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O Zohar explica que no início do mês 

de Elul estamos achor el achor, “costas 

com costas”, e ao fi nal, estamos pa-

nim el panim, “face a face”. Mas como 

é possível estarmos de costas? Isso 

signifi ca que D’us também nos daria 

Suas costas? Como podemos dizer 

isso, quando este é o mês no qual “o 

Rei está no campo”?

Quando nos sentimos irados, mago-

ados ou abandonados, damos as cos-

tas. Mas essa atitude leva a discórdias 

e relacionamentos desfeitos.

Elul nos ensina a necessidade de es-

tarmos dispostos a nos virar para per-

ceber que D’us está ali esperando por 

nós. Nossa disposição de virar e fazer 

mudanças não é uma tarefa temporá-

ria, mas o objetivo de nossa criação. 

A Torá é o projeto da criação, não é 

um livro com início, meio e fi m. É um 

rolo em que “o fi m está conectado ao 

começo, e o começo ao fi m.” A última 

palavra da Torá é Yisrael, que termina 

com a letra lamed, e a primeira palavra 

é Bereshit, que signifi ca “no princípio”, 

que começa com um beit. Quando 

juntamos a primeira e a última letra da 

Torá, formamos lev, coração.

Que possamos aproveitar os poderes 

do mês de Elul para fi car face a face 

com nós mesmos, com nossos entes 

queridos e com o Criador, do começo 

até o fi nal, panim el panim.
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comunidade Chabad foi fundada com 

o princípio de que todo judeu é igual 

e merecedor de uma experiência 

singular, independentemente de seu nível de 

observância. 

O Beit Chabad Central é dedicado a divulgar a 

beleza de nosso legado milenar.

Mesclando valores tradicionais com técnicas 

contemporâneas, ajudamos pessoas a 

descobrirem mais júbilo e significado nas 

suas vidas. 

Valorizar cada indivíduo por suas qualidades 

únicas é a característica de Chabad, destacando 

nossa filosofia de que cada judeu é um judeu.

Desta forma, mereceremos a vinda de Mashiach 

em breve em nossos dias.

A

Baixe o pdf da revista em www.beitchabad.org.br/2943307 e veja também em seu iPad
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mensagem do Rabino

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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Você transformaria seu quintal em um zoológico, com um camelo, um cavalo, 

um touro, duas lhamas, uma cabra, uma galinha, uma tartaruga e uma cobra? 

Uma avó fez isso para a celebração do aniversário de suas duas netas. Ou talvez 

seu filho preferisse uma festa contratada, com palhaço, corrida de pôneis e uma 

fonte jorrando suco de maçã?

Num esforço para reinstalar valores bons e antigos, e ao mesmo tempo não exa-

gerar nos gastos, muitos pais estão optando por eliminar as festas estrondosas 

enquanto ainda podem.

Até aí, tudo bem. Mas você estará se perguntando o que têm os aniversários a 

ver com o Judaísmo. Há algo judaico nos aniversários?

O Rebe iniciou uma campanha inovadora ao tornar os aniversários significa-

tivos tanto para as crianças quanto para os adultos (ele estabeleceu a campa-

nha em conexão com o aniversário de sua esposa, a Rebetsin Chaya Mushka, 

em 25 de Adar).

O Rebe encorajava as pessoas a celebrar seus aniversários na tradicional manei-

ra judaica. Os ensinamentos judaicos explicam que essa data é um tempo em 

que “mazalo gover” - a fonte espiritual particular da alma da pessoa brilha mais 

intensamente. A energia Divina que lá estava por ocasião do seu nascimento, 

está novamente presente e dinâmica a cada ano no seu aniversário. Portanto, 

trata-se de uma ocasião perfeita para aumentar sua qualidade de vida no próxi-

mo ano.

Coisas que você pode fazer em seu aniversário para conseguir o melhor do poder 

da sua alma incluem uma auto-avaliação, tomando uma resolução positiva para 

o ano vindouro, fazer caridade, estudar Torá e organizar uma festa com família 

e amigos. Na reunião, partilhe com eles aquilo que você aprendeu naquele dia.

Após ouvir as sugestões do Rebe, uma professora de uma escola pública ficou 

tão interessada nessa maneira de celebrar que incorporou algumas dessas reco-

mendações nas festas de aniversário de seus alunos na sala de aula. Ela pedia a 

cada criança para tomar uma resolução positiva e partilhar com os colegas algo 

significativo e valioso que tivesse aprendido recentemente.

Celebre seu aniversário na tradicional maneira judaica, sem enfatizar o mate-

rialismo. Em vez disso, concentre-se na família, amigos e no seu crescimento 

espiritual.

Feliz Aniversário Para Você 
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A NOSSA SINAGOGA

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

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

w Homens, mulheres e crianças estão convidados 
a participar.

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

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

w Bufê de kidush oferecido após os serviços. 

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

*até 7 de agosto: 17h30

CABALAT SHABAT 
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H45*

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
Um empolgante programa para meninos e meninas 

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

de um lanche fantástico, prêmios, jogos e histórias.

Todo Shabat à tarde logo após Minchá de Shabat

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH

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/vanes  sa krosenbaum@chabad.org.br

 w Família Goldsztajn (yahrtzeit do Dr. Jaime, Yecheskel 

ben Gershon)

 w Irene Spreitzer (yahrtzeit da mãe, Miriam bat Sara)

 w Família Steinecke (yahrtzeit do pai da Simone, Yaacov 

ben Yehuda Leib haCohen, e do avô, Menachem Mendel 

ben Eliahu)

Envie um SMS para (11) 96889-8832 
com a palavra “velas” e receba sema-
nalmente o horário do acendimento 
em S. Paulo. Este serviço é gratuito.

* Até 8 de agosto 17h30
** Veja o horário das velas no verso deste informativo

MINYAN DIÁRIO
Shacharit

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

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira – 17h45*
2º minyan de Arvit – 19h

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h45*

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30

Kidush e Farbrenguen – 12h00

Aula da Parashá com explicações do Rebe 

– 1 h antes do horário das velas **

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

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

Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos
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LEV é uma organização que promove visitas a pessoas 

que encontram dificuldade para sair de casa, seja por 

doença, solidão ou problemas particulares. 

Nessas visitas os voluntários levam alegria, 

atenção e bom humor, ajudando a melhorar 

seu estado emocional e espiritual. 

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

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

DEDICAÇÃO TOTAL
Abaixo, as voluntárias Rachel Vaidergorn (à esquerda) e Desirée Sus-

lick (à direita) em sua visita semanal  ao casal David e Léia Mindrych.

MAZAL TOV!
A voluntária Claudette Karaguella e 

Vivian Erlich visitam semanalmente 

a D. Eva Sachman. 

Na foto acima, Claudette e Eva nu ma 

ocasião muito especial: o dia do ani-

versário de Eva em 16 de julho. Pelos 

sorrisos é possível notar que a visita 

foi um presente especial!

        Shalom Ubrachot

Em breve todos nós escutaremos o pro-

fundo som do shofar que a cada dia nos 

aproximará da chegada de um novo ano. 

Esse som desperta a faísca de nossa alma, 

a verdadeira essência que está sempre 

conectada ao Altíssimo, um canal total-

mente aberto que nos renova constantemente com o sopro da 

vida. Vibramos ao som de cada toque com uma imensa vontade 

de cumprir o desejo de D’us, o de ascendermos em nossa vida 

espiritual.

Com carinho,
Yael Alpern – diretora
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GPS para sua alma

Inscrições e informações
JLIBrasil@gmail.com ou 3081-3081

Mapas da Alