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trocar

VIVA A NOSSA LIBERDADE!
Todos os anos nos sentamos ao redor da mesa do seder e contamos nossa
trajetória, levados do Egito à Terra Santa, da escravidão à liberdade. A Hagadá de Pêssach pode ser vista como uma narrativa histórica repleta de cenários, parábolas e simbolismos, o que já seria algo muito valioso.
Mas tudo isto aconteceu no passado, que mensagem haveria para nossos dias?
A narrativa transcende espaço, tempo ou cenário. Hoje, assim como amanhã,
continuaremos em uma vida atribulada, escravizados, seja pela ganância,
pela inveja, pela frustração, pela arrogância ou outras formas que nos aprisionam dentro de nosso Egito espiritual. A mensagem de Pêssach é pontual:
faça uma jornada dentro de si mesmo e liberte-se de suas limitações!
Descubra o propósito da vida, o significado de sua existência. Mesmo escravos de nossos desejos, possuímos a capacidade de romper as amarras e influenciar as pessoas à nossa volta, podemos construir um mundo melhor
promovendo a paz, a solidariedade, trazendo luz e esperança para nós, nossas famílias e para todas as nações da terra.

BCNews_abril39.indd 1

destaques da edição
PURIM

Cobertura completa
Págs. 8 a 11

PÊSSACH

Dicas para o seder
Págs. 12 e 13

GASTRONOMIA

Tapioca para Pêssach
Pág. 15

11 DE NISSAN

Aniversário do Rebe
Pág. 18

MILAGRES

Acreditar ou não?
Por Rabino Shamai Ende
Pág. 24

3/16/15 1:15 PM

sempre a seu lado

A

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

UMA INSTITUIÇÃO DO REBE.
UMA CASA DE TORÁ, ORAÇÃO
E ATOS DE BONDADE.
QUE SEU MÉRITO NOS PROTEJA.
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Sempre a seu lado
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mensagem do Rabino

As bonecas
Por que será que em tempos difíceis, quando nosso povo está sob pressão,
lembramos não somente que somos judeus, mas que existe um D’us Todo Poderoso que está no comando?
A resposta é realmente simples, e talvez por causa da sua simplicidade com
frequência não seja notada. Numa época em que os livros de auto-ajuda estão
sempre no topo da lista dos mais vendidos, quando nossa sociedade se aproxima da idolatria dos antigos gregos pela mente humana e sua capacidade de
raciocinar, às vezes fica difícil aceitar a explicação aparentemente intangível,
não intelectual, da “alma judaica”. Porém, eventos atuais no decorrer de nossa
história sempre nos levaram de volta a um fato inconfundível, de que dentro
de todo judeu está o magnífico tesouro da alma judaica.
Então, por que tão frequentemente é preciso uma tragédia – às vezes pessoal,
às vezes global – ou até às vezes, graças a D’us, um evento feliz para trazer à
tona a alma judaica? E então novamente, por que tão frequentemente essa
descoberta pessoal é apenas momentânea, fugaz, e a alma logo é relegada ao
seu espaço oculto?
Imagine um conjunto de bonecas: aquelas pequenas figuras camponesas russas de madeira que todos já vimos ou usamos para brincar. Não importa a
nossa idade, gostamos de abrir a boneca, para encontrar uma ligeiramente
menor ali dentro, a qual abrimos com expectativa. Então, encontramos uma
outra um pouco menor, e uma ligeiramente menor dentro dela, até finalmente
chegarmos à menor de todas as bonecas, que não se abre.
Essa boneca pequenina, então, é a essência do judeu, a “Yidishe neshama” –
a alma judaica, que, embora não seja uma entidade física, é tão real como a
menor boneca do conjunto.
Felizmente, a alma judaica, o “pedaço de D’us” que Ele investe dentro de cada
um de nós, jamais pode ser perdida. Apesar de inicialmente coberta por camadas maiores, mais elaboradas, aparentemente melhores, parte de nosso trabalho ao longo da vida é trabalhar para descobrir nossa alma, permitindo que sua
presença seja sentida, enriquecendo assim todo aspecto de nossas vidas. Às
vezes a descoberta dessa minúscula alma acontece por meio de trabalho duro
ou numa hora triste. Façamos votos que seja por momentos felizes.

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 17H45*

w Sharon e Ilanit Wajchenberg (Bat Mitsvá da filha Taly

w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

w Yonathan Waychenberg (yahrtzeit do pai, Avraham Leib

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

w Isette Magid (yahrtzeit da mãe, Pnina bat Shmuel

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!

Mazal e yahrtzeit do pai e sogro Avraham Leib ben Moshe)
ben Moshe)
Baruch)

w Dr. Elias Israel (mishmará do pai, Itzchak ben Eliahu)
w Flavia Abramovay (nascimento da filha Giovanna, Itti
Freida)

w Família Ossowiecki (noivado Shneur Zalman e Fagie, e
yahrtzeit do pai da Miriam, Chaim Grinberg)

* dia 3/4 às 17h40

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
Envie um SMS para (11) 96889-8832
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
Pirkê Avot – 15 min antes do horário das
velas **
Aula da Parashá para senhoras – 15 min
antes do horário das velas **

Domingo a sexta-feira – 17h45*
Arvit e Havdalá – no término do Shabat
2º minyan de Arvit – 19h15

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h45*

Vídeo do Rebe

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30

* De 1 a 9 de abril –18h
(3 de abril excepcionalmente às 17h40)
De 27 a 30 de abril – 17h30

Sábados à noite – após os serviços noturnos
Você também pode assistir à
série de vídeo Torá Viva Online
em www.chabad.org/626747

** Veja o horário das velas no verso deste informativo
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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.

Pêssach como crescimento e
Redenção:
O primeiro de todos os sedarim foi
celebrado por nossos ancestrais ainda
dentro de mitzraim, Egito, que em hebraico significa lugar estreito, restrito.
Ainda permanecíamos em estado de escravidão. Foi
então que D’us nos libertou!
Uma entre tantas mensagens desse milagre histórico
nos ensina que podemos escolher diariamente nossa
liberdade da escravidão e de nosso mitzraim pessoal: escolher felicidade; escolher falar sim ou não; escolher um
comportamento positivo; escolher dar e saber receber;
escolher aprender e crescer; e abrir nosso coração para
amar incondicionalmente.
Temos a liberdade de escolha. Use-a hoje: liberte-se!
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

UMA HOMENAGEM AO NOSSO
QUERIDO ELI LEVI Z”L
Um homem de ação, de
poucas palavras e de uma
profunda sensibilidade para
com os outros. Dava tudo de
si, de todas as formas possíveis, era um empresário
bem-sucedido e ocupado,
com uma vida plena e feliz
ao lado de sua família.
De seu leito no hospital não se esqueceu de
cumprir a mitsvá de Purim e espontaneamente,
como sempre, enviou ao Beit Chabad Central
quarenta lindos mishloach manot para serem
distribuídos.
Uma entre as muitas coisas que realizou com
grande sucesso, foi ter tomado sob suas asas
um homem desesperado que havia perdido sua
vontade de viver. Lenta e gentilmente, Eli o nutriu com ânimo e esperança.
Ele nos deixou fisicamente no mês judaico de
Adar, menos de uma semana antes de Purim,
mas com uma poderosa mensagem: “Lembrem-se de que a maior mitsvá é alegrar-se
agora e principalmente alegrar os outros, mais
do que em qualquer outra época do ano. Então
fiquem felizes, pois sempre estarei com vocês.”
Y.A.

