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TU BISHVAT
Dia 15 de Shevat, Tu Bishvat, é a data que marca o ano novo das árvores em 

nosso calendário. D’us determina qual a quantidade de frutos e folhas que 

cada árvore produzirá durante o período. 

A vida espiritual do homem também inclui raízes, um corpo e frutos. As 

raízes representam a fé, nossa fonte de sustento e perseverança. O tronco, 

ramos e folhas são o “corpo” de nossa vida espiritual – nossas conquistas 

intelectuais, emocionais e práticas. O fruto é nosso poder de procriação 

espiritual – o poder de infl uenciar os outros, de plantar uma semente em 

um ser humano e vê-la brotar, crescer e dar frutos.

Celebramos o dia de Tu Bishvat comendo frutas, especialmente as espé-

cies que são destacadas na Torá em seus louvores à fartura da Terra Santa: 

uvas, fi gos, romãs, azeitonas e tâmaras.
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MISSÃO

comunidade Chabad foi fundada com 

o princípio de que todo judeu é igual 

e merecedor de uma experiência 

singular, independentemente de seu nível de 

observância. 

O Beit Chabad Central é dedicado a divulgar a 

beleza de nosso legado milenar.

Mesclando valores tradicionais com técnicas 

contemporâneas, ajudamos pessoas a 

descobrirem mais júbilo e significado nas 

suas vidas. 

Valorizar cada indivíduo por suas qualidades 

únicas é a característica de Chabad, destacando 

nossa filosofia de que cada judeu é um judeu.

Desta forma, mereceremos a vinda de Mashiach 

em breve em nossos dias.

A

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

sempre a seu lado
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mensagem do Rabino

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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Quantas vezes fazemos uma pausa para pensar sobre nossa amiga, a árvore? Com-

padecemo-nos delas, ali de pé, nuas, tremendo com o frio do inverno? Ficamos 

felizes ao ver as folhas verdes frescas que surgem quase toda noite, cobrindo-as 

com um manto verde na primavera? Paramos para admirar o dourado de sua folha-

gem no final do verão? Sentimos pena no coração ao ver aquelas folhas coloridas 

forrando a calçada durante o outono?

Bem, nós, judeus, temos um dia especial no ano para nos lembrar da nossa amiga 

a árvore. É o 15º dia de Shevat, o Ano Novo das Árvores, este ano em 4 de fevereiro.

Nesse dia comemos mais frutas que de costume, especialmente daqueles tipos 

que crescem na nossa Terra Santa de Israel, e com as quais tem sido abençoada e 

louvada, como uvas, figos, tâmaras, romãs e azeitonas. Antes de comermos a fruta 

fazemos uma bênção agradecendo a D’us, o Criador dos frutos. Isso é o mínimo 

que podemos fazer pelas nossas boas amigas, que nos dão tanto e pedem tão 

pouco em retorno.

“Pois o homem é como a árvore do campo,” nossa Torá nos diz.

Há árvores e árvores. Há árvores frutíferas, e outras que não produzem frutos. Há 

árvores altas e majestosas, como os cedros do Líbano, e há árvores pequenas, hu-

mildes como a moita de espinhos. Há árvores ruidosas, e há árvores calmas. Não 

existem duas árvores iguais.

Há homens e homens. Há homens cujas boas ações são como frutos suculentos, 

e há os que vivem apenas para si mesmos. Há homens orgulhosos e arrogantes, e 

há homens humildes e modestos. Há homens ruidosos que gostam de se fazer no-

tados, e há homens que cuidam da sua vida com silêncio e discrição. Não existem 

dois homens iguais.

Quando D’us falou a Moshê pela primeira vez, Ele não o chamou de um cedro 

imponente nem de uma palmeira, mas sim de uma sarça ardente. Dessa maneira 

D’us disse ao primeiro pastor de Israel para procurar pelo ardente espírito Divino 

nos corações de seu humilde rebanho. D’us não habita entre os orgulhosos e ar-

rogantes.

A rosa é a rainha das flores, e a uva a rainha das frutas, pois da uva vem a melhor 

e mais antiga bebida do homem – o vinho. 

A rosa cresce na moita de espinhos, e a uva na pequena videira. D’us não nos dá 

aqui uma grande lição de humildade?

Árvores e Homens
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A NOSSA SINAGOGA

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

Você também pode assistir à 
série de vídeo Torá Viva Online
em www.chabad.org/626747
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!

w Homens, mulheres e crianças estão convidados 
a participar.

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

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

w Bufê de kidush oferecido após os serviços. 

w Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o quanto 
vai gostar!

*após 22/2 às 18h30

CABALAT SHABAT 
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H*

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
Um empolgante programa para meninos e meninas 

da 1ª à 5ª série. Venha e desfrute no Tsivot Hashem 

de um lanche fantástico, prêmios, jogos e histórias.

Todo Shabat à tarde logo após Minchá de Shabat

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH

 w Julio Spritzer (seu aniversário e yahrtzeit da mãe Maita 
bat Hersch Leib)

 w Ester Kruglensky (yahrtzeit do marido, Aisic Toive Ben 
Shmuel)

 w Família Lichewitz (aniversário do Bernardo e da neta Yael 
Bassia)

 w Clarice Gotlieb (noivado do filho Michel com Nicole)

 w Sidney e Liza Wajsbrot (aniversário de casamento)

 wMorikie Stiefelmann (aniversário do marido, R. Eliahu)

 w Dorit Frenkel (yahrtzeit do marido, Pinchas Eliahu ben 
Yaacov Halevi e aniversário do filho Moshe ben Pinchas 
Eliahu Halevi)

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

** A partir de 22/2 às 18h30
** Veja o horário das velas no verso deste informativo

MINYAN DIÁRIO
Shacharit

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

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

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 19h*

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30

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

 

 
  

Você está preparado?

É A TAREFA
MAIS DIFÍCIL
DO MUNDO.

Você está preparado?

DO MUNDO.

B"H

Curso em português com
R. AVRAHAM STEINMETZ

TURMA NOTURNA:
6 segundas-feiras, às 20h30
de 2 de março a 6 de abril 
Banco Daycoval

TURMA DIURNA:
6 quintas-feiras, às 10h30
a partir de 26 de fevereiro
Beit Chabad Central

Inscrições e informações: 
3087-0319 ou 9 8315-8770
JLIBrasil@gmail.com

 

Como manter nossos filhos seguros e ao mesmo tem-
po encorajar sua independência? Quando incentivá-los 
e quando ser firmes nos limites? Como elevar sua auto-
estima para enfrentar a longa estrada à frente?

