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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES
BARBA E CHAPÉU PRETO:
ASSUSTA?
Você já reparou o que acontece quando um religioso, de barba e chapéu, passa em uma das calçadas de seu bairro? Muitos se voltam para olhar,
comentam baixinho: “Que calor, olha a roupa
dele!” ou “De que século ele saiu?” As pessoas muitas vezes ficam assustadas, intimidadas
e se mantêm a distância.
Esses estranhos seres de nosso tempo entraram
na vida de milhares: do Nepal à Tailândia, do Congo à Sibéria, em incontáveis locais exóticos, essa
embalagem do judeu religioso se replica. Mas eles
não se afastam, ao contrário: estão em todo lugar
para interagir e aproximar os mais distantes.
Desses mensageiros que habitam quase todo o
planeta, será que o invólucro diz tudo sobre eles?
Hoje o Chabad soma milhares de emissários no
mundo todo.
Em um laboratório da NASA um cientista que pesquisava vidas em Marte foi capaz de descobrir o
sentido de sua própria vida após contato imediato
com um desses ETs.
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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

Procuram-se: Mestres e Amigos
Rabi Joshua ben P’rachya ensinou na Mishna (Ética dos Pais 1:6): “Proporcione a
si mesmo um mestre; adquira para si um amigo e julgue toda pessoa favoravelmente”.
Quando alguém se encontra numa situação na qual tem de tomar uma decisão
importante, certamente vai “mastigá-la” ou “ruminar” sobre ela durante algum
tempo. Mas inevitavelmente, quaisquer pensamentos ou opiniões que estejam
na cabeça daquela pessoa virão à tona em alto e bom som, tornando impossível
decidir objetivamente.
No entanto, se uma pessoa levar a sério o ensinamento de Rabi Joshua, vai encontrar um “mestre”, alguém que respeite e cuja opinião valorize. Um mestre não
é um amigo cujo conselho pedimos e quando não gostamos da recomendação
a ignoramos. Um mestre, ou rav, no hebraico original, é alguém cuja sabedoria e
conhecimento dos ensinamentos da Torá orientam seu conselho, alguém que vai
adequar seu parecer à natureza e caráter da pessoa, e à situação em particular.
Consultar um mestre ao tomar decisões que afetam sua qualidade de vida permitirá que a pessoa chegue a conclusões que sejam aceitáveis para si mesma,
agradáveis àqueles que a cercam e a D’us.
Vale a pena notar que Rabi Joshua foi um nasi, um líder do povo judeu. O fato de
ter sido Rabi Joshua o autor desse conselho, isso nos ensina que mesmo alguém
de estatura muito alta, bem instruído e que tenha até atingido o cume da perfeição humana, deveria ter a humildade de procurar um professor ou um mestre.
Rabi Joshua também nos recomenda “adquirir um amigo”. Os ensinamentos judaicos falam sobre a importância da amizade e insistem para que nos envolvamos nesses relacionamentos.
Diferentemente de um mestre, um amigo é um companheiro, alguém no nosso
próprio nível que pode partilhar as dificuldades e tribulações da vida conosco.
As palavras hebraicas para “adquirir” também podem ser entendidas como “comprar”. Rabi Joshua não está sugerindo que “compremos” nossos amigos. Ao contrário, deveríamos saber que mesmo se tivermos de sair do nosso caminho, devemos fazê-lo para alimentar as amizades.
Seja mestre ou amigo, uma outra pessoa nos ajudará a entender nossas ruminações e cogitações mais pessoais, permitindo-nos realmente “mastigar” o assunto
em questão de maneira mais objetiva.

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
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H30
w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.
w Todos são bem-vindos, independentemente de
afiliação, conhecimento ou nível de observância.
w Anunciamos as páginas com frequência.

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH
w Marly Wolk e Renata Ferman (yahrtzeit de David ben
Itschak e Avraham ben Mordechai)

w Famílias Mandelman e Kuperman (yahrtzeit de Nathan
benTuvia e Yechiel ben Tsvi Ari)

w Família Berenstein (término do shive em nome de
Regina, Rivka Lea bat Pinchas)

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

w Família Forma (nascimento da filha Shoshana Malka)

w Bufê de kidush oferecido após os serviços.

w Paulo Aronson (yahrtzeit do pai Shimon)

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

w Peter Breuer (yahrtzeit do pai Shmuel ben Yeshaiahu)

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.

w Mariane Zuquim (yahrtzeit de Tsvi ben Mordechai)
w Luis Steinecke (yahrtzeit do pai Israel ben Avraham)
w Família Ossowiecki (casamento do filho Shneor Zalman
com Faygie)

w Família Torres (aniversário de Aron)

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.

Costumamos associar a luz
a saúde e felicidade. Mas agora
que estamos no inverno, parece
que ela está escondida em
uma fonte misteriosa que nos é
inacessível.
Mas podemos empreender uma
viagem em busca dessa luz.
Basta acordar pela manhã, agradecer a D’us por mais
um dia e pedir-Lhe que nos revele esse tesouro. Então
percebemos que ele estava ali o tempo todo, esperando para ser revelado, instalado por D’us dentro de cada
um de nós desde que nascemos.
Todas as estações de nossa vida são iluminadas pela
luz que jamais deixou de brilhar: nossa neshamá.
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

AMOR AO PRÓXIMO
Por intermédio do Projeto Lev, a pré escola Or Menachem foi visitar no mês de maio a Casa de Repouso do
Brooklin. As meninas do jardim II cantaram algumas
músicas sobre Ahavat Israel – amor ao próximo – e distribuíram desenhos de própria autoria realizados com
muito capricho!

SINTONIA
A mais nova voluntária do Projeto Lev, Perla Gil (à direita),
começou a visitar nossa querida Ethel Gomberg há menos
de dois meses. Como mostra a imagem acima, as duas tiveram uma sintonia imediata e parecem se conhecer há anos!

As professoras Renata Khafif e Ethel
Brand acompanharam a visita que
ocorreu nos dias
de Sefirat Haômer,
reforçando assim
o aprendizado do
tema de Ahavat Israel na prática.
Os residentes ficaram muito felizes e
emocionados.

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

BC NEWS
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aconteceu
chá da tardE

Convivência na Maturidade

A contadora de histórias Perline Mosseri, filha de uma das
frequentadoras das tardes, Henriette Nacson, participou
de uma atividade no final do mês de abril. Ela também
trouxe seu marido, o cantor Solly Mosseri, para aquecer
os motores com algumas músicas judaicas. A tarde foi
animadíssima! Na foto ao lado, Henriette rodeada por sua
filha Perline (à esquerda), irmã e netas.

