles
se alimentam de maneira saudável. A única comida que
podem comprar é não processada; frutas, vegetais, peixe,
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ovos e fécula. A carne chega de Moscou. Dorit aprendeu
a preparar seus próprios laticínios, como queijo e iogurte.
Tudo que faz é caseiro.
“Estamos trabalhando para resolver muitos problemas, e
nem sempre há uma solução,” diz Dorit. “O mais importante é olhar para o lado brilhante, lembrar por que estamos
aqui e ser felizes por sermos os emissários do Rebe.”
UMA HISTÓRIA GLORIOSA E UM FUTURO PROMISSOR
Irkutsk tem uma rica história judaica. Os judeus têm morado lá desde o século 17, quando prisioneiros judeus foram

20

exilados para a Sibéria pela primeira vez. No século 18, foi
fundada uma comunidade judaica, e Irkutsk terminou se
tornando o centro judaico de toda a Sibéria. Em 1878, os judeus receberam permissão de estabelecer uma sinagoga
lá. Foi construída em um ano e tornou-se um segundo lar
para todos os judeus das áreas vizinhas.
Em 1931, a polícia russa fechou a sinagoga, mas isso não
impediu os judeus da Sibéria de celebrarem o Shabat e as
festas secretamente. Também continuaram a assar matsot, casar-se segundo a Lei Judaica, e realizar enterros judaicos. A sinagoga foi devolvida à comunidade em 1990.
“Poucos meses depois que chegamos a Irkutsk,” diz Aharon, “numa data historicamente importante, o 9 de Av, um
incêndio irrompeu na sinagoga e destruiu completamente
a parte interna. Graças a D’us conseguimos consertá-la, e
as portas da sinagoga foram reabertas. É maravilhoso pensar que ela, que foi construída no Século 18, ainda é o coração da comunidade judaica nos dias de hoje.”
O Beit Chabad dos Wagners atende entre 7 a 10 mil judeus
que moram na cidade e nas redondezas. Há serviços públicos de orações no Shabat e nas festas, refeições, Sedarim
de Pêssach e palestras sobre Torá. Foi construído um micvê que funciona no local do micvê original, construído na
era czarista. Há uma cozinha casher industrial na sinagoga,
usada para todas as necessidades da comunidade. Há também um centro educacional para crianças e adolescentes,
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Acima, o concerto em comemoração a Chanucá e aos 135 anos da
construção da sinagoga. A orquestra sinfônica local tocou melodias
chassídicas e algumas peças de compositores judeus renomados. Ao
lado, mesas preparadas para dezenas de pessoas em Pêssach.
Na página ao lado, fachada e interior da sinagoga de Irkutsk

um Centro Diário para cidadãos idosos, um Centro Feminino e um jardim de infância totalmente equipado.
Um emissário acumula um grande número de tarefas; Dorit ensina, cozinha, supervisiona o micvê, faz palestras e
aconselhamento. Aharon está ocupado com a construção,
supervisionando funcionários e angariando fundos – e, obviamente, ensinando e liderando as preces.
POR QUE ESTAMOS AQUI
“Nossos filhos são uma parte integral do motivo pelo qual
estamos aqui,” diz Dorit. “Eles sabem que outras crianças
os estão observando – como se vestem, rezam e conversam, e tentam ser bons exemplos. No Shabat, eles ajudam
na sinagoga, mostrando às pessoas como rezar, agindo como anfitriões para os muitos convidados que vêm para as
refeições. As crianças sentem que têm uma responsabilidade e estão orgulhosas disso.”
No inverno, os Wagners fazem viagens ao Lago Baikal, o
maior e mais profundo lago de água doce do mundo, que
fica a uma hora de distância de Irkutsk. No verão, tentam
fazer ume breve visita a Israel, para que os filhos possam
desfrutar coisas como o brilho do sol, escutar o hebraico
sendo falado nas ruas, ou apenas ir a uma loja e comprar
uma guloseima.
“O que nos fortalece em nosso trabalho,” diz Dorit, “não
são os grandes projetos como abrir um jardim da infância,

