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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

VISITA ILUSTRE
O Grão-Rabino Sefaradi de Israel, Rishon Letzion R. Yitzhak Yosef Shlita,
visitou o Beit Chabad Central antes de Pêssach e participou do almoço oferecido em sua homenagem com a presença de dezenas de rabinos da comunidade Chabad.
Na ocasião, o rabino Yitzhak Yosef falou sobre a importância do trabalho do
Chabad na diáspora e da conexão de sua família com Chabad já de longa
data: “Cresci na rua Elkana, em Jerusalém, onde foi colocada a pedra inaugural do bairro Chabad. Meu pai, Rabino Ovadia Yossef, de abençoada memória, foi à inauguração, dirigiu algumas palavras e encontrou-se com o Rabino
Azriel Zeilig Slonim, um grande erudito de Torá, com quem todo dia de manhã, após as orações, compartilhavam conhecimentos.”
Rabino Yitzhak comentou que além de participar de farbrengens em 19 de
Kislêv já discursou inúmeras vezes no Syium HaRambam: “Se não fossem
vocês do Chabad, não haveria judaísmo fora de Israel”. Págs. 8 e 9
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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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mensagem do Rabino

O casamento
Os convites, o salão, o organizador, a orquestra, fotógrafo, o vestido, flores e
a lista de convidados. Tudo foi preparado para a festa. A noiva e o noivo até
leram os últimos best-sellers sobre como fazer o casamento dar certo nesta era
de tantos divórcios.
De uma coisa o casal tem certeza: “em um relacionamento como o matrimônio,
não existe o ‘mínimo”.
Seja nos negócios ou em outra parceria, a pessoa poderia ponderar: “Qual é o
mínimo que posso fazer para continuar seguindo em frente?” Essa não pode
ser uma consideração no casamento. Em vez disso, “O que posso fazer para
melhorar o relacionamento, fortalecê-lo, ajudá-lo a crescer” deveriam ser as
máximas preocupações de ambos os cônjuges.
A Festa de Shavuot que se aproxima (este ano, do anoitecer de 23 de maio até
o anoitecer do dia 25) é chamada de o casamento entre D’us e o povo judeu.
O povo judeu, sendo a noiva, recebeu a Torá – nossa ketubá (contrato matrimonial) – de D’us naquele dia. O Monte Sinai foi nossa chupá (canópia nupcial).
Nosso relacionamento com D’us, então, é como aquele de marido e mulher.
E assim como o pensamento “qual é o mínimo que posso fazer e ainda continuar numa relação saudável com minha outra metade” jamais deveria ser adotado
num casamento humano, o mesmo acontece com nossa ligação com D’us.
“O que posso fazer para melhorar meu relacionamento com D’us, torná-lo
mais forte, ajudá-lo a crescer?” são perguntas que podemos e devemos fazer
a nós mesmos.
Deveríamos estar fisicamente envolvidos: nossas mãos para fazer caridade,
acender velas de Shabat, colocar tefilin; nossos pés para caminhar até a sinagoga ou visitar um amigo; nosso cérebro para estudar Torá; nossa boca para
rezar e somente falar bem dos outros.
E à medida que nossa união com D’us cresce e nosso amor se aprofunda e se
intensifica, começaremos a entender que estamos realmente felizes porque
D’us escolheu, há 3.327 anos, unir-Se com o povo judeu, Sua eterna noiva.

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 17H30

w Família Torres (aniversário da Melany e do neto Chaim

w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

w Tamy, Noa e Yael Lichewitz (aniversário de 10 anos de

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

w Família Metzger (Yahrtzeit dos pais: Moshe Tzvi ben

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Sidney Mandelman (aniversário)

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

w Família Carolinski (Yahrtzeit do pai Moshe ben Yacov)

w Bufê de kidush oferecido após os serviços.
w Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o quanto
vai gostar!

Yitzhak Torres)
casamento dos pais Jairo e Flor)
Yechiel Yehuda HaCohen e Tzvi ben Itzchak HaLevi)

w Sidney Wajsbrot (yahrtzeit do pai, Biniamin ben Moishe
Leib Halevi)

w Paulo Aronson (yahrtzeit do pai Shimon)
w Mariane Zuquim (yahrtzeit do pai, Tzvi ben Mordechai)

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.

AULAS E PALESTRAS EM MP3
O antigo acervo de aulas e palestras gravadas em fitas
cassete já está disponível em arquivo digital.
Com Vanessa: 3087-0313/vanessakrosenbaum@chabad.org.br

A NOSSA SINAGOGA
Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!
MINYAN DIÁRIO
Shacharit

Shacharit – 9h30

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

Aula da Parashá com explicações do Rebe
– 1 h antes do horário das velas *

Kidush e Farbrenguen – 12h00

Minchá e Arvit

Minchá seguida de Seudá Shlishit com
Pirkê Avot – 15 min antes do horário das
velas *

Domingo a sexta-feira – 17h30
2º minyan de Arvit – 19h

Aula da Parashá para senhoras – 15 min
antes do horário das velas *

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h30
HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45

Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos

* Veja o horário das velas no verso deste informativo
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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.

Nosso propósito em receber a
Torá é criar um lar para D’us aqui
na Terra.
Você pode imaginar-se tendo
Hashem como seu vizinho?
Como você agiria? O que faria?
Como seria sua vida?
Tendo isto em nossa mente e em nosso coração, sabemos o que fazer. Então, este ano quando novamente
receberemos a Torá será fácil “amar nosso próximo
como a nós mesmos.” E o mundo se tornará um verdadeiro Paraíso na Terra.
Chag Shavuot matok (doce) veSameach (e feliz)!
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

VISITA ALTO-ASTRAL
Nossos visitados Sarah (direita) e Abrão Dimant (esquerda), mãe e filho respectivamente, recebem nossa
animadíssima voluntária Sarah Fiks, que sempre está
com um sorriso estampado no rosto e disposta a alegrar
todos à sua volta!

ENCONTRO DOS VOLUNTÁRIOS
A 1ª reunião de 2015 contou com a presença de voluntários novos e veteranos, que puderam trocar experiências sempre produtivas.

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

BC NEWS
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aconteceu
chá da tardE

DEPOIMENTO DE UMA PARTICIPANTE

Convivência na Maturidade

A LEI APLICADA NO DIA-A-DIA
Em abril, a advogada Diana Sitton Buchsenspaner, especializada em Responsabilidade Civil pela GV, proferiu
uma palestra esclarecendo dúvidas das frequentadoras
sobre questões do dia-a-dia sob o ponto de vista legal.

TERAPIA SAUDÁVEL
Dia 22 as participantes do Chá da Tarde aprenderam como
elaborar uma mesa decorativa com frutas com o Sr. Cavalcanti. Autodidata, aprendeu a técnica trabalhando em
buffet. O resultado da aula foi um belo arranjo bastante
fotografado e degustado por todas as participantes.