Lag Baômer foi o tema da palestra proferida pelo Rabino
Daniel Eskenazi que falou sobre a história, significado e
como celebrar essa data. O encontro teve também momento musical com Einat, que entoou algumas canções
judaicas em ritmo de Música Popular Brasileira.
A apresentação de Einat foi enriquecida com o acompanhamento do músico Diego com seu violão.

Com a aproximação de Shavuot o Rabino Yossi Alpern
abordou pontos interessantes sobre o casamento histórico entre D’us e o povo judeu na outorga da Torá, celebrada
nesta festa. Um lanche típico de Shavuot foi servido.

No dia 13 de maio o odontologista Mayer Beinish (foto
à esquerda) proferiu uma palestra em que abordou um
tema interessante: a “Reabilitação Oral com Foco em Implantodontia”. Ele explicou como são realizados os tratamentos e falou sobre os cuidados a serem tomados em
cada caso. O dentista distribuiu kits de higiene oral (fio
dental, pasta e escova de dente) entre as participantes.
Mayer atende em S. Paulo e Rio de Janeiro.

BEIT CHABAD RECEBE CÔNSUL ADMINISTRATIVO DROR YEHEZKEL
O novo Cônsul Administrativo de Israel,
Dror Yehezkel (à esquerda da foto), realizou uma visita cordial ao Beit Chabad
Central, acompanhado por Allan Berkiensztat, da embaixada de Israel, e foram recebidos pelos
rabinos da entidade.
6
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LAG BAÔMER NO BEIT CHABAD CENTRAL
O Beit Chabad Central reuniu famílias e amigos no pátio da sinagoga para celebrar Lag Baômer. Uma fogueira foi acesa no centro
e as pessoas puderam dançar em torno dela, com música para
comemorar a festa. Foram servidos sanduíches de metro, batatas
fritas, milho e ovos cozidos coloridos, bolos e bebidas.

BC NEWS
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Shabaton
Cteen

aconteceu

B”H

Rio de Janeiro

Saída: 4 de junho
Retorno: 7 de junho
Mais detalhes com o
Rabino de sua Sinagoga

8

de 13 a 17 anos
Vagas limitadas
Faça já sua reserva!
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aconteceu
RELACIONAMENTOS, SHAVUOT E TIRAMISÙ
Uma programação especial atraiu mais de trinta mulheres dia 19 de maio no
Beit Chabad Central.
Ester Dayan abordou o tema “Comunicação, Intimidade e Intuição nos Relacionamentos”. Além de trazer exemplos da Torá sobre os diferentes tipos
de relacionamentos e transmitir que deve-se dar o devido valor ao que já
se possui, comparou a outorga da Torá, celebrada em Shavuot, com o casamento entre D’us e o povo judeu. Uma atividade de pintura em duplas
foi aplicada ao grupo para obterem a percepção dos limites respeitando o
espaço do seu próximo. Frida Tawil revelou os segredos de um delicioso
Tiramisù casher que todas provaram e montaram o seu para levar para casa.

DOMINGO LEGAL
Foi muito bacana o domingo que reuniu as madrichot e as crianças
que participam do Shabat Legal, além de outras da comunidade
que vieram se divertir em um dia repleto de atividades.
Meninas a partir de 2-3 anos até 12, e meninos de 2 a 5 somaram
mais de 100 que brincaram contando com o apoio de monitoras.
A oficina de culinária estava a todo vapor: duas receitas de brigadeiro e alfajores, todas parve, foram preparadas pelos pequenos.
Na oficina de artes, flores em papel crepom, chaveiros e caixa de
mosaicos deixaram todos bem ocupados e concentrados em suas
obras. As crianças menores pintaram desenhos alusivos a Shavuot
e brincaram com massinha. Foram servidos hot dog e fritas. Esse é o terceiro evento
do Shabat Legal deste
ano. A novidade deste último foi a aula de
Pirkei Avot, com o R.
Eliahu Stifelmann, que
foi ministrada aos pais
enquanto aguardavam
seus filhos.
BC NEWS
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As pessoas deparam-se com Chabad
de diferentes maneiras e com diferentes
graus de preconceito e resistência.
No meu caso, a preconcepção era negativa,
e a objeção ainda maior.

UM ET
NO MEU LABORATÓRIO
Por Velvl W. Greene

N

aquele inverno eu era responsável por um projeto científico muito importante e altamente
confidencial. O prazo final estava assustadoramente próximo e cada minuto era precioso.
Além disso, era muito difícil alguém me ver. Por causa do
projeto, eu estava isolado do mundo por muitas portas fechadas, incontáveis secretários, e até por guardas armados. E acima de tudo, eu tinha tanto interesse em encontrar esse rabino como tinha em conhecer qualquer outro
coletor de caridade.
Eu havia visto sua foto no jornal local e tinha uma vaga
lembrança de um chapéu preto e uma barba. Alguns deles recebem três dólares e vão embora; outros insistem
por cinco. Mas ele tinha sido muito persistente. Quando
telefonou algumas semanas antes para marcar uma visita, nenhuma persuasão de minha parte foi suficiente para
ele revelar a urgência de tal encontro. Na época, pensei
que seria mais fácil (e talvez menos dispendioso) dar a
ele dez minutos às 4h30 da tarde do que argumentar por
telefone. Mas agora, à medida que a hora agendada se
aproximava, eu me arrependia por ter dado a ele até mesmo os dez minutos.

10

O porteiro lá de fora me avisou; eu dei ordem para que
entrasse. Então o segurança interno, depois a recepcionista, e finalmente ele estava em meu escritório. Jovem
demais para ser um verdadeiro rabino, eu pensei, e inocente demais para ser um meshulach bem-sucedido.
Mas R. Moshe Feller aceitou meu convite para sentar-se
e num inglês excelente explicou sua missão. Há alguma
coisa num chapéu preto e uma barba que levam alguém
a ter aquele sotaque. Mas esse rapaz obviamente era tão
americano quanto a bandeira dos Estados Unidos. A incongruência deixou-me totalmente confuso – portanto
escutei antes de falar.
O pedido do rabino era simples. Ele não queria um cheque, e não me convidou para fazer um discurso, nem pediu-me um emprego – três situações que cobriam mais
de 90 por cento dos pedidos de rotina.
Ele queria meu nome. Aparentemente a entidade que ele
representava queria organizar um banquete, e ele estava à procura de pessoas “proeminentes” na comunidade
judaica para emprestarem o nome como patrocinadores.
Pensando em retrospecto, não era realmente um pedido
absurdo. Embora eu não pudesse ver por que ele me con-
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com sua esposa e filhos ao Chabad. Faleceu aos
83 anos, em 21 de novembro de 2011.
Neste artigo ele descreve seu primeiro passo em
direção ao Chabad.
À esquerda, Prof. Greene quando jovem agnóstico que buscava a vida em outros planetas. Abaixo, em 2008, já de longa
barba e seguidor de Chabad