ou restaurar a sinagoga, mas as pequenas coisas: alguém
do nosso Círculo das Mulheres, onde são ministradas aulas
e promovidos encontros decidindo manter as leis da pureza familiar, um homem resolvendo colocar tefilin todo dia,
um dos nossos filhos trazendo um novo amigo à sinagoga,
ou pessoas que estavam afastadas do Judaísmo começando a sentir sua centelha judaica. Então eu sinto que nossos
esforços estão valendo a pena.”
Aharon e Dorit dizem: “Tentamos viver com os ensinamentos do Rebe, dando aos outros e tornando o mundo um
lugar melhor. Todos podem fazer isso, onde quer que estejam. Não precisam vir para a Sibéria.”
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Ilustrações Caio Borges

Um milagre na guerra

E

sta história se passa num lugar terrível no tempo da Segunda Guerra Mundial,
quando o exército de Hitler vangloriava-se de suas conquistas.
Tudo aconteceu em um campo de concentração na França, onde milhares de judeus amontoados aguardavam desanimados por seu triste destino. Entre eles havia um
rabino, que não parava um minuto. Abordava cada judeu na incansável tentativa de levar-lhes coragem e esperança. Mas levantar o moral daquelas tristes e famintas criaturas
tornava-se uma tarefa cada vez mais difícil. Até que chegou Chanucá.
Há mais de um mês o rabino já vinha separando um pouco de óleo da sua ração diária.
Guardou cada gota do precioso líquido, assim obteve o suficiente para cumprir a mitsvá
de acender as luzes de Chanucá. Ele conseguiu pegar uma cenoura crua da cozinha e esculpiu-a cuidadosamente de modo a tornar-se um recipiente para o óleo. Cortou uma tira
do seu casaco e transformou-a em um pavio. Pronto! Agora ele já tinha uma chanukiyá.
Estava escuro nas barracas onde aqueles pobres judeus estavam confinados. Naquela
treva silenciosa as palavras do rabino soavam como uma voz do paraíso.
– Meus caros irmãos – começou ele – hoje é Chanucá, a Festa das Luzes, que traz uma
mensagem de esperança a todos os judeus oprimidos por tiranos como Antiocus.
Acendendo a chama da chanukiyá improvisada, o rabino recitou as três bênçãos da primeira
noite. Sua voz solene transmitia a enorme coragem que brotava do fundo do seu coração.
– Meus caros irmãos – continuou – nesta noite não há lugar para o desespero. Olhem para
esta pequena chama e tentem entender o que significa. Quando a Menorá estava para ser
acesa por Aharon no Mishcan, D’us prometeu-lhe que embora ela pudesse ficar apagada
durante algum tempo quando Israel se afastasse Dele, ainda assim haveria uma luz que
ficaria sempre acesa. Essa chama seria acesa na noite escura e levaria esperança aos Seus
filhos nas horas mais sombrias. Essas seriam as Luzes de Chanucá. Portanto, não vamos
nos desesperar, mas rezar a D’us para que nos livre das mãos dos nossos algozes, para
que possamos viver para reacender as luzes no próximo ano em nossa Terra Santa!
Aquelas foram as vítimas mais afortunadas de Hitler. Tiveram a boa sorte de serem consideradas como “inimigos estrangeiros” e foram levadas como troca por prisioneiros alemães e enviadas à América.
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Respostas na página 27

Procure as palavras da lista abaixo. Em seguida, preencha os espaços juntando as letras que
sobram, na ordem em que estão, e você encontrará uma mensagem de Chanucá.

CURIOSIDADES
Jerusalém

Chanucá e Purim são festas que
não constam na Torá. Celebram
fatos ocorridos no exílio, muitos
anos após a Torá ser completada. Mas há muitas dicas sobre
elas na Torá.