Nesse curso abordaremos nossos desafios como pais e 
exploraremos insights da sabedoria judaica para trans-
mitir valores e assegurar sucesso e equilíbrio emocio-
nal aos nossos filhos.

pa   e mãe
de sera arte

UM NOVO CURSO DO ROHR JEWISH LEARNING INSTITUTE
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aconteceu

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

chá da tardE
Convivência na Maturidade

SAÚDE MENTAL

Dia 19 de novembro foi promovido um encontro com a 

convidada especial, a geriatra Nelly Paes, que trabalha na 

UNIBES. Foi muito apreciado por todas as participantes do 

grupo, pois além da interessante abordagem sobre o tema 

“Saúde Mental”, tiveram uma aula prática com exercícios 

para a memória. 

BINGO ANIMADO

No final do mês de novembro, a presença maciça do grupo 

ao bingo rendeu muitas risadas do início ao final do jogo. 

Os números cantados pela integrante Esther Dimenstein 

fez com que se tornasse ainda mais divertido e dinâmico.

PALESTRA E VIOLÃO

Ainda no clima de Cha-

nucá, o Grupo Chá da 

Tarde escutou com 

atenção a palestra do R. 

Yossi Alpern. No final 

Einat Rosenfeld tocou 

ao violão músicas típi-

cas da festa e teve que 

aumentar seu repertó-

rio atendendo ao pedido de algumas participantes, muitas 

das quais cantam em corais de instituições judaicas. O re-

sultado foi afinadíssimo!

CHANUKIYOT ARTESANAIS

Em dezembro Lilian Crespin trouxe o tema “Chanucá” para 

o ateliê de artes. Mãos muito habilidosas coloriram en-

feitando as chanukiot de biscuit. As artistas levaram suas 

obras para casa para cumprirem a mitsvá dessa festa tão 

iluminada. 

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE 2014

O dia tão esperado chegou... Todas se produziram para 

o encontro no almoço caprichado que marcou o en-

cerramento das atividades de 2014 (fotos na página ao 

lado). As mesas decoradas com lindos arranjos de ro-

sas e um menu especial elaborado por Judith Kacowi-

cz, com serviço de garçom, agradou a todas. Em nome 

delas, Sara Kurc fez um discurso emocionante de agra-

decimento à coordenadora Vanessa e juntas lhe deram 

um presente.
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Animação no almoço de encerramento do semestre: 
Henriette Nacson, Jeanine Le vi, Rubi Dodo, Mal vina 
Klinow e Frida Taranto

Guita Rabinovici, assistente social do Beit Chabad Central, 
Judit Breuer e Elise Hercz

Ilda Mutchnik, 
Ani ta Rozenzvig, 
Marcela Goldhar 
e Didia Ludman

As irmãs Denise Ring e Camille Grossmann

Anna Rosa Fainzilber, Helena Blenkefeld e Eugênia Adler

Elise Hercz, Anna Rosa Fainzilber, Judith Sereno Crespin e 
Helena Blenkefeld

Rubi Dodo, Frida Taranto, Vanessa Rosenbaum, Chana Blejman e 
Marion Zalman

Sara Kurc, Miriam 
Zalcman, Ilda Mutchnik 
e Mania Beker
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FIM DE ANO NO CTEEN MENINOS
Para finalizar um ano de muita amizade e aprendizado, o 

grupo CTeen dos meninos foi jantar no Via Babush. Para 

acompanhar o sushi, jogaram sevivon em um aplicativo 

no Iphone. Na falta de moedas, palitos de dente foram 

apostados! Foi um encontro muito divertido. 

Aproveite o início do ano e reserve as segundas-feiras 

para fazer parte do grupo. 

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

... E MENINAS
Durante o ano foi formado um grupo feminino de CTeen 

muito unido, com aulas às terças e quintas-feiras. As me-

ninas interagiram, formando uma bela amizade entre elas, 

com muito aprendizado e discussões acaloradas. Para ce-

lebrar esse sucesso, elas foram à Casa Pedra para queimar 

algumas calorias e alcançar alturas físicas (as espirituais fo-

ram alcançadas no decorrer dos estudos). Para fazer parte 

desse grupo reserve suas terças-feiras e participe das aulas 

do CTeen. Contato: malancry@gmail.com / Cel: 98889-1908

aconteceu

“ Sempre antes de qualquer aula, os jo-

vens ficam com receio de que ela seja cha-

ta, cansativa e com temas antigos. Mas as 

aulas do CTeen foram exatamente o con-

trário. Com a ajuda do R.David Lancry, elas 

foram dinâmicas e divertidas, cada vez mais 

instigantes, com muitos debates, opiniões 

divergentes, mas com um único propósito: 

ajudar os jovens a cumprir Torá e mitsvot no 

mundo de hoje.” André Rosenthal, 17 anos, 
aluno do colégio Renascença

“ O CTeen é um curso muito legal, pois além 

de me encontrar com meus amigos às segun-

das-feiras, tenho uma aula ética de judaísmo 

que me ajuda a lidar com dificuldades e até 

como me portar diante de certas situações. 

Todo mês ainda temos uma saída, quando nos 

divertimos ainda mais. ” André Scemes Altman, 

17 anos, aluno do Colégio Iavne

“ Não é apenas uma aula de Torá como na 

escola, em que todos ouvem e depois mal 

aplicam para a vida. O CTeen é diferente, os 

assuntos abordados ensinam a lidar com situa-

ções do nosso cotidiano. Lá não precisamos ter 

vergonha de perguntar. Espero a semana toda 

pelas aulas e se pudesse iria todos os dias.  ”
Ana Scemes, 15 anos, aluno do Colégio Iavne
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MESSIBOT SHABAT
Chani Alpern, Tzipy Grimberg e Judith Kacowicz organi-

zaram um evento especial Motsaei Shabat, 6 de dezem-

bro, para homenagear o trabalho dedicado das madrichot  

responsáveis pelas Messibot Shabat. Rabino Yossi Alpern 

contou uma história chassídica e agradeceu a todas as 

aplicadas madrichot pelo trabalho realizado ao longo do 

ano em que proporcionaram tanta diversão com criativida-

de e conteúdo para as crianças. Cada uma recebeu uma 

camiseta para pintar com tinta spray, além de saborear um 

delicioso temaki. 