Nasci no Rio de Janeiro.
Meus pais vieram da Polônia na década de 1920. Meu
pai chegou primeiro e depois
mandou chamar a minha
mãe, e eles foram morar na
Praça Onze, no bairro dos
judeus. Vivi lá até casar, e
então vim para S. Paulo, pois
meu marido é daqui. Ele veio
com a família da Polônia antes da Segunda Guerra, em 1936.
Lá eles tinham uma fábrica, distribuíram os maquinários entre os empregados, desfizeram-se de tudo e conseguiram escapar.
Tenho dois filhos, que me deram cinco netos, que me
deram duas bisnetas.
Morei no Bom Retiro por cerca de vinte anos, depois vim
para os Jardins e passei a frequentar o Beit Chabad Central. Fiz vários cursos com Dona Esther Alpern, com quem
aprendi muito. Hoje participo do Chá da Tarde, dirigido pela
Vanessa, que se empenha muito e encanta a todas nós.

ANA ROSA FAINZILBER

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

chave para o sustento
Sarah Steinmetz deu uma aula de
chalá no Beit Chabad Central para
145 mulheres ensinando a fazer a
massa em formato de chave. Este
é um costume simbólico difundido em preparação ao primeiro
Shabat logo após Pêssach, uma
segulá (simpatia) para atrair bên-
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çãos de parnassá (sustento). Sarah, deu várias explicações inspiradoras sobre a
massa e a chave. Que D’us
abra os portões de sustento,
saúde e alegrias para
todos.
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EQUILÍBRIO ENTRE ESTUDO E DIVERSÃO
Para celebrar mais um mês de aulas, os meninos do CTeen passaram a tarde de um domingo no parque Neo Geo do Shopping Internacional de Guarulhos. Eles se divertiram muito nas diversas atrações
eletrônicas oferecidas pelo parque, sempre acompanhados por seu professor, Rabino David Lancry.
Já o grupo das meninas teve uma aula diferente nesse último mês, com
direito a milk shake e batata
frita. Mesmo a sala de aula
não estando disponível na
terça feira, elas foram para
a pizzaria casher com o laptop como material e puderam se preparar espiritualmente para Pêssach.
Venha participar de nossas
aulas você também!

CONTATOS CTEEN
Meninos: R. David Lancry
davelancry@gmail.com / 98889-0328
Meninas: Mariana Lancry
malancry@gmail.com / 98889-1908

VISITA DO ENVIADO ESPECIAL DO GOVERNO AMERICANO IRA FORMAN
O Beit Chabad Central recebeu em 23 de abril a ilustre visita de Ira Forman, Enviado Especial do Departamento de Estado Americano para Monitoramen-

to e Combate ao Antissemitismo. Forman possui 30
anos de experiência em trabalho comunitário judaico
e serviço público, e atuou nos conselhos de diversas
organizações governamentais e judaicas.
O encontro contou
com a presença de
Bridget Trazoff, Vicecônsul para Assuntos
Políticos do Consulado Americano, R. David Weitman, R. Haim
Dichi, além dos Rabinos Shabsi e Yossi Alpern. Foi uma reunião
muito proveitosa para
ambas as partes com
uma importante troca
de informações e experiências.

BC NEWS
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aconteceu

SE NÃO FOSSEM VOCÊS,
DO CHABAD, NÃO HAVERIA
JUDAÍSMO FORA DE ISRAEL
Abaixo, trecho do discurso do Grão-Rabino
Sefaradi de Israel, Rishon LeTzion Yitzhak
Yosef Shlita, em visita ao Beit Chabad Central, quando almoçou com rabinos da comunidade Chabad
O Rishon Letzion R. Yitzhak Yosef Shlita é filho do ex-Grão Rabino
Ovadia Yosef z”l que já havia visitado o Beit Chabad em 1981 e 1984

A

ntes de mais nada, a nossa ligação com o Chabad
não é dos últimos anos. Cresci na rua Elkana, em
Jerusalém; lembro-me ainda criança, quando colocaram a pedra inaugural do bairro Chabad na rua Elkana,
quando começou a florir.
Meu pai, de abençoada memória, era juiz. Ele foi à inauguração e falou palavras de Torá. Lá se encontrava o Rabino
Azriel Zeilig Slonim. Todo dia de manhã após as orações
meu saudoso pai, Rabino Ovadia Yosef ztsa”l, conversava
sobre assuntos de Torá com o Rabino Slonim, um grande
erudito da matéria.
A escola em que estudei, Talmud Torá Yavne, não era chassídica, era Litaí, a aula terminava cedo, às duas da tarde, assim era o costume há cinquenta anos. E aí cada um voltava
para sua casa. O que fazíamos depois das duas horas? Em
Chabad estudavam Chumash, Tehilim e Tanya à noite. Meu
pai mandava eu e meu irmão mais velho, Rabi Yaakov, falecido, e meus outros irmãos, para estudar toda noite em
Chabad. Ano após ano. Escutamos várias reuniões chassídicas, várias Sichot.
Como lhes disse, minha ligação com Chabad vem desde
a minha infância. Também Rabino Shlomo Yossef Zevin,
um dos grandes rabinos Chabad, muito amigo do meu pai,

8

apoiou-o quando ele foi eleito rabino chefe em Israel, em
1973. Rabino Zevin reconheceu a erudição do meu pai e
eles tinham um contato muito grande, muito bom. Apesar
de ser muito mais idoso que meu pai, era seu grande amigo, apoiando-o em suas decisões.
Graças a D’us meu pai tinha também uma ligação muito
forte com o renomado rabino de Chabad, Avraham Chaim
Naê, apesar de ser muito mais velho que ele. Era o rabino
dos sefaradim provenientes de Bukhara – Uzbequistão em
Israel. Ele era mais próximo dos sefaradim do que os próprios ashkenazim.
Portanto, quando o assunto refere-se às medidas na lei judaica, até hoje, os sefaradim fazem conforme a opinião do
Rabino Chaim Naê.
Agora, recentemente, encontraram uma micve nas escavações da Cidade de David, e um arqueólogo não religioso
veio visitar meu pai e disse: “tenho algo a lhe contar: achamos algumas micvaot nas escavações da Cidade de David,
tiramos as medidas do compartimento de água de chuva
lá, e constatou-se que era exatamente de acordo com o
parecer do R. Chaim Naê.
Quer dizer, na época do Segundo Templo não havia micve
conforme o entendimento do Rabino Chazon Ish.

BC NEWS
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O Grão-Rabino conheceu as dependências do Beit Chabad Central e
impressionou-se com as micvaot. Depois discursou e almoçou com
dezenas de rabinos sensibilizados com seu vasto conhecimento, sendo introduzido por R. David Weitman (acima)

Bem-aventurados vocês, que fazem as pessoas voltarem à
religião. Fora de Israel vocês fazem muito mais do que na
Terra Santa. Em Israel há muitas pessoas que se dedicam,
portanto não é tão destacado o seu trabalho, mas fora de
Israel, se não fossem vocês, Chabad, não haveria judaísmo,
e eu falo isso tranquilamente, não porque estou aqui entre
vocês agradando-os com minha fala, mas penso assim realmente. Acredito que o resultado do seu empenho é extraordinário. Abençoados sejam vocês.
Baruch Hashem eles eram grandes estudiosos, também o
rabino de Chabad R. Chanoch Glitsenstein era nosso vizinho, sua esposa era diretora da escola onde minhas irmãs
estudaram, tivemos contato por muitos anos.
Diversas vezes fui ao farbrenguen de 19 de Kislev em Kfar
Chabad e lá falei. Também nos “términos” do estudo de
Maimônides. Mais de 30 vezes já terminaram Maimônides
e eu também era convidado diversas vezes para dirigir algumas palavras.
Sabemos e reconhecemos a atividade de Chabad no
mundo. Estive uma vez na cidade de Praga passando um
Shabat lá. Fiquei preocupado: onde comer, onde me hospedar? Mas havia lá um Beit Chabad, e cuidaram de tudo,
comida, lugar para dormir, tudo, Graças a D’us. Eles tomaram conta de tudo para mim, eu estava tranquilo. Imagine,
Praga! Assim também quando eu estava na Áustria, lá há
um Beit Chabad, bem como na Hungria. Em todos os lugares há um Beit Chabad. Onde há Coca-cola, há um Beit
Chabad, Baruch Hashem.
BC NEWS
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SHAVUOT

