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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

Centro Menorá, sede do Chabad na cidade de Dnepropetrovsk. Composto por sete torres, é o maior centro judaico do mundo

UCRÂNIA: DO RECEIO AO ORGULHO JUDAICO
Imagine-se vivendo numa comunidade judaica quase inexistente ou oculta,
onde judeus comparecem à sinagoga somente antes de Yom Kipur. Esse cenário ocorreu em diversas partes do mundo, mas não se tratava de opção, de
exercer o livre arbítrio. O governo oprimia qualquer liberdade de expressão,
como ocorreu na cidade ucraniana de Dnepropetrovsk, onde os judeus eram
permanentemente vigiados.
“A princípio foi difícil, pois a KGB monitorava nossas ligações e restringia
nossas atividades”, lembra Rabi Shmuel Kaminezki, emissário do Rebe em
Dnepropetrovsk, que chegou à cidade com sua esposa Chana em 1990. “Mas
o permanente contato com o Rebe, seus sábios conselhos e apoio fizeram
total diferença”.
Hoje a Ucrânia floresce em judaísmo onde as instituições se fortalecem junto com seus membros, que caminham orgulhosos colocando em prática seu
legado. Págs. 10 a 14
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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
expediente
ASSOCIAÇÃO ISRAELITA DE BENEFICÊNCIA
BEIT CHABAD DO BRASIL
Presidente
Dr. Mauro Zaitz
Vice-Presidente
Daniel Citron
Tesoureiro
Dr. Daniel Bialski
Diretoria
Rabino Shabsi Alpern
Rabino Yossi Alpern
Edifício Adelia e Yossef Nigri
“Hechal Menachem”
R. Dr. Melo Alves, 580
CEP: 01417-010 – S. Paulo, SP
Tel.: (11) 3081-3081 / Fax: (11) 3060-9778
www.chabad.org.br
chabad@chabad.org.br
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo
Decreto-lei nº 86871 de 25/01/1982

INFORMATIVO BC NEWS
Editores
Rab. Shabsi Alpern
Betina Hakim
Dorothea Piratininga
Projeto gráfico e direção de arte
Betina Hakim
Jornalista Responsável
Daisy T. Maltz (MTb 4944-RS)
Equipe
Solange Carvalho Porto
Dorothea Piratininga
Silvia Zauder
Ilustrador
Caio Borges
Circulação
Rosana Dias da Silva

Impressão
Eskenazi Indústria Gráfica Ltda.
Este informativo contém termos sagrados;
portanto, trate-o com respeito.
Para receber este informativo gratuito
basta enviar seu nome e endereço
completo para rosana@chabad.org.br
HOMENAGEM A ESTHER ALPERN
FUNDADORA E EDITORA DA REVISTA
CHABAD NEWS* (1973-2002)

*A Revista Chabad News foi
publicada de 1973 a 2008,
por 336 edições

Sempre a seu lado

Baixe o pdf da revista em www.chabad.org.br/BC_News e veja também em seu iPad
2

BC NEWS

BCNews_mar38.indd 2

2/23/15 2:04 PM

mensagem do Rabino

Colecionando Folhas
As crianças gostam de colecionar as folhas de outono que caem das árvores.
Às vezes é para um trabalho escolar, para identificar quais folhas vêm de quais
árvores, ou para um projeto de arte, tentando encontrar folhas com o maior
número possível de cores e formatos.
A vida judaica é como um grande projeto de coleção de folhas, se você considerar que as mitsvot, em grande parte, são como folhas. Vêm em diversas
cores, formatos, tamanhos e texturas.
Assim, os indivíduos são atraídos para diferentes mitsvot. Mas, apesar da propensão de alguém por uma determinada folha de certo formato ou cor, se o
professor disse que você tem de colecionar dez folhas diferentes você é obrigado a colecionar dez folhas diferentes.
Similarmente, embora possamos apreciar mais uma mitsvá que outra, ou cinco mitsvot em vez de 613, quando o “Professor” diz para juntar 613, é preciso
colecionar 613.
Da mesma forma que executamos o projeto de arte, não deveríamos ser firmes
demais nem condescendentes demais ao cumprir essas mitsvot, mas sim seguir as regras e trilhar o caminho do meio; se não fizermos isso o projeto não
dará certo. Não é um castigo, é que simplesmente não vai dar certo.
Intenção e sinceridade são uma parte importante da mitsvá, mas não a principal. O real cumprimento da mitsvá é fazê-la segundo as regras. Se você a cumpriu de forma errada, simplesmente não dará certo. Como o projeto de arte
com a folha. Se você esfregar com força excessiva ou insuficiente, não haverá
uma imagem no papel. E com a mitsvá, se não for cumprida de maneira correta, não haverá uma imagem em sua alma, no ambiente, ou no mundo. Não é
um castigo, é um fato.
Mas, sempre existe a chance de tentar novamente.
Faça um passeio, uma caminhada ou uma viagem através das cores, texturas e
perfumes gloriosos das mitsvot, a cada dia de sua vida.

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 18H30*

w Família Vofchuk (yahrtzeit de Jayme Jablonka – Refael

w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

w Sara e Isaac Nigri (Bar Mitsvá do neto Rodrigo Griner)

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!

Chaim David Ben Yehuda A’’H)

w Ana Meirelles (aniversário)
w Miki e Renata Alpern (ofruf do genro R. Berale
Schildkraut)

w Clarice Gotlieb (ofruf do filho Michel)
w Rabino Bloch (nascimento da filha Menucha Rachel)
w Daisy Maltz (yahrtzeit da mãe Rachel bat Elimelech)

* dias 13 e 20/3 às 18h15 ; dia 27/3 às 18h

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
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.

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

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 **

Domingo a sexta-feira – 18h30*
Arvit e Havdalá – no término do Shabat
2º minyan de Arvit – 19h15

4

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 18h30*

Vídeo do Rebe

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30

* De 8 a 20 de março - 18h15
De 22 a 31 de março - 18h

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

LEV é uma organização que promove visitas a pessoas que encontram
dificuldade para sair de casa, seja por doença, solidão ou problemas
particulares. Nessas visitas os voluntários levam alegria, atenção e
bom humor, ajudando a melhorar seu estado emocional e espiritual.

Shalom Ubrachot a todos!
Em Purim reconhecemos a
mão da Providência Divina
que nos guia, mesmo quando
não enxergamos os milagres
revelados!
Vestir máscaras e fantasias simboliza que a verdade sempre se encontra abaixo da superfície e
que o mundo físico oculta a verdadeira realidade
espiritual. Nosso trabalho é revelar essa verdade.
Quando a obtemos, automaticamente sentimos
bem-estar e felicidade.
Que todos os dias D’us nos ajude a abrir nossos
olhos. Chag Sameach, ‘A Freileche Purim’!
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

Yael Alpern (à esq.), Tony Levy (à dir.) e Marly Wolk (à frente)
fizeram uma visita descontraída à Sra. Hana Jurica que entrou
no Projeto Lev no final de 2014

Os voluntários Elie Levi (à esq) e Roger Barki (à
dir.) com o Sr. François Garlon (centro), em uma
visita que se tornou uma grande amizade, com direito a passeio ao shopping e sessão de cinema!

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
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aconteceu
chá da tardE

Convivência na Maturidade
ENERGIA RENOVADA
Após um mês de férias as senhoras do Chá da Tarde
retornaram em fevereiro com energia renovada e muita animação para participar das atividades que Vanessa
Rosenbaum lhes preparou com muito carinho: cinema,
dança sênior, palestra sobre Tu Bishvat com Rabino
Dubi e oficina de Purim com Lilian Crespin.
Aula de dança e alongamento com a professora Fabiana Neumark, culinária com Dorothea Piratininga e dicas
do cardápio de Pêssach com Sarah Steinmetz estão
programados para março.
Venha participar e convide suas amigas.

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

DEPOIMENTO DE UMA PARTICIPANTE
Nasci no Marrocos, quando Casablanca ainda era um
protetorado francês. Quando o país tornou-se independente, eu já estava casada e com um bebê de colo. Meu marido e
eu não queríamos que nosso filho recebesse uma educação
apenas em língua árabe, então decidimos emigrar para a
Venezuela, onde tínhamos amigos. Como não conseguimos obter nossos vistos para lá, acabamos vindo para o
Brasil. Isso foi em 1961, na época do Jânio Quadros. E em
1964, nasceu minha filha, em plena revolução.
Trabalhei a vida toda, e agora, que sou aposentada, dedico-me ao voluntariado. Atualmente sou voluntária do Projeto
Felicidade e também do Projeto
LEV. Frequento a Chá da Tarde
desde o início, e só posso parabenizar a Vanessa pelo excelente trabalho que ela vem desenvolvendo, que é muito dinâmico
e diversificado.