Prof. Velvel Greene foi um erudito e pioneiro em
Astrobiologia e passou anos trabalhando para a
Nasa, pesquisando vida em Marte. Foi presidente Emérito do Instituto Carlin de Saúde Pública e
Epidemiologia na Escola Médica da Universidade
Ben Gurion, em Beersheva, Israel.
Ardente liberal e agnóstico na juventude, Greene
gradualmente foi se aproximando do ambiente
judaico (Sionista, Reformista, Conservador, Reconstrucionista, Ortodoxo Moderno) até filiar-se

siderava “proeminente”, entendi que ele e seus colegas
eram tão “excêntricos” que até membros do segundo e
terceiro escalões da comunidade poderiam ser úteis, desde que parecessem e agissem normalmente.
Tentei dizer ao meu visitante que ele estava desperdiçando seu tempo. Dei uma série de razões pelas quais eu não
poderia emprestar-lhe meu nome. Além do fato de Lubavitch e Chassidut serem um anacronismo, além do fato de
que sua roupa e aparência me afastavam, além do fato de
que meu moderno ponto de vista judaico era incompatível com a velha ortodoxia, como um sionista eu não queria ter qualquer ligação com aqueles que atiravam pedras
(todos os que usam chapéus pretos e barbas não moram
em Mea Shearim e atiram pedras?).
Mas ele não entrou em debate comigo. Em vez disso, para minha profunda consternação, olhou para fora da janela ao pôr do sol, murmurou um “desculpe-me”, levantou-se rapidamente da poltrona, amarrou uma espécie de
cordão ao redor da cintura, e começou a rezar. Baixinho,
mas deliberadamente. Depressa, mas com articulação.
Pelo menos mereço algum crédito por ter reconhecido
que era uma prece.

Eu não sabia o que fazer. Se não me falha a memória,
essa foi a primeira vez que eu via alguém rezando Minchá fora de uma sinagoga, sem um livro de preces, e sem
alguém para virar as páginas. Sem dúvida, era a primeira
vez que alguém rezava em meu laboratório. E acima de
tudo, a primeira vez que alguém rezava alguma coisa sem
a obrigação de dizer um Kadish.
Creio que jamais esquecerei aquela enxurrada de pensamentos que passaram pela minha cabeça durante os poucos minutos daquele crepúsculo de inverno. Por um lado,
eu estava totalmente perplexo. O que deveria fazer? Poderia voltar ao meu trabalho? Quanto tempo isso vai durar? Minhas experiências anteriores com prece envolviam
longos sermões e discursos em bar mitsvot. O telefone
tocou e eu não sabia se poderia atender.
Eu estava aborrecido e indignado. Afinal, tinha concedido
a esse homem dez minutos do meu precioso tempo, e
ele estava usando a maior parte disso em algum tipo de
ritual medieval. Este é o problema com judeus religiosos,
pensei. Vêm pedir um favor e depois ignoram você. Que
chutzpá (petulância)!
Mas apesar da indignação, lembro-me de ter me impresBC NEWS
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sionado. Esse jovem rabino, novo na cidade, precisando
de favores de uma pessoa que não o conhecia e não o
queria, sentia uma obrigação. Independentemente daquilo que ele precisava de mim, sua hierarquia de valores
era tal que necessidades temporais como meu nome ou
meu cheque ou até minha aprovação vinham em segundo plano à sua principal necessidade; rezar na hora fixada
pela lei.
Embora eu não emprestasse meu nome como patrocinador de seu banquete, gostei daquilo.
Naquela noite disse à minha esposa que um tipo diferente visitara meu escritório; alguém que era sincero, alguém
cuja religião significava mais que as vestes exteriores. Assim, convidei o rabino e sua esposa (pessoa de grande
distinção acadêmica em matemática) à nossa casa para
conhecer alguns amigos nossos. Eu queria exibir-lhes
alguém que era real. Alguém que rezasse Minchá num
laboratório de microbiologia. Alguém que podia escrever
programas de computadores e usar uma peruca.
Aquela noite foi a primeira de muitas. Dias, semanas e
meses, na verdade anos, foram passados em debates e
diáologo. Nós quatro nos tornamos bons amigos, mas
era uma amizade de diálogo. Eu debatia e ele ensinava.
Eu mencionava história e filosofia. Ele citava Torá. Tentávamos apontar o erro em suas maneiras, mas eles eram
12

mais tolerantes que nós. Por fim, sua paciência, humanidade e sinceridade, seu conhecimento e preocupação
nos convenceram de que tínhamos algo a aprender.
Cerca de um ano após nosso primeiro encontro visitei
Nova York e descobri que nossos amigos não eram exceções, mas protótipos. Quinze meses após aquele primeiro encontro, nosso amigo me trouxe meu primeiro conjunto de Tefilin e mostrou-me como colocá-los. E um ano
depois disso sua esposa ajudou a minha a começar uma
cozinha casher. E assim, numa maneira lenta e gradual,
fomos ajudados em todos os outros aspectos da nossa
vida atual: Shabat, Taharat Hamishpachá, manter minha
cabeça coberta no trabalho etc. Tudo foi feito paulatinamente. Cada passo era dado com hesitação.
Algumas pessoas dizem que fomos preparados psicológica ou espiritualmente para essas transformações muito
antes de conhecermos nossos amigos chassídicos. Outros acreditam que nosso encontro original foi meramente uma coincidência. Que nosso caminho ao Judaísmo de
Torá foi pavimentado por influências complexas demais
para poder citar um único momento em tempo e lugar.
Isso provavelmente é verdadeiro. Mas jamais esquecerei
uma tarde de inverno, há seis anos, quando um jovem
chassid pediu um agendamento de dez minutos e passou
metade do tempo rezando Minchá.
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artigo

SOB UMA NOVA PERSPECTIVA

V

ocê compra um carro novinho em folha. A cada vez
que sai para passear, dá uma cuidadosa volta ao redor do carro para se certificar de que não há riscos
ou amassados na lataria. Quando chega ao seu destino,
estaciona numa vaga isolada, longe dos outros. Assim, nenhum motorista descuidado terá chance de abrir a porta do
carro dele e riscar o seu.
***
O bebê começa a engatinhar. De repente, um grãozinho
no tapete não é mais inofensivo; pode ser apanhado pelo
bebê, que vai colocá-lo na boca. O acaso se torna um inimigo em potencial quando sai do seu controle. Você se abaixa, apoiado nas mãos e joelhos para examinar o local sob o
ponto de vista de uma criança, em busca de qualquer coisa
que o bebê possa pegar.
***
Não é interessante como a menor mudança nas circunstâncias pode alterar toda a perspectiva sobre a maneira
pela qual você vê as coisas ao redor?
Isso responde a uma pergunta feita com frequência sobre a
vinda de Mashiach, cuja chegada – segundo os ensinamentos judaicos – esperamos todos os dias. Como é possível
que o mundo continue sem mudanças e ao mesmo tempo,
termos uma maior sensibilidade ao espiritual e sermos capazes de perceber a Divindade em tudo que existe?