Mirtha Schachter, à direita,
que entrou recentemente
como voluntária no projeto
Lev, encontra nossa nova
visitada D. Nena (Nechama) Naparstek

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

DEPOIMENTO DE VANESSA K. ROSENBAUM
Coordenadora do Projeto Chá da Tarde

Minhas Queridas Amigas
Sou responsável pelo grupo Chá da Tarde há três anos, quando fui convidada pelo R. Shabsi Alpern para coordenar este lindo projeto. Abracei com grande alegria essa oportunidade. É um
trabalho gratificante e gosto muito dessa faixa
etária, já tendo uma experiência muito
positiva como voluntária no Residencial Albert Einstein.
O primeiro encontro do grupo foi em
Sucot e todos os anos celebramos nosso aniversário tendo o R. Alpern como
orador na sucá.
No início eram oito e hoje são quarenta
frequentadoras assíduas. É um trabalho
Algumas das atividades do mês: dança sênior com Luciana Neves e oficina de confecção de
caixinhas para Purim com Lilian Crespin
extremamente enriquecedor, vejo cada
uma de modo único e todas tornaram -se
minhas amigas, pelas quais tenho carinho especial. Muitas não se conheciam e
agora mantêm um forte vínculo de amizade que vai além do Projeto. Uma telefona para a outra para saber como está
passando quando sente sua ausência
em uma atividade. Outra ajuda uma colega sentada ao seu lado a finalizar uma
tarefa ao notar que esta possui alguma
dificuldade motora. Elas se conhecem
tão bem que às vezes é necessário dar
uma advertência no meio de uma palestra, pois adoram conversar. Sempre procuro saber do que mais gostam; o bingo
e artesanato são campeões no gosto das
meninas. Acredito que sou dedicada,
pois amo o que faço. Quero agradecer a
cada uma por me tratar como se eu fosse
uma filha, e tudo isto me inspira a aprimorar nossos encontros e vê-las saudáveis e felizes cada dia mais!
6

BC NEWS

BCNews_abril39.indd 6

3/16/15 1:15 PM

KITS DE PURIM
Dezenas de voluntários se reuniram no Beit Chabad Central para colaborar na montagem dos
Kits de Purim programada das 9h às 11h de domingo. Dentro das sacolinhas foram colocados
máscara, apito, moedas, Oznei Haman, balas e
um folheto de como celebrar a festa.
A “linha de produção” foi tão eficiente que os
três mil kits ficaram prontos antes do término do prazo. Os
alunos das escolas que mantêm parceria com o Beit Chabad Central receberam
cada um seu pacote
embalado com dedicação e carinho por todos
que doaram seu tempo
para que a Festa de Purim seja celebrada com
alegria por crianças e
jovens da comunidade.

FEIRA DO LIVRO
Dias 8 e 9 de março o
Projeto Alef Beit realizou
mais uma feira de livros
judaicos no salão do Beit
Chabad Central, trazendo
muitas novidades. Os títulos abrangiam coleções
das editoras Art-scroll,
Feldheim e Targum Press,
Kehot, Machon Levi Yitzchak entre outras. Em
meio aos diversos livros em inglês havia também
obras de autoajuda, culinária, literatura infantil e
assuntos atuais abordados por especialistas.
Objetos judaicos como kipot, tsitsit, kosher lamp
especial para Shabat, chapa elétrica também foram expostos na feira. Outras informações sobre
o projeto podem ser obtidas por e-mail: sidur18@
gmail.com ou visitando o site: www.sidur.com.br

BC NEWS
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PURIM: FESTA E FANTASIA
O Beit Chabad Central programou diversos horários de leitura
da Meguilá Ester quarta-feira à noite e quinta-feira ao longo do
dia, além de promover a ida de rabinos para a leitura em lares
de pessoas impossibilitadas de se locomover para que também
pudessem cumprir a mitsvá.
A sinagoga ficou completamente lotada, e o jejum foi quebrado
logo após a leitura com uma festa no pátio e salão de festas.

8
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Show de mágica, produção de maquiagem e penteados estavam entre as atrações especiais para as crianças que desfilavam com suas
fantasias e curtiam os brindes que foram distribuídos. Foram servidas fritas, pipoca, refrigerante, uma variedade de sabores de cup
cakes e mil hambúrgueres, sem sobrar um.
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aconteceu

VOILÁ! Seudat Purim
Uma refeição caprichada com cardápio à francesa foi elaborada pelo chef Benny Novak, dono de restaurantes famosos
em S. Paulo. As mesas redondas e cadeiras distribuídas por
todo o salão receberam uma roupagem nova dando um toque de bistrô. Sobre a mesa o cardápio exibia fatos e curiosidades sobre a França, além do menu: tartar de salmão
com cebolinha, pastel de frango Thai, Boeuf Bourguignon
(filé bovino ao molho de vinho e champignon), pêra ao chocolate e menu infantil. Rabino Shabsi Alpern dirigiu palavras às famílias e amigos, que curtiram momentos alegres
em um ambiente
descontraído. Nossos agradecimentos aos sócios Renato Ades e Benny
Novak pelo sucesso do jantar.
O renomado chef Benny Novak (2º à direita) com sua equipe
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pêssach

7 PONTOS PARA DISCUSSÃO
NO SEDER DE PÊSSACH
1.

Em Pêssach celebramos nossa liberdade da escravidão.
O que faz você se sentir escravizado em sua vida atual?

2. O ovo que alguns têm o costume de comer no seder
representa luto. Seu formato arredondado simboliza o ciclo da vida. Alguém importante para você faleceu desde o
último Pêssach? Nasceu algum bebê em sua família?

3.

O povo de Israel tem observado a noite do seder a
cada ano, desde que deixamos o Egito há mais de 3 mil
anos. Hoje, é uma das mitsvot da Torá mais amplamente
observadas. Qual o segredo da sua popularidade e longevidade?

4.

“Ha (‘Hei’ conforme costume Chabad) Lachma Anya” é
um convite àqueles que estão famintos, para virem comer.
12

Porém, o seder já começou e os pobres nas ruas não podem nos ouvir em nossas casas. Qual é o seu papel na Hagadá? E como se sente realmente sobre receber estranhos
seu lar?

5. No seder frisamos a ordem da noite. Os estágios do
ritual são importantes. Não temos essa tradição antes de
qualquer outra mitsvá, então por que a cumprimos na noite
do seder?

6.

Entre outros trechos recitamos Halel (preces de louvor
e graças). O que deixa você mais agradecido em sua vida
neste momento?

7.

Com qual dos Quatro Filhos você mais se identificava
quando criança?