NOITE DE PIZZA CASHER NA BRÁZ
Já se tornou tradicional na comunidade a divulgação 

de que toda primeira segunda-feira do mês (que não 

coincida com um feriado judaico) a Pizzaria Bráz, lo-

calizada em Higienópolis, serve pizza casher somente 

no andar superior, em uma iniciativa do Centro Judai-

co Bait. Em novembro, o Beit Chabad Central pegou 

uma “carona” e resolveu oferecer a pizza casher do 

Bráz numa terça-feira, para que os frequentadores da 

sinagoga pu dessem confraternizar ao lado de amigos 

e familiares. Foi um sucesso!
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aconteceu

CARREATA DE CHANUCÁ
Foi na 5ª vela de Chanucá que 15 carros concentra-

ram-se no estacionamento do Estádio Municipal do 

Pacaembu para se alinharem partindo para uma car-

reata divulgando a Festa das Luzes por bairros de S. 

Paulo. Durante duas horas mensagens desejando 

um feliz Chanucá e incentivando o acendimento das 

velas, além de música nos alto-falantes, iam sendo 

divulgadas. Houve adesão de participantes de outras 

comunidades, e as crianças que acompanharam seus 

pais vibravam curtindo cada momento. Na rua muitas 

pessoas acenavam, filmavam e faziam selfies. A ci-

dade ficou mais iluminada na festa que celebra a luz, 

consagra a liberdade e a tolerância.
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Chanukiyot foram afixadas ao capô da maioria dos carros para divulgar a 
Festa das Luzes pelas ruas da cidade. Ao lado, R. Dani Eskinazi liderando 
a carreata e anunciando a festa no alto-falante
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Acima, os carros se alinharam no estacionamento do Estádio do Paca-
embu para a concentração antes da carreata

A vibração e felicidade intrínsecas de Chanucá estavam presentes 
em cada carro, em cada participante, nas ruas com a participação das 
pessoas que assistiam e acenavam, mas essencialmente no sorriso de 
cada criança que participou orgulhosa
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tsivot hashem

ENCERRAMENTO COM DIVERSÃO
No domingo foi a vez das crianças aproveitarem o último 

encontro antes das férias. Das 11 às 13 horas dezenas delas 

estavam ocupadas na oficina de sabonetes artesanais con-

feccionando sachês perfumados embrulhados em tules, 

colocando enfeites em seus cupcakes. Concentradas, mui-

tas montavam seus chaveiros de madeira em formato de 

chanukiyá, sevivon ou jarrinha de óleo colando miçangas. 

Os pequenos fizeram barquinhos de esponjas coloridas 

e também pintaram os desenhos com as mitsvot de Cha-

nucá. Pizzada e picolé fizeram parte do cardápio. No final, 

todos levaram para casa suas obras de arte; uma forma de 

lembrar que este ano tem muito mais.
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tsivot hashem

CHANUCÁ NO PLAYLAND
Cada ano que passa mais pessoas comparecem ao Playland do Shopping El-

dorado para participar da festa de Chanucá organizada pelo Tsivot Hashem. 

E desta vez não foi diferente; centenas de crianças ganharam seu playcard e 

aproveitaram a tarde brincando nos divertidos jogos.

Após o lanche, dois palhaços em pernas de pau fantasiados de sevivon e de 

chanukiyá fizeram a alegria da garotada distribuindo balões coloridos e brindes.

Às 19h30 foi acesa a primeira vela e todos participaram cantando e dançando. 

Foi uma festa de Chanucá inesquecível. Agradecemos ao Playland por mais 

uma vez nos permitir desfrutar do seu maravilhoso espaço.

BCNews_fev37.indd   14 1/19/15   9:38 AM



15 BC NEWS

BCNews_fev37.indd   15 1/19/15   9:39 AM



16 BC NEWS

nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade 
www.felicidade.org.br

UMA SEMANA NO PROJETO

3ª
Esse é o dia de ir ao sítio em S. Lourenço da Serra. Caça ao te-
souro, pedalinho, trenzinho, contato com os animais: é sucesso 
unânime entre as famílias

Dia de ir ao museu, cinema e 
soltar balão com mensagens 
para D’us. Podem desenhar, es-
crever, assinar ou não, o impor-
tante é enviarem seus recados e 
pedidos

Atividades na sede do Projeto. Passeios, presentes, 
novas amizades, troca de experiências após cinco dias 
intensos de felicidade que deram início a uma nova 
fase. Hora de voltar para casa. Até breve!

Na quarta-feira, geral-
mente, o passeio é para 
o Guarujá, onde visitam 
também o aquário. Muitos 
se emocionam, pois nunca 
antes haviam visto o mar

As voluntárias buscam as famílias no hospital (nessa 
semana foi no Hospital GPACI, em Sorocaba). Ansio-
sas, vão para o hotel e dirigem-se ao primeiro passeio

Num buffet infantil são recepcionadas pelas clowns 
Sorricleide (Claudia) e Graciete (Luciana) que fazem 
o entrosamento do grupo

2ª

4ª

5ª

6ª

Toda segunda-feira o Projeto Felicidade recebe 14 crianças 
com câncer acompanhadas de seus pais e um irmão, encami-
nhadas pelos hospitais parceiros do projeto. Acompanhe a se-
mana de um desses grupos

BCNews_fev37.indd   16 1/19/15   9:39 AM



17 BC NEWS

Projeto Inclusão 
Social na Serra

ALÉM DA ESCOLA
Durante o ano de 2014 o trabalho com 

as escolas da região de S. Lourenço da 

Serra foi desenvolvido no contraturno 

escolar, com ações sócio-educativas, 

convivência social, solidariedade, ci-

dadania e prevenção frente a situa-

ções de risco social. O tema abordado 

foi alimentação saudável e prevenção 

da obesidade infantil, destacando a 

importância de consumir frutas, legu-

mes e verduras. As tarefas se dão por 

meio de atividades lúdicas, aprovei-

tando os recursos naturais do sítio. 

www.inclusaonaserra.org.br

Inclusão
 São Lourenço da Serra

Social 

DIVERSÃO E GERAÇÃO DE RENDA
Para fechar o ano, o sítio recebeu um grupo de mães de adultos jovens com 

necessidades especiais que frequentam o Centro de Habilitação e Rea bi li-

tação Sol Nascente. Além de sair da rotina e relaxar um pouco, as mães ti-

veram uma aula de artesa-

nato em que aprende ram 

a confeccionar artigos para 

complementar a renda fa-

miliar, uma vez que elas 

não podem ir para o tra-

balho formal pois necessi-

tam cuidar de seus filhos.