Os exemplos acima podem nos ajudar a entender que o
mundo permanecerá o mesmo. É nossa perspectiva que
mudará. Nossa nova conscientização e sensibilidade ao
que é bom e Divino dentro de nós e em toda a criação nos
permitirá conhecer e valorizar coisas que nem sequer notávamos antes.
Outro exemplo: você está de férias, visitando locais antigos e históricos. Fica impressionado ao ver algo que está
ali por centenas, ou talvez milhares de anos. Faz perguntas ao guia da excursão. Quando volta ao quarto do hotel,
lê um livro de história com uma narrativa detalhada de uma
testemunha ocular de um evento que ocorreu no lugar que
você acaba de visitar. Você então volta ao local, mas dessa
vez, sua nova perspectiva abre seus olhos para uma apreciação que você não teria imaginado antes.
E assim será com a Redenção. Nossa recém-encontrada
valorização da Divindade e do mundo de D’us nos permitirá
ter uma perspectiva totalmente diferente do mundo e de
seu verdadeiro significado.
O Rebe nos dizia que não temos de esperar. Mas ao estudar
mais Torá em geral e mais sobre Mashiach e a Redenção
em particular, podemos apreciar agora a unidade inerente
e a Divindade em nós mesmos, em nossas comunidades e
no mundo em antecipação à chegada de Mashiach.
Extraído de L’Chaim 1345 – 14 Cheshvan, 5775

Nossa conscientização e sensibilidade ao que é
bom e Divino dentro de nós e em toda a criação
nos permitirá conhecer e valorizar coisas que
não notávamos antes.
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datas

O BAR
MITSVÁ
No dia 3 de Tamuz, 20 de junho este ano,
é o dia do falecimento do Rebe. Para marcar essa data, transcrevemos aqui um trecho das memórias de sua mãe (Rebetsin
Chana) que descreve o seu Bar Mitsvá

L

embrei-me do Bar Mitsvá do meu filho mais velho,
que ele viva muito tempo com saúde e sucesso. Todos os bar mitsvot dos nossos rapazes foram comemorados por nós de maneira refinada. Porém, o do mais
velho foi algo especial, extraordinário, num nível altamente sublime. Foi a primeira celebração de nossa família.
Meu marido, de abençoada memória, era altamente respeitado. Isso apesar das dificuldades iniciais de seu cargo
rabínico devido à oposição dos não-chassidim e sionistas
contra Lubavitch, que não queriam aceitar sua nomeação.
Mas já fazia sete anos que morávamos na cidade, e nossos
apoiadores estavam orgulhosos das realizações de meu
marido e aqueles que se opunham a ele expressavam seu
remorso.
O Bar Mitsvá foi celebrado num Shabat, e havia muitos
convidados.
Para nossos bons amigos, tratava-se de uma genuína celebração, expressa em um clima deliciosamente amigável.
Naquela época tínhamos uma casa grande, e todos os
aposentos estavam abarrotados. Havia um constante intercâmbio de convidados, com alguns saindo e novos chegando para tomar seu lugar. Eu tinha muitas amigas presentes,
e havia também muitos jovens.
Não me lembro exatamente quando começou, provavelmente ao meio-dia, após a conclusão das preces no shul.
Os homens se sentaram no grande salão, enquanto as mu-

14

DO REBE
lheres ficaram na enorme sala de jantar. As mesas estavam
lindamente adornadas com comida abundante, tanto para
homens quanto para mulheres.
Cerca de três horas da tarde, vimos alguns dos convidados
surgirem com os rostos lacrimosos. Tentei olhar para dentro do salão principal para descobrir o motivo das suas lágrimas, mas estava tão lotado que não consegui ver através
de tantas pessoas.
Quando indaguei àqueles que tinham estado lá dentro, disseram-me que o pai – meu marido – tinha pedido ao nosso filho que lhe prometesse algo. Eu não estava lá dentro,
portanto não sei o verdadeiro decorrer dos eventos. Mas a
resposta de nosso filho, aparentemente, não foi imediata.
Todos ficaram surpresos pelo notável caráter de um garoto
tão jovem, por ele ser tão reservado e cauteloso ao dar sua
resposta.
Não sei os detalhes do que realmente aconteceu ali, mas
por volta das sete horas da noite – lembro-me que não estava mais tão claro – as faces lacrimosas que eu tinha visto
antes se tornaram bastante felizes.
Agora, vindo lá de dentro, ouvíamos o som de alegre canto
e dança, e o júbilo tornou-se tão intenso que afetava também aqueles lá fora. Era possível sentir que o festejo tinha
algum significado profundo, e que tanto a natureza do pedido quanto aquele que dera sua resposta permaneceriam
memoráveis durante muito tempo.
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O que você mais gosta de fazer nas férias?
Gosto de viajar, conhecer novos países, novas culturas e
estou sempre planejando a próxima viagem. Sou apaixonada por Londres para onde gosto de retornar e matar as
saudades. Este ano vou para a Rússia, que ainda não conheço.
Como você chegou ao Beit Chabad Central?
Sabe, considero isso um verdadeiro milagre. Eu tinha
acabado de fechar minha escola de Inglês, estava dando
aulas particulares, mas me sentia um tanto sem rumo. Minha filha havia recém entrado na Faculdade de Medicina
e eu sabia que não seria fácil mantê-la estudando durante
nove anos (seis da Faculdade e três de Residência). Então
pedi a D’us que me abrisse um caminho, para que eu conseguisse fazer a minha parte. E Ele abriu.
No dia seguinte, recebi um telefonema da diretora de uma
empresa onde eu tinha dado aulas de Inglês. Ela perguntou se eu sabia traduzir: tinha uma amiga que precisava
com urgência de uma tradutora (era a Dona Esther Alpern
z”l, esposa do R. Alpern, do Beit Chabad Central). Vim fazer um teste, e a D. Esther me aprovou na hora. Comecei
no dia seguinte; isso foi há quinze anos! Gosto muito daqui, adoro meu trabalho e sou muito grata pelas amizades
e oportunidades profissionais.
Como foi sua adaptação no Beit Chabad, tratando-se de
uma instituição judaica religiosa?
Minha adaptação foi instantânea; gostava muito da parte
profissional. Sentia-me bem em poder cumprir os deve-

SOLANGE CARVALHO PORTO

Onde você nasceu e qual sua formação?
Nasci em S. Paulo e fui criada aqui. Morei em Vitória, Espírito Santo, no norte de Goiás e em Cuiabá. Mas como uma
paulistana fanática eu não via a hora de retornar. Sempre
gostei muito de idiomas. Formei-me em Letras, conquistei todos os certificados de Cambridge e fiz intercâmbio
na Inglaterra a fim de aprimorar meu inglês. Sempre gostei de estudar e aprender continuamente.