Chanucá é a única festa que celebra
um evento ocorrido em Israel. As outras foram observadas fora da Terra
de Israel, onde os judeus viviam então: Pêssach no Egito, Shavuot e Sucot no deserto, e Purim na Pérsia.

De acordo com a tradição, entre
outras razões, o sevivon era jogado
pelos judeus aprisionados na época
do império grego. Eles reuniam-se
sob o pretexto de brincar quando na
verdade estavam estudando a Torá.
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ENCONTROS COM O REBE

Proteção Especial
Numa audiência em 1965, o Rebe pediu a Rabino Nachman Bernhard para incrementar
a vida judaica na África do Sul, assumindo um cargo na maior sinagoga do país.
Na época, não havia ensino judaico adequado na África do Sul.
“Rebe”, ele disse respeitosamente, “embora eu entenda a necessidade de construir escolas adequadas para a comunidade judaica ali, o que será dos meus próprios filhos?”
O Rebe respondeu: “D’us olhará pelos seus filhos, mas você deve ajudar com abnegação a comunidade, como diz o versículo: “Eles fizeram de mim um guardador das
vinhas, mas a minha própria vinha não pude manter,”
“Exatamente o contrário!” objetou Rabino Bernhard. “O versículo apoia minha atitude.
Vocês estão me tornando um guardião da vinha de outros, mas e quanto à minha própria
vinha – meus filhos?”
“Os seus?” respondeu o Rebe. “E como toda criança judia na África do Sul deveria ser
considerada, se não suas?”

Todos os judeus são responsáveis uns pelos outros.
Talmud

Ninguém é Perfeito

q

“Rebe,” disse a mulher em yechidut (audiência privada), “minha filha está se esforçando
para encontrar um bom shiduch!”
“Ela sabe o que está procurando num marido?” perguntou o Rebe.
“Certamente, ela sabe,” disse a mulher, e continuou enumerando toda boa qualidade
imaginável.
“Para mim parece que você está descrevendo pelo menos três rapazes diferentes,” respondeu o Rebe com um sorriso.

Em Sua perfeição, D’us não criou ninguém que seja perfeito.

q
Os Filhos de D’us
“Rebe, tenho um problema”, desabafou um pai. “Perco a paciência e para meu eterno arrependimento, às vezes até bato nos meus filhos. Além de ficar preocupado pela
minha falta de autocontrole, tenho medo do efeito negativo que isso poderia ter sobre
meus filhos! O que posso fazer para acabar com esse terrível comportamento?”
O Rebe respondeu: “Você precisa entender que por mais que eles sejam seus filhos,
são filhos de D’us. Você não agrediria o filho de outra pessoa, portanto certamente não
o faria a um filho de D’us!
“Se você tiver isso em mente, sua mão vai tremer antes de atingir seu filho,” concluiu
gentilmente o Rebe.

“Há três parceiros na criação de um filho: O Eterno, o pai e a mãe.”
Talmud
Histórias extraídas do livro “The String and the Flame”, Jewish Educational Media, 2013
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A PARASHÁ NA CABALÁ – DEZEMBRO
6
Dez

VAYÊSHEV

O Mashiach, que descende do Rei David,
traça sua linhagem até a união entre Judah e Tamar.
Por que a linha do ilustre ungido de D’us
entra no mundo de maneira tão desagradável? Porque as forças demoníacas da
kelipá se recusavam a permitir a aparição
de Mashiach neste mundo. Elas somente consentiram porque sua entrada estava encoberta em kelipá.

VAYISHLACH
Como a perfeição de Jacob representava uma grande
ameaça às kelipot (forças demoníacas), elas o atacaram
com força total. A santidade de Jacob, próxima da perfeição, quase derrotou as kelipot – mas elas conseguiram apanhá-lo pela perna, um órgão externo.
Mais tarde, essa batalha espiritual emergiria novamente com a guerra contra Amalek.

20
Dez

27
Dez

MIKÊTS

VAYCHI

VAERÁ

Por motivos conhecidos apenas pelo próprio D’us, Ele quis que
houvesse muitas nações no mundo,
mas somente um povo judeu, um
povo que seria separado e diferente
de todas as outras nações, com um
destino e uma função somente sua.