RUBY DODO

Casais Jovens Chabad ODECA
O Beit Chabad Central acaba de criar um espaço de
convivência social para jovens casais da comunidade
com filhos em idade escolar. O evento inaugural foi
um animado churrasco na sede do Beit Chabad Central, em fevereiro, quando o grupo se autonomeou CJC
(Casais Jovens Chabad) ODECA (palavra em hebraico
que consta nos Salmos e nas orações, que significa
“D’us, te agradeço”, que é o sentimento de todos).

6

O R. Shabsi Alpern saudou a turma com palavras inspiradoras, e uma comissão organizadora se formou
para fazer a programação de atividades sociais mensais,
algumas apenas para os casais e outras para a família
toda. Já estão agendados para o primeiro semestre um
Stand Up Comedy, boliche com a família e fondue com
degustação de vinhos, sempre com a orientação do rabino Dani Eskinazi.
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Fotos Marcelo Goes

UNIÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS MARCARAM O 9º KINUS
O 9º Congresso dos Emissários e Ativistas
de Chabad-Lubavitch do Brasil ocorreu nos
dias 15 e 16 de fevereiro reunindo cerca de
90 participantes.
As aulas, palestras, encontros e refeições
foram realizados na sede do Beit Chabad
Central. Diversos rabinos participaram como oradores transmitindo ensinamentos.
Rabinos diretores de sinagogas e entidades Chabad representaram as comunidades onde atuam,
entre as quais Manaus, Belém, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.
Em S. Paulo, além dos bairros, as cidades de Santos, S. José dos Campos, Campinas, Taubaté e Granja Vianna.
Este ano o Kinus
contou com o renomado palestrante,
famoso por seu vasto conhecimento em
chassidut transmitido de forma didática:
Rabino Yossi Paltiel,
de Nova York. Entre

os temas de suas palestras “Chassidut,
a solução para todos os problemas da
atualidade”, “Como ser pais, cônjuges
e filhos melhores”, “Crescendo passoa-passo”.
Rabinos de S. Paulo e de outros estados
participaram contribuindo com ideias e
compartilhando suas experiências. Rabino Shabsi Alpern abordou “Receitas
para uma vida saudável”, descontraindo o público com 23
dicas. Entre elas: evite farinha branca, desista do açúcar e
mude os hábitos, mantendo o cérebro sempre ativo.
O encerramento contou com o tradicional banquete realizado na sinagoga O Shil (Itaim) com abertura realizada
pelo Presidente do Beit Chabad Central Dr. Mauro Zaitz
(foto acima, à direita) e conduzido pelo mestre de cerimônia R. Dani Eskinazi. Vídeo do Rebe, Tehilim, Oração
pela Terra de Israel e Mensagem Atual da Parashá fizeram parte do programa. Estudo do Rambam por R. Yasha
Dayan (foto ao lado) e tefilá selaram o
sucesso do evento.
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Foto: Yigal Cotter

entrevista: Rabino Yossi Paltiel

Rabino Yossi Paltiel é professor e educador de
grande prestígio que transmite sua paixão pela
Torá e Judaísmo. Suas aulas conseguem reunir
comentários clássicos, Lei Judaica, história e filosofia, relatos pessoais e um profundo conhecimento de Chassidut e Cabalá, tudo em um só
contexto.
Atualmente leciona na Yeshivá Tomchei Temimim Chovevei Torah, no Instituto Machon Chana
e no Beit Midrash L’Nashim em Crown Heights,
Brooklyn. Fundador do site insidechassidus.org,
fornece recursos para estudos da filosofia chassídica com aulas em áudio em duas séries: uma
curta e uma mais detalhada para nível avançado
registrando 30 mil downloads ao mês.

Em suas atividades atuais, o que lhe causa mais satisfação pessoal?
Sou basicamente um professor, e o verdadeiro sucesso
de ensinar não é aquilo que você necessariamente enxerga a princípio. Muitos dos meus alunos são eles próprios
educadores ou Shluchim, e para mim a maior alegria é
saber, por meio desses homens e mulheres, que aquilo
que ensinei há tantos anos afeta suas vidas e seu trabalho. Devo admitir também que tenho um prazer especial
ao ouvir de meus ex-alunos, agora adultos, que quando
estavam em minha classe como adolescentes não prestavam muita atenção, mas agora como adultos me escutam online no meu site, insidechassidus.org ou theyeshiva.net. É como se desejassem ter prestado mais atenção
quando jovens.
Que ferramenta você considera mais poderosa em suas
aulas e palestras?
Minha sinceridade. Não repasso simplesmente informação, leciono Chassidut, o que significa que ensino um
assunto que tem a ver com a própria vida. Algo que os
jovens devem saber é que coisas reais têm um preço e
que devemos estar preparados para pagá-lo.
8

Além disso, por definição todos nascemos imperfeitos e
trabalhamos no sentido de melhorar, refinar a nós mesmos. Como professor, é muito importante comunicar aos
alunos que devem investir em seu crescimento como
pessoa, como judeu e como chassid. Se não fizermos isso
nossos alunos sairão com um senso não realista daquilo
que significa ser uma pessoa, um judeu e um chassid e
uma das duas situações acontecerá: desistirão do esforço
de melhorar a si próprios – se acharem que aquilo que
pensam não é realista – ou sofrerão de autodesapontamento.
Não creio que os professores precisam contar aos alunos
as suas fraquezas, mas devem ensinar a eles que o ser
humano em todo momento da vida é uma obra em progresso. Nosso maior investimento é em nós mesmos, tornando-nos pessoas melhores, e modelos melhores para
outros aprenderem e se inspirarem.
Qual é a maior preocupação dos jovens de hoje?
Essa é uma pergunta impossível de responder, porque
eles se preocupam muito sobre tudo.
Os jovens de hoje são como os de ontem e do dia anterior. Em outras palavras, volte à sua infância e lembre-se
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“ Não creio que os professores precisem contar aos alunos as
suas fraquezas, mas devem ensinar a eles que o ser humano em
todo momento da vida é uma obra em progresso.”

daquilo que o afligia e saiba que seus filhos estão se preocupando exatamente com as mesmas coisas. Se você
precisasse encontrar um motivo, uma declaração, seria
uma necessidade de autoidentidade, autodefinição. Eles
querem saber quem são na própria opinião deles e numa
época muito difícil de entender isso.
De tudo que acontece como resultado dessas preocupações é que eles pararam de confiar nos adultos. É muito difícil para eles acreditar que os adultos já estiveram
exatamente no mesmo lugar em que eles estão e que na
verdade estão lhes dando bons conselhos. Consideram
com frequência que os adultos os tratam como crianças
que precisam ser cuidadas, em vez de serem respeitados
e ajudados para conquistar independência.
Que solução você sugere?
Educadores e pais precisam encontrar uma linguagem
que convença os jovens de que na verdade entendem o
desafio da juventude, o conflito e as preocupações de um
jovem. Temos de encontrar uma maneira de fazê-los entender que o crescimento é realmente difícil e que não é
preciso sair-se bem todos os dias. Ao confiar nos adultos
e crescer gradualmente eles serão adultos saudáveis. É
difícil para os jovens ver a conexão entre sua vida religiosa
e sua saúde psicológica e bem-estar material. Os jovens
devem receber amor e aceitação incondicional durante
seu crescimento, o que provavelmente impedirá muitos
deles de sair do bom caminho. Até mesmo o judeu que se
manteve distante do judaísmo possui uma alma judaica.
Nosso dever é entrar em contato com ele para cortarmos
todas as camadas de escuridão tocando e despertando
sua alma. Nossos filhos também têm uma alma assim.
Se deixarmos de crer na neshamá dentro de nossos filhos

eles certamente não irão acreditar nela.
Pode ser muito difícil às vezes aceitar isso, mas investir
na alma de um judeu é a mesma coisa que crer em D’us,
porque é naquele D’us dentro do judeu que você acredita.
Com a onda crescente de antissemitismo no mundo,
qual a atitude a ser tomada?
Creio que o Rebe responderia assim ao antissemitismo:
o povo judeu deve fazer mais para cumprir seu destino
neste mundo, que é ser uma luz entre as nações. Somos
o povo de D’us e, quer gostemos ou não, somos vistos e
julgados como tal. Quando nos comportamos de maneira
a honrar a D’us, somos honrados. Quando deixamos de
fazê-lo, atraímos para nós desafios desnecessários.
A história tem provado, sem sombra de dúvida, que a ideia
de lidar com o antissemitismo querendo nos tornar iguais
aos nossos vizinhos não-judeus é um equívoco terrível. O
país que nos transmitiu essa filosofia nos deu também o
holocausto. Na década de 1980 o Rebe falava muito sobre as Sete Leis de Nôach. Houve casos em que ele realmente expressava sua opinião, que quando o povo judeu
ensinar ao mundo os mandamentos que foram dados a
eles por D’us, o mundo vai nos reverenciar e nos respeitar.
Creio que estamos vivendo numa época em que as pessoas perderam completamente seu discernimento. Líderes políticos e comentaristas estão tão confusos.
O povo judeu recebeu de D’us a capacidade de ver claramente em tempos assim, mas eles devem liderar e ensinar ao mundo a diferença entre bondade verdadeira e
uma bondade que perpetua o mal. Se não ensinarmos ao
mundo, ninguém o fará. Mas antes de tudo, devemos reconhecer e aceitar essa responsabilidade e agir de acordo; liderar, mesmo que essa atitude não seja tão popular.
BC NEWS
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tsivot hashem
CHABAD
NO MUNDO