Foto: Betina Hakim

7perguntas

res que me eram confiados pela D. Esther, entre eles traduções para a Revista Chabad News, livros e aulas ministradas pelos rabinos.
Que lições aprendeu ao lado de D. Esther Alpern e que
podem ser aplicadas em sua vida?
Minha admiração pela D.Esther é tão imensa que palavras são incapazes de descrever. Era uma mulher culta
que possuía uma força, coragem e determinação incríveis
e sempre valorizou o meu trabalho. Conheci muitas pessoas na minha vida, mas creio que nenhuma se compara
com a grandeza da D. Esther. Ela fez de mim uma pessoa
melhor, sempre acreditando que amanhã posso melhorar ainda mais.
Como é o seu trabalho hoje na entidade?
Faço traduções para o site, para as aulas do JLI (Jewish
Learning Institute), do Rosh Chodesh Society, para a revista BC News e para todos da equipe que me solicitam,
além de revisão de textos.
Sua maior realização e um sonho…
Meus filhos são meu maior orgulho. Rodrigo, que mora
em Vancouver e trabalha como gerente de carreira na
Universidade da Columbia Britânica, e Renata, médica
anestesista no Hospital da Unicamp. E minha netinha Lara, muito linda! Meus filhos são pessoas esforçadas, realizadas e donos de uma excelente cultura que, modéstia à
parte, consegui transmitir-lhes. Desde pequenos despertei neles o gosto pela leitura e pela curiosidade em aprender. Um sonho? Conheço só 31 países, quero conhecer 32!
BC NEWS
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nossos projetos socioculturais

Projeto Inclusão Social na Serra
DIA DAS MÃES NA SERRA
Em 6 de maio o sítio recebeu os alunos da Escola
Municipal Eduardo Kazuo, de S. Lourenço da Serra,
juntamente com seus familiares, para uma comemoração muito especial: o Dia das Mães.
Para homenageá-las, mães e filhos participaram de
atividades especialmente desenvolvidas para a ocasião. Além disso, crianças e adultos puderam desfrutar dos recursos naturais do local e ainda andar de
charrete, bondinho, pedalinho no lago e brincar no
parquinho infantil.
Foram momentos de muita diversão que culminaram com um piquenique. Um dia alegre em que
todos puderam sair da rotina e usufruir do convívio
amoroso com suas mães em um espaço agradável.
Com certeza tais momentos se repetirão muito
em breve.

16
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Inclusão
Sã

Social

www.inclusaonaserra.org.br

oL
oure
nço da Serra

ENCONTRO DE GERAÇÕES
A tarde de 20 de maio foi inesquecível para os jovens e idosos que participaram de um encontro intergeracional no
sítio em S. Lourenço da Serra.
Trinta e dois idosos do Grupo de Terceira Idade da região
reuniram-se pela primeira vez com onze adolescentes portadores de necessidades especiais do Centro de Convivência Dra. Cibely, entidade também de S. Lourenço da Serra.
Todos juntos participaram de atividades lúdicas, como jogar bola e divertiram-se a valer, provando que brincar é
sempre muito bom, em qualquer idade.
Depois do lanche, os adultos participaram de oficina de
artesanato, aprendendo a confeccionar jogo americano
utilizando EVA, e os jovens tiveram aula de modelagem
em argila.
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ARTIGO
Há uma cerimônia especial chamada “Kidush
Levaná” – Santificar a Lua – que realizamos
todo mês. As palavras “David Melech Israel
Chai Vekaiam” são parte desta prece, que faz
alusão à vinda de Mashiach

SOBRE A LUA

D

esde os tempos mais remotos, o homem tem fascínio pela lua. Tanto, que não sossegou enquanto
não pisou sobre o seu solo. Por que essa fixação?
Você está preparado para algumas considerações fora desse mundo sobre a lua?
Para os iniciantes, D’us é comparado ao sol, e o povo judeu
é como a lua. Como assim? D’us é constante e imutável, ao
passo que a sorte do povo judeu aumenta e diminui como
o ciclo da lua.
A luz da lua é meramente um reflexo do sol; ele dá, e a lua
recebe. Similarmente, o povo judeu é o receptor da bondade de D’us, de Sua infinita Luz e fartura.
A luz da lua é constantemente renovada, sugerindo que,
embora nossa luz seja fraca em comparação à do sol, e
que às vezes possa estar completamente em falta, temos
a eterna capacidade de renovação.
A renovação do povo judeu, que ocorrerá no sentido pleno
e mais completo com a chegada de Mashiach, é aludida
pela reaparição da lua a cada mês.
O renascimento da luz é uma referência à ressurreição dos
mortos que ocorrerá durante a Era da Redenção.
Há uma cerimônia especial chamada “Kidush Levaná” –
18

Santificação da Lua – que realizamos todo mês.
Você já ouviu as palavras “David Melech Israel Chai, Chai
Vekaiam”?” Talvez na escola judaica?
Nesse caso, já conhece parte da prece Kidush Levaná. Essas palavras significam “David, Rei de Israel, vive e persiste.” Nós as dizemos como uma alusão à renovação do Reino da Casa de David que ocorrerá com a vinda de Mashiach
(Mashiach será um descendente de David).
Na verdade, a maior parte da cerimônia de Kidush Levaná
diz respeito à Era Messiânica. A saudação “Shalom Aleichem – Que a paz esteja com você” é trocada entre as pessoas. É dita porque a Redenção será acompanhada pela
paz no mundo inteiro.
Continuamos com um versículo do Cântico dos Cânticos.
“A voz do meu amado! Aqui ele vem, saltando sobre as
montanhas, deslizando sobre as colinas.”
É explicado que “a voz do meu amado” refere-se a Mashiach. Ele vem e diz ao povo judeu “Vocês serão redimidos
este mês.”
Cada mitsvá (mandamento) que cumprimos apressa a vinda de Mashiach. Se todos participarmos do Kidush Levaná,
talvez sejamos realmente redimidos este mês.
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Por Dorothea Piratininga