10
Jan

SHEMOT
Para resolver um problema, você precisa elevar-se
acima dele e pensar só nele sem ser limitado pelas
suas restrições. Moshê recebeu seus poderes redentores de sua mãe, Yocheved, que foi concebida
fora do Egito por isso era intrinsecamente livre de
suas influências espiritualmente repressivas.

3
Jan

Você veio a este mundo com uma determinada
herança espiritual que recebeu do seu povo. A
perpetuação desse legado não é uma questão de
pura benevolência ou filantropia, mas o cumprimento de uma dívida e uma obrigação.

17
Jan

VAYIGASH

Jacob e seus descendentes foram solicitados a
voltarem ao Egito a fim de resgatar as muitas almas elevadas que estavam presas ali.

Nos dias de Moshê, antes que os doze espiões
partissem para espionar a terra de Israel, eles foram
impregnados com as almas dos filhos de Jacob. Isso
é sugerido aqui pelas palavras de Joseph: “Vocês
são espiões” – suas almas estão destinadas a serem
impregnadas nas almas dos espiões.

jaNEIRO

13
Dez

24
Jan

BÔ

É a fé que tem carregado os judeus através dos tempos,
uma insignificante minoria física no meio de um mundo
hostil, um facho de luz ameaçado por uma escuridão
avassaladora. É dessa fé absoluta em D’us que precisamos atualmente mais do que nunca antes.

BESHALACH

31
Jan

Você somente pode apreciar a doçura se tiver provado
algo amargo antes. Você apenas aprecia a luz porque viu a
escuridão. Portanto o mal é um “realce de sabor” para o bem.
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casamento

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

Casamento: destino ou sorte?

Por Rabino Shamai Ende
Consta no Talmud: “O sábio Reish Lakish costumava dizer:
gêmea, de tal forma que outra pessoa já tenha se casado
ao destinar uma esposa a um homem, levam-se em conta
com ela em segundas núpcias. Por esse motivo, consta
apenas seus atos”. Ou seja, antes de decidirem nos Céus
nos livros de lei judaica que apesar de existirem certos dias
quem será o cônjuge da pessoa, julgam-na primeiro para
no calendário nos quais é proibido realizar um casamenque ambos tenham o mesmo comportamento. Desta forto, não há nenhuma limitação para consumar um noivado,
ma, um justo não irá casar com uma esposa de má índole,
pois há sempre a preocupação de alguém antecipar-se
nem um ímpio desposará uma mulher devota.
e noivar com seu destinado, por ter maiores méritos, ou
“Disse Raba Bar Bar Chana em nome de Rabi Yochanan: é
ainda, por conseguir isso por intermédio de suas orações.
difícil de uni-los, como a abertura do mar vermelho. Como
Àquele que perdeu a possibilidade de encontrar seu bapodemos afirmar isto, se afinal disse
shert, os Céus lhe dão uma segunda
Para cada pessoa há um chance para achar um parceiro, sendo
Rav Yehuda em nome de Rav: quarenta dias antes da formação do feto uma
parceiro destinado, e nor- este chamado de ‘segundo casamenvoz celestial anuncia que a filha de futo’, apesar de cronologicamente ser
malmente
eles
se
enconlano irá casar com ciclano! Não há disainda o primeiro. Este, porém, é mais
crepância, pois esta afirmação trata do
trarão em determinado difícil de encontrar, e depende tamprimeiro casamento, enquanto a outra,
bém de seus atos. No entanto, essa
momento para efetuar possibilidade não ocorre normalmendo segundo”.
Deste trecho entendemos que existe
te, pois na maioria dos casos o primeium matrimônio
para cada pessoa um parceiro destinaro casamento judaico é realizado com
do, e normalmente eles se encontrarão em determinado
almas destinadas uma para a outra. Todavia, nem sempre
momento para efetuar um matrimônio. Estes são chamaisso ocorre com facilidade; às vezes uma pessoa pode ter
dos no Sagrado zohar de dois “meio corpo” ou alma gêque se encontrar com vários pretendentes até achar a pesmeas, e em idish denominamos de “bashert”. No entanto,
soa certa.
isto ocorre apenas no primeiro casamento, já no segundo,
Quando ocorre, D’us nos livre, um divórcio, não podemos
é designado um parceiro conforme o comportamento da
afirmar que o sujeito casou com a pessoa errada. Na verpessoa.
dade, mesmo encontrando a pessoa certa, os envolvidos
O conceito ‘primeiro’ ou ‘segundo’ casamento é explicado
têm o livre arbítrio de destruir essa obra Divina com o seu
como a ordem cronológica dos fatos, ou seja, o segundo
mau instinto, usando de arrogância e estupidez em excescasamento ocorre entre pessoas divorciadas ou viúvas. No
so. Quando essas crises ocorrem, a solução para ambos
entanto, essa explicação não é totalmente aceita pelos
é a mesma: abaixar a cabeça e usar da humildade para se
conceitos cabalísticos. Conforme a cabalá, isso refere-se
desculpar um com outro. No entanto, o melhor caminho
às chances que se dão às pessoas. Se alguém tem méripara garantir a paz do lar é seguir as leis judaicas de pureza
tos, irá encontrar o seu zivug (destinado) de imediato sem
familiar e da ética e moral da Torá, que é o caminho da vida.
grandes esforços. Porém, suas falhas cometidas no deDessa forma o casal estará garantindo para si um relacionacorrer da vida podem dificultar-lhe a encontrar sua alma
mento duradouro e harmonioso.
26