Shavuot é o dia do
nascimento e falecimento do Rei David

O REI DAVID
E SEUS ANCESTRAIS

D

avid nasceu em Shavuot, na cidade de Beit Lechem, (no ano 2854 após a Criação), e estava apenas a dez gerações de Yehudá, um dos doze filhos
de Yaacov.
Ele pertencia a uma família que deu a Israel príncipes e
líderes. Um dos mais antigos ancestrais de David, Nachshon, filho de Aminadav, conquistou a fama na travessia
do Mar Vermelho, após a libertação de Israel do Egito. Ele
foi o primeiro a saltar no mar, quando este foi dividido para
o povo de Israel passar.
Desde então, Nachshon foi o mais honrado de todos os
príncipes de Israel. Foi o primeiro a levar suas oferendas

10

ao Mishcan (Santuário), que foi construído no deserto no
ano seguinte.
O bisavô de David, Boaz, foi o décimo Juiz de Israel. Os
Juízes foram os líderes do povo durante o período entre
Yehoshua e o Rei Saul. Boaz governou durante sete anos
e foi um dos maiores eruditos e piedosos homens de sua
geração. Suas propriedades eram muitas, e sua generosidade era famosa.
No decorrer dos anos, as grandes tradições da família nobre foram mantidas pela casa de Ishai, o pai de David. Os
traços mais nobres de todos os seus notáveis e famosos
ancestrais foram concedidos a David.

BC NEWS
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Os salmos de David refletem os variados
incidentes que podem acontecer na vida,
tanto para o indivíduo quanto para toda a
nação judaica

Autor dos Salmos
Não foi como um grande guerreiro ou poderoso rei que David conquistou o amor eterno de nosso povo e de todos os
povos na terra, mas como autor do Livro dos Salmos (Tehilim) – “A Mais Doce Poesia de Israel”.
O Rei David continuou o tradicional estudo da Torá, sendo
o sucessor espiritual do profeta Shmuel. Cercou-se com
um grupo de profetas e eruditos, e juntos estudaram a
Torá. Ele não valorizava os confortos da vida que seu palácio real podia lhe oferecer e, ao contrário de outros reis,
levantava-se de madrugada para rezar e entoar Salmos de
louvor a D’us, o Rei de todos os reis.
Os salmos falam sobre a grandeza de D’us, Sua bondade
e misericórdia; Seu poder e justiça. David abre seu coração
nesses salmos e declara sua confiança mais pura e sincera somente em D’us. Muitos deles são preces e súplicas
ao Criador, a quem o Rei David rezava em tempos difíceis.
Outros contêm bons conselhos, mostrando o caminho da
verdadeira felicidade por intermédio da virtude e do cumprimento dos mandamentos de D’us.
Assim, os salmos refletem todos os incidentes variados
que podem acontecer na vida, tanto para o indivíduo quanto para toda a nação judaica. A história de David, seu exílio,
perseguição, conflitos, e por fim o triunfo, o povo judeu, de
modo coletivo e individual, encontra um exemplo e profecia de sua própria vida. Não é de se admirar que no de-

correr dos tempos o Livro dos Salmos tenha servido como
uma infinita fonte de inspiração, coragem e esperança.
Nem todos os salmos foram compostos pelo Rei David.
Alguns são de autoria de Adam, Shem, Avraham e Moshê.
O Rei David coletou todos e acrescentou os próprios, que
tinha composto por inspiração Divina.
O Livro dos Salmos é dividido em cinco partes, paralelas
ao Cinco Livros de Moshê. Está subdividido em sete partes,
uma para cada dia da semana, e ainda fracionado em 30,
uma para cada dia do mês. Muitos judeus têm como hábito
recitar uma porção dos salmos todo dia após as preces matinais, completando assim os salmos no decorrer de uma
semana ou um mês.

“DAVID, O REI DE ISRAEL VIVE”
David faleceu no Shabat que coincidia com a Festa de Shavuot, no ano 2924 (837 anos antes da era comum). Seu
reinado durou 40 anos: os primeiros sete ele governou em
Hevron sobre a tribo de Yehudá, e os restantes trinta e três
em Jerusalém, sobre todo Israel. Por seis meses, porém,
ele esteve no exílio durante a revolta de Avshalom.
Para o povo judeu, o Rei David não está morto. Sua lembrança vive para sempre em seu Livro de Salmos e na esperança messiânica de Israel. Pois, como nossos Profetas
nos prometeram, Mashiach será um descendente de David, Rei de Israel.
BC NEWS
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assimilação

NUNCA É TARDE PARA VOLTAR

H

á alguns meses, durante uma visita ao interior, liderei as preces do Shabat numa sinagoga da comunidade. Antes dos serviços, o gabai (responsável
pela sinagoga) aproximou-se e pediu-me para fazer uma
prédica. Concordei.
Enquanto abordava a porção semanal da Torá e suas lições
relevantes, falei sobre o Rebe e sua obra na abrangência
do Judaísmo.
Mais tarde, um congregante idoso me abordou. “Quando
você falou sobre o Rebe de Lubavitch, despertou dentro de
mim algumas lembranças especiais,” disse ele, com grande emoção. “Se tiver alguns minutos livres, gostaria de lhe
contar uma história sobre o Rebe que vivi pessoalmente.”
Minutos após eu estava sentado ao lado do cavalheiro, ouvindo atentamente a seguinte história:
Há cerca de trinta anos, eu estava morando em Boston, ativamente envolvido com a comunidade judaica e o grupo
chamado Young Israel. Enviei meus filhos para a escola ju-