BC NEWS
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COMO CONDUZIR UM SEDER PARA SER LEMBRADO

aFaça com que todos os participantes usem a mesma Hagadá. Uma Hagadá com letras grandes em hebraico ou português, que inclua algumas ilustrações
coloridas é uma escolha melhor que uma com extenso
comentário.

aCertifique-se de que todos na sala tenham uma
chance de ter a voz ouvida pelo menos uma vez durante a noite. Proporcione oportunidades aos participantes para responderem perguntas, expressarem um
ensinamento da Torá ou partilharem uma lembrança
de experiências de seder que eles tiveram no passado.

aUtilize objetos de família durante seu seder. As
crianças crescerão valorizando as lembranças de usar
a taça de Kidush do zeide (avô), e desejarão usá-la em
seus próprios sedarim um dia.

aSe você não possui preciosos objetos de família,
comece a tê-los! Não compre uma nova travessa do
seder ou cobertura de afikoman todo ano – apenas
porque o item não tem oitenta e cinco anos de idade
ou não é de Varsóvia não significa que não pode criar o
próprio legado. A familiaridade com os itens do ritual
alimenta um relacionamento com aqueles objetos e
proporciona segurança e significado num mundo onde
tudo é substituível e temporário.

aRepresente partes da Hagadá. Escolha a seção dos

aCircunde a mesa e peça a cada participante para ler um

Quatro Filhos ou qualquer outro episódio na Hagadá e
peça às pessoas que a representem (é preferível avisálas com antecedência) é um ótimo método educativo.
As crianças vão se divertir!

parágrafo da Hagadá, seja em hebraico ou português. As
pessoas se sentirão menos como se estivessem em aula
e mais como numa experiência compartilhada. Além disso, saber que você será chamado logo força você a prestar
atenção e manter-se acordado.

aCante! Escolha músicas que todos conheçam, ou
ensine a sua favorita.

aNão deixe que a refeição se prolongue para você não
perder sua plateia.
BC NEWS
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pêssach

MATSÁ SHEMURÁ:
A PROTETORA

N

o verão passado um grupo de judeus de Bnei Brak
chegou ao Kibutz Sufa em Neguev, no sudeste de
Israel, para colher o trigo que seria usado para assar Matsá Shemurá para Pêssach.
A colheita ocorre no auge do verão, quando o sol quente já
secou o trigo por completo. Em seguida, o trigo é estocado
até o inverno, quando então a matsá é assada.
Como este é um Ano de Shemitá (ano sabático), quando
em Israel é proibido fazer qualquer colheita, quem prepara
a matsá teve de colher trigo suficiente no verão passado
para este ano e para o próximo também.
Eles procuraram pelo país inteiro para encontrar um trigal
suficientemente grande que estivesse pronto para a colheita bem antes de Rosh Hashaná, quando começa o Ano
de Shemitá.
No Kibutz Sufa, perto da fronteira com Gaza, eles encontraram exatamente aquilo que estavam procurando: um
campo de 2 mil acres com trigo pronto para a colheita.
Naquela época, a guerra em Gaza estava começando, portanto quando chegaram para colher o trigo, a polícia local e
guardas do exército, além de agentes disfarçados, logo se
aproximaram para verificar quem eram eles.
14

Lá no alto, aviões estavam passando, e era possível ouvir
sirenes, e nuvens de fumaça podiam ser vistas sobre Gaza.
Os homens trabalharam freneticamente, e ao final do dia o
campo inteiro estava vazio. O trigo foi levado até os caminhões e transportado para locais onde seria limpo e armazenado até que começasse o preparo da matsá.
Dois dias depois 13 terroristas armados de Gaza saíram de
um túnel que se abria exatamente nos campos do Kibutz
Sufa. Um grande ataque sobre as famílias do kibutz tinha
sido planejado.
Os terroristas esperavam se esconder no gigantesco campo de trigo de Sufa. Não podiam entender como seu local
de camuflagem havia desaparecido. Onde estava todo o
trigo? Obviamente, tinha sido todo colhido.
Sem local onde se esconder, os terroristas rapidamente foram encontrados pelo exército, e detidos durante sua fuga.
Muitas vidas judaicas foram salvas de suas mãos impiedosas.
A Matsá Shemurá é “vigiada” e “guardada” o tempo todo,
desde quando é colhida até o momento de ser consumida,
para protegê-la de tornar-se chametz.
Neste caso, a mitsvá de colher o trigo para Matsá Shemurá
“vigiou” os judeus e os protegeu do perigo.
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Por Dorothea Piratininga

GASTRONOMIA

TAPIOCA RECHEADA
Excelente opção para o café-da manhã ou lanche em Pêssach
INGREDIENTES *

PREPARO

Para a massa
w 400 g de polvilho doce
w 1/2 litro de água

Passo 1
Em uma tigela, coloque o polvilho e a água. Misture e deixe descansar durante 2 horas. A massa deve ser quebrada em blocos menores e depois passada por uma peneira. Guarde em um saquinho na
geladeira e use quando quiser, num prazo de dez dias.

Opção: utilize 400 g de tapioca (já vem

hidratada) e vá direto ao Passo 2
Para o recheio
w 4 ovos
w 100 g de queijo mussarela ralado
w 1 tomate sem pele e sem sementes
picado
w sal a gosto
* Todos os ingredientes devem ser casher para
Pêssach

RENDIMENTO

Foto: Yigal Cotter / Apoio: Roberto Simões Casa

Aproximadamente 5 tapiocas

Passo 2
Bata os ovos com um garfo, acrescente o queijo, o sal e o tomate.
Frite em uma frigideira untada, em fogo médio, mexendo sempre.
Tire do fogo quando a omelete começar a soltar da frigideira.
A tapioca deve ser feita em uma frigideira antiaderente. Não é preciso untá-la. Com o fogo médio espalhe a massa pela frigideira usando uma colher, até formar um círculo. Quando mexer a frigideira, e
a tapioca se movimentar, vire-a com a ajuda de uma espátula.
Tire-a do fogo, coloque 2 colheradas do recheio apenas de um lado,
leve novamente ao fogo, dobrando a tapioca ao meio. Pressione as
laterais com a espátula para evitar que o recheio escape.
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

SUPERANDO TODAS AS EXPECTATIVAS
Samuel de Campos Amado tem 11 anos. Costumava ser um menino calmo até os cinco, quando tornou-se desafiador, nunca assumindo
seus erros. Seu pai abandonou a família quando ele ainda era muito pequeno.
Em 2014 o menino chegou da escola mancando, queixando-se de muita dor na perna. Levado
ao Pronto Socorro, uma tomografia apontou um
sarcoma. Após ter realizado diversas sessões de
químio e rádio, foi marcada uma cirurgia para a
remoção do osso. Os médicos disseram à família que talvez Samuel não resistisse. E caso
sobrevivesse, não voltaria a caminhar e seria dependente de cadeira de rodas para locomoção.
Mas o menino robusto surpreendeu a todos
com uma ótima recuperação. Hoje anda sem ajuda e faz
fisioterapia para melhorar seu desempenho. Seu irmão
Gabriel, de 8 anos, veio com Samuel, acompanhado pela
mãe e a avó para participarem do Projeto Felicidade.

O BAZAR AGORA É PERMANENTE
Ao fazer arrumação na sua casa, revisar estoques em sua
empresa, você talvez encontre utensílios, peças de vestuário, brinquedos ou material de escritório novos ou com
pouco uso parados em cabides e que poderiam beneficiar outras pessoas. O
Bazar do Projeto Felicidade aceita com gratidão essas doações que poderão
ser retiradas ou enviadas
diretamente à sede, bem
próxima da Av. Pacaembu. Você abrirá espaço em seu imóvel, e nós aumentaremos nosso acervo, que agora funciona em caráter permanente durante a semana.
Venha nos visitar: de segunda à quinta das 8 às 18h e sextas, das 8h às 16h. Ligue: 3803-9898
16
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Samuel com sua mãe Cristina no Sítio do Projeto Felicidade

Sobre os cinco dias que conviveram, a avó diz: “Vou contar a todos quantos amigos fiz aqui. D’us abençoe a todos
vocês, e que possam sempre fazer o melhor para todos”.