FINAL FELIZ
As atividades de 2014 foram encerradas com um bingo que contou com 

a participação de 56 integrantes do grupo de tercei-

ra idade do município. A tarde foi muito divertida, e 

não faltaram discursos de agradecimento ao Beit 

Chabad Central. “Queremos agradecer a acolhida 

no sítio e toda a atenção que recebemos durante es-

ses meses em que passamos por aqui. Foi maravi-

lhoso, uma higiene mental”, declarou Vanda L. C. de 

Carvalho, em nome do grupo (foto ao lado). O toque 

final foi dado pela apresentação do coral dos idosos, 

que emocionou a todos.
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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. 

projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

Shalom Ubrachot a todos! 

Tu Bishvat – o ano novo das 

árvores – chegou, simbolizan-

do que a Natureza está sempre 

se renovando. Recebemos esse 

presente de D’us para lembrar-

mos que, assim como as estações, nossas vidas 

também estão sempre mudando, trazendo a 

oportunidade de expandir nosso horizonte com 

boas ações e aprofundar nossa espiritualidade e 

conexão com Hashem.

 Essas mudanças positivas nos ajudarão a colher 

os frutos da saúde, satisfação e felicidade infinita!

Com carinho,

Yael Alpern – diretora

 

FINAL DE ANO
No início de dezembro o Projeto Lev organizou um jantar de con-

fraternização para seus voluntários. O cardápio à base de peixe e 

grãos integrais foi elaborado pela endocrinologista do Hospital 

Albert Einstein, Dra. Lea Lederer Diamant, que na ocasião falou 

sobre seu trabalho (foto). R. Alpern abordou de forma original os 

voluntários e seus acompanhantes, distribuindo textos com histó-

rias curtas, onde todos puderam ler e expressar sua opinião. Pa-

ra finalizar com 

cha ve de ouro 

hou ve sorteio de 

presentes e to-

dos levaram para 

casa cai xinhas 

com cho colates 

em for ma de co-

ração, símbolo 

do Projeto.
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GASTRONOMIA
Por Dorothea Piratininga
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w 300 g de figo seco

w 300 g de tâmaras sem caroço

w 300 g de uva passa branca

w 300 g de damasco

w 1 dose de licor

w 2 colheres de sopa de mel

w 100 g de pistache sem casca

w 5 ovos

w 130 g de farinha de trigo

w 1 colher de sobremesa de canela em pó

w 1 pitada de sal

INGREDIENTES

PÃO DE FRUTAS SECAS
Este mês comemoramos Tu Bishvat, o Ano Novo das Árvores. Nesse dia (este ano em 

4 de fevereiro) comemos frutas, especialmente aquelas que crescem em Israel, como 

uvas, figos, tâmaras e romãs. Além de deliciosa, esta receita combina com a data

PREPARO

Corte as frutas secas em tiras bem finas, adicione 
a uva passa, o mel e o licor. 

Junte o pistache e deixe descansar por vinte mi-
nutos.

Bata os ovos com a farinha, a canela e o sal até for-
mar um creme. Agregue-o às frutas com a ponta 
dos dedos. A massa fica bem densa e pastosa.

Leve ao forno numa assadeira para pão untada e 
asse até dourar. Espere esfriar completamente e 
desenforme.
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Por Rabino Yehuda Krinsky
Secretário do Rebe por 40 anos e atual diretor da Merkos L’Inyonei 
Chinuch, braço educacional do movimento Chabad-Lubavitch

20 ANOS DEPOIS

ogo após o falecimento de seu sogro, Rabi Yosef 

Yitschak Schnersohn, um grupo de jovens estudan-

tes de Jornalismo se encontrou com o Rebe e per-

guntou se ele poderia descrever brevemente quem fora 

seu predecessor. O Rebe respondeu que ele tinha sido um 

indivíduo que pôde atingir as mais elevadas alturas espiri-

tuais, e mesmo assim não perder de vista as necessidades 

práticas e pragmáticas do indivíduo.

Agora, sessenta e quatro anos depois, essa seria uma des-

crição adequada do próprio Rebe.

Vinte anos após seu falecimento, o interesse pelo Rebe de 

Lubavitch, de abençoada memória, continua a crescer. Há 

um desejo genuíno, se não uma fascinação, de entender 

esse homem maior que a vida, que transformou a experi-

ência judaica para milhões ao redor do mundo. 

O Rebe chegou à posição de liderança vindo de um relativo 

anonimato. Pensador e erudito reservado e introspectivo, 

ele estava destinado a passar o resto da vida sob o olhar 

do público. Logo passou a ser procurado por incontáveis 

pessoas ansiando por chegar o mais perto possível desse 

homem de D’us, absorver sua sabedoria, buscar seu con-

selho e preciosas bênçãos.

O Rebe entrou em cena quando o povo judeu ainda estava 

se recuperando do Holocausto, esmagado, espiritualmen-

te vulnerável, e desalentado. Um a um, ele carinhosamen-

te os animava. Começou o sofrido trabalho de reconstruir a 

vida judaica a partir dos cacos de inimaginável horror e de-

sespero; uma tarefa impossível, assim parecia. Ele instruía 

e enviava um casal para aqui, outro para lá: para construir, 

plantar, nutrir e inspirar amor e vida ao nosso povo que ha-

via sofrido tanto.

10 shevat

L
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Assim começou a estrutura de shlichut, com o Rebe dando 

a todo sheliach e shlucha a autoridade de agir de maneira 

independente e tomar posse do projeto de reabilitar a vida 

judaica, tijolo por tijolo, prédio por prédio, um micve, uma 

escola, uma sinagoga. Uma família, depois mais uma, uma 

etapa  por vez. Com o tempo, com suor, sangue e lágrimas, 

os jovens casais que plantaram essas primeiras sementes 

criaram comunidades inteiras.

Nos anos de pioneirismo da década de 1950, os jovens 

shluchim Chabad muitas vezes não eram bem recebidos. 

Aquilo que eles representavam não era o que os judeus 

americanos estavam procurando. Ou assim eles pensa-

vam. Mas os shluchim, comprometidos com o chamado do 

Rebe, persistiram até que seus críticos se tornaram ben-

feitores. Mais e mais, lenta mas firmemente, cidade após 

cidade, país após país, o Rebe criou uma transformação.