BC NEWS

BCNews_DEZ_36.indd 26

11/27/14 10:44 AM

NOSSAS ALEGRIAS
w Mazal tov pelo Bar Mitsvá de Dovi, filho de R. Albert
e Raquel Battat

w Mazal tov a Elie e Ariela Roizen Barki
pelo nascimento da filha Tally

w Parabéns pelo opshernish (corte de cabelo) de
Shaul, filho do R. Dubi e Libi Nurkin. Parabéns também
aos avós Yaacov e Guita Nurkin e Regina Goldsztajn

w Nasceu Menachem Mendel, filho de
Hana e R. Israel Piha e neto de Chaia Batia e
R. Ezra Khafif e Elisheva e Meir Piha

w Mazal tov pelo casamento de Chana e Moshe, filhos
do R. Avraham Meir e Margalit Berkes e Zemach e
Raquel Treiger

w Mazal tov pelo noivado de Mussi, filha de Renata
e R. Miki Alpern com R. Berale, filho do R. Yossi e
Chaya Schildkraut. Parabéns também aos avós Regina
Goldstajn e R. Shabsi Alpern

Respostas do caca-palavras
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2 jan
2 jan
2 jan
2 jan
2 jan
2 jan
3 jan
4 jan
5 jan
6 jan
7 jan
12 jan

L

David Moritz
Jacob Moritz
Mendi Nurkin
Sruli Nurkin
Jaime Singer
Akivah Steinmetz
Michel Apsan
Roberto Dratcu
Michel Metzger
Sacha Kalmus
David Rubinsohn
Moshe Frenkel

R

11 Tevet
11 Tevet
11 Tevet
11 Tevet
11 Tevet
11 Tevet
12 Tevet
13 Tevet
14 Tevet
15 Tevet
16 Tevet
21 Tevet

JANEIRO

S

24 dez
25 dez
25 dez
26 dez
26 dez
27 dez
28 dez
29 dez
30 dez
31 dez

G

2 Tevet
3 Tevet
3 Tevet
4 Tevet
4 Tevet
5 Tevet
6 Tevet
7 Tevet
8 Tevet
9 Tevet

I

Klaus Saternos
Salo Grunkraut
Levi Rabinowicz
Eduardo Stock
Julio Spritzer
Eliahu Stiefelmann
Silvio Hepner
Alfredo Torres
Marcelo Schvartz
Marcelo Dangot