PRECISAMOS DE SEU APOIO!
Suas notas fiscais de compras, sem identificar seu
CPF, nos ajudou a investir em melhorias para as
crianças do Projeto durante 2014. Esperamos poder
contar com aqueles que já contribuem e com novas
adesões este ano. O esquema é
o mesmo, mas agora suas notas
fiscais podem ser acumuladas
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Projeto Inclusão
Social na Serra

Inclusão
Sã

www.inclusaonaserra.org.br

Social
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oure
nço da Serra

A HISTÓRIA DE UM RIO
Sempre aproveitando os recursos naturais do sítio do Beit Chabad Central, a
educadora ambiental Clélia Rossi elaborou uma atividade de contação de história com o objetivo de estimular a consciência e responsabilidade social das
crianças e adolescentes da região de S.
Lourenço da Serra.
O tema foi “Poluição de Rios pela Ação
Humana”. A história narrava a trajetória
de um rio muito feliz, de águas cristalinas, que abrigava uma grande variedade
de peixes, e seu triste destino em função
da intervenção do homem, que despejou lixo e esgoto nas suas águas.
Por intermédio de atividades socioeducativas, ao final as crianças retiram todo o lixo do rio, devolvendo-lhe a vida.
São ações como essa que criam nas crianças e adolescentes o conceito de cidadania.

No sítio, o dia é muito produtivo para as crianças: aproveitam as brincadeiras ao ar livre, as oficinas socioeducativas,
além do lanche da tarde
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11 DE NISSAN

MEDALHA
DE OURO
Por Rabino Zalman A. Kantor

O

dia 11 de Nissan (31 de março neste ano) marca o
113º aniversário do Rebe, o lendário líder da moderna era judaica, Rabi Menachem Mendel Sch-

neerson.
Em 1994, o Congresso Americano aprovou uma resolução
premiando-o postumamente com uma medalha de ouro,
“pelas suas excelentes e duradouras contribuições com a
educação e moralidade do mundo, e atos de caridade.” Ele
fundou a rede Chabad com mais de 3.500 centros comunitários religiosos e educacionais em países do mundo todo.
Porém sua influência vai muito além dos centros: ele incansavelmente distribuía bondade, encorajava liderança,
e fazia campanhas para conscientização universal sobre
D’us e ética. Seu humilde carinho pela humanidade e aguçada percepção levavam à sua porta senadores e estrategistas, professores e profissionais, rabinos, jornalistas e
líderes mundiais, juntamente com multidões de crianças,
estudantes e pessoas comuns, inclusive eu.

UMA LEMBRANÇA:
A fila seguia por um quarteirão inteiro e virava a próxima
rua. Milhares de pessoas do mundo inteiro tinham ido nessa manhã ao nº 770 da Eastern Parkway para receber uma
bênção pessoal para o Ano Novo.
Eu também estava na fila, concentrado num Livro dos Salmos a partir do qual eu rezava baixinho, alheio às buzinas
dos carros.
O ano era 1989 e eu tinha 16 anos. Tinha trabalhado 10 a 12
horas por semana para conseguir comprar a passagem da
minha casa na Austrália e passar o mês das Grandes Festas aqui com o Rebe. Eu estava na fila pela primeira vez,
preparando-me, antecipando. A fila andou, passou pela
entrada, subiu as escadas até o corredor, e ali estava eu.
Chegou a minha vez. E, naquela lembrança congelada
pelo tempo que permanece na minha memória até hoje,
durante os poucos momentos em que estive perante ele –
segundos, na verdade, por causa da fila sempre crescente
18

– o dignatário era eu.
O Rebe tratou-me como fazia com cada pessoa que o visitava: um hospede ilustre, um presente especial para a
humanidade que merecia sua total atenção, carinho e respeito. Mas ser um dignatário tem um preço. Seus olhos,
gentis mas sempre atentos e alertas, irradiavam uma urgência, uma sutil demanda, um traço de complacência.
“Você é tão capacitado. Um pedaço do Divino. O que está
fazendo para tornar seu mundo um lugar melhor? Até
onde se obriga a ir além da sua zona de conforto?”
Tenho muitas lembranças daquele mês. Mas uma coisa
em particular continua viva: a crença implícita que eu tenho
sobre o que é preciso, e a sutil exigência de que, tanto para
mim quanto para o mundo, jamais devo ficar satisfeito até
que o trabalho seja feito.
Particularmente importante ao Rebe era o conceito da
educação. Não apenas das crianças judias, mas de todos os
cidadãos do mundo. E não somente educação concentrada
na aquisição de conhecimento, mas educação que promove a construção do caráter e instila valores morais e éticos
baseados no conhecimento de D’us.

FARBRENGUEN CHASSÍDICO
EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO REBE

11 DE NISSAN - 31 DE MARÇO
Terça-feira, às 20h30
Beit Chabad Central, Rua Dr. Melo Alves, 580
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Profissionalmente, onde mais você se realiza; na escrita ou na culinária?
Sinto-me mais realizada na escrita. Publiquei um livro
de relato pessoal “Viver só Feliz”, mas consegui aliar as
duas coisas escrevendo um livro de culinária. O que me
inspirou a fazer isto foi uma tia, a quem devo todo meu
conhecimento gastronômico. Foi para homenageá-la que
resolvi contar em “Doces Húngaros” tudo o que ela me
ensinou enquanto preparava seus doces maravilhosos.
Ela ia me contando histórias relacionadas às receitas que
me fascinavam. Nesse livro me aprofundei buscando a
origem daquelas histórias. Em meu trabalho no Beit Chabad Central, como secretária dos rabinos Shabsi e Yossi
Alpern, tive ainda grata chance de trabalhar ao lado de
Betina Hakim colaborando com a revista BC News, no livro “Memórias do Coração”, e no próximo, a ser lançado
em breve, “Gastronomia Casher”.
Como se sente trabalhando em um ambiente religioso
como o Beit Chabad?
Meus pais são sobreviventes da Segunda Guerra, e minha mãe me transmitiu que ser judeu significa estar numa posição vulnerável, de desvantagem e medo. Talvez
por essa razão eu não tenha recebido formação religiosa
e sempre fui avessa à religião. Cheguei aqui por intermédio de Dov Pomeroy, que conhecia meu marido, Yigal,
e nos convidou para ajudar a fazer os Mishloach Manot
de Purim. Depois nos chamou para participar do kidush,
jantar na casa de pessoas religiosas e finalmente sugeriu
que me tornasse voluntária do Projeto Lev, o que aceitei.
No começo eu resistia um pouco, pois tinha receio de que
tentassem me persuadir. Mas sempre me senti muito à
vontade aqui, onde as pessoas são aceitas e respeitadas
do modo como são. Para mim, trabalhar no Beit Chabad
foi uma experiência especial; aqui aprendi que ser judeu
pode ser uma alegria e motivo para se orgulhar.

DOROTHEA PIRATININGA

Pode nos contar um pouco de sua história pessoal?
Nasci na Hungria, de onde fugimos em 1956 durante a insurgência dos húngaros contra o regime soviético. Quando chegamos eu tinha três anos de idade. Sou casada,
tenho um filho do meu primeiro casamento, e uma neta
linda. Formei-me em Letras na PUC SP. Sempre trabalhei com textos, seja como secretária, jornalista, escritora,
até mesmo como cozinheira. Adoro as palavras. São poderosas (e perigosas).