Ser judeu, o Rebe pensava, é se preocupar com assuntos 

grandiosos e elevados, mas somente se eles nos tornarem 

mais atentos às necessidades de nossos irmãos judeus 

e nosso irmão, o ser humano. E assim, no decorrer do 

tempo,os shluchim se tornaram o endereço para todas as 

preocupações do indivíduo e da comunidade: espirituais, 

educacionais, sociais e até materiais. O Beit Chabad, logo 

as pessoas descobriram, é aonde você vai quando deseja 

entender o objetivo da vida, quando quer explorar e estu-

dar suas raízes, viver o Shabat. É também aonde você vai 

quando é um jovem estudante em busca de uma refeição 

quente, amizade, parceria, um ouvido atento. 

Após o falecimento do Rebe, eruditos disseram que Cha-

bad-Lubavitch não sobreviveria sem a presença física do 

Rebe. Mas vinte anos depois as pessoas continuam a gravi-

Atualmente, uma média de três jovens 

casais por semana assumem para o 

resto da vida o cargo de emissários em 

locais ao redor do mundo inteiro

tar em torno de seu legado de amor. Pois esse foi seu amor 

a D’us, amor à Torá, e amor ao povo judeu - os três amores 

que seriam a luz de sua liderança como foi estabelecida 

em sua declaração de objetivos quando assumiu o cetro de 

Chabad em 1950 - que transformou a vida judaica em todo 

o mundo e criou um fenômeno que continua a florescer.

Atualmente, uma média de três jovens casais por sema-

na assumem para o resto da vida o cargo de shlichut em 

locais ao redor do mundo inteiro. Muitos desses casais ja-

mais conheceram o Rebe. Jovens demais na época de seu 

falecimento, eles cresceram aprendendo com seus discí-

pulos, estudando suas obras, absorvendo sua mensagem. 

Cativados pelo seu gênio, eles anseiam pelo privilégio de 

participar em sua visão e levá-la à plenitude. Assim, eles 

continuam, e irão continuar a ouvir o chamado do Rebe, 

buscando almas judaicas esperando para serem atingidas, 

serem incluídas, até que nenhuma permaneça à deriva.

Que D’us abençoe a eles, suas famílias e seus esforços in-

cansáveis, e os coroe com pleno êxito.

Extraído de Lubavitch Internacional jul/ago2014
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I
saac era um empresário bem-sucedido, até que sofreu um grande revés fi nanceiro 

e perdeu tudo. Sobraram-lhe apenas vinte reais, que colocou no bolso e saiu em 

busca de trabalho. Ao passar pelo portão de uma grande fábrica, leu uma placa com 

os dizeres “Procura-se faxineiro”. Sem pestanejar, entrou e candidatou-se à vaga. 

O gerente de Recursos Humanos pediu-lhe que se submetesse a um teste: limpar todo 

o piso do saguão do edifício. Ao fi nal, disse: “você está contratado, dê-me o seu ende-

reço de e-mail e eu lhe enviarei o aplicativo para preenchimento e avisarei quando você 

vai começar”. Isaac respondeu-lhe: “Não tenho mais computador nem um e-mail”.

“Lamento muito”, disse o gerente de RH, se você não tem um e-mail, signifi ca que você 

não existe. Já que não existe, não pode ter o emprego”. Isaac fi cou muito desapontado. 

Saiu sem rumo, sem saber o que fazer.

O dia estava muito quente e o ar, completamente seco. Isaac lembrou-se dos seus 

vinte reais, entrou no supermercado e comprou uma caixa com vinte garrafi nhas de 

água. Vendeu todas aos sedentos transeuntes a dois reais cada uma. Em menos de 

duas horas, tinha conseguido duplicar seu capital. Repetiu a operação três vezes, e vol-

tou para casa com 120 reais. 

Isaac percebeu o potencial daquele negócio, e resolveu diversifi car suas vendas, com-

prando e vendendo refrigerantes e sucos também. O dinheiro duplicava ou triplicava a 

cada dia. Pouco tempo depois, contratou mais vendedores, comprou um carro, e em 

seguida, um caminhão para transportar as mercadorias. Em menos de um ano Isaac já 

tinha a própria frota de veículos de entrega.

Cinco anos depois, ele já é um dos maiores distribuidores de bebidas do seu país. Um 

dia, decidiu fazer um seguro de vida. Chamou um corretor de seguros, e escolheu um 

plano de proteção. No fi nal da conversa, o corretor lhe pediu o e-mail. Isaac respondeu: 

“Não tenho um e-mail”.  “Você não tem um e-mail, e ainda assim conseguiu construir 

um império! Você já imaginou onde estaria agora se tivesse um?”

“Limpando o chão!”, respondeu Isaac.

O faxineiro

Rs 2,00

@
email address:
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Rs 2,00

@
email address:

Desafio

Apxsar dx xstx txclado sxr dx um modxlo antigo, xlx funciona 
muito bxm, xxcxto por uma txcla. Você podx achar qux com to-
das as outras txclas funcionando bxm, uma sxm funcionar difi cil-
mxntx sxria notada. Mas apxnas uma txcla funcionando mal podx 
arruinar todo um xsforço. Alguma vxz você podx já txr dito para 
si mxsmo: “Xu sou apxnas uma pxssoa. Ninguém vai notar sx xu 
não fi zxr o mxu mxlhor. Mas isso não faz difxrxnça, porqux o bom 
funcionamxnto dx uma xmprxsa ou dx uma família prxcisa da par-
ticipação dx todos para sxr alcançado. Xntão sx você pxnsa qux 
simplxsmxntx não é  muito importantx x quxr cair fora, lxmbrx-sx 
dxssx vxlho txclado. Você é uma pxssoa-chavx, x quando não faz o 
sxu mxlhor, nada mais xm torno dx você rxndx o qux é xspxrado.

Veja se e capaz de decifrar a mensagem abaixo
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A Longo Prazo
Um homem que tinha decidido trocar de carreira visitou o Rebe, pedindo orientação e 

bênção.

Aconselhando-o sobre como se ajustar ao seu novo ambiente, o Rebe sugeriu: “Durante 

os primeiros três a seis meses, não se pergunte para onde isso o está levando, porque 

não terá a resposta. Você não pode julgar seu sucesso no momento.”