GASTRONOMIA

VITELO ASSADO
Com a chegada do inverno, nada como esta receita especial para o jantar de Shabat
dreamstime.com

INGREDIENTES

PREPARO

w 700 g de braço de vitelo

Em uma tigela coloque os dentes de alho descascados e

w 3 dentes de alho

amassados, o alecrim picado grosseiramente, o vinho, o

w 3 ramos de alecrim fresco

azeite, a páprica doce, a pimenta-do-reino, o gengibre, o

w 1 copo de vinho branco seco

suco e as raspas da laranja.

w 3 colheres de sopa de azeite

Coloque a carne nesse molho, cubra e deixe descansar

w 2 colheres de sopa de páprica doce

por 2 horas. Preaqueça o forno a 200 ºC. Leve a carne ao

w 1 colher de café de pimenta-do-reino

forno por 15 minutos. Em seguida, abaixe a temperatura

w 1 colher de café de gengibre ralado

para 170 ºC e deixe assar por cerca de uma hora, virando e

w suco e raspas da casca de uma laranja

regando a carne com o molho a cada 15 minutos.
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tsivot hashem

ATÉ COM CHUVA!
No domingo, 10 de maio, o Tsivot Hashem organizou
um dia para a família no campo, pós Lag Baomer.
Apesar do tempo nublado e chuvoso, 240 pessoas
compareceram ao sítio em S. Lourenço da Serra lotando o estacionamento. Na hora da chuva todos se
concentraram dentro da casa ocupando-se com trabalhos manuais pintando caixinhas de madeira e confeccionando chaveiros. No almoço foi servido churrasco
de hambúrger e salsichas, diversas saladas e batatas
fritas, com bolos e fruta de sobremesa.

A charrete e trenzinho circularam pelas trilhas e quando a chuva parou muitos se divertiram com o pedalinho
no lago. Aproveitando a melhora do tempo, uma grande
fogueira ardeu em chamas dignas de recordar a luz que
Rabi Shimon Bar Yochai trouxe ao mundo revelando a
parte mística da Torá.

20
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O muro que nao caiu

Q

uando o cruel imperador romano mandou cercar Jerusalém, seus
exércitos causaram grande destruição, matando e exilando milhares
de pessoas. O imperador dividiu a muralha do Templo Sagrado en-

tre seus quatro generais e ordenou que cada um destruísse um dos seus quatro
lados.
Três deles conseguiram derrubar suas muralhas sem grandes dificuldades, mas
o quarto, cuja tarefa era destruir o Muro Ocidental, não conseguiu. Por mais que
seus soldados tentassem, as pedras continuavam firmes, umas sobre as outras.
Após esgotar todas as possibilidades, o general desistiu e voltou para Roma.
Ao receber a notícia de que o Muro Ocidental permanecia de pé, o imperador
ficou furioso e mandou chamar o general responsável por derrubá-lo.
“Por que não cumpriu minhas ordens?” perguntou o imperador.
O general não quis falar a verdade, pois ficou com vergonha de reconhecer sua
incompetência e saiu-se com esta:
“Sua Majestade, fiz isso pela honra de Roma. Se eu tivesse derrubado a última
muralha, as pessoas não saberiam como era grandioso o santuário que Sua Majestade destruiu. Agora, todos que virem o muro restante do majestoso Templo,
exclamarão: ‘Que magnífico herói é o imperador! Olhe que grande santuário ele
destruiu!’”
“Você está certo, e agiu sabiamente,” respondeu o imperador, “mas como não
obedeceu à minha ordem, será punido”.
O verdadeiro motivo pelo qual o Muro Ocidental não foi destruído é porque D’us
prometeu que Sua Divina Presença jamais abandonaria aquele local. Até os dias
de hoje judeus e não-judeus de todos os cantos da Terra se dirigem ao Muro
Ocidental, o Muro das Lamentações, para orar diante dele.
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Ilustrações: Caio Borges

Caca-palavras

Solução na página 27
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A PARASHÁ NA CABALÁ – JUNHO

6
junho

BEHAALOTECHÁ
Desde o instante do nascimento até o último suspiro, todos nós
passamos por uma variedade de jornadas tanto no nosso desenvolvimento físico quanto no espiritual, e a “Arca do pacto” – a
Torá – está à nossa frente, para nos guiar.

SHELACH

13
junho

A Torá nos ensina a não confiar em milagres, pois as coisas podem e devem ser abordadas por meios naturais. No entanto, é
necessário ter em mente que essas maneiras chamadas de “naturais” são também milagres ordenados por D’us.

20
junho

CÔRACH
Se o yetzer hará (impulso do mal) tentasse dissuadí-lo diretamente de cumprir sua missão, você não seria facilmente enganado. Em vez disso, o yetzer tenta desencorajá-lo de todas as
maneiras, usando argumentos “religiosos” que infelizmente podem se mostrar eficazes.

CHUCAT

27
junho

Quando se trata de qualquer um dos muitos mandamentos que
D’us nos ordenou, nenhum homem consegue entender todos
eles, porque a compreensão de um homem é limitada, ao passo
que a sabedoria de D’us é infinita.