A

1 dez
2 dez
3 dez
4 dez
5 dez
7 dez
8 dez
10 dez
11 dez
11 dez
13 dez
13 dez
14 dez
14 dez
15 dez
16 dez
17 dez
18 dez
18 dez
20 dez
21 dez
21 dez
23 dez
24 dez

L

Carlos Wurmbrand
9 Kislev
Marco Nahmias
10 Kislev
Maurício Dangot
11 Kislev
Douglas Salzman
12 Kislev
Isaac Israel
13 Kislev
Meir Koschland
15 Kislev
Denis Strum
16 Kislev
Aharon Michaan
18 Kislev
Rony Dzik
19 Kislev
Yitschac Yossef Michaan 19 Kislev
Sergio Kullock
21 Kislev
Avi Tawil
21 Kislev
Arnon Grunkraut
22 Kislev
Mendy Chamovitz
22 Kislev
Claudio Hausman
23 Kislev
Samuel Loda
24 Kislev
Yossef Lancry
25 Kislev
Bernardo Lichewitz
26 Kislev
Victor Lichewitz
26 Kislev
Daniel Eskinazi
28 Kislev
Anchel Brand
29 Kislev
Hugo Wizenberg
29 Kislev
Moishe Savoia
1 Tevet
Damian Lask
2 Tevet

K

DEZEMBRO

I

ANIVERSÁRIOS

R

w Parabéns pelo nascimento de Efraim, filho de Dalit
e David, e neto de Kenneth e Marceline Basch

O

Frase: Não deixe que o yetser hará
apague a luz que brilha em seu coração

w Mazal tov pelo nascimento de Sheyna, filha de
Chaim e Dinie Gourarie. Parabéns também aos avós
R. Sholom Ber e Sara Gourarie e R. Yossi e Chaya
Schildkraut

M

w Parabéns pelo nascimento de Noach Elimelech filho
de R. Mendi e Dobi Koncepolski. Mazal tov também aos
avós R. Shamai e Hanna Ende e (pais Mendi)

Rafael Alves
Leandro Spett
Ricardo Zaiantchik
Michel Gotlieb
Mendi Naparstek
Shmuli Moritz
Lauro Brand
Ilan Grunkraut
Yaacov Nurkin
Daniel Breuer
David Andrade
Abrão Zimberg
Mauro Deutsch
David Gornstein
Avi Eskinazi
Yossi Kuszer
José Mario Grynberg
Tufic Savoia
Natan Rosenbaum
Alberto Haim Fux
Martin Lask
Pessach Kauffman
Luis Steinecke
Mendy Calderon
Yossi Naparstek

21 Tevet
23 Tevet
24 Tevet
24 Tevet
24 Tevet
25 Tevet
25 Tevet
2 Shevat
3 Shevat
3 Shevat
4 Shevat
4 Shevat
4 Shevat
5 Shevat
7 Shevat
7 Shevat
8 Shevat
8 Shevat
8 Shevat
8 Shevat
9 Shevat
9 Shevat
10 Shevat
10 Shevat
11 Shevat

12 jan
14 jan
15 jan
15 jan
15 jan
16 jan
16 jan
22 jan
23 jan
23 jan
24 jan
24 jan
24 jan
25 jan
27 jan
27 jan
28 jan
28 jan
28 jan
28 jan
29 jan
29 jan
30 jan
30 jan
31 jan
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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 *

há

9:30 Yakov Nurkin
Guemará *

19:40 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
21 de dezembro e 17 de janeiro.
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 *
18:30 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

QUARTA-FEIRA

19:30 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças

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

19:45 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas

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

19:45 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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Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