DNEPROPETROVSK, UCRÂNIA
LEMBRAR O PASSADO, VIVER NO PRESENTE, CRIAR O FUTURO

D

nepropetrovsk é uma importante cidade no mapa
do mundo judaico, onde viveram sábios, onde surgiu o Chassidismo. Ao contrário de outros locais da
Europa, Dnepropetrovsk, na Ucrânia, preservou-se como
centro judaico, carregando seu Yidishkeit em segredo, escondendo-o do terror comunista.
Com a chegada dos enviados do Rebe, mais uma vez se
manifesta claramente como centro do renascimento judaico, celebrando dezenas de casamentos judaicos por ano,
onde brit milá, bar/bat mitsvá acontecem quase todo dia.
O emissário do Rebe, Rabino Chefe de Dnepropetrovsk e
da região, Shmuel Kaminezki, é reconhecido como autoridade moral e líder espiritual de todos, não apenas na cidade e na região, mas em toda a Ucrânia.

UM OLHAR PARA O PASSADO
Dnepropetrovsk foi criada durante a expansão do Império
Russo e programada para ser a capital sulista de um esta10

do gigante. Mas isso não ocorreu, pois a região desenvolveu-se lentamente, por localizar-se na estepe do deserto,
às margens do Rio Dnieper, perto das enormes cachoeiras,
o que não possibilitava expedições importantes.
Alguns anos depois, o governo encontrou uma maneira de
inspirar vida ao local, convidando os judeus, prometendolhes isenção de impostos, proteção total e permissão para
construir sinagogas e outras infraestruturas. Em menos de
meio século, Yekaterinoslav (como a cidade era chamada
na época) tornou-se um centro intelectual, industrial e comercial. Havia estradas de ferro e pontes ao lado do Rio
Dnieper, bem como fábricas, escolas e yeshivot. A cidade
tinha mais de quarenta sinagogas, várias escolas judaicas,
além de um hospital judaico. Mas espiritualmente não era
bem desenvolvida. A comunidade decidiu pedir a Rabi Levi
Yitschak Schneerson, que morava em Nikolaev, para vir e
tornar-se Rabino Chefe.
Rabi Schneerson chegou com sua esposa, Rebetsin Chana
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Por Oleg Rostovtsev

Nas duas páginas, a cidade de Dnepropetrovsk. O Centro Menorá, que aparece iluminado na foto acima, é a sede de Chabad na cidade e o maior
centro judaico do mundo. É composta de sete torres com restaurantes, supermercado, micvê masculina, sinagoga, agência bancária, salas de
concerto, lojas, academias de ginástica, entre outras facilidades. Abaixo a escola dos meninos

e o filho de cinco anos, Menachem Mendel, o futuro sétimo Rebe de Chabad-Lubavitch. Um dos mais importantes
pensadores chassídicos do Século XX, Rabi Levi Yitschak
tornou-se o líder espiritual dos judeus da cidade grande.
Estava destinado a orientar a comunidade durante a Primeira Guerra Mundial, e após a partida do sexto Rebe de
Lubavitch, ele lideraria a resistência espiritual de todos os
rabinos do Império Russo, que tinha se transformado na
União Soviética.
O notável filho de Rabi Levi Yitschak, Menachem Mendel,
partiu antes. Ele desempenharia ações ainda mais importantes. Em 1921, ajudava o Sexto Rebe em Rostov, partindo
com ele para Petrogrado, depois para Riga, então Varsóvia,
Paris, Estados Unidos.
Prestes a assinar o pacto Molotov-Ribbentrop e desencadear a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista,
o ditador soviético Joseph Stalin não podia tolerar um líder
espiritual tão influente como Rabi Levi Yitschak Schneerson. Em 1939, mandou prendê-lo, mas não ousou dar a ordem para matar esse homem notável. Pelos padrões sovié-

ticos, o veredicto era leve; apenas um exílio nas selvagens
estepes do Cazaquistão. Para Rabi Levi Yitschak aquilo
equivalia a uma sentença de morte. Junto com sua esposa,
não apenas ficou no exílio, mas também criou uma obra
imortal com seus livros. Porém, ele permaneceu vivo por
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pouco tempo; jamais retornou a Dnepropetrovsk, e a comunidade judaica ficou deserta por vários anos.

MUITOS MILAGRES
Nas décadas de setenta e oitenta, havia em Dnepropetrovsk muitas centenas de milhares de judeus, mas a vida judaica inexistia. A pequena sinagoga ficava quase sempre
vazia, o minyan nem sempre era formado. Somente duas
vezes ao ano, antes de Pêssach e Yom Kipur, ficava lotada,
e então mais uma vez, o silêncio.
Em julho de 1990, o emissário do Rebe chegou a Dnepropetrovsk. Era o Rabino Shmuel Kaminezki, de apenas 25
anos de idade, com sua esposa também jovem, Chana,
que desceram do trem na plataforma da estação de Dnepropetrovsk.
“A princípio foi difícil, porque éramos vigiados pela KGB.
Eles monitoravam nossas ligações telefônicas e restrin-

Rabino Shmuel Kaminezki, e sua esposa Chana, os primeiros emissários de Dnepropetrovsk, em retrato dos anos 90

12

giam nossas atividades. Não podíamos alugar uma moradia, porque os proprietários tinham sido instruídos para
não nos deixar entrar em seus apartamento. Intérpretes,
que podiam traduzir do hebraico, yidish e inglês para o
russo, foram proibidos de trabalhar conosco, mas isso não
durou muito”, lembra Rabi Shmuel Kaminezki
“Havia também um problema com comida casher. Naquela época, minha esposa estava grávida, e não havia nada
para comer. Tivemos então de convidar um especialista em
comida casher vindo dos Estados Unidos. Aprendi o abate
ritual casher e tornei-me um shochet. Por fim, trouxemos
outros profissionais. Quando caminhávamos pelas ruas, os
judeus mudavam para o lado oposto. Tinham medo de serem associados ao Judaísmo”, conta ele.
R. Kaminezki estava sempre em contato com o Rebe, recebendo conselhos e recomendações e sentindo um forte
apoio. E R. Kaminezki, inspirado pelo fato de ter sido levado à cidade para revigorar o Judaísmo na comunidade,
lar da infância e da juventude do Rebe, entendia: tudo era
possível com a ajuda de D’us!
Ele conhecia claramente a estratégia para o desenvolvimento da comunidade: “Comecei com a construção da sinagoga. Afinal, a comunidade depende bastante da vida na
sinagoga. Naquela época, nem todos os serviços necessários para operar num centro religioso estavam disponíveis.
Começamos organizando eventos de Bar e Bat Mitsvá,
criando uma biblioteca, uma yeshivá e uma escola judaica. As pessoas tinham medo de declarar abertamente que
eram judeus. Começamos de imediato a organizar grandes eventos e concertos. Quando chegou o primeiro Rolo
de Torá casher, isso reuniu milhares de judeus. Lembro-me de como tiramos uma foto como lembrança desse dia

BC NEWS

BCNews_mar38.indd 12

2/23/15 2:04 PM

Acima, Bar mitsvá de um grupo de meninos na sinagoga de Dnepropetrovsk. Ao lado, o clube de Bat mitsvá. Na página ao lado, entrada
do Centro Judaico Menorá

na praça perto do circo. Em seguida, usamos o Palácio de
Gelo para organizar um concerto em honra a Lag Baômer:
era uma grande festa judaica. Mais tarde, convidamos a Orquestra de Nova York. Todos aqueles eventos eram para
assegurar que as pessoas não precisavam temer posicionar-se como judeus. Nossa meta era encontrá-los, ajudá-los a superar esse medo. Quando muitas pessoas se reúnem, o medo desaparece. E agora, muitos me falam que
aquelas reuniões em larga escala os ajudaram a superar a
barreira que tinha existido durante muitos anos.”
No decorrer do tempo, a firmeza da comunidade evoluiu,
surgiram homens de negócio que se responsabilizaram por
muitos projetos, empresas se juntaram, jovens alunos da
yeshivá chegaram, gradualmente se tornando líderes, organizadores e autênticos distribuidores da luz do Chassidismo.
Ao final dos anos 90, a comunidade pôde lançar importantes projetos de infraestrutura. Entre eles, a grande sinagoga central “Rosa Dourada” foi restabelecida e um lar para

idosos foi fundado, sob a liderança de Rabino Shmuel Kaminezki com um desenvolvimento estável e consistente.
O renascimento judaico continuou se expandindo cada vez
mais. Família após família em Dnepropetrovsk passou a
aceitar os mandamentos da cashrut, as leis da pureza familiar, colocar mezuzot. Mais pessoas começaram a frequentar aulas de Torá e Chassidut, o mercado de alimentos casher gradualmente fica mais cheio, e mais casamentos são
celebrados em Dnepropetrovsk.
A criação do Centro Menorá foi um novo estágio de nosso
crescimento, abrindo horizontes e oportunidades, mudando a opinião de muitos judeus sobre eles próprios e sua
cidade.