12

daica e, quando chegaram à idade de entrar na faculdade,
foram para a Universidade de Boston. Como naqueles dias
muitos judeus religiosos estudavam ali, o campus tinha
uma cozinha casher. Naturalmente, eu não apenas pagava
a elevada quantia da mensalidade, mas também o preço
especial para o programa de refeições casher.
Após vários meses do início do ano escolar, recebi um telefonema surpreendente do meu filho, que decidira ser sincero: como não queria que eu desperdiçasse meu dinheiro
à toa, pediu que eu parasse de pagar pelas refeições casher.
“Já faz várias semanas,” disse ele, “que não tenho sido rigoroso; faço minhas refeições no restaurante comum da
universidade, junto com meus amigos.”
Fiquei chocado. Jamais imaginei o quanto os ventos da heresia estavam soprando na universidade. Percebi que tinha
cometido um grave erro enviando meu filho a um lugar de
risco espiritual. Mas era tarde demais. Ele tinha jogado fora
toda a observância de Torá, e eu estava me sentindo perdido. De empresário ativo na comunidade, eu
tinha me transformado num vaso quebrado.
Um dia, encontrei um conhecido. Notando
pelo meu semblante que algo estava errado,
perguntou se poderia ajudar. Tentei dissuadi-lo, mas como um verdadeiro amigo, ele
insistiu.
Por fim, com grande angústia, contei-lhe sobre meu filho e minhas tentativas de persuadi-lo a voltar ao caminho certo, somente para
descobrir que isso não era mais possível.
Meu amigo exultou. Conheço alguém que
pode ajudá-lo. Você sabe que não faço parte
de Lubavitch, mas estou lhe dizendo que o
Rebe pode ajudá-lo.
Recusei-me a acreditar que após todos os
meus esforços para trazer meu filho de volta ao seu legado, o Rebe de Nova York, que
jamais o tinha visto nem conhecido, poderia
ter sucesso naquilo em que eu falhara. Mas
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Por Rabino Mordechai Berkowitz

Após vários meses do início do ano escolar, recebi um telefonema surpreendente
do meu filho, que decidira ser sincero: pediu que eu parasse de pagar pelas refeições casher: “Já faz várias semanas, que
não tenho sido rigoroso; faço minhas refeições no restaurante comum da universidade, junto com meus amigos”, disse ele

ao ouvir de meu amigo uma série de histórias, concluí que
valia a pena tentar. Mesmo que isso não ajudasse, mal não
faria. Liguei para o secretário do Rebe, marquei uma visita,
e viajei a Nova York.
Cheguei ao 770, a sede Lubavitch, tarde da noite. As pessoas da fila à minha frente estavam ali calmamente, entoando Salmos. A atmosfera tranquila acalmou a tempestade
pela qual minha alma estava passando.
Chegou a minha vez. Entrei na sala do Rebe com muita
empolgação, e após apresentar-me, comecei a relatar todos os tristes detalhes.
O Rebe escutava. Depois que terminei, ele disse: “Você
deve ter cuidado para não perder o contato com seu filho.
Mantenha um bom relacionamento com ele, e nesse meio
tempo, aceite-o como ele é. Ao final, ele voltará.”
Então o Rebe acrescentou o seguinte: “Isso pode levar algum tempo – 18, 20, 22 anos. Mas ele terminará por voltar.”
Embora eu não fosse um chassid de Lubavitch, o jeito de
falar do Rebe, seu tom de voz, me trouxeram serenidade,
e saí da sala certo de que meu filho retornaria à sua família
e à Torá.
No decorrer dos anos seguintes, sempre mantivemos
aberto um canal de comunicação, apesar do fato de ser um
pouco unilateral, pois meu filho não queria voltar para casa.
Isso provavelmente porque ele não queria nos aborrecer
demais.
Então, no décimo oitavo ano, pouco antes de Rosh Hashaná, ele ligou e perguntou se poderia nos visitar. Dissemos
que seu quarto estava esperando, e que ele deveria vir.
Com empolgação, lembrei-me das palavras do Rebe. Meu

filho veio para Rosh Hashaná, foi comigo à sinagoga, e fez
as refeições festivas conosco. A atmosfera estava maravilhosa. Aparentemente, porém, ainda não tinha chegado a
hora para ele retornar completamente, e depois de Rosh
Hashaná ele partiu em paz e voltou para seus compromissos profissionais.
Passaram-se dois anos. Vinte anos depois do encontro
com o Rebe, recebi novamente um telefonema de meu
filho. Foi logo antes de Pêssach, e meu filho pediu para
vir passar a festa conosco, Participou ativamente do Seder,
e ficamos a semana inteira juntos. Fiel às instruções do
Rebe, não o pressionei sobre a observância judaica. Quanto ao meu filho, ele não tocou no assunto.
Pelas nossas conversas, percebi que ele estava progredindo rapidamente na carreira.
Passaram-se mais dois anos, e as palavras do Rebe começaram a soar ainda com mais força. Eu tinha esperado 22
anos por esse momento.
Um dia, meu filho me ligou. Pediu para ver-nos novamente, mas dessa vez ele queria que eu e minha esposa fôssemos à casa dele. Antes que eu pudesse pensar sobre
como manter-me casher ali, ele me atualizou.
Recentemente ele tinha conhecido o emissário do Rebe
em Washington e por intermédio dele tinha começado
a retornar às suas raízes. Lembrando-se do treinamento
para o seu bar mitsvá, ele se tornara o leitor oficial de Torá
no Beit Chabad local.
“Há pouco tempo,” concluiu meu filho, “tornei minha cozinha casher, e agora vocês podem vir sem se preocupar.”
BC NEWS
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com R. AVRAHAM STEINMETZ

JUDAÍSMO DESVENDADO

AS ORIGENS E A EVOLUÇÃO DA TRADIÇÃO JUDAICA
Um curso de seis semanas do Rohr Jewish Learning Institute

O curso JUDAÍSMO DESVENDADO lança uma luz sobre
os mistérios que cercam a interpretação bíblica. Como
sabemos se nossa compreensão é verdadeira? E se for, por
que está sujeita a diferenças de opinião? E com tantas leituras, como sabemos qual delas reflete a intenção original?
Descubra a elegância do “código fonte” sobre o qual a Lei da
Torá é construída. Envolva-se em um debate intelectual e
desafiador baseado em argumentos talmúdicos, e conheça
os bastidores da nossa sofisticada religião.

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

BCNews_maio40_b.indd 14

PREPARE-SE PARA QUESTIONAR
O INQUESTIONÁVEL
TURMA EM PORTUGUÊS:
6 segundas-feiras, às 20h30
de 4 de maio a 15 de junho (exceto 25/5)
TURMA EM INGLÊS:
6 terças-feiras, às 20h30
de 5 de maio a 16 de junho (exceto 26/5)

Av. Paulista, 1793 - auditório
TURMA DIURNA EM PORTUGUÊS:
6 quintas-feiras, às 10h30, início 30/4
no Beit Chabad Central
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Por Dorothea Piratininga

Foto: Betina Hakim

GASTRONOMIA

SUFLÊ DE ABOBRINHA COM QUEIJO
Receita tipicamente sefaradi, este prato é indispensável em Shavuot
INGREDIENTES

PREPARO

w 1 kg de abobrinha tipo italiana
(aprox. 5 médias)

Raspe a casca das abobrinhas com a faca sem descascá-las.

w 1 cebola média picada

até ficar transparente.

w 2 colheres de sopa de óleo

Adicione as abobrinhas, o sal, o açúcar e tampe a panela.

w 1 colher de sopa de manteiga

Cozinhe em fogo baixo por 5 a 10 minutos mexendo de vez em

w sal a gosto

quando até secar, sem deixar que as abobrinhas desmanchem.

w 1 pitada de açúcar
w 1 xícara de chá de queijo mussarela
ralado grosso
w 1 xícara de chá de queijo meia-cura
ralado grosso
w 4 ovos batidos

Pique-as em cubos. Refogue a cebola com o óleo e a manteiga

Se precisar adicione 1/3 de copo de água.
Junte os ovos e o queijo e coloque tudo num refratário
descoberto e asse até dourar.
Sirva em seguida.