24

BC NEWS

BCNews_junho41.indd 24

5/22/15 11:26 AM

kosher switch

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

Há uma polêmica sobre o “kosher switch”, interrruptor de luz com uma tecnologia que aparentemente permitiria que fosse acionado sem descumprir as regras de Shabat e Yom Tov. Qual a sua opinião a respeito?
Por Rabino Shamai Ende
A Torá nos proíbe de realizar qualquer trabalho no Shabat.
menor, ainda assim é tida como um ato proibido. No enNo entanto, não especifica claramente o que é considerado
tanto, em caso de grande necessidade, como por questões
um trabalho proibido e de que forma não pode ser execude doença ou segurança pública, uma autoridade rabínica
tado. Nossos sábios relacionam no Talmud 39 trabalhos
pode achar uma brecha para a execução de um trabalho
matrizes e suas ramificações que não podem ser exercidos
dessa natureza.
no Shabat. Entre eles encontramos a proibição de acender
Baseados nesse preceito alguns técnicos conhecedores da
uma chama, de onde deriva o impedimento de acender luz
lei judaica elaboraram um interruptor chamado kosher swielétrica, bem como de fechar um circuito elétrico, gerar fatch. Ao acioná-lo (uma simples peça plástica) a pessoa não
íscas, fazer um objeto funcionar, entre outras ações.
fecha nenhum circuito elétrico, apenas libera o caminho
Conforme as leis da Torá, há uma
para a transmissão de um dos vários
A
Torá
nos
proíbe
de
realizar
grande diferença se o trabalho é reraios de corrente elétrica, que é lializado de forma direta ou indireta.
qualquer trabalho no Shabat. berado com um intervalo de alguns
Como qualquer transgressão, quansegundos para que possa chegar de
No entanto, não especifica cla- um pólo a outro, fechando, assim,
do a pessoa age diretamente ela deve
ser punida com todo o rigor da lei;
ramente o que é considerado um circuito. Dessa forma, demora
mas se ela apenas causou o delito,
alguns segundos desde o momenum
trabalho
proibido
e
de
que
está isenta da punição explicita. Apeto que o interruptor é acionado até
sar de ter cometido uma falha, pode
forma não pode ser executado. que a luz se acenda. Ao mover o
ser punida de forma mais branda.
interruptor para a posição de desliUm exemplo para isso é encontrado no Talmud, no tratagar, o indivíduo apenas coloca um anteparo que impede
do de San’hedrin, sobre leis de homicídio: se um indivíduo
que o circuito seja fechado na próxima emissão, fazendo
amarrou uma pessoa num local onde a maré irá subir e
com que a luz apague. Segundo a ideia desses técnicos,
afogá-la, ele não é punido com a pena capital, já que não o
isto não é considerado nem mesmo um gramá, já que o inmatou diretamente, apenas causou sua morte. No entanto,
terruptor somente é acionado no momento que não existe
ele cometeu um delito e será punido de outra forma. Isto
essa descarga elétrica.
difere do caso de alguém que atirou uma flecha em outra
No entanto, muitas autoridades rabínicas discordam dessa
pessoa, o que é considerado um homicídio comum, já que
permissão, pois já que no final das contas, a luz é ligada ou
a flecha é a extensão de sua mão.
desligada por consequência do ato da pessoa, mesmo de
A mesma lógica é aplicada às leis do Shabat: se alguém
forma mais indireta, isto não deixa de ser um gramá. Essa
aciona um interruptor e acende uma luz, é como se o trabainvenção é muito bem-vinda para ser utilizada em hospilho tivesse sido realizado por ele diretamente. No entanto,
tais ou delegacias de polícia ou centrais de segurança, para
passar perante um sensor de presença e, assim, acionar
auxiliar nos casos de doença ou de suspeita de perigo. Este
uma luz elétrica é considerado um ato indireto, chamado
é um dos inúmeros meios pelos quais a ciência vem auxide gramá (lit. uma causa). Apesar de a transgressão ser
liando a halachá.
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A VISÃO DO REBE

Sobre a Infância
Abordagem convencional:
Crianças são adultos incompletos.
A educação é o esforço para formálas adequadamente.

A abordagem do Rebe:
Crianças têm muito a ensinar aos adultos.
A criança possui características únicas
– entusiasmo e otimismo, fé e confiança, crença na própria importância
etc. – que muitas vezes diminuem num
adulto, e deveriam ser encorajadas e
aplicadas para fins bons e Divinos.

Fato:
O clube infantil Tsivot Hashem, fundado pelo Rebe em 1980,
encoraja as crianças a assumirem papéis de liderança em suas famílias e comunidades. Até hoje, mais de dois milhões de crianças
em cerca de 500 cidades matricularam-se no Tsivot Hashem.

Fonte: chabad.org / ilustrações: Caio Borges
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NOSSAS ALEGRIAS
w Mazal tov pelo Opshernish (corte de cabelo)
de Yisrael Arieh Leib, filho de R. Levi e Chaia
Benzecry. Parabéns aos avós Rabino Yossef e
Miriam Benzecry e Flora e Yossi Levaton
w Parabéns pelo Bar Mitsvá de Yechiel Chaim,
filho de R. Moti e Chani Begun. Mazal tov também
aos avós R. Henrique e Regina Begun e Regina
Goldsztajn
w Mazal tov pelo nascimento de Chana, filha de
R. Daniel e Poriyá Fish. Parabéns também aos
avós Isaac e Lisette Sayeg

w Congratulamos Shneur
Zalman e Faygie pelo
casamento. Mazal tov também
aos avós R. Yakov Chaim
Ossowiecki e Levi Yitzchok e
Malkie Safranovitz
w Nasceu Malca, filha de Israel e Naomi Kacowicz.
Mazal Tov também aos avós Yossi e Judith
Kacowicz e R. Marcelo e Monica Borer

Solucao do
Caca-palavras

w Nasceu Ari Israel, filho de R. Pessach e Bianca
Kaufman. Parabéns também aos avós Leo
Kaufman, Rosely e Julio Fainzilber e Danilo e
Helena Bacaltchuck

ANIVERSÁRIOS*
JUNHO
Leon Illoz
Zalman Zajac
Moishe Begun
Jackson Essoudry
Mendi Alpern
Doron Sadka
Dudu Nigri
David Mesnik
Miki Alpern
Gershi Alpern
Itsi Alpern
Shmuli Schildkraut
Mendi Elbaz
George Zausner
Nachman Stulman
Dubi Nurkin
Mendy Eliezer
Michel Gruenberg
Peter Breuer
Leo Kauffman

14 Sivan
14 Sivan
16 Sivan
18 Sivan
18 Sivan
20 Sivan
22 Sivan
23 Sivan
23 Sivan
23 Sivan
23 Sivan
23 Sivan
23 Sivan
24 Sivan
24 Sivan
25 Sivan
25 Sivan
27 Sivan
29 Sivan
30 Sivan

1 jun
1 jun
3 jun
5 jun
5 jun
7 jun
9 jun
10 jun
10 jun
10 jun
10 jun
10 jun
10 jun
11 jun
11 jun
12 jun
12 jun
14 jun
16 jun
17 jun

Ivo Illoz
Sérgio Schnaider
Mendi Savoia
Marcelo Ankier
Jonathan Faizibaioff
Ricardo Preter
Michel Rosenthal
Noriel Eliezer
Noach Yaacov Dressler
Yossi Brand
Marcelo Roitburd
Michel Liberman
Marcelo Copeliovitch
David Botrashvili
Avi Kuszer
Marcos Klein
Levi Yitschak Benzecry
Carlos Dzik

3 Tamuz
3 Tamuz
3 Tamuz
3 Tamuz
3 Tamuz
4 Tamuz
5 Tamuz
5 Tamuz
5 Tamuz
7 Tamuz
7 Tamuz
7 Tamuz
8 Tamuz
9 Tamuz
10 Tamuz
11 Tamuz
12 Tamuz
13 Tamuz