Foto: Betina Hakim

7perguntas

O que a motivou a tentar a vida na Hungria, para onde
viajará em breve com seu marido?
A ideia de morar na Hungria foi brotando lentamente.
Partiu de meu marido, apesar de ele ser israelense. A motivação principal é a qualidade e custo de vida. Na Hungria
poderemos viver dignamente com nossas aposentadorias, algo inviável no Brasil. Aqui daria apenas para pagarmos nosso plano de saúde, enquanto que lá a saúde
é pública e funciona.
Vocês não temem o antissemitismo europeu?
Não. Sempre que vamos a Budapeste ficamos no bairro
judaico, lindo e animado, onde nos sentimos muito em
casa. Temos amigos judeus lá que vivem bem e com segurança. O antissemitismo existe em todos os lugares.
Onde há um judeu há antissemitismo.
Qual a melhor lembrança que levará do Beit Chabad?
Os amigos que fiz. São muitos e preciosos. Espero continuar mantendo contato pelo Skype e poder recebê-los
brevemente em nossa casa na Hungria.
O que você leva e o que deixa no Brasil?
Toda uma vida. Deixo meu maior tesouro, minha neta Malu, mas ela ficará em boas mãos, com meu filho e nora,
que me farão muita falta. Levarei meus livros inseparáveis na mala, e na alma, a criatividade e hospitalidade do
brasileiro, além de sua incrível capacidade de improviso
e adaptação. Espero que me sejam úteis em nossa nova
vida. Agradeço a chance de ter trabalhado com os rabinos
Shabsi e Yossi Alpern, com quem aprendi muito. Sentirei
falta das aulas do R. Avraham Steinmetz, das discussões
calorosas que me enriqueceram demais. Admiro-o pela
sua extrema inteligência e senso de humor.
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história

Uma melodia especial

A

neve rodopiava sobre suas cabeças, mas o casal
idoso seguia penosamente, esperando chegar
logo ao seu destino. A tempestade de neve tinha
chegado sem avisar, engolfando-os num cobertor branco
e silencioso, que impedia a visão das colinas, das árvores e
dos campos.
De repente surgiu uma carroça, com os cavalos galopando
apressados. O homem agarrou a esposa pelo braço, empurrando-a para a segurança da beira da estrada.
“Quanta pressa!” ele gritou. “Por que não olha para onde
vai? Você poderia ter nos atropelado!”
O casal balançou a cabeça, e continuou sua caminhada,
Eles ainda tinham muito a andar. Logo a estrada os conduziria até o Beit HaChaim, o antigo cemitério.
“Espere! O que é isso?” perguntou sua esposa de repente.
“É música… num dia como esse?”
“Estranho,” disse o homem idoso. “Acho que escutei também! Quem poderia estar tocando música agora?”
“É tão estranho!” disse a mulher. “Mas até que soa familiar.”
O marido concordou, intrigado. Sim, eles conheciam aquela música. Parecia despertar sensações felizes, e os fez levantar os pés num passo mais rápido.
À frente da curva na estrada, era possível ver o antigo cemitério. O casal parou, observando. A música ficou mais alta.
Certamente estava vindo dali.
Havia também uma multidão de homens e mulheres, todos ali de pé na neve.

20

“Alguém muito importante deve ter falecido,” disse a mulher.
“Olhe… ali na frente,” disse o marido. “Não é a mesma carroça que quase nos atropelou?”
“Sim. E ali estão os músicos que ouvimos!” exclamou a
mulher. “Parece que estão vestidos para um casamento.
Ora, isso é tão estranho!”
“O que está acontecendo?” perguntou o idoso. “Quem
morreu?”
“Reb Moshe Leib de Sassov!” foi a resposta sussurrada.
“Baruch Dayan Ha-Emet! – Bendito seja o Verdadeiro Juiz.”
O casal se entreolhava, abalado e descrente, e se apressou
para ter uma visão do caixão simples de madeira no qual
o sagrado tsadik estava sendo carregado para seu local de
repouso.
Apesar da neve, milhares de pessoas estavam ali. Quem
não estava triste? Quem não tinha recebido alguma bênção do tsadik para boa saúde, filhos ou sustento, que no
devido tempo não tivesse sido concedida?
Mas e quanto à música? Era realmente extraordinária! Todos ali de pé na neve certamente se perguntavam o que
estava acontecendo! Por que estariam tocando música de
casamento num momento desses? E tocando com tanto
sentimento!
Poucas pessoas poderiam ter adivinhado o motivo.
Depois que tudo terminou, e a prece Kadish tinha sido recitada para o tsadik, as pessoas começaram a se afastar
lentamente.
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Porém, um pequeno grupo de pessoas se reuniu ao redor
dos músicos para descobrir quem eram eles, e por que tinham tocado.
“Estávamos a caminho de um casamento nesta noite,”
eles explicaram, “e um tanto longe daqui a neve começou
a cair. A princípio era apenas uma leve nevasca, mas depois
foi piorando. Se não fosse pelo casamento, certamente teríamos voltado atrás e ido para casa.
“Então, de repente, os cavalos empinaram, e começaram
a correr sem controle. Nosso condutor não pôde controlá-los. Ele fez o possível para impedir que caíssemos da
carroça!
“Os cavalos corriam por conta própria. Subiam e desciam
colinas, arrastando-nos junto com eles, gostássemos ou
não.
“Até… que chegamos lá! Então eles pararam… Tão subitamente como tinham começado! Veja como agora estão
sossegados, como se não houvessem corrido loucamente.
Descemos para ver onde estávamos. Você pode imaginar
nossa surpresa quando nos vimos em meio a um funeral
nessa tempestade.
“Perguntamos quem era o falecido. Disseram que era o
tsadik, Reb Moshe Leib de Sassov.
“Então, eu me lembrei… não pergunte como isso me veio
à mente. Há muitos anos tocamos num casamento que ele
tinha arranjado. O casal era formado por dois órfãos, sem
parentes para ajudá-los.

“Reb Moshe Leib cuidou pessoalmente de todas as despesas, incluindo nosso pagamento, e ele próprio realizou
a cerimônia.
“O Rebe estava muito animado, e rodeava os noivos como
se fossem seus próprios filhos.
“Quando eles levaram a noiva para a chupá, tocamos um
nigun especial, uma melodia muito comovente, repleta de
sentimento. O tsadik estava exultante.
“Ele voltou-se para mim e murmurou: ‘Quando chegar minha hora, gostaria de ser levado ao meu local de descanso
com esta mesma melodia!’
Bem, o tempo passou. Você acha que me lembrei daquilo?
Esqueci tudo sobre aquela noite. Então, assim do nada, os
cavalos galoparam e nos trouxeram para cá, e fui informado de que era Reb Moshe Leib. Então eu me lembrei.
‘Ouçam, rapazes,’ eu disse aos outros músicos, ‘Deve ser
por isso que fomos trazidos para cá! Venham, vamos tocar
para o sagrado tsadik aquele mesmo nigun que ele pediu
durante o casamento tantos anos atrás!’
De qualquer forma, essa é a história inteira. Agora temos
outro casamento para ir…”
Ele fez uma pausa. “Tocamos o melhor possível… para o
Rebe, vocês sabem. Esperemos que Mashiach venha logo,
e tocaremos para ele também!”
Rebe Moshe Leib de Sassov (5505-5567/1745-1807)
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Vinho para Pessach