RENDIMENTO
5 porções
BC NEWS
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

FELICIDADE NO DIARIO OFICIAL
O Projeto Felicidade foi matéria de destaque no Diário Oficial. O jornal explicou
o que é o Projeto e como funciona. Publicou também sobre os seus efeitos
benéficos no tratamento e na vida das
crianças que combatem o câncer e
para os familiares que as acompanham nesta jornada.
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Projeto Inclusão
Social na Serra

www.inclusaonaserra.org.br

Inclusão
Sã

Social

oL
oure
nço da Serra

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Conhecer a palmeira Juçara, desde seu desenvolvimento, polinização, dispersão até a extração do palmito foi um sucesso entre o grupo da
terceira idade, que trabalhou esse tema no mês
passado no sítio. Por essa razão, o mesmo tema
foi apresentado aos alunos da rede pública de S.
Lourenço da Serra, no contraturno escolar. Posteriormente, em sala de aula, as crianças complementaram as atividades iniciadas no sítio.
O consumo racional de água também foi abordado por meio de uma história que ensina os jovens
a utilizar esse recurso com parcimônia. Ao final,
eles encenaram uma peça teatral sobre o tema.

Reforçando na escola os assuntos ensinados no sítio

UTILIDADE PÚBLICA
APRENDENDO COM ARTE
As crianças e adultos jovens portadores de necessidades
especiais da cidade de Juquitiba utilizaram tinta guache,
papel picado e sementes para expressar o que aprenderam sobre a flora do sítio com a educadora ambiental
Clélia Rossi.

A Prefeitura de S. Lourenço da Serra declarou, em
fevereiro deste ano, a Associação Israelita Brasileira
Beit Chabad do Brasil Entidade de Utilidade Pública
Municipal.
Além de conferir credibilidade à instituição, esse título representa o reconhecimento dos relevantes
serviços sociais prestados pelo Beit Chabad Central
à sociedade local.
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UMA PITADA DAS TRÊS DATAS ESPECIAIS DO MÊS DE MAIO
PêSSACH SHENI
Um ano após o êxodo do Egito, o povo judeu
fez a oferenda de Pêssach. Mas nem todos
puderam realizá-la. A escritura relata: “Havia alguns homens que estavam ritualmente
impuros (pelo contato com mortos) e incapazes
de preparar a oferenda de Pêssach naquele dia. Aqueles
disseram: ‘Por que deveríamos ser privados de fazer a
oferenda a D’us no seu tempo marcado entre os filhos de
Israel?’ Moshê respondeu: ‘Aguardem, e eu ouvirei o que
o Senhor ordenará a respeito de vós’. D’us falou a Moshê:
‘Se qualquer pessoa de vós ou de vossas gerações futuras estiver ritualmente impura ou numa jornada distante,
ainda assim fará a oferenda de Pêssach. Deverá efetuá-la

no décimo quarto dia do segundo mês’...”
É dada uma nova oportunidade àquele que não ofereceu
o sacrifício de Pêssach no tempo certo – 14 de Nissan –
para fazê-lo no dia 14 de Iyar, data denominada de Pêssach Sheni, na qual costuma-se, hoje em dia, comer um
pedaço de matsá.
Uma lição clara de Pêssach Sheni é que a pessoa nunca
deve perder a esperança. Nas palavras do Rebe anterior:
“A idéia de Pêssach Sheni é de que ‘nada é irrecuperável’;
sempre podemos retificar nosso comportamento. Mesmo alguém que estava ritualmente impuro ou ausente
numa jornada distante – mesmo que voluntariamente –
pode reabilitar-se.”

LAG BAôMER
Lag Baômer é o yahrtzeit (aniversário de falecimento) de Rabi Shimon bar Yochai, um dos mais
notáveis sábios do Talmud. É famoso como autor do Zohar, o texto fundamental da Cabalá, que
nos ensina sobre o misticismo judaico. Foi naquele dia,
seu último dia, que ele revelou o segredo dos segredos
que iluminaria nosso mundo com tanta clareza e detalhes como jamais ocorrera antes.

SHAVUOT
Seguindo-se a Pêssach – a festa de
nossa libertação, vem Shavuot – a
festa do recebimento da Torá. Os dias da
Sefirá (contagem do ômer), que começam no
segundo dia de Pêssach e findam na véspera de
Shavuot, ligam estes dois festivais.
Várias lições significativas podem ser aprendidas, entre
as quais chamarei a atenção apenas para uma:
Nossos Sábios nos contam que, quando Moshê estava
prestes a liderar os filhos de Israel para fora do Egito, contou-lhes da promessa de D’us em entregar a Torá logo
após Seu povo amado ser libertado da escravidão. Imediatamente lhe perguntaram quando aconteceria esse
dia feliz e Moshê respondeu que no quinquagésimo dia.
18

Há diferentes motivações para ocultar as coisas. Rabi Shimon precisava de permissão do Alto para revelar aquilo
que revelou. O mundo não estava preparado para as verdades fortemente cegantes da Cabalá até aquela época.
Portanto nos alegramos porque o mundo chegou ao ponto de ter um mestre como Rabi Shimon, a quem D’us confiou a tarefa de abrir os portões do misticismo.
Neste Lag Baômer, celebre a revelação do seu segredo!

Os filhos de Israel iniciaram então a contagem desses
dias: “Passou um dia, passaram-se dois, três...” e assim
por diante, aguardando ansiosamente o quinquagésimo
dia. Entenderam que não poderia haver uma verdadeira
autonomia – liberdade de qualquer tipo de opressão externa e a libertação de suas próprias tendências malévolas – a não ser através das leis que somente o Criador de
toda a humanidade, poderia fazer.
Não surpreende portanto, que estivessem tão ávidos por
receber a Divina Torá, contendo todas aquelas leis extraordinárias para orientá-los, e a todo o mundo.
Lembremo-nos também de que não poderemos ser verdadeiramente livres, nem dignos de tal liberdade, se não
assumirmos a observância e cumprimento de tudo o que
D’us nos ordenou em Sua sagrada Torá.
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Qual foi o seu primeiro contato com o judaísmo?
Uma grande oportunidade surgiu na época da faculdade.
Consegui uma bolsa em uma universidade americana para um ano de intercâmbio no estado de Indiana. Embarquei sem ter a menor ideia das consequências que essa
viagem traria. Alunos novos vinham de toda a parte, mas
um deles impactou de uma forma marcante: um argentino chamado Leandro Bucay. Pude observá-lo no dia-a-dia
em seu processo de teshuvá. Essa aproximação me fez
aprender bastante sobre judaísmo e embora eu estivesse
me empenhando em minha crença como cristão, parecia
que nunca conseguiria encontrar o mesmo grau de elevação espiritual dele. Vi que em cada momento de seu dia
D’us estava envolvido.
O que isto gerou em você?
Ao retornar ao Brasil, continuei como professor na igreja.
Muitas dúvidas começaram a surgir não só na minha cabeça como também nas dos alunos. Renunciei ao cargo e
resolvi estudar por conta própria. Certa noite varri o novo
testamento e o Tanach para ver se faziam sentido. Ao final, desmoronava uma fé de 24 anos que me sustentava.
Descobri que não sabia mais quem eu era e se D’us escutava minhas orações. Durante seis meses fiquei deprimido até que me lembrei do judeu de Indiana: as respostas
só poderiam estar no judaísmo.
Foi quando resolveu tornar-se judeu?
Quando você descobre o caminho que deseja seguir, não
existe obstáculo que o detenha. Queria fazer o procedimento correto, com uma conversão ortodoxa, não me importando com as dificuldades que viriam. Após entrevista

ARIEH LEV CISTIA

Quem é Carlos Del Cistia e quem é Arieh Lev?
O Carlos nasceu em Santos em uma família evangélica
super envolvida com a igreja onde eu era professor ao
mesmo tempo que cursava a faculdade de publicidade.
Arieh Lev nasceu em Bnei Brak, após um processo de
conversão. Aprendi que o nome de um convertido tem
que estar ligado ao nome Avraham. Um rabino de Yerushalayim achou interessante a escolha de meu nome
judaico e explicou que a guematria de Arieh Lev equivale
a 248, o mesmo valor de Avraham. Arieh Lev (Coração de
Leão) representa essa nova vida que assumi.