20 jun
20 jun
20 jun
20 jun
20 jun
21 jun
22 jun
22 jun
22 jun
24 jun
24 jun
24 jun
25 jun
26 jun
27 jun
28 jun
29 jun
30 jun

*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 *

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 *
17:45 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde

Novo Curso para Jovens

Judaísmo Relevante
com Rabino Eliahu Stiefelmann

Uma visão judaica sobre ética e moral
• Conheça a filosofia de vida dos grandes sábios
do Talmud e aplique-a em seu dia a dia
• Aprenda como refinar seu caráter

(a partir de 4/5)

Curso baseado no
livro Pirkê Avot
(Ética dos Pais)

Informações:
rabinoeliahu@gmail.com / (11) 94764-1133

corrente de salmos
A cada mês, dezenas de mulheres juntam-se
virtualmente para a Corrente de Salmos. A
Corrente acontece uma vez ao mês, no Shabat
que antecede Rosh Chôdesh, o primeiro dia do
mês judaico. As próximas leituras acontecerão no Shabat
13 de junho.
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

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

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

Segundas-feiras
às 19:30

AULAS SEMANAIS

Identidade Judaica
Mística e Cabalá
Moral e Ética
Porção Semanal
Talmud

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
20:00 Yakov Nurkin
Tanya

SEGUNDA-FEIRA
10:30 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **
11:30 Sarah Steinmetz
Ética dos pais **
17:45 Eliahu Stiefelmann
Prédica entre as orações da tarde
18:30 David Lancry
CTeen para meninos
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *
19:15 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico (residência de jovens)
19:30 Eliahu Stiefelmann
Judaísmo relevante (jovens)
20:15 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá *
20:30 Avraham Steinmetz
Judaísmo desvendado (em português) ***
Banco Daycoval (até 15/6)
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

17:45 Daniel Eskinazi
Prédica entre as orações da tarde
18:30 David Lancry
CTeen para meninas
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes **
19:15 Eliahu Stiefelmann
Tanya
20:30 Avraham Steinmetz
Judaísmo desvendado (em inglês) ***
Banco Daycoval (até 16/6)

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 *

16:10 Shabsi Alpern
Ensinamentos do Rebe sobre a porção semanal

QUARTA-FEIRA

17:10 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*
17:45 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 (até 11/6)
17:00 David Lancry
Aula individual de Bar Mitsvá *

17:25 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas
17:25 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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COLEL ESTHER ALPERN
Venha estudar conosco!
O Colel do Beit Chabad Central disponibiliza um plano particular para os interessados, no horário que lhes 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 6ª feira, das 8h às 12h e das 16h às 20h30
(6as feiras somente pela manhã)

MAIS INFORMAÇÕES: Rabino Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com / 94764-1133
Rabino Dubi Nurkin: chocoblank@hotmail.com / 99296-9303
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DOE SEM GASTAR
Lei Rouanet de Incentivo à Cultura

Os projetos abaixo foram aprovados no artigo 18 da Lei Rouanet,
no qual o doador/patrocinador poderá deduzir 100% do valor investido.

Você, PESSOA FÍSICA

Você, PESSOA JURÍDICA

que faz a declaração de renda completa, abata até 6%
do imposto a pagar e destine
para um de nossos projetos
abaixo.

cuja empresa faz as Declarações
de Impostos por Lucro Real,
abata até 4% do imposto a pagar e destine para um de nossos
projetos abaixo.

COMO DOAR

1 Escolha um dos projetos abaixo:

PROJETO FELICIDADE
Favorecido: Pronac 138311
Banco do Brasil
Ag: 3569-6
C/C: 18.429-2

PROJETO ESPAÇO CULTURAL
SÃO LOURENÇO DA SERRA
Favorecido: Pronac 11 11807
Banco do Brasil
Ag: 3569-6
C/C: 214608-8

2 Separe 6% do Imposto de Renda a pagar (ou 4% no caso de pessoa jurídica).

Deposite esse valor na conta do projeto escolhido, identi�icando pelo seu CPF ou
CNPJ, e envie o comprovante para doesemgastar@chabad.org.br
Ao con�irmarmos o depósito, o cadastraremos no Ministério da Cultura e você
receberá o Recibo de Mecenato (comprovante da doação) e os procedimentos para
fazer sua declaração de IR. Esse valor será abatido de seu imposto ou incluído em
sua restituição.
Qualquer dúvida, entre em contato conosco.
Tel: 11 3081-3081 – falar com Arieh Lev, Vanessa ou Raquel
doesemgastar@chabad.org.br
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Shacharit 8h05
Minchá 17h30

11 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

Domingo no Sítio

4 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

27 SIVAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

20 SIVAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

13 SIVAN

28

21

14

7

31

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Farbrenguen à noite

29

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

30

Libertação do Rebe Anterior

23

16

Libertação do Rebe Anterior

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

6 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

17

10

3

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

14 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

1

24

Chá da Tarde 12h30
Almoço de final de semestre

7 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 14h30

Rosh Chôdesh

Véspera de Rosh Chôdesh

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 14h30

23 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

30 SIVAN

9

2

Chá da Tarde 14h30

16 SIVAN

QUARTA

29 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

22 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

13 TAMUZ

22

15

8

1

15 SIVAN

TERÇA

12 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

5 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

28 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

21 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

14 SIVAN

SEGUNDA

JUNHO 2015

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

15 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

8 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Rosh Chôdesh

1 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

24 SIVAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

17 SIVAN

4

2

25

18

11

QUINTA

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

16 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h09
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

9 TAMUZ

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

2 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h07
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

25 SIVAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h07
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

18 SIVAN

SEXTA

3

26

19

12

5

6

Término 18h09

Pirkê Avot 6

Shacharit 9h30
Minchá 16h55

Parashá Balac

17 TAMUZ

Velas após 18h07

Pirkê Avot 5

Shacharit 9h30
Minchá 16h55

Parashá Chucat

10 TAMUZ

Término 18h05

Pirkê Avot 4

Shacharit 9h30
Minchá 16h55

Parashá Côrach

Hilula do Rebe
Farbrenguen à noite

3 TAMUZ

Término 18h04

Pirkê Avot 3

Shacharit 9h30
Minchá 16h50

4

27

20

13

Abençoamos o mês de Tamuz

Tehilim
Parashá Shelach

26 SIVAN

Término 18h04

Pirkê Avot 2

Shacharit 9h30
Minchá 16h50

Parashá Behaalotechá

19 SIVAN

SÁBADO