Algumas pessoas ficam presas ao passado, enquanto outras ficam  
presas ao presente

q

Uma Característica Judaica
Um líder judaico visitou o Rebe para discutir sua preocupação com a devastadora taxa 

de assimilação dos judeus. O Rebe confidenciou a ele: “O que me dói é que quando um 

judeu ajuda outro a colocar tefilin, as pessoas dizem: ‘Oh, ele deve ser um Lubavitcher.’

Espero com ansiedade pelo dia em que fazer contato com outros judeus será algo que 

todos os grupos judaicos estejam fazendo, quando criar oportunidades para mitsvá aos 

nossos irmãos com menor conhecimento não será mais uma característica de Lubavi-

tch, mas sim a marca de um judeu observante.”

O legado deveria transcender os rótulos

q
Estrutura
Um jovem tinha deixado de lado seus estudos para graduação a fim de explorar suas 

raízes judaicas, e estava tendo dificuldades com a transição. Ele foi visitar o Rebe em 

busca de conselhos.

“Estou tendo um problema para manter a estrutura e o esquema da vida na yeshivá.” 

No colégio, explicou ele, costumava trabalhar à noite no laboratório, e começar o dia no 

início da tarde.

“É realmente necessário esse horário rígido? Quero dizer, há algo intrinsecamente va-

lioso numa escala, ou é apenas útil para criar um ambiente controlado para estudo?”

O Rebe respondeu: “Um ser humano precisa de limites e uma estrutura para viver. Uma 

vida estruturada não apenas é útil, como também tem um valor inerente.”

O Rebe concluiu: “Pessoalmente, tenho visto que ter uma estrutura organizada ajuda 

muito na minha própria vida.”

Todo instante, cada dia que passa, não é apenas um dia mas um capítulo 
da vida. Um dia de verão e uma noite de inverno são um ano.

Hayom Yom
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Histórias extraídas do livro “The String and the Flame”, Jewish Educational Media, 2013
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MISHPATIM
14

Fev
Por que a presença de D’us é descrita na Torá como “um fogo que consome”?

A luz de D’us somente entra quando você permite que entre. Arrogância e ego agem como 

obstáculo para a luz. Quando o ego é suavizado com submissão e humildade, a luz é atraída.

A analogia do fogo oferece uma ilustração física deste ponto: substâncias duras, impenetrá-

veis, como pedra, por exemplo, não queimam; material leve, como palha, é consumido num 

instante.

Portanto para abraçar o “fogo consumidor” de D’us, você precisa se tornar combustível, que-

brando aquela pedra dura do ego.

“O candelabro deve ser martelado (a partir de uma única peça de metal).” Os sete braços do 

candelabro representavam todos os atributos emocionais Divinos (Sefirot):

Chessed (bondade), Guevurá (severidade), Tiferet (beleza), Netzah (vitória), Hod (explendor), 

Yesod (conexão) e Malchut (humildade).

Um dos perigos de estudar a Cabalá é que você poderia usar essas metáforas de maneira lite-

ral. Embora as Sefirot sejam reais e distintas, você precisa lembrar que estão todas absorvidas 

na absoluta unicidade de D’us. Portanto, o candelabro, que alude às Sefirot, era feito de “um 

único pedaço de metal”.

A PARASHÁ NA CABALÁ – FEVEREIRO

YITRÔ
7

Fev
Por que a sugestão de designar juízes veio de Yitrô e não diretamente de D’us?

Yitrô era uma reencarnação de Caim, que tinha matado seu irmão, Abel, dizendo: 

“Não há lei e não há juiz” (Targum Jonathan, Gênesis 4:8). Para atingir tikun (con-

serto espiritual) por este erro, a ideia de um sistema judiciário eficaz veio de Yitrô.

TERUMÁ
21

Fev

TETSAVÊ
28
Fev

Por que houve sete dias de inauguração do Tabernáculo?

Porque o Tabernáculo era a casa de D’us, um pináculo da Criação. Naquele mo-

mento o mundo tinha retornado à sua absoluta perfeição anterior ao pecado da 

Árvore do Conhecimento. Portanto os sete dias de inauguração representavam 

os sete dias da Criação novamente, que tinha nos deixado um mundo puro.
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PERGUNTE AO RABINO

Na edição passada falou-se que todos temos uma alma gêmea. Então 
por que alguns nunca a encontram?

Por Rabino Shamai Ende

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

segunda opção de shiduch, chamada de zivug sheni, 

quando a pessoa se casa por segundas núpcias ou ain-

da, se por orações ela consegue alguém melhor. 

3. Às vezes um zivug destinado nos Céus, como pode 

ocorrer com qualquer outra transmissão espiritual, en-

contra um ‘bloqueio’ que o impede de descer para o 

nível físico. Esse é o motivo pelo qual oramos por um 

shiduch (encontrar um par) e pedimos uma bênção de 

um Tsadik, para conseguir anular esse obstáculo.

4. Pode ocorrer também, D’us nos 

livre, que ocorra o falecimento de 

uma pessoa jovem, deixando sua 

alma gêmea desamparada.

Afora essas exceções, na grande 

maio ria dos casos a pessoa aca-

ba achan do sua cara-metade. Mas 

mesmo que a pessoa tenha perdido 

a chan ce de encontrar sua alma gê-

mea, ela ainda tem a segunda opção 

de encontrar seu ‘zivug she ni’ confor-

me mencionado anteriormente, mas isso vai depender do 

seu mérito. Com o devido esforço, ela consegue encontrar 

para si um par digno. Nossos sábios nos ensinaram que 

um homem tem que se dedicar a procurar uma es posa tal 

como procura um tesouro perdido, que ele o faz sem pou-

par esforços e está disposto a passar por toda e qualquer 

dificuldade para alcançá-lo. 

É óbvio que não se pode ficar de braços cruzados esperan-

do que seu cônjuge ‘caia do céu’.

Já disse o rei Salomão: “Quem encontrou uma esposa, en-

controu algo bom e receberá de D’us Sua boa vontade”. 

Esta é a bênção Divina que recebemos de presente: edi-

ficar um lar judaico exemplar com filhos e descendentes 

dignos de orgulho.

onde está a alma gêmea?