Foto: Betina Hakim

7perguntas

com os rabinos do Beit Din, mergulhei em estudos e na
prática judaica, realizei provas orais e escrita até chegar à
minha conversão oficial em Bnei Brak em 2009. Embora
feliz, ainda me sentia como um convertido. Por isso decidi
largar meu emprego em uma agência de marketing para
estudar em Israel na Yeshivá Mayanot. Embarquei para ficar um ano, mas acabei ficando três. O estudo foi incorporado em minha essência e isso mudou tudo, fez me sentir
como se tivesse nascido judeu.
Por que Chabad?
Chabad se preocupa com o próximo, enxergando o valor
de cada um sem julgá-lo pelo seu nível religioso ou intelectual. O chassid Chabad não somente cumpre suas
obrigações mas o faz da melhor forma possível, embelezando as mitsvot.
Como se sente?
Agradeço a D’us pela força que me deu durante todo esse
processo e por ter me ajudado a despertar esse amor tão
grande e esse desejo tão forte de me aproximar Dele. A
vida sem judaísmo torna-se vazia e sem sentido... Todos
buscam um significado e eu encontrei o meu.
Qual é seu trabalho no Beit Chabad Central?
Ao retornar da yeshivá em 2012, comecei a frequentar o
minyan e o colel do Beit Chabad. O Rabino Alpern me
convidou para trabalhar no final de 2014. Faço contato
com famílias judias do bairro para saberem de nossa existência e da importância de fazer parte de uma comunidade. Estamos de portas abertas para recebê-las.
BC NEWS
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tsivot hashem
CHOL HAMOÊD PÊSSACH COM O TSIVOT
HASHEM
Mais de trezentas pessoas vieram se divertir na
Cidade das Crianças em Chol Hamoêd Pêssach.
Os passaportes vendidos a preço promocional
foram negociados para que as crianças pudessem mais uma vez aproveitar os atraentes
brinquedos ao máximo o dia todo. Um salão foi
reservado especialmente para que as famílias
pudessem comer seus lanches trazidos em um
ambiente tranquilo e confortável. Os 12 pessukim foram recitados, foi organizado minyan
de Minchá e música judaica era ouvida nos altofalantes o dia todo. A parceria entre o parque e
o Tsivot Hashem atrai a comunidade e pessoas
que moram em outros países e que vêm visitar
e celebrar Pêssach ao lado de seus familiares.
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O VELUDO VERMELHO

Y

itzchak era um próspero comerciante. Ele e sua esposa tinham uma loja, onde se
revezavam vendendo tecidos. Enquanto ele cuidava do comércio, ela se encarregava dos afazeres domésticos, e ele aproveitava cada minuto do seu tempo livre
para estudar Torá.
Todos os anos ele viajava até Leipzig, na Alemanha, para comprar mercadorias na feira de
produtos de tecelagem mais antiga da Europa, famosa até os dias de hoje.
Certa vez, ele errou a data e chegou à cidade com dois dias de antecedência. Mas ele não
se aborreceu: “Vou aproveitar o tempo para estudar”, pensou ele, já se dirigindo à casa de
estudos mais próxima. Uma vez lá dentro, Yitzchak ficou tão absorto em suas leituras que
nem sentiu o tempo passar. Quando deu por si, já havia se passado quase uma semana.
“Oh! Hoje é o último dia da feira!” – exclamou ele, e já saiu correndo.
Lá chegando, ele foi de barraca em barraca procurando por tecido, mas já estava tudo
vendido. A única mercadoria que restou eram três enormes peças de veludo vermelho.
Yitzchak não pensou duas vezes: arrematou tudo e rumou para casa.
No caminho de volta, ele pensava: “Vou vender tudo. Só preciso ter fé em D’us”.
“Yitzchak, o que você fez? Quem vai querer comprar tanto veludo vermelho? E agora é
só isso que temos para vender” – desesperou-se a esposa ao ver aquela montanha de
veludo vermelho.
“Só precisamos ter fé em D’us. Ele nunca nos abandonou”.
O tempo foi passando, e ninguém queria comprar veludo vermelho. E como não havia
outra mercadoria, os fregueses saiam de mãos abanando.
“Yitzchak, o que vamos fazer? Nosso dinheiro já está acabando!” – inquietava-se sua esposa.
“Só precisamos ter fé em D’us. Ele nunca nos abandonou” – respondia ele, serenamente.
Certo dia, um emissário do rei entrou na loja procurando por veludo vermelho.
“Se eu tenho veludo vermelho? Sim!” – exlamou Yitzchak.
“Será que você tem o suficiente? O rei mandou redecorar o palácio e vai precisar de muitos metros de veludo vermelho para as novas cortinas.”
Yitzchak tinha a quantidade exata de que o rei precisava, e o mensageiro levou
tudo, pagando um bom dinheiro por ele.
“Só precisamos ter fé em D’us. Ele nunca nos abandonou”, repetiu Yitzchak.
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Labirinto

Ilustrações: Caio Borges

Ajude
Yitzchak a
encontrar
o tecido

Solução na página 27
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Aproveite a estrutura do sítio
R$20 a partir de 5 anos
24 Entrada
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A PARASHÁ NA CABALÁ – MAIO

ACHRÊ
A Torá e os mandamentos são infinitos, pois têm sua fonte no Infinito. Quaisquer que sejam os
motivos ou lições que possam ser conectadas a um mandamento, deve ser lembrado que eles
não exauram o completo significado e o conteúdo daquele mandamento em particular.

KEDOSHIM
“Não deves te voltar aos ídolos sem valor.” Aquilo que você olha o afeta mais do que poderia
pensar. Porque tudo aquilo que seus olhos contemplam se apegam à sua alma e causam nela
uma profunda impressão. Se você tiver o cuidado de olhar somente para coisas que conduzem
à moralidade, sua alma se beneficiará imensamente.

9
Maio

EMOR

Rashi interpreta este versículo como uma instrução “para advertir os adultos sobre a educação de seus filhos”. A palavra hebraica le-hazhir (“advertir”) está relacionada com a palavra
zohar, que significa “iluminação”, procure iluminar o caminho de seus filhos.