6 TEVET

Shacharit 8h05
Minchá 19h

28

21

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

7 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Rosh Chôdesh

6º dia de Chanucá
7 velas à noite

Véspera de Rosh Chôdesh

5º dia de Chanucá
6 velas à noite

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

23 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

16 KISLEV

30 KISLEV

14

7

30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

9 KISLEV

8

1

29

22

15

SEGUNDA

29 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h

22 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h

15 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h

8 KISLEV

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

8 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

7º dia de Chanucá
8 velas à noite

Rosh Chôdesh

1 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

30

23

16

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

9 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

8º dia de Chanucá

2 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

1º dia de Chanucá
2 velas à noite

Chá da Tarde 14h30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

31

24

17

10

Shacharit 8h05
Minchá 19h

1

25

18

11

Início 5h02/Término 20h22

Jejum de 10 de Tevet

10 TEVET

Shacharit 8h05
Minchá 19h

3 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

2º dia de Chanucá
3 velas à noite

26 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Farbrenguen 20h30

Rosh Hashaná da Chassidut

Chá da Tarde 14h30

4

19 KISLEV

Véspera de Chanucá
1 vela à noite
Festa de Chanucá no
Shopping Eldorado

3

18 KISLEV

25 KISLEV

9

2
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Veten tal umatar à noite

Chá da Tarde 14h30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

12 KISLEV

QUINTA

11 KISLEV

QUARTA

24 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

17 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

10 KISLEV

TERÇA

DEZEMBRO 2014
5
12

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h37
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

11 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h35
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

4 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h32
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

2

26

19

3º dia de Chanucá
4 velas antes do Shabat

27 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h28
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

Rosh Hashaná da Chassidut

20 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h23
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

13 KISLEV

SEXTA

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h35

Parashá Vaychi

12 TEVET

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h34

Parashá Vayigash

5 TEVET

Shacharit 9h30
Minchá 19h15
Término 20h31

4º dia de Chanucá
5 velas à noite

6
13

3

27

20

Abençoamos o mês de Tevet

Tehilim
Parashá Mikêts

28 KISLEV

Shacharit 9h30
Minchá 19h15
Término 20h27

Parashá Vayêshev

21 KISLEV

Shacharit 9h30
Minchá 19h10
Término 20h22

Parashá Vayishlach

14 KISLEV

SÁBADO

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

Peça aos seus convidados que revertam seu
presente em doação a um de nossos projetos
rosana@chabad.org.br
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Shacharit 8h05
Minchá 19h

5 SHEVAT

Shacharit 8h05
Minchá 19h

27 TEVET

Shacharit 8h05
Minchá 19h

20 TEVET

Shacharit 8h05
Minchá 19h

13 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

6 TEVET

25

18

11

4

28

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

6 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

28 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

21 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

14 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

7 TEVET

26

19

12

5

29

SEGUNDA

13

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

7 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

6

30

27

20

Véspera de Rosh Chôdesh

29 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

22 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

15 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

8 TEVET

TERÇA

JANEIRO 2015

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

28

22

15

8

1

9
2
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Farbrenguen 20h30

Chá da Tarde 14h30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

2 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

24 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

17 TEVET

9 SHEVAT

21

14

7

31
Shacharit 8h05
Minchá 19h

Início 5h02/Término 20h22

Jejum de 10 de Tevet

10 TEVET

QUINTA

8 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Rosh Chôdesh

Chá da Tarde 14h30

1 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

23 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

16 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

9 TEVET

QUARTA

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h36
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

Liderança do Rebe

10 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h38
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

3 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h38
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

25 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h38
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

18 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h37
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

11 TEVET

3

16

30

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h32

Parashá Beshalach

Shabat Shirá

11 SHEVAT

Shacharit 9h30
Minchá 19h25
Término 20h35

Parashá Bô

4 SHEVAT

Shacharit 9h30
Minchá 19h25
Término 20h36

31

24

17

Abençoamos o mês de Shevat

Tehilim
Parashá Vaerá

26 TEVET

Shacharit 9h30
Minchá 19h25
Término 20h36

Parashá Shemot

19 TEVET

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h35

Parashá Vaychi

12 TEVET

SÁBADO

9
10

2

23

SEXTA