O FUTURO COMEÇA HOJE
O Centro Menorá não é apenas um conjunto de sete majestosas torres com dois hotéis, salões de concerto, butiques, lojas, restaurantes e agências bancárias. Não se trata

Do Brit Milá ao primeiro corte de cabelo, os rituais judaicos estão presentes no dia-a-dia da grande comunidade da cidade

BC NEWS

BCNews_mar38.indd 13

13

2/23/15 2:04 PM

CHABAD NO MUNDO

No Centro Judaico Menorá, a comida casher é acessível a todos, há programação para meninas adolescentes e cenas de um casamento judaico celebrado fora e
dentro de seus salões tornou-se comum

apenas de salas de mármore iluminadas para celebrações
e grandes eventos, que podem acomodar milhares de pessoas. É uma filosofia especial, um estado de espírito, uma
sensação especial do milagre realizado.
A Galeria Menorá tem doze baixos relevos, que mostram
as fachadas das casas de Yekaterynoslav na época de Rabi
Levi Yitschak. Não longe da Menorá, a cerca de trinta metros, fica a casa, da qual os agentes da KGB levaram para a
morte Rabi Levi Yitschak na véspera de Pêssach em 1939.
Sua esposa, Rebetsin Chana Schneerson, conta uma história sobre aquela escuridão espiritual em suas memórias,
que se tornaram vastamente divulgadas nos anos recentes.
Mas, como diz o verso, “aquilo que é semeado com lágrimas, será colhido com cânticos de júbilo.” E a realização
visual concreta já está aqui, na vida judaica de Dnepropetrovsk: auditórios lotados do Centro Menorá, dezenas de
milhares de pessoas participando nas festas judaicas, centenas de estudantes na escola judaica, uma Chanukiá na
praça central da cidade, exatamente no local onde o ídolo
comunista tinha estado e de onde os nazistas pegaram os
judeus para serem executados.
Atualmente em Dnepropetrovsk é possível ficar num belo
hotel com facilidades para o Shabat, comer em cafés e restaurantes, entrar num supermercado casher ou num lindo
micvê masculino (o feminino é numa rua próxima, no pátio
do Centro) sem sair do edifício. Através da Galeria do Centro, pode-se entrar nos salões da sinagoga, ou levar uma
criança a um dos três centros bem equipados, e passar a
noite no farbrenguen. Há academias de ginástica, e em
breve haverá um bem equipado centro médico, bem como
spa, vários clubes e programas, e uma variedade de centros e empresas intelectuais.
Obviamente, os convidados de Dnepropetrovsk são bem-vindos para conhecer e apreciar uma variedade de programas e excursões para o Ohel do Rabi Shneur Zalman de
Liadi, para Nezhin, onde seu filho o Rebe Mitteler foi enterrado; para Mezibush, o túmulo do Baal Shem Tov, e para
muitos outros centros importantes para a cultura judaica e
o mundo Yidishkeit. Na própria Dnepropetrovsk, pode-se
observar não apenas o passado, mas o presente judaico, e
um futuro brilhante e dinâmico para a comunidade judaica.
14
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artigo

Por Rabino Mordechai Bulua

U

ma semana antes de Rosh Hashaná deste ano,
meu primo, Rabino Chaim Bukua, um chassid de
Chabad-Lubavitch, enviou-me um e-mail com um
desafio inspirador. Ele me incitava a conseguir que um judeu colocasse tefilin dentro das próximas 48 horas.
Sabia que não seria fácil, especialmente para mim, perguntar a um estranho se era judeu, mas mesmo assim decidi
encarar. Estou sempre pronto para um desafio.
No dia seguinte eu estava em Monsey, Nova York, para um
casamento. Antes, minha esposa pediu-me para levá-la até
um shopping perto de Monsey. Quando ela entrou numa
loja, saí do carro e fiz uma prece a D’us pedindo que Ele me
ajudasse a cumprir esse desafio. Momentos depois, vi um
homem na faixa dos quarenta anos caminhando em minha
direção. Perguntei-lhe se ele era judeu. Quando respondeu
que sim, perguntei se gostaria de colocar tefilin.
“O que são tefilin?” indagou o homem. Quando descrevi o
que são tefilin, ele disse que jamais ouvira falar disso em
toda a sua vida. Respondi que tinha um par no carro, e ele,
empolgado, citou o anúncio da Nike: “Faça isso!”
Corri até o meu carro para pegar meus tefilin. Quando disse
ao homem meu primeiro nome, ele falou que desde o seu
bar mitsvá não tinha escutado esse nome hebraico! Nós
dois tínhamos o mesmo nome hebraico! Então ali mesmo
concordamos que nosso encontro era obra da Divina Providência. Após ajudá-lo a colocar o tefilin, ele repetiu o Shema depois de mim, em hebraico e em inglês.
Em seguida, o homem disse que se sentia diferente, como
nunca antes. Era uma boa sensação. A mitsvá obviamente
teve um efeito imediato!
Perguntou-me novamente por que eu estava fazendo aquilo, e contei-lhe a história. Ele quis saber em quem mais
eu tinha de colocar tefilin. Quando respondi “Apenas em
você!” sua reação foi “Então sou eu o seu desafio?” O ho-

mem estava no sétimo céu! Agradeceu-me por lhe dar essa
oportunidade, e eu agradeci a ele por dar-me a chance de
ajudar um irmão judeu. Então desejei-lhe um Shana Tová
e nos despedimos.
Quando cheguei em casa, telefonei para meu primo e relatei a história. Ele disse que é algo extremamente especial ajudar alguém que nunca tinha colocado tefilin na vida.
Mais tarde eu soube que o Rebe disse que ao colocar tefilin, um judeu se torna merecedor do Mundo Vindouro! Meu
primo então perguntou retoricamente: “Sabe quem você
é?” Sem esperar por uma resposta, ele continuou: “Você é
um Lubavitcher de carne e osso!”
Mais tarde, quando meu primo me pediu para desafiar pelo
menos mais três pessoas, disse-lhe que não me sentia à
vontade pedindo a outros para fazerem aquilo que eu tinha
feito. Não fora fácil para mim perguntar a alguém se era judeu. Sugeri um desafio diferente, e meu primo concordou.
Sou o rabino de uma sinagoga em que todos os frequentadores observam o Shabat. Em Rosh Hashaná relatei a
história do tefilin à minha congregação, e os desafiei a convidarem um judeu que não observa o Shabat a ir às suas
casas para o Projeto Shabat em âmbito mundial, iniciado
no ano passado por Rabino Warren Goldstein, Rabino Chefe da África do Sul. Graças a D’us, foi um enorme sucesso.
Descobri então uma impressionante conexão entre tefilin,
Shabat e a porção Nôach da Torá. O arco-íris, mencionado
na Porção de Nôach também é chamado de um “sinal”. É
um sinal do pacto que D’us fez entre Ele mesmo e toda a
humanidade, de que Ele jamais destruiria o mundo inteiro
outra vez.
Na Torá, Tefilin e Shabat são chamados de “sinal”. Ajudar
outro judeu, seja a colocar tefilin ou a celebrar o Shabat,
também é um “sinal” – dos tempos!
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