16
Maio

BEHAR
A mensagem geral do Ano Sabático é a anulação da noção de dualismo entre matéria e espírito.
A Torá nos ensina que não deve haver separação entre o espiritual e o material; que não deve
haver nenhuma área na natureza ou na vida humana da qual D’us possa ser excluído.

BECHUCOTAI
Quando cumprimos os mandamentos, isso amplia os canais para recebermos as bênçãos de
D’us, incluindo visão e entendimento mais profundos para enfrentar problemas e optar pelas
decisões e julgamentos corretos.

23
Maio

BAMIDBAR
Busque seu interior, e o que há de profundo dentro de você. Procure a espiritualidade que
há em tudo ao seu redor, a alma do universo. Encontre e traga à luz a Divindade que anima
e permeia o mundo!

30
Maio

NASSÔ
A Torá e suas leis vêm de D’us, que é Infinito. Consequentemente, não há limite para a devoção e
júbilo com os quais você pode cumprir a vontade de D’us. É por isso que sempre há espaço para
crescimento em todas as questões de bondade e santidade na experiência diária da Torá.

A!
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ma situação de troca de

TERRORISMO

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

Nestes tempos em que o terrorismo é um tema frequente, qual o
tratamento recomendado pela Torá do ponto de vista espiritual?
Por Rabino Shamai Ende
Enquanto houver terroristas, devemos agir conforme as
escuridão”.
instruções da Torá, transmitidas pelo Rebe: somente proO Rebe lançou também uma campanha mundial para difissionais de segurança pública e de inteligência devem
vulgar e ensinar a toda humanidade as sete leis noéticas.
lidar com a questão, sem motivações políticas ou outros
Essas regras, que foram entregues por D’us a Moshe no
interesses, visando apenas a integridade dos cidadãos. O
Monte Sinai, devem ser cumpridas por todas as nações,
esforço principal deve ser voltado para erradicar o terroriscom o intuito de aumentar atos de bondade e caridade no
mo de forma geral.
mundo, garantindo, assim, a convivência em harmonia e
O rei David nos ensina em seu Salmo como enfrentar esses
paz entre os homens. O Rebe frisou que essa divulgação
inimigos covardes: “Da boca de bebês e lactentes estabepor si só traz ao ser humano um comportamento digno,
lecestes forças, por causa dos Teus atormentadores, para
mesmo antes de ser levado à prática. Essa é a única sosilenciar inimigo e vingador”. O Rebe
lução plausível para dizimar a violência,
O
Talmud
afirma
que
as
fornos explica este versículo dizendo
as guerras, a inveja e todos os outros víque o estudo da Torá por crianças peças do bem têm muito mais cios negativos da humanidade.
quenas tem a força de aniquilar nosAtualmente somos testemunhas de
poder do que as do mal. como uma campanha de terrorismo
sos oponentes.
A diferença entre inimigo e vingador
Portanto, com certeza uma em países ocidentais consegue alistar
é muito relevante. O primeiro age
tantas pessoas. O Talmud afirma que
campanha para expandir no
de forma aberta, sendo facilmente
as forças do bem têm muito mais pomundo a luz Divina terá uma der do que as do mal. Portanto, com
identificado. Assim, é mais fácil também defender-se dele, pois sabemos
imensa influência sobre to- certeza uma campanha para expandir
onde se encontra. Diferentemente,
no mundo a luz Divina terá uma imensa
das
as
nações
o vingador atua em surdina, sendo
influência sobre todas as nações e trará
necessária uma ação de inteligência
a tão almejada paz de que precisamos.
para detectá-lo. A única receita garantida para nos proteEstas são as sete leis noéticas que devemos divulgar para
germos desses opositores é apelar à proteção Divina, pois
todas as nações:
o “Guardião de Israel não cochila nem dorme”. Isso é al1. Acreditar em um D’us único – a proibição de idolatria.
cançado por meio do estudo da Torá, principalmente de
2. Não blasfemar contra D’us – honrar a D’us.
crianças pequenas, o “sopro que não tem pecados”, conforme chamado por nossos sábios. Esse alento transpassa
3. Não cometer homicídio.
todos os obstáculos e atinge as Alturas evocando o amparo
4. Não manter relações incestuosas – não cometer adulCelestial.
tério.
Para acabarmos com a escuridão, não adianta guerrear
5. Não roubar.
contra ela; acendendo uma pequena luz conseguimos
6. Não se alimentar de carne de um animal, que dele foi
com muita facilidade dissipá-la. Esse ensinamento foi
retirada quando ainda vivo.
transmitido ao mundo pelo Rebe: “Somos ‘trabalhadores
7. Estabelecer tribunais justos e honestos. Praticar atos
diurnos’. ‘Dia’ quer dizer ‘luz’. Nosso trabalho é iluminar o
de bondade e caridade.
mundo com a luz da Torá, e um pouco de luz dissipa muita
26
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NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo nascimento de Moshe, filho
de Sheina Rivka e R. Shimon Shur. Mazal tov
também aos avós, R. Sholom Ber e Sara Gourarie
e R. Yossef Yitschak e Rivka Shur
w Mazal tov pelo nascimento de Pinchas Rafael,
filho de R. Mendi e Dvora Levy. Mazal tov também
aos avós, R. Chaim e Miriam Ossowiecki e
R. Avraham Reuven e Yael Levy
w Nasceu Iossef Zindel, filho de Andrea e Dudi
Klein. Parabéns também aos avós, Olgui e Rahmo
Dayan e Olga e Leon Klein e bisavós, Stella e
Henrique Michaan
w Parabéns a David Breslauer pelo seu Bar
Mitsvá. Mazal tov também aos pais Benno e
Michele Breslauer
w Noivou Chaia Mushka e Chaim Ysroel, filhos
de R. Shamai e Chana Ende e R. Zushe e Ethel
Winer. Mazal Tov!

w Nasceu Adi Mazal, filha de
Dani e Alice Kindi Cynamon.
Parabens também aos avós Jaime
e Eliana Cynamon e Salim e Desirée
Kindi
w Mazal tov pelo nascimento de
Menachem Mendel, filho de Chana e Dovber Litvak.
Parabéns também aos avós, R. David e Rose Naparstek
e Alexander e Lea Litvack
w Parabéns pelo noivado de Felipe Zveibil Fisman e
Montse Grinspun, filhos de Livia e Julio z”l Fisman e
Ester e Pessach Grinspun
w Nasceu Yossef Itzchak, filho de Cíntia e Henrique
Souccar. Parabéns também aos avós Therezinha e
Eugenio z”l Davidovich e Eli e Miriam Souccar
w Mazal tov pelo nascimento de Shoshana Malka, filha
de Chaya e R.Nissim Forma. Parabéns também aos
avós, R. Avraham e Sarah Steinmetz e R.Yehoshua e
Carolina Forma e bisavós, Ruby Dodo e R. Shabsi e
Yael Alpern

ANIVERSÁRIOS*
MAIO
Yedidia Michaan
Abraham Chachamovits
Iacov Maltz
Gabriel Goldenberg
Ernesto Kogan
Ricardo Sasson
Dov Pomeroy
Arie Leib Brand
Shmuel Perman
Andre Rosenthal
Flávio Derdyk
Riccardo Rubinsztain Talassi
Max Buchsenspaner
Ivo Koschland