Na edição anterior dissemos que para cada pessoa está 

destinada uma alma gêmea (zivug) ainda antes de seu nas-

cimento, e que D’us Se ocupa de juntar os pares fazen do-

os se encontrarem no momento certo. Porém, o homem 

tem o livre arbítrio de fazer ou não a vontade Divina, po-

dendo agir de forma errada e prejudicar a si mesmo. Assim, 

pode ocorrer que alguém não encontre o seu destinado 

(bashert) por um dos motivos a seguir:

1. A alma gêmea de um judeu é certamente uma outra 

alma judia. Não existe a possibi-

lidade de uma alma judia se unir 

a um não judeu, porque são de 

naturezas espirituais totalmen-

te distintas. Se ocorrer um casa-

mento misto, a alma gêmea do 

cônjuge judeu não terá a possibi-

lidade de encontrá-lo. Por usar o 

seu livre arbítrio de forma errada, 

esse judeu prejudicou a si mesmo 

e a seu verdadeiro par potencial. 

Vale frisar que no caso de um 

judeu que se casa com uma convertida que realizou a 

conversão de acordo com a lei judaica, essa união é váli-

da, sendo provável que a esposa seja a alma destinada a 

ele, mesmo que a conversão tenha ocorrido muito após 

o nascimento, pois um convertido sincero possui uma 

alma judia desde seu nascimento. 

2. Consta no Talmud que quem estiver prestes a noivar, 

deve fazê-lo o quanto antes, até mesmo em dias que 

não se fazem casamentos, para evitar que outra pessoa 

se antecipe e pegue o seu par. Mas como isto é possí-

vel, se o zivug da pessoa já foi decretado desde antes 

de seu nascimento? Ocorre que cada pessoa tem duas 

opções de casamento. Normalmente ela se casa com o 

seu destinado, mas há também a possibilidade de uma 

26 BC NEWS

Um homem deve se dedicar 
a procurar uma esposa tal 
como procura um tesouro 
perdido, que ele o faz sem 
poupar esforços e está dis-
posto a passar por qualquer 
dificuldade para alcançá-lo
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NOSSAS ALEGRIAS
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 Yaacov 

e Shoshana Koncepolski

w Parabéns pelo casamento de Michael Dovber 

(Dudu), filho de Flavio e Mirella Rabinowicz e Dvora 

Leah, filha de Yanai e Ruth Krutman, em Israel

w Nasceu Chaim Alter, filho de Yossi e Rishi Paim. 

Mazal tov!

w Mazal tov pelo corte de cabelo de Zalmi, filho de 

Dedé e Avi Tawil. Parabéns também aos avós Marc e 

Claudia Nigri e Rabino Yosef e Chana Tawil

w Nasceram as gêmeas Clara Shoshana e Malka 

Mariasha filhas de Moshe e Chana Lea Nunez

w Mazal tov pelo Bar Mitsva de Zalmi, filho de R. 

Daniel e Daniela Eskinazi e neto de Jacques Kamal 

Eskinazi e Regina Goldsztajn

w Parabéns pelo corte de cabelo de Dudu, filho de 

Barbara e David Rubinsohn

w Mazal tov pelo noivado de 

Michel e Nicole, filhos de Clarice 

Gotlieb e Bernardo e Rosely 

Goldman

w Nasceu Chaia Mushka, filha de 

Lea Rachel e Sruli Nurkin. Parabéns 

também aos avós Yaacov e Guita Nurkin e Alberto e 

Mirta Sobel

w Mazal tov pelo nascimento de Haya Esther, filha de 

R. David e Mariana Lancry. Parabéns também às avós 

Ruth Lancry e Marcia Frischmann

w Parabéns pelo Bar Mitsva de Joseph filho de Aviva 

e Daniel Gammerman. Mazal tov também aos avós 

Isaac e Ester Dayan e Shloime e Rachel Gammerman

w Mazal tov pelo nascimento do filho de Renata e 

Joe Faintuch. Parabéns também aos avós Moshe e 

Clara Klinovski e Jacob e Melisa Faintuch

w Nasceu Rebeca, filha de Ricardo e Alessandra 

Grunkraut. Parabéns também aos avós Salo e 

Melanie Grunkraut e Wilson e Susan Sendyk

ANIVERSÁRIOS*

Henry Michaan 13 Shevat 2 fev

Nelson Wajsbrot 14 Shevat 3 fev

Leah Rachel Messa 18 Shevat 7 fev

Elias Israel 20 Shevat 9 fev

Arthur Deutsch 21 Shevat 10 fev

Kenneth Basch 22 Shevat 11 fev

Marcos Berenholc 22 Shevat 11 fev

Gabriel Lichewitz 22 Shevat 11 fev

Michel Hamoui 22 Shevat 11 fev

Vitalis Moritz 23 Shevat 12 fev

Ivo Bornsztein 24 Shevat 13 fev

Motel Zajac 25 Shevat 14 fev

Noach Gansburg 26 Shevat 15 fev

Arnaldo Len 26 Shevat 15 fev

Ângelo Kullock 29 Shevat 18 fev

Carlos Krybus 30 Shevat 19 fev

Yossi Levaton 30 Shevat 19 fev

Zew Tabacnik 1 Adar II 20 fev

Isaac Dayan 2 Adar 21 fev

Marcelo Szpektor 2 Adar I 21 fev

Jaques Chortis 3 Adar I 22 fev

Marcio Schaffer 3 Adar 22 fev

Eytan Basch 5 Adar I 24 fev

Shlomo Torres  6 Adar 25 fev

Henrique José Itzcovici  6 Adar II 25 fev

Renato Orensztejn  6 Adar I 25 fev

Mauro Zaitz  7 Adar 26 fev

Jean Pierre Diamant  8 Adar I 27 fev

William Gottesmann  8 Adar 27 fev

Michel Crespin  9 Adar I 28 fev

Marcio Zukin  9 Adar 28 fev

FEVEREIRO

*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira AULAS SEMANAIS
7:45 Daniel Eskinazi
 Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *

7:45 Yakov Nurkin
 Guemará *

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

16:30 Dovber Nurkin
 Código de leis *

18:30 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides 

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:

 Chassidut
 Crianças / Jovens
 Farbrenguen 
 Histórias
 Leis Judaicas

 Identidade Judaica
 Mística e Cabalá
 Moral e Ética
 Porção Semanal
 Talmud

DOMINGO

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

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

9:30 Yakov Nurkin
 Guemará *

10:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

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

18:30 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

19:00 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico

19:15 Avraham Steinmetz
 Prédica entre as orações da tarde 

20:00 Yakov Nurkin
 Tanya

SEGUNDA-FEIRA

10:30 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico ** 

11:30 Sarah Steinmetz
 Ética dos pais ** 

17:30 David Lancry
 Preparando-se para o Bar Mitsvá 

19:00 David Lancry
 Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *

19:15 Eliahu Stiefelmann 
 Prédica entre as orações da tarde

19:15 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico (residência de jovens)

20:00 Eliahu Stiefelmann
 Investindo em nosso futuro (jovens)

20:15 Guershi A. Goldsztajn
 Preparando-se para o Bar Mitsvá

21:00 Shamai Ende
 Sabedoria do Rebe (residência de casais)

28 BC NEWS

COMO A FELICIDADE PENSA
6 terças-feiras, às 20h30 – 3 de março a 7 de abril

no Banco Daycoval (estacionamento cortesia no local)

Inscrições e informações: 9 8315-8770

ATENDENDO A PEDIDOS
Repetição do curso com R. Avraham Steinmetz

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 

13 de fevereiro.