DEPOIMENTO MÃE E FILHA
Carta da mãe

Sônia Aparecida Kreich Prim, mãe de Judi
16

Carta da filha
“Tenho 15 anos. Nasci em 22 de setembro. Há
exatamente um ano, em 12 de fevereiro, amputei minha perna esquerda, uma data inesquecível e que sempre vou lembrar com muito
carinho, porque foi nesse dia que tirei a “coisa
ruim”, o câncer. O nome já dá medo.
Em 25 de setembro de 2013 descobri que tinha
um tumor. No dia seguinte, quando eu deveria estar junto com a minha turma da oitava
série, no ano da nossa formatura, fui fazer a
biópsia. Em 1º de outubro descobri que era maligno e que eu ia fazer quimioterapia. A pior
parte foi perder o cabelo. Ganhei uma peruca
com o meu cabelo e o de algumas amigas. Fiz
seis blocos de quimioterapia antes da cirurgia
e doze após.
Minha festa de 15 anos foi maravilhosa, foi
um mês depois da última quimio. Ganhei
praticamente tudo. Minha reabilitação foi rápida e boa, estou andando super bem, com
minha prótese de oncinha, que não é para
qualquer um.
Quando recebi o convite para vir para o Projeto Felicidade fiquei muito feliz e honrada pela
escolha do pessoal lá do infantil. Hoje só tenho
que agradecer primeiramente a D’us e a vocês.
Sou grata por tudo. Foi uma semana maravilhosa e divertida. Muito obrigada.”
Judi Cristina Prim
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Projeto Inclusão
Social na Serra

Inclusão
Sã

Social

oL
oure
nço da Serra

www.inclusaonaserra.org.br

JUÇARA NO SÍTIO
O ano de 2015 promete muitas novidades!
A programação com os idosos do Grupo de Terceira Idade
de S. Lourenço da Serra recomeçará no dia 11 de março no
sítio Felicidade.
Lá existe uma extensa vegetação, na qual se destaca a exuberante palmeira Juçara, tema escolhido para o primeiro

encontro do ano: “Vamos conhecer a Juçara?”. Inicialmente haverá um passeio pelo sítio para encontrar a palmeira,
seguido de uma atividade lúdica coordenada e supervisionada pela educadora ambiental Clélia Rossi e a assistente
social Guita Rabinovici. Para finalizar, degustação de doces
feitos com a polpa de frutos da árvore.

CONTRATURNO ESCOLAR
As atividades com as crianças e jovens procedentes das
escolas da rede pública de S. Lourenço da Serra começaram na segunda quinzena de fevereiro.
O público alvo são alunos de quatro escolas rurais localizadas no bairro de Itatuba. A programação, criada pela
educadora ambiental Clélia Rossi junto aos coordenadores e diretores das escolas, foi planejada para ser produtiva e prazerosa. O objetivo é fortalecer o convívio social
das crianças e jovens e colaborar para que utilizem de
maneira saudável o período em que não estão na escola.

DESTAQUE NO IPTU
Em reconhecimento ao trabalho social que o Beit
Chabad Central vem desenvolvendo com idosos e
alunos das escolas municipais da região de S. Lourenço da Serra, a prefeitura colocou fotos do Sítio
Felicidade na capa e contracapa do talão de IPTU
de 2015. Uma bela homenagem!
Oficina de artes usando elementos da natureza
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reflexão

EMOÇÕES PERIGOSAS

V

ivemos numa sociedade em que acreditamos ser
vítimas das próprias emoções, como se estas tivessem o poder de nos manipular a ponto de não sermos mais responsáveis pelas nossas atitudes e escolhas.
No mundo de hoje, expressar os sentimentos, liberar as
emoções é totalmente permitido e chega até a ser um dever (“ponha tudo para fora”), mesmo que isso possa ferir o
outro. Temos o direito de escancarar o nosso “armário” até
as últimas consequências, porque não acreditamos mais
que refrear o que sentimos possa ser uma virtude.
Dessa forma, nos é dado o direito moral de terminar com
um casamento, por exemplo, simplesmente porque “acabou o amor”. Em nome de uma fantasia sentimental que
nos levou a crer que a vida a dois seria mais empolgante do
que realmente é, jogamos tudo fora, não importa o quanto
isso possa magoar o cônjuge ou os filhos. Não temos mais
o compromisso de “segurar as pontas”, basta declarar:
“Não estou feliz”, e pronto: já temos licença para procurar
a felicidade em um novo relacionamento e rompê-lo novamente assim que ele “esfriar”.
Mas não é isso que diz a Torá. Entre os Dez Mandamentos,
um deles é: “não cobiçarás”. Isso não significa que a cobiça
não exista, mas sim que devemos refreá-la. Há várias obrigações (mitsvot) descritas na Torá sobre emoções, como
amar o próximo, reverenciar (temer) a D’us. Primeiramente
precisamos ter as emoções sob controle, depois lapidá-las
e, finalmente, transformar as que precisam ser transformadas. Relacionamentos proibidos se incluem aqui; nem
tudo é permitido em nome do amor. Somos seres racionais, capazes de controlar e redirecionar nossos sentimentos para o bem.
A grande maioria dos casos de depressão, um mal dos
tempos modernos, pode ser transformada em felicidade
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Por R. Avraham Steinmetz

JUSTIÇA E A

GUERRA
TERROR

AO

Emoções são como fogo e água. Essenciais
quando nos servem, mas prejudiciais quando
saem do controle
se soubermos como conduzir o que sentimos.
A Torá nos ensina que podemos criar e desenvolver emoções mudando nossa perspectiva, contemplando assuntos
que atraiam bons sentimentos.
Um exemplo disso está na história dos dois sobreviventes
do Holocausto que há anos dividem o mesmo banco da
Praça Buenos Aires, em Higienópolis. Um deles é introspectivo e emburrado. Ele chega todas as manhãs às sete
em ponto, senta-se na ponta esquerda do banco, cruza os
braços e fecha os olhos, até que, exatamente meia hora
depois, chega o outro, extrovertido, sorridente, e pergunta:
“Tudo bem com você?”. O primeiro odeia o segundo. Não
tem vontade de conversar com ele nem com ninguém.
Tem motivos de sobra para ser mal-humorado e detesta
falar. Já tentou de tudo: fingir que está dormindo, que é
surdo, mas não adianta: o outro insiste em cumprimentá-lo
e puxar assunto.
Certo dia, ele ousa ir um pouco além, e pergunta:
“De onde você vem?” “Hungria.”
“Eu também! Da capital?” “De Csongrád.”
“Eu também! De que bairro?” “Szeged.”
“Que coincidência! Em que rua você morava?”
“Kálman utca”
“Que número?” “35.”
“Andar?” “Terceiro.”
“Apartamento?” “12.”
No instante seguinte os dois se abraçam emocionados.
Toda raiva se transforma em puro amor, simplesmente
pela mudança de perspectiva. O antes desconhecido e inconveniente agora é o irmão caçula desaparecido.
O livro “Tanya”, base da chassidut Chabad, é totalmente
baseado nisso e nos fornece a fórmula para realizar essa
transformação.

UM NOVO CURSO DO JLI
EM DUAS AULAS
Negociando com o Terror
Em 2011, Israel soltou 1.027 prisioneiros em troca
da libertação de Gilad Shalit. Mais recentemente,
o surgimento do Estado Islâmico e os assassinatos dos jornalistas americanos James Foley e
Steven Sutloff e outros incidentes nos forçam a
voltar a este debate crucial: deveríamos pagar altos resgates ou libertar criminosos perigosos em
troca da vida de um refém inocente?

Tortura para salvar vidas
O recente “Relato de Tortura” alega que as brutais
técnicas de interrogação usadas pela CIA após os
ataques do Onze de Setembro foram ineficazes.
Mas e se eles tivessem dado informação valiosa
– teriam sido, então, justificadas? Embora os males do terror devam ser combatidos, os direitos
humanos devem também ser protegidos. Como
equilibrar esses valores conflitantes?

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

Foto: Betina Hakim

GASTRONOMIA

BISCOITOS COLORIDOS
Para alegrar a festa e agradar crianças e adultos, divirta-se com esta receita
INGREDIENTES

PREPARO

w
w
w
w
w
w

Bata o açúcar com a margarina e a baunilha.
Adicione os ovos, a farinha e o fermento e continue
batendo.
Cubra a massa com um filme e deixe na geladeira
até o dia seguinte.
Abra a massa sobre uma superfície enfarinhada com
a ajuda de um rolo, na espessura de 0,5 cm.
Recorte os biscoitos e leve-os para assar em forno
preaquecido, em forma untada e enfarinhada.
Retire do forno antes de começarem a dourar.
Para o glacê, bata as claras em neve acrescentando o
açúcar e o limão até obter picos bem firmes.
Use corante para colorir o glacê e coloque-o em saco
de confeitar para aplicá-lo nos biscoitos.
Use os confeitos coloridos para o toque final.