S

hmuel, um discípulo do Rabi Yechezkel Landau, o famoso rabino-chefe de Praga, tinha
uma filha em idade de casar, mas ele não tinha dinheiro para o dote. Resolveu, então, deixar sua casa em Praga, a fim de ganhar e economizar algum dinheiro. Passou vários anos
trabalhando como professor numa vila húngara, ensinando aos filhos dos produtores de vinho
do lugar. Quando conseguiu juntar uma boa quantia, buscou um jeito de voltar para Praga.
Um grande negociante de vinho de Praga, que fora à Hungria para comprar vinho para Pêssach, passou pela vila com carroças carregadas de barris, que estava levando para Praga. Shmuel
pediu-lhe carona, e ele concordou desde que Shmuel o acompanhasse e que fosse o mashguiach (supervisor de cashrut) do vinho. Assim, partiram rumo a Praga.
Chegando a tarde de sexta-feira, pararam numa estalagem à beira da estrada. Shmuel resolveu esconder o seu dinheiro até após o Shabat. Pensando que ninguém via, colocou-o entre
os barris. Na noite seguinte, foi buscá-lo e ficou chocado ao ver que não estava mais lá. Concluiu que a única pessoa que poderia ter pego o dinheiro seria o próprio mercador de vinhos.
Shmuel resolveu abordá-lo com discrição e perguntou-lhe se por acaso pegara o dinheiro para
guardá-lo num lugar mais seguro. O mercador considerou a acusação um insulto. Negou ter
conhecimento do dinheiro e criticou Shmuel por ser tolo de colocá-lo onde qualquer um poderia achá-lo. Shmuel continuou a implorar ao mercador, que continuava muito zangado. “Se
não parar de me aborrecer, não vou levá-lo adiante e você ficará aqui.”
Shmuel resolveu não falar mais sobre o assunto e esperar para consultar seu sábio rabino
sobre o caso.
Assim que chegou a Praga, ele correu para relatar o ocorrido a Rabi Yechezkel Landau. Este
prometeu cuidar do caso, dizendo que logo o mercador o procuraria para obter seu hechsher
(certificado de cashrut) para o vinho. De fato, pouco depois, o mercador foi falar com o rabino.
“Trouxe um lote de vinho para Pêssach. Ele foi supervisionado por um judeu que trabalhou
para mim como mashguiach na viagem para cá, que foi um dos seus alunos. Estou certo de
que o senhor me dará novamente seu hechsher, como das outras vezes”, disse o mercador.
“Infelizmente, parece que desta vez houve algum problema”, respondeu o rabino.
“Que problema pode ter havido?”, perguntou, espantado.
“Seu mashguiach me comunicou que ele tinha escondido dinheiro entre os barris, mas foi
roubado...”
“O Rabino não pode desconfiar que eu roubei o dinheiro!”
“D’us me livre de suspeitar que um judeu o tenha roubado! Se você não tirou o dinheiro, nem
o pegou emprestado, isso quer dizer que outra pessoa o fez. Nesse caso, haveria a possibilidade de um não-judeu ter se intrometido entre os barris, e isso causa um problema de cashrut.
Diante das circunstâncias, não posso lhe dar um hechsher para este vinho.”
O negociante empalideceu. Percebeu que cometera um erro grave, e que o prejuízo que teria
no vinho seria muito maior que a quantia que pegara. Confessou haver tirado o dinheiro e prometeu devolvê-lo. “ Se o professor aceitar e perdoá-lo, o assunto estará encerrado”, declarou
o rabino.
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Ilustrações: Caio Borges

Jogo dos 7 erros

Respostas na página 27
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milagres bíblicos

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

Pêssach é uma época de grandes milagres. Como o homem moderno
pode acreditar nos milagres bíblicos?
Por Rabino Shamai Ende
A história humana é composta de fatos considerados vefoi isto que Moshê lhe disse, que esta seria uma prova inerídicos apesar de terem acontecido há milhares de anos,
gável de que não há como nosso D’us.
quando não havia fotos ou gravações de áudio. Simples
Existem na verdade dois motivos principais que levam ceranotações encontradas em escavações são provas sufitas pessoas a não crer nesses milagres. Ao acreditar, a pescientes do ocorrido.
soa tem de acreditar em toda a Torá, tendo a obrigação de
A Torá, sem querer comparar, não é uma fonte menos digreceber sobre si todos seus mandamentos. É muito mais
na do que todas as outras evidências históricas, muito pelo
fácil e oportuno refutar essas maravilhas, para ficar isento
contrário, existem inúmeras provas de que ela não pode
da responsabilidade das mitsvot. Contra esse argumento,
ser uma obra humana, mas sim Divina.
proveniente do mau instinto, é difícil de encontrar resposNo decorrer dos tempos, muitos tentaram negar os milatas, pois só conseguimos convencer uma pessoa que tem
gres ocorridos no Egito, mas não refutaram os fatos, apeintenções sinceras e está aberta para conhecer a verdade.
nas tentaram explicar que tratavam-se
O outro motivo que impede certas pesde fenômenos naturais, pois desmentir
Quem para um pouco para soas de acreditar nestes milagres é pelo
esses fatos seria desacreditar a história.
fato de que na atualidade eles não mais
meditar consegue notar ocorrem. Porém, esta afirmação não é
Na verdade, encontramos a resposta
para essas falsas ideias na própria Torá,
os inúmeros milagres que real. Nossos sábios afirmam no Talmud,
nas palavras de Moshê, nosso mestre.
que mesmo atualmente ocorrem muiocorrem na vida de cada
Quando o Egito foi infestado pela prolitos milagres, porém ninguém consegue
um de nós, aqueles que enxergá-los. Isto se dá por estarmos no
feração das rãs, o faraó procurou Moshê
e pediu-lhe que orasse a D’us para livráchamamos de simples exílio, quando D’us oculta Sua face, e
los da praga. Ele então disse ao Faraó:
essa reação sobrenatural ocorre na sur‘coincidências’.
“Estás me desafiando? Para quando
dina. Na realidade, quem para um poudevo pedir em minha oração para que a
co para meditar consegue notar os inúpraga termine?” O faraó respondeu que deveria ser para o
meros milagres que ocorrem na vida de cada um de nós,
dia seguinte. Moshê disse-lhe: “Assim será, para que saiba
aqueles que chamamos de simples ‘coincidências’.
que não há quem se compare com Hashem, nosso D’us”.
Na verdade nossos sábios afirmam que tudo que ocorre na
Os comentaristas explicam essa conversa um pouco estranatureza consiste também em milagres. O termo hebraico
nha da seguinte forma: o faraó estava convencido de que
para natureza é ‘hateva’, cujo valor numérico é o mesmo
as pragas não eram Divinas. Ele acreditava que Moshê era
do nome Divino de Elokim. Dessa forma, podemos afirmar
um grande conhecedor das leis da natureza e já previra
que ‘natureza’ significa que D’us está agindo no anonimato.
que haveria no Egito uma infestação de rãs. Dessa forma,
O profeta Michá anunciou que da mesma forma que viele não teria o poder de retirar essa praga, pois não depenmos milagres na saída do Egito, testemunharemos enordia dele, mas das condições naturais. Por isso pediu-lhe
mes maravilhas na redenção futura. Na era Messiânica
que retirasse a praga antes do tempo, para demonstrar a
o Todo-Poderoso abrirá nossos olhos e conseguiremos
todos sua falsidade.
enxergar todos os prodígios Divinos ocorridos durante o
Moshê então lhe deu a opção de escolher a data. O faraó
exílio. Que possamos muito em breve merecer esta tão
pediu para que esta cessasse somente no dia seguinte. E
esperada revelação.
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A PARASHÁ NA CABALÁ – ABRIL