13 Iyar
15 Iyar
18 Iyar
18 Iyar
19 Iyar
20 Iyar
27 Iyar
27 Iyar
27 Iyar
27 Iyar
29 Iyar
29 Iyar
1 Sivan
2 Sivan

2 mai
4 mai
7 mai
7 mai
8 mai
9 mai
16 mai
16 mai
16 mai
16 mai
18 mai
18 mai
19 mai
20 mai

Ariel Azulay
Daniel Yagodnik
Aaron Torres
Mendy Steinmetz
Felipe Zveibil Fisman
Sérgio Kruglenski
Avrumi Brand
Sergio Vaie
Yossef Catach
Dor Leon Attar
Eli Fichmann
Alan Louis
Alex Feuerwerker

2 Sivan
5 Sivan
5 Sivan
5 Sivan
6 Sivan
7 Sivan
11 Sivan
11 Sivan
12 Sivan
12 Sivan
12 Sivan
13 Sivan
13 Sivan

20 mai
23 mai
23 mai
23 mai
24 mai
25 mai
29 mai
29 mai
30 mai
30 mai
30 mai
31 mai
31 mai

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

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

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

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

16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *

9:30 Yakov Nurkin
Guemará *

18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

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

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 *

CURSO PREPARATÓRIO de CASAMENTO
para noivos e noivas

19:00 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico

Informações com R. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br

19:15 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde
20:00 Yakov Nurkin
Tanya

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

SEGUNDA-FEIRA
10:30 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **

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

corrente de salmos
A cada mês, dezenas de mulheres juntam-se
virtualmente para a Corrente de Salmos. A
Corrente acontece uma vez ao mês, no Shabat
que antecede Rosh Chôdesh, o primeiro dia do
mês judaico. As próximas leituras acontecerão no Shabat
16 de maio.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

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

AULAS SEMANAIS

Identidade Judaica
Mística e Cabalá
Moral e Ética
Porção Semanal
Talmud

11:30 Sarah Steinmetz
Ética dos pais **
18:30 David Lancry
CTeen para meninos
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
20:30 Avraham Steinmetz
Judaísmo desvendado (em português) ***
Banco Daycoval (exceto 25/5)
21:00 Shamai Ende
Sabedoria do Rebe (residência de casais)
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TERÇA-FEIRA
8:30

Yossi Alpern
Histórias do Talmud **

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

SEXTA-FEIRA

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

7:45

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

7:45 Elimelech Katz
Guemará /Shiur Klali *

11:15 Dovber Nurkin
Salmos **

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

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

19:15 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

12:30 Avraham Steinmetz
Lunch & Learn – Faria Lima

SHABAT

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 Avraham Steinmetz
Judaísmo desvendado (em inglês) ***
Banco Daycoval (exceto 26/5)

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

8:45 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (principiantes) *
8:45 Shamai Ende
Discursos esotéricos em alto nível (avançado) *
11:00 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da manhã
12:30 Shabsi Alpern
Reunião chassídica pós orações da manhã
13:15 Shamai Ende
Empolgação espiritual *

20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *

16:15 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

QUARTA-FEIRA

17:15 Israel e Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças

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
10:30 Avraham Steinmetz
Judaísmo desvendado (em português) ***
Beit Chabad Central
17:00 David Lancry
Aula individual de Bar Mitsvá *

17:30 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas
17:30 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
Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com
Rab. Guershi A. Goldsztajn: guershiavi@msn.com
Rab. Shamai Ende: yeshivalubavitch@uol.com.br
Rab. Shabsi Alpern: rabino@chabad.org.br
Rab. Yacov Nurkin: jorge.nurkin@gmail.com
Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br
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A VISÃO DO REBE

A organização da
comunidade
Abordagem convencional:
Comunidades contratam rabinos,
professores etc., para atender às
suas necessidades religiosas. O rabinato é uma carreira de muita responsabilidade.

A abordagem do Rebe:
Uma família muda-se para uma
cidade e assume um compromisso para toda a vida, de servir às necessidades da população judaica local. O rabino e sua
esposa não são contratados
pela comunidade – eles criam a
comunidade.

Fato:
Até hoje, aproximadamente
4 mil famílias de “emissários” fundaram ou revitalizaram milhares de comunidades judaicas em 84 países no
mundo todo.
Fonte: chabad.org / ilustrações: Caio Borges
30
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COLEL ESTHER ALPERN
Venha estudar conosco!
O Colel do Beit Chabad Central disponibiliza um plano particular para os interessados, no horário que for mais conveniente
e sem custo algum.

Prepare junto com os rabinos do Colel o
seu plano de estudos, com opções como
Talmud, Chassidut, Chumash, Filosofia Judaica ou outra área de seu interesse.

O Colel oferece também aulas, tais como:
w Rambam com R. Yacov Nurkin
w Ein Yacov com R. Yossi Alpern
w Parashá da Semana com R. Dubi Nurkin
w Halachá com R. Shamai Ende
w Aulas para jovens com R. Eliahu
Stiefelmann

Aberto de domingo a 5ª feira, das 8h às 12h e das 16h às 20h30
MAIS INFORMAÇÕES: Rabino Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com / 94764-1133
Rabino Dubi Nurkin: chocoblank@hotmail.com / 99296-9303
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17

10

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

13 SIVAN

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Velas após 18h05

31

24

1º dia de Shavuot
Leitura dos 10 Mandamentos

6 SIVAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

28 IYAR

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

3

26

Festa de Lag Baômer
no sítio

21 IYAR

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

Pêssach Sheni

14 IYAR

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

7 IYAR

DOMINGO

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Término 18h05

2º dia de Shavuot
Yizcor

7 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

25

18

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

8 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Rosh Chôdesh

Véspera de Rosh Chôdesh

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

23 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

16 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

1 SIVAN

11

4

27

9 IYAR

TERÇA

29 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

22 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

15 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

8 IYAR

SEGUNDA

MAIO 2015

26

19

12

5

28

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 14h30

9 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 14h30

2 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 14h30

24 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Festa de Lag Baômer

Chá da Tarde 14h30

17 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 14h30

10 IYAR

27

20

13

6

29

QUARTA

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

10 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

3 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

25 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Lag Baômer

18 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

11 IYAR

28

21

14

7

30

QUINTA

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h08
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

11 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h10
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

4 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h12
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

26 IYAR

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h16
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

19 IYAR

Shacharit 8h05
Velas até 17h20
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

12 IYAR

8

1

29

22

15

SEXTA

Término 18h04

Pirkê Avot 1

Shacharit 9h30
Minchá 16h55

Parashá Nassô

12 SIVAN

Velas após 18h05
Noite de estudos

Pirkê Avot 6

Shacharit 9h30
Minchá 16h55

Parashá Bamidbar
Véspera de Shavuot

5 SIVAN

Término 18h08

Pirkê Avot 5

Shacharit 9h30
Minchá 16h55

9

2

30

23

16

Abençoamos o mês de Sivan

Tehilim
Parashá Behar/Bechucotai

27 IYAR

Término 18h11

Pirkê Avot 4

Shacharit 9h30
Minchá 17h

Parashá Emor

20 IYAR

Término 18h15

Pirkê Avot 3

Shacharit 9h30
Minchá 17h05

Parashá Acharê/Kedoshim

13 IYAR

SÁBADO