280 g de margarina sem sal
1 xícara de chá de açúcar
1 colher de sopa de essência de baunilha
2 ovos
1 colher de sobremesa de fermento em pó
4 xícaras de chá de farinha de trigo

Para o glacê:
w 3 claras de ovo
w 3 gotas de limão
w 500 g de açúcar de confeiteiro
w corante culinário casher
w confeitos coloridos

RENDIMENTO
Aproximadamente 40 unidades
20

BC NEWS

BCNews_mar38.indd 20

2/23/15 2:05 PM

Qual o perfil de sua família?
Meus avós eram poloneses migrados antes da guerra
e após várias andanças acabaram se fixando no Brasil.
Meus pais, Gilberto e Miriam, já nasceram aqui e tiveram
dois filhos, eu e minha irmã Mônica. Tanto meu pai (mais
conhecido como Giba), quanto meu avô sempre foram
muito ativos na comunidade participando de diretorias,
conselhos e muitas vezes membros de instituições como A Hebraica, Chevra Kadisha, Federação Israelita, entre outras... Meu avô, Joaquim, ao lado de pessoas como
Beno Milnitzky, trabalharam intensamente para receber e
constituir a comunidade chegada da 2ª Guerra, inclusive
os sefaradim que vieram depois e foram ajudados também por esse mesmo grupo. Com relação ao judaísmo,
sempre fomos liberais, mas nunca deixamos de estar presentes na sinagoga nas Grandes Festas, como Yom Kipur
e Rosh Hashaná.
Qual sua formação e atividade profissional?
Estudei no Renascença e formei-me em administração
pela FMU. Depois de trabalhar na empresa de meu pai
por vários anos, morei durante 12 anos em Campinas por
motivos profissionais e acabei voltando para S. Paulo. Há
13 anos administro minha empresa, a Urban, importadora
de objetos para casa.
Você sentia alguma ligação com o judaísmo?
Sou judeu, sempre fui ligado, mas não havia aprofundamento. Nasci numa família com valores judaicos e engajada aos assuntos da comunidade, mas a prática religiosa
era mais superficial.
Hoje você está mais conectado. O que o motivou?
Fui surpreendido pela Torá. Tive a sorte de me aproximar
de pessoas incríveis do Beit Chabad Central e cheguei à
seguinte conclusão: você trabalha para ganhar dinheiro,
malha na academia para cuidar do corpo; e o que faz pela
sua alma? Esta é a resposta simples para quem pergunta
por que me tornei mais religioso.

RENATO ORENSZTEJN

7perguntas

Mas seus amigos se ressentiram da mudança drástica...
Sou a mesma pessoa, mas só que ainda melhor. Se a felicidade é uma característica básica do chassidismo, aqui
encontrei um clima alegre, light e tranquilo. Quanto mais
você participa, mais perto você quer ficar. Para quem faz
uma busca por mais espiritualidade todo dia haverá mais
respostas e se quiser a verdade, aqui você irá encontrá-la.
Como consegue reservar parte de seu tempo para rezar
e estudar diariamente?
É como fazer uma caminhada todos os dias. Cria-se o hábito, e se por algum motivo você a perde, certamente sentirá falta dela o dia todo.
Quando começamos a exercitar a alma sentimos mudança todos os dias; se deixarmos de aprimorá-la, mesmo
por um dia, é como um alimento imprescindível que certamente fará falta.
Como chegou ao Beit Chabad Central?
Tudo começou três anos e meio atrás com o falecimento do meu pai. Comecei a frequentar o Beit Chabad e estudar diariamente. Minha irmã, Mônica, já frequentava a
entidade às sextas-feiras e quis fazer a cerimônia do enterro com o apoio dos rabinos daqui. Durante os sete dias
R. Yossi Alpern compareceu, nos consolou e nos forneceu mais ânimo. O dia a dia aqui no Beit Chabad Central
é 100% espiritual. Se você é uma pessoa sensível e quer
trabalhar a sua alma, chegou no lugar certo. Você tem
dúvidas? Quer aprender? Tenha a certeza de que aqui irá
encontrar o que busca. Não senti nenhuma pressão. O
Beit Chabad é uma instituição que o aceita do modo como
você é, e isto me cativou.
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Um conto de Purim

E

ra uma vez um jovem casal que vivia em uma pequena cidade. A esposa tinha trazido um
bom dote, assim o marido pôde começar um negócio, que logo prosperou e em pouco
tempo ele se tornou rico.
Havia muitos pobres na região, e não se passava um dia sem que alguém batesse à porta pedindo ajuda. A esposa nunca se recusava a ajudar, mas o marido não era assim. Ele costumava dar
um décimo de sua renda para tsedacá, mas à medida que enriquecia, restringia suas doações.
Tornou-se tão avarento que pediu à esposa que não atendesse mais nenhum pedinte.
Certa noite de Purim, o casal sentou-se à mesa quando alguém bateu à porta da frente. “Quem
poderia ser?”, pensou ele, pois há muito que ninguém aparecia na sua casa. Mandou a esposa
ver quem era, e naquele instante ouviram um coro de vozes alegres. Eram os Purim Shpilers,
que iam de porta em porta coletando dinheiro para ajudar os pobres a comemorar Pêssach, que
seria dali a quatro semanas. Envergonhada, a mulher seguiu as ordens do marido e pediu aos
rapazes que fossem embora.
No dia seguinte, o marido foi trabalhar e teve um grande prejuízo. No outro, aconteceu o mesmo, e assim os negócios foram de mal a pior. Em pouco tempo perdeu toda a sua riqueza. Chegou o dia em que teve de dizer à esposa que ficara tão pobre que teria de sair pedindo esmolas.
Ofereceu-lhe duas alternativas: juntar-se a ele para esmolarem juntos ou rescindir a Ketubá
(contrato de casamento) e aceitar um guet (divórcio), pois ele não teria mais como sustentá-la.
Há muito ela já tinha percebido que cometera um erro ao casar-se com uma pessoa tão cruel,
então aceitou o guet e livrou-se dele.
Passado um tempo, ela foi apresentada a um bom viúvo, de uma cidade vizinha, com quem se
casou. Ele era generoso, e a sorte sorriu para o casal, que foi abençoado com três lindos filhos.
Quando chegou Purim, toda a família sentou-se à mesa com vários convidados. Houve uma batida à porta. A esposa foi abri-la, e lá estava um mendigo faminto. “Entre, chegou bem na hora”,
disse e apressou-se a fazer lugar para ele à mesa. O marido levantou-se para receber o novo
hóspede. “Shalom Alechem!”
O mendigo começou a comer como quem não fazia uma refeição há dias. Depois que todos os convidados partiram, o marido disse à esposa: “Estou contente que pudemos ajudar
a esse homem de aspecto triste. Fez-me lembrar de que alguns anos atrás eu estava em situação parecida com a dele. Tive uma experiência certo Purim em uma cidade aqui perto.
Eu estava morrendo de fome e resolvi tentar a sorte na casa de um homem rico de lá. Ele
tinha fama de avarento, mas pensei que talvez ele fosse diferente em Purim, pelo menos.
Ao me aproximar da casa, vi um grupo de Purim Shpilers à porta, que tinha sido fechada nas
suas caras. Perdi a coragem de pedir uma refeição e fui embora. Graças a D’us agora ganho
bem e podemos ajudar os menos afortunados. Quem sabe, esse homem também já tenha
tido uma boa situação? D›us gira a roda da vida, faz cair os arrogantes e eleva os humildes...”
“Você está certo”, observou a esposa. “Ele já foi um homem rico.”
“Como você sabe?”, perguntou ele, surpreso.
“Aquele homem rico em cuja porta você viu os Purim Shpilers... era o meu primeiro marido...”
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Encontre as duas mascaras iguais

Resposta na página 27

Ilustrações: Caio Borges

curiosidades

Mordechai foi o primeiro na história
a ser chamado de judeu. Antes disso, os judeus eram chamados hebreus ou israelitas.

O verdadeiro nome de Ester era Hadassa, que significa a cheirosa murta. Assim como a murta tem uma linda cor e formato delicado, também
Ester era agradável com todos.