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

40 min depois de minchá

corrigir predica da tarde 
pos horario verão
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QUINTA-FEIRA

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

19:15 Yossi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde *

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

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

Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com

Rab. David Lancry: davelancry@gmail.com

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

Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com

Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com

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

Rab. Shamai Ende: yeshivalubavitch@uol.com.br

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

Rab. Yacov Nurkin: jorge.nurkin@gmail.com

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

Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br

SHABAT

8:45 Daniel Eskinazi
 Ensinamentos do Rebe (principiantes) *

8:45 Shamai Ende
 Discursos esotéricos em alto nível (avançado) *

11:00 Shabsi Alpern
 Prédica entre as orações da manhã

12:30 Shabsi Alpern
 Reunião chassídica pós orações da manhã

13:15 Shamai Ende
 Empolgação espiritual *

18:30 Shabsi Alpern
 Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

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

19:45 Shabsi Alpern
 Histórias chassídicas

19:45 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres

QUARTA-FEIRA

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

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

19:15 Dovber Nurkin
 Prédica entre as orações da tarde 

20:00 Dov Pomeroy
 Análise geral da porção semanal

20:30 Avraham Steinmetz
 Conceitos chassídicos 

21:00 Shamai Ende
 Curso de leis judaicas

SEXTA-FEIRA

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

7:45 Elimelech Katz
 Guemará /Shiur Klali *

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

19:15 Shabsi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde

TERÇA-FEIRA

8:30 Yossi Alpern
 Histórias do Talmud **

9:20 Daniel Eskinazi
 A Mística do Alfabeto Hebraico **

10:10 Avraham Steinmetz
 Conceitos na parashá da semana **

11:15 Dovber Nurkin
 Salmos **

12:00 Sheila Barzilai
 Discursos esotéricos em alto nível ** 

12:30 Avraham Steinmetz
 Lunch & Learn – Faria Lima

18:00 David Lancry
 Preparando-se para o Bar Mitsvá

19:15 Daniel Eskinazi
 Prédica entre as orações da tarde 

20:00 Eliahu Stiefelmann
 Desvendando os Segredos da Torá 

20:30 Guershi A. Goldsztajn
 Entoando melodias chassídicas *

29 BC NEWS
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Era uma vez...

30 BC NEWS

Há muitas histórias chassídicas que enfatizam o princípio “D’us prefere a devoção do cora-
ção”. Isso não pode servir de justifi cativa por aqueles que gostariam de se libertar da obri-
gação de cumprir mitsvot. De que vale um coração sem um corpo, sem o cérebro, pulmões, 
fígado, sistema digestivo, olhos, ouvidos, braços e pernas? Uma pessoa “de bom coração” 
que é carente em mitsvot é tão espiritualmente sem vida quanto um coração isolado, desen-
corporado. Pode haver tempos, porém, quando uma pessoa faz o possível para cumprir uma 
mitsvá, mas circunstâncias além do seu controle impedem-na de fazê-lo. Nesses casos, a 
sinceridade do desejo de cumprir a mitsvá equivale a tê-la  realmente cumprido.

Era uma vez...

erta vez o Baal Shem Tov sonhou que havia um 

pastor cujo serviço a D’us superava o dele. Sempre 

pronto a aprender como poderia aperfeiçoar sua 

devoção a D’us, o Baal Shem Tov, acompanhado por vários dos 

seus discípulos, viajou até o local onde fora informado de que po-

deria encontrar o pastor.

O Baal Shem Tov e seus discípulos observaram como o pastor to-

cava seu berrante para reunir o rebanho. Em seguida, olhou para o 

céu e disse: “Mestre do Universo! Sei que criaste o céu e a terra e todas 

as pessoas da terra. Sei que escolheste os judeus para serem Teu povo, 

mas fi quei órfão dos meus pais e fui criado entre não-judeus. Não sei o 

que querias que eu fi zesse para Ti, mas sei que desejas que as pessoas 

toquem um chifre (o shofar) e sei como fazer isso. Assim, vou tocar este berrante 

para Ti, D’us.” O pastor continuou a tocar o berrante com toda sua força e depois disse: 

“Sei que as pessoas rezam a Ti, D’us, mas jamais aprendi a rezar. Tudo que sei é cantar canções de 

pastor, portanto vou cantá-las para Ti”. E começou a recitar várias de suas canções.

Logo após, o pastor disse: “Mas apenas tocar o berrante e entoar canções não basta para servir a um 

D’us tão grande que criou o mundo inteiro. Tenho de fazer algo mais para Ti!” Ele então começou a 

dar saltos mortais até que fi cou exausto.

“Agora toquei o berrante e cantei para ti, e dei saltos mortais. Eu gostaria de Te dar um presente, mas 

tudo que tenho é esta moeda.” O pastor tirou a moeda do bolso e atirou-a na direção do céu.

O Baal Shem Tov disse aos seus discípulos: “Vocês não verão aquela moeda cair ao chão, porque 

subirá ao céu, onde será guardada como um tesouro.”

Este pastor, disse o Baal Shem Tov, cumpriu realmente a mitsvá de amar a D’us com todo o coração, 

toda a alma, e com todos os seus pertences.

C
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31 BC NEWS

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 fi scais 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

  Vé spera de Festas Judaicas 
Ao invé s de presentear alguém, faça-nos uma 
doação, e enviaremos uma carta a quem você  
a dedica
rosana@chabad.org.br

  ProAc 
Abata do ICMS
vanessaoliveira@projetosecultura.com.br

  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

  Dedique-nos a sua alegria 
Peça aos seus convidados que revertam seu 
presente em doação a um de nossos projetos
rosana@chabad.org.br

  Adote um aluno do Colel 
Solicite um boleto bancário
rosana@chabad.org.br
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