18
Abril

SHEMINI
O mais importante na vida é abraçar Chessed (bondade; amor) e fugir de Guevurá
(julgamento, ressentimento).
Quanto mais você se torna uma pessoa alegre e amorosa, mais saudável física e
mentalmente você fica, livre de muitas das crenças e mágoas interiores que podem
provocar comportamentos destrutivos. Por outro lado, guardar energia negativa e
crítica levará você aos caos interior, impedindo-o de realizar ações corretivas.
A Cabalá ensina que os alimentos que você escolhe podem influenciá-lo sutilmente na direção de Chessed ou rumo a Guevurá. Os animais “puros”, casher, se originam da Chessed de D’us; os animais “impuros”, não-casher, da Guevurá. Ao ingerir
alimentos baseados em Chessed, estes se tornam parte de sua carne e sangue e,
no decorrer do tempo, as escolhas com Chessed na vida gradualmente se tornam
mais fáceis para você.

25
Abril

TAZRIA

Todas as almas no mundo superior são tanto masculinas quanto femininas.
Quando as almas descem, a princípio emergem como macho e fêmea; então cada
lado se separa e segue o próprio caminho.
Se você merecer, as duas se juntarão novamente como uma unidade. Seu parceiro
matrimonial será sua verdadeira alma gêmea.
Vocês se juntarão como uma unidade em tudo, no espírito e no corpo.

25
Abril

METSORÁ
As casas afligidas com tzara’at foram construídas pelo trabalho das forças impuras,
e portanto tinham de ser demolidas. Por outro lado, aquelas mesmas casas continham tesouros de ouro que enriqueceram muito seus proprietários.
Por que deveriam as casas impuras, que exigiam destruição, ser a fonte de riqueza e
bênção? Porque, ensina a Cabalá: quanto mais algo subir, mais baixo cairá.
Talvez os tesouros em sua vida estejam ocultos em alguma parte de suas fraquezas
e erros?
Às vezes os maiores dons podem estar ocultos nos locais mais improváveis.
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Era uma vez...

U

m membro da conhecida família Slonim que
morava em Hevron foi à cidade de Lubavitch
para visitar o seu primo, o quarto Rebe, o
Rebe Maharash. Na audiência privada que tiveram, ele disse que tinha lido em vários livros que
na Terra Santa os judeus são almas sublimes,
mas não via isso.
“O que o faz pensar que é um maven (especialista) em almas sublimes?”
perguntou o Rebe, e começou a contar-lhe esta história.
Perto de Jerusalém havia um fazendeiro que morava no campo e não tinha
acesso a um rabino. Ele era muito devoto, mas totalmente ignorante em estudo, a tal ponto que era incapaz de saber o que deveria rezar diariamente.
Ele ia à cidade uma vez por semana para vender seus produtos, e o rabino
lhe escrevia quais preces ele deveria recitar até a próxima vinda.
Certa vez chegou em Jerusalém e encontrou todas as lojas fechadas, assustou-se, talvez tenha se enganado e é o dia de Shabat. Mas quando viu alguém carregando tefilin, entendeu que não era Shabat. Explicaram-lhe que
aquele era um dia de jejum e por isso tudo estava fechado.
O fazendeiro foi chorando até o rabino, dizendo que ele não lhe tinha dado
quaisquer instruções para jejuar naquele dia ou sobre as preces especiais
que deveriam ser ditas.
O rabino explicou: “Fique calmo. Você não errou. Não é um jejum fixo, para
todos. Ele foi decretado apenas em Jerusalém, por falta de chuvas, mas
você, que mora em outro local, não tem obrigação de fazê-lo. O homem
ficou intrigado: “Por que vocês têm de jejuar se não há chuva? Se preciso de
chuva para minha fazenda, simplesmente vou lá fora, olho para o céu e digo:
‘Pai, preciso de chuva,’ e então chove.”
O rabino ficou impressionado, e perguntou ao homem: “Você acha que pode
fazer isso também por nós?”
Ele então foi para fora, ergueu os olhos para o céu, e numa voz chorosa disse: “Pai, Seus filhos da Cidade Santa precisam de chuva!” Dali a apenas alguns instantes, nuvens cinzentas apareceram no horizonte, e logo uma chuva abundante começou a cair sobre a terra ressecada.
“Agora”, perguntou Rebe Maharash ao chassid, “você ainda acha que pode
dizer quem tem uma alma sublime?”
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NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo noivado de Shlomo Yossef
Itzchak e Malka, filhos do R. Disraeli Zagury e Sara
e Simão e Chana Sara Dorf
w Mazal tov pelo noivado de Shneur Zalman e
Fagie, filhos de R. Chaim e Miriam Ossowiecki e
Malke e Levi Ytzchak Safranovitz
w Parabéns nascimento de Mordechai Tzvi, filho
de Gabriel e Michele Lichewitz, neto de Sueli
e Bernardo Lichewitz e Carla Raquel e Maurice
Wakrat. Mazal tov!
w Mazal tov pelo nascimento de Nechama Dina,
filha de R. Haim Avraham e Shoshana Dayan.
Parabéns também aos avós Isaac e Ester Dayan e
R. Gabriel e Mazal Aboutboul

w Yonathan, filho de Claudia
e David Zumerkorn noivou com
Sara Léa, filha de Yacov Moshe e
Nazira Laufer. Mazal tov!
w Nasceu Tally filha de Joseph e
Maya Nigri. Parabéns também aos
avós Meyer e Lilian Nigri e Miriam e Michel Pelosof
w Mazal tov para Sharon e Ilanit Wajchenberg pelo
Bat Mitsvá de sua filha Taly Mazal
w Parabéns pelo nascimento de Itta, filha de Moishe
e Mussia Naparstek. Parabéns também aos avós
R. Dovid e Rose Naparstek e Shoshana e Yitzchak
Blizinsky

w Parabéns pelo nascimento de Levi Yitzchak
filho de Dedé e Avi Tawil. Mazal tov também aos
avós Marc e Claudia Nigri e Rabino Yosef e Chana
Tawil

Respostas do jogo dos 7 erros

ANIVERSÁRIOS*
ABRIL
Shlomo Ossowiecki
Beni Derdyk
Denis Szyfman
Ricardo Grunkraut
David Abergel
Silvia Scemes
Benzion Strengerowski
Fabio Szyfer
Maurício Kurc
Rubens Leszkowicz
Ricardo Kalmus
David Kuzniec
Henrique Tabacnik
Sidney Mandelman
Alexandre Dzialowski

14 Nissan
15 Nissan
15 Nissan
16 Nissan
16 Nissan
16 Nissan
18 Nissan
19 Nissan
22 Nissan
23 Nissan
26 Nissan
26 Nissan
28 Nissan
29 Nissan
30 Nissan

3 abr
4 abr
4 abr
5 abr
5 abr
5 abr
7 abr
8 abr
11 abr
12 abr
15 abr
15 abr
17 abr
18 abr
19 abr