Como o rei Shaul era de uma inigualável modéstia, ao ser escolhido
como primeiro rei de Israel, Hashem
recompensou-o fazendo com que a
rainha Ester fosse sua descendente.
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purim na era de mashiach

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

Ouvi dizer que na era messiânica todas as festas judaicas serão
anuladas, menos Purim. Por quê?
Por Rabino Shamai Ende
No texto das orações festivas de Pêssach, Shavuot e Suvemos nos embriagar nessa data “até não sabermos difecot, recitamos: “Traga-nos em breve para Tsyion, Tua cidarenciar entre o amaldiçoado Haman e o abençoado Mordede com júbilo, e para Yerushalaim, o Teu Beit Hamicdash,
chai”. Não encontramos essa instrução em nenhuma outra
com eterna alegria, e lá faremos todos os sacrifícios comefesta judaica, sendo que há limitações haláchicas no que
morativos das festas”. Assim, entendemos que após a era
tange às comemorações de outras festas. O motivo para tal
messiânica, no Templo Sagrado de Jerusalém, comemoraalegria em Purim deve-se ao fato de que nesse dia chegaremos essas festas da forma mais completa.
mos a um nível espiritual muito elevado. Consta nos livros
Essa oração parece contradizer o que dizem nossos sábios,
sagrados que a data magna de Yom Kipur é chamada tamque todas as festas judaicas serão abolidas, com exceção
bém de ‘kipurim’, podendo ser traduzido para “como Pude Purim, assim como todos os livros dos profetas, com exrim”, ou seja, mesmo esse dia tão elevado é apenas comceção da Meguilá de Ester. Para essa questão há algumas
parado à data de Purim, sendo esta ainda mais elevada.
explicações nos livros sagrados.
Nossos sábios explicam no Talmud que
Consta no livro Torá Or, do Alter Rebe,
A vinda de Mashiach no Monte Sinai o povo apenas começou
que a afirmação de que todas as fesa receber a Torá, sendo que a conclusão
será comemorada com total só ocorreu em Purim, pois nessa
tas serão abolidas não tem o sentido
literal. Isto significa que a vinda de
tal alegria, que obscu- data o povo aceitou-a num nível mais
Mashiach será comemorada com tal
elevado, estando pronto até a auto-sarecerá
as
comemoraalegria, que obscurecerá as comemocrifício, que é a forma máxima do servirações das outras datas judaicas. Elas
ções das outras datas ço a D’us.
continuarão a existir, mas serão anulaPela mesma razão, todos os livros de
judaicas.
das ao se compararem com as alegrias
profecia serão abolidos, com exceção
da era messiânica.
da Meguilá de Ester. A profecia revelaEm Pêssach, por exemplo, comemoramos a libertação do
da por Mashiach será de tal nível que as de outros profeEgito. Essa redenção foi algo maravilhoso que nos trouxe o
tas não terão nenhuma importância comparadas a ela. A
status de um povo livre. No entanto, essa liberdade não foi
Meguilá de Ester, no entanto, alcança um nível espiritual
eterna, pois anos depois os Templos foram destruídos e fomuito sublime, que sobressairá mesmo na era messiânica.
mos novamente exilados e perseguidos. Já a era MessiâniEssa é a explicação cabalística do fato de não constar neca nos trará uma redenção eterna. Portanto, a do Egito não
nhuma vez o nome de D’us na Meguilá, diferentemente de
será lembrada com a mesma ênfase que ocorre atualmentodos os outros livros dos profetas.
te. Em Shavuot recebemos a Torá; na época de Mashiach
A chassidut nos explica que o nome de D’us é uma limitaele nos ensinará segredos muito profundos de Torá, que
ção para Ele, já que normalmente o nome é apenas usado
será considerada uma “nova Torá”, e assim a comemorapara ser chamado por outros, ou seja é algo superficial. Em
ção da outorga da Torá original ficará um pouco ofuscada.
Purim, por causa de seu auto-sacrifício, o povo atingiu a esE assim por diante com respeito às demais festas judaicas.
sência Divina que está acima de qualquer nome.
A festa de Purim, no entanto, é diferente, pois sua alegria
Por esses e outros motivos a festa de Purim e a Meguise compara ao júbilo da era messiânica. Nossos sábios nos
lá de Ester serão ainda lembrados e comemorados com
ensinaram que a alegria de Purim é tão especial, que demuita alegria.
24
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A PARASHÁ NA CABALÁ – MARÇO

7
Mar

KI TISSÁ
Por que era doado um meio-shekel para expiar o pecado do Bezerro de Ouro?
Segundo a Cabalá, toda alma tem tanto um componente masculino quanto um
feminino. Como as mulheres não participaram do pecado do Bezerro de Ouro, somente a parte masculina de cada uma de nossas almas requer expiação. Assim,
cada pessoa precisa doar somente meio-shekel.

14
Mar

VAYAK’HEL
Por meio de seu conhecimento do antigo texto cabalístico Sefer Yetzirá, Betzalel,
o engenheiro-chefe da obra do Tabernáculo (com apenas 13 anos de idade!) soube
como manipular e combinar as letras primordiais com as quais D’us criou o mundo.

14
Mar

PEKUDÊ
Dois santuários – o que está dentro de cada pessoa, e o que D’us ordenou construir como uma
morada para Ele na terra – são mencionados na mesma frase na Torá: “Eles farão um santuário (dedicado) a Mim e Eu habitarei entre eles” - “dentro de todo e cada um deles,” como nossos Sábios interpretam este versículo. Em outras palavras, o supremo objetivo do Santuário
construído para D’us é transformar todo coração e toda mente numa morada adequada para
D’us nela habitar.

21
Mar

VAYICRÁ

“Toda a gordura é para D’us.”
A gordura está associada com prazer, porque quando você sacia muitos prazeres, engorda. Obviamente, não devemos ser indulgentes demais com comida e outros prazeres, mas este versículo poderia também ser entendido como uma advertência contra uma auto-indulgência espiritual.

28
Mar

TZAV
“Ele não deve deixar nada de lado (da oferenda) até a manhã.”
Segundo a Cabalá, poderes Divinos únicos são emanados a cada dia.
Você recebe o potencial espiritual de cumprir hoje as tarefas de hoje.
Essa oportunidade jamais vai voltar, portanto “não deixe nada de lado
até a manhã.”
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artigo

Mãos à Obra

U

m chassid certa vez aproximou-se do terceiro Rebe, o Tsemach Tsedec, com uma pergunta: “Qual
o sentido em estudar ensinamentos chassídicos
que lidam com abstrações que nenhuma mente mortal
consegue entender totalmente? Afinal, quando Mashiach
vier, mesmo aqueles que não estudaram Chassidut conhecerão a D’us.”
O Tsemach Tsedec respondeu: “Uma pessoa que escuta
uma conversa do outro lado de uma parede não compreende tudo. Apenas entende o sentido geral. Porém, mais
tarde, quando a conversa for repetida por inteiro, ela entenderá tudo que ouviu previamente. É verdadeiro, também,
que alguém que estuda Chassidut compreende apenas
parte do assunto. Mas quando Mashiach ensinar no futu-

26

ro, aquela pessoa conseguirá olhar para trás e dizer: ‘Agora entendo’”. Nesse caso, pense no seguinte. Imagine que
você decide tornar-se um gráfico. Antes mesmo de entrar
numa gráfica, já começa a descobrir todos os tipos de fatos
fascinantes e informação interessante sobre impressão e
novas tecnologias. Torna-se um especialista em papel e
tinta. Lê com avidez um manual que descreve com detalhes como funciona uma impressora off-set a quatro cores.
Então chega o grande dia em que você vai realmente conhecer uma impressora. Você convida um amigo para ir
junto. O amigo não sabe sequer uma fração daquilo que
você sabe.
Após apenas um momento pesquisando a máquina, você
aponta para algo.
“Ah,” diz com empolgação. “É aqui que se coloca a tinta!” Um instante depois você nota uma fileira de botões.
“Ah,” você diz animado, “este é o botão que se aperta para
começar a imprimir.” Você caminha ao redor da máquina
apontando para alavancas, botões e detalhes que você já
viu no seu manual.” E a cada vez, exclama: ‘Ah!” – como se
dizendo, “aprendi sobre isso quando era teórico, mas agora entendo realmente.”
E quanto ao seu amigo? Ele provavelmente está entediado, pois não conhece realmente nada sobre impressão.
Segundo Rabi Shneur Zalman de Liadi, fundador da Chassidut Chabad, a Luz Divina que conheceremos na Era Messiânica é um resultado da qualidade de nosso cumprimento dos mandamentos e estudo de Torá antes da revelação
de Mashiach.
Portanto, um tipo de cena semelhante se repetirá quando Mashiach vier. Durante esse longo exílio, estudamos
nosso manual – os aspectos revelados e ocultos da Torá.
Aprendemos que toda vez que cumprimos uma mitsvá é
reforçada nossa conexão com D’us, mas não entendemos
bem por quê.
Lemos que D’us criou este mundo mas não entendemos
realmente o motivo. Lemos sobre o Templo Sagrado e nos
perguntamos como será.
Quando Mashiach vier, e tudo for revelado para que nossos
olhos físicos possam contemplar, diremos: “Ah, agora vejo
como minha ligação com D’us foi fortalecida com o cumprimento das mitsvot.” O “Ah” será diretamente proporcional à quantidade de esforço e estudo que fazemos agora,
nestes últimos e poucos momentos antes de Mashiach!
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NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo nascimento de Menucha Rochel,
filha do R. Arie e Libi Bloch
w Mazal tov pelo nascimento de Elisha Meir, filho
de Michel e Ioana Apsan. Parabéns também aos
avós Giselle e Bernardo Apsan e Nicoleta e Michael
Goldstein
w Parabéns pelo Bar mitsvá de Rodrigo Nigri
Griner, filho de Carlos Alberto e Elisa Raquel e neto
de Isaac e Sara Nigri e Elias e Rosalie Griner
w Mazal tov pelo casamento de Mussi, filha de

Renata e R. Miki Alpern com R. Berale, filho de
Chaya e R. Yossi Schildkraut. Parabéns também aos
avós Regina Goldstajn e R. Shabsi e Yael Alpern

w Parabéns pelo
casamento de Michel e
Nicole, filhos de Clarice
Gotlieb e Bernardo e Rosely
Goldman
w Mazal tov pelo Bat Mitsvá
de Miriam, filha de R. Ezra e
Chaia Batia Khafif. Parabéns a eles também
pelo noivado do filho Yossi com Gitty, filha de
Yehuda e Pnina Segal
w Nasceu o filho de Debora e Avraham David
Rabinowicz. Mazal tov também aos avós Zigui
e Rosa Stelman e Flavio e Mirella Rabinowicz

JOGO DAS MÁSCARAS
Resposta: máscaras C e G

ANIVERSÁRIOS*
MARÇO
Eduardo Novogrebelski 11 Adar I

2 mar

Alexandre Susyn

25 Adar II

16 mar

Sendy Kullock

12 Adar II

3 mar

Guershi Avi Goldsztajn 26 Adar

17 mar

Shamai Ende

13 Adar

4 mar

Abramino Schinazi

26 Adar

17 mar

Daniel Bauman

13 Adar I

4 mar

Roberto Schnaider

27 Adar

18 mar

Ariel Calderon

13 Adar

4 mar

Shimon Kaminetzky

27 Adar

18 mar

Gerson Kogan

14 Adar I

5 mar

Celso Gitelman

27 Adar

18 mar

Levi Eliezer

14 Adar

5 mar

Henrique Stiefelmann

28 Adar I

19 mar

Yasha Dayan

17 Adar

8 mar

Norton Glattstein

29 Adar

20 mar

David Deutsch

17 Adar

8 mar

Iehuda Maltz

1 Nissan

21 mar

Ciro Zalcberg

17 Adar

8 mar

Yossi Kacowicz

1 Nissan

21 mar

Yossi Nigri

18 Adar II

9 mar

Petr Kolar

2 Nissan

22 mar

Ricardo Lawder

18 Adar

9 mar

Avraham Steinmetz

3 Nissan

23 mar

Mendy Khafif

18 Adar I

9 mar

Uriel Frenkel

4 Nissan

24 mar

Marcelo Mizrahi

18 Adar

9 mar

Julio Kijner

5 Nissan

25 mar

David Zumerkorn

20 Adar II

11 mar

Chaim Kuszer

6 Nissan

26 mar

Ilan Kogan

21 Adar II

12 mar

Elimelech Maltz

9 Nissan

29 mar

Felipe Spett

21 Adar

12 mar

Beni Szwarcbart

11 Nissan

31 mar

Marcel Faintuch

24 Adar I

15 mar

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

AULAS SEMANAIS

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

DOMINGO

7:45 Yakov Nurkin
Guemará *

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

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

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

16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *

há

9:30 Yakov Nurkin
Guemará *

18:30 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

ATENDENDO A PEDIDOS
Repetição do curso com R. Avraham Steinmetz

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

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

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

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

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

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

20:30 Avraham Steinmetz
A arte de ser pai e mãe (em português) ***
Banco Daycoval
21:00 Shamai Ende
Sabedoria do Rebe (residência de casais)
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TERÇA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

8:30

7:45

Yossi Alpern
Histórias do Talmud **

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

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

7:45 Elimelech Katz
Guemará /Shiur Klali *

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

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

11:15 Dovber Nurkin
Salmos **

19:15 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

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

SHABAT

12:30 Avraham Steinmetz
Lunch & Learn – Faria Lima

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

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 *

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

QUINTA-FEIRA

8:45 Shamai Ende
Discursos esotéricos em alto nível (avançado) *
11:00 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da manhã

Shacharit
Velas até
Minchá e
Shabat 18

12:30 Shabsi Alpern
Reunião chassídica pós orações da manhã
13:15 Shamai Ende
Empolgação espiritual *
17:00 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal
18:00 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças

Shacharit
Velas até
Minchá e
Shabat 18

18:15 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas
18:15 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **

Shacharit
Velas até
Minchá e
Shabat 18

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição (JLI)

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

10:30 Avraham Steinmetz
A arte de ser pai e mãe (em português) ***
Beit Chabad Central

Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com

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

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

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

Shacharit
Velas até
Minchá e
Shabat 18

Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com
Rab. Guershi A. Goldsztajn: guershiavi@msn.com
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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A VISÃO DO REBE

O Beit Chabad
Abordagem convencional:
Os serviços para a comunidade judaica são “especializados”; sinagogas e escolas
servem às necessidades religiosas e educacionais da comunidade, organizações
sociais oferecem assistência financeira e outras para os necessitados, centros
comunitários patrocinam eventos culturais, e assim por diante.

A abordagem do Rebe:
Distinções entre áreas “religiosas”, “espirituais” e “sociais” da vida são artificiais. O
Beit Chabad, como um lar, deveria servir
como um local ao qual todo judeu pode se
voltar para qualquer necessidade.

Fato:
Em 1970, o primeiro
Beit Chabad foi aberto no campus da UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles). Atualmente há 3.500
Casas Chabad servindo a campi universitários, comunidades suburbanas e
centros de cidades em todo o
mundo.
Fonte: chabad.org / ilustrações: Caio Borges
30

BC NEWS

BCNews_mar38.indd 30

2/23/15 2:05 PM

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 18h

9 NISSAN

Shacharit 8h05
Minchá 18h

2 NISSAN

Shacharit 8h05
Minchá 18h15

24 ADAR

Shacharit 8h05
Minchá 18h15

17 ADAR

Shacharit 8h05
Minchá 18h30

10 ADAR

1

29

22

15

8

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

10 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

3 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

25 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

18 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h30

11 ADAR

9

2

30

23

16

SEGUNDA

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

31

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Chá da Tarde 14h30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Chá da Tarde 14h30

5 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

Chá da Tarde 14h30

27 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

Chá da Tarde 14h30

20 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

Festa de Purim

Aniversário do Rebe
Farbrenguen

4

1

25

18

11

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

5

2

26

19

12

Busca do chamets à noite

13 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

6 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

28 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

21 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Leitura da Meguilá 7h05,
8h20, 10h e 16h30
Mishloach Manot
Tsedacá
Minchá 18h/18h30
Refeição Festiva

Início 4h53 / Término 18h57

12 NISSAN

24

17

10

3

Purim

Leitura da Meguilá 19h10,
20h e 21h

14 ADAR

Jejum de Ester

QUINTA

13 ADAR

QUARTA

11 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

4 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

26 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h15

19 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h30

12 ADAR

TERÇA

MARÇO 2015

23 ADAR

3

Morid Hatal no Mussaf
2º Seder à noite

21

4

28
Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Velas após 18h38
Início de Sefirat Haômer

1º dia de Pêssach
Jejum dos Primogênitos
Comer chamêts até 10h12
Queimar até 11h11 / 1º Seder à noite

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h45
Minchá e Cabalat
Shabat 17h40

15 NISSAN

14 NISSAN

27

Shacharit 9h30
Minchá 17h35
Término 18h44

Shabat Hagadol

Parashá Tsav

8 NISSAN

Shacharit 9h30
Minchá 17h45
Término 18h51

Véspera de Pêssach

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h51
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

7 NISSAN

20

14
Parashá Vayicrá / Hachôdesh

Rosh Chôdesh

Shacharit 9h30
Minchá 17h50
Término 18h59

Parashá Vayak’hel /
Pecudê / Pará

Véspera de Rosh Chôdesh

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h58
Minchá e Cabalat
Shabat 18h15

7
Abençoamos o mês de Nissan

Tehilim

1 NISSAN

13

6

Shacharit 9h30
Minchá 17h55
Término 19h05

Parashá Ki Tissá

16 ADAR

SÁBADO

29 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h05
Minchá e Cabalat
Shabat 18h15

22 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h12
Minchá e Cabalat
Shabat 18h30

Shushan Purim
(Jerusalém)

15 ADAR

SEXTA