Roberto Goldchmit
Shmuel Osher Begun
Mariano Zauder
Jacques Carasso
Yirmiyohu Labkowski
Yonathan Wajchenberg
Yossi Azulay
Elie Barki
Gustavo Aronson
Marc Nigri
Sergio Vofchuk
Henri Kanarik
Daniel Catach
Arieh Lev Cistia

1 Iyar
2 Iyar
2 Iyar
2 Iyar
2 Iyar
4 Iyar
4 Iyar
5 Iyar
8 Iyar
9 Iyar
9 Iyar
10 Iyar
11 Iyar
11 Iyar

20 abr
21 abr
21 abr
21 abr
21 abr
23 abr
23 abr
24 abr
27 abr
28 abr
28 abr
29 abr
30 abr
30 abr

*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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O CTEEN VOLTOU COM TUDO!
Já houve dois meses de aulas para os meninos e
para as meninas, com direito a culinária japonesa.
O mês de abril será sensacional:
- Malhação e saúde do jeito judaico
- Triunfo sobre o Holocausto
- Pêssach
Esperamos você nas próximas aulas!
Meninas: malancry@gmail.com / 98889-1908
Meninos: davelancry@gmail.com / 98889-0328

há

AULAS SEMANAIS
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

AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira
7:45 Daniel Eskinazi
Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *

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

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

11:30 Sarah Steinmetz
Ética dos pais **

16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *

18:30 David Lancry
CTeen para meninos
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *

18:30 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

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

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:

28

20:00 Yakov Nurkin
Tanya

SEGUNDA-FEIRA

7:45 Yakov Nurkin
Guemará *

Chassidut
Crianças / Jovens
Farbrenguen
Histórias
Leis Judaicas

19:15 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde

Identidade Judaica
Mística e Cabalá
Moral e Ética
Porção Semanal
Talmud

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
20:30 Avraham Steinmetz
A arte de ser pai e mãe (em português) ***
Banco Daycoval (até 6 de abril)
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) *

18:30 David Lancry
CTeen para meninas
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes **
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 *
15:45 / 17:00 / 18:30
David Lancry
Aulas individuais de 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
12:30 Shabsi Alpern
Reunião chassídica pós orações da manhã
13:15 Shamai Ende
Empolgação espiritual *
16:30 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal
17:30 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
17:45 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas
17:45 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **
* 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
Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com

17:00 David Lancry
Aula individual de Bar Mitsvá *

Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.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 *

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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Liderança
A VISÃO DO REBE

Abordagem convencional:
Indivíduos excepcionais, possuindo avançado
conhecimento, treinamento e capacidade de liderança,
assumem posições de liderança na comunidade.

A abordagem do Rebe:
Toda pessoa é um líder. Todo indivíduo
tem sua esfera de influência – dentro da
própria família, no local de trabalho, nas
interações diárias com outros, e também
no sentido de melhorar o mundo como
um todo. O que quer que a pessoa tenha
em termos de conhecimento, experiência e inspiração, pode e deve ser compartilhado com outros.

Fato:
Em 1958, o Rebe lançou
sua campanha “Ufarazta”, encorajando todo indivíduo a assumir um papel mais ativo na divulgação da Torá e
ensinamentos chassídicos.

Fonte: chabad.org / ilustrações: Caio Borges
30
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COMO AJUDAR

Filiado ao Movimento Chabad-Lubavitch Mundial
sob liderança do Rebe, o Beit Chabad Central
atua há mais de 4 décadas em S. Paulo.
Invista em nossos projetos:

 Nota Fiscal Paulista
Deposite seus cupons e notas fiscais na nossa
recepção ou entrem em contato que podemos
retirá-los em seu endereço
simone@felicidade.org.br

 Cofrinho
Retire o seu na nossa recepção

 Torne-se um Pilar
Doação anual pré Grandes Festas
silvia@chabad.org.br

 Lei Rouanet
Abata do Imposto de Renda
vanessaoliveira@projetosecultura.com.br

 Doação mensal
Solicite um boleto bancário
rosana@chabad.org.br

 Véspera de Festas Judaicas

 Doação direto na conta
Banco Itaú, agência 0735, c/c 04741-7
A. I. B. Beit Chabad do Brasil
CNPJ 60.622.073/0001-47

 Patrocine uma publicação
Custeie um livro ou um guia da nossa editora
dov@chabad.org.br

 Placa na sinagoga
Homenageie um ente querido
dov@chabad.org.br

Ao invés de presentear alguém, faça-nos uma
doação, e enviaremos uma carta a quem você
a dedica
rosana@chabad.org.br

 Dedique-nos a sua alegria

 ProAc

 Adote um aluno do Colel

Abata do ICMS
vanessaoliveira@projetosecultura.com.br

Solicite um boleto bancário
rosana@chabad.org.br

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 17h30

7 IYAR

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

26

19

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

8 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Rosh Chôdesh

Rosh Chôdesh

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

24 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

1 IYAR

12

5

30 NISSAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

23 NISSAN

Shacharit 9h30
Minchá 18h
Término 18h37

Veten Berachá à noite

13

6

27

20

1º dia de Chol Hamoêd

30

2º dia de Pêssach

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

17 NISSAN

29

10 NISSAN

SEGUNDA

16 NISSAN

Shacharit 8h05
Minchá 18h

9 NISSAN

DOMINGO

31

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

9 IYAR

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

2 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

25 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

14

7

28

21

2º dia de Chol Hamoêd

18 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 14h30

10 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Chá da Tarde 14h30

3 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Chá da Tarde 14h30

26 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

8

1

29

22

15

Passeio Cidade da Criança

3º dia de Chol Hamoêd
Chá da Tarde 14h30

19 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Chá da Tarde 14h30

Aniversário do Rebe
Farbrenguen

12 NISSAN

QUARTA

11 NISSAN

TERÇA

ABRIL 2015

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

11 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

4 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

27 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Eruv Tavshilin
Velas até 17h39
Minchá 17h45
Noite de Estudos

30

23

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h20
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

12 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h25
Minchá e Cabalat
Shabat 17h45

5 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h31
Minchá e Cabalat
Shabat 17h45

28 NISSAN

Shacharit 9h30
Velas até 17h38
Minchá e Cabalat
Shabat 17h45

7º dia de Pêssach

21 NISSAN

3

Morid Hatal no Mussaf
2º seder à noite

1

24

17

18

Término 18h15

Pirkê Avot 3

Shacharit 9h30
Minchá 17h05

2

25
Parashá Acharê/Kedoshim

13 IYAR

Término 18h19

Pirkê Avot 2

Shacharit 9h30
Minchá 17h10

Parashá Tazria/Metsorá

6 IYAR

Término 18h25

Pirkê Avot 1

Shacharit 9h30
Minchá 17h15

4

11
Abençoamos o mês de Iyar

Tehilim
Parashá Shemini

29 NISSAN

Shacharit 9h30
Yizcor 11h
Minchá 16h
Seudat Mashiach 16h15
Término 18h31

Último dia de Pêssach

22 NISSAN

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 8h05
Velas até 17h45
Minchá e Cabalat
Shabat 17h40

15 NISSAN

14 NISSAN

SÁBADO

Véspera de Pêssach

SEXTA

910

2

16

4º dia de Chol Hamoêd

20 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Busca do chamets à noite

13 NISSAN

QUINTA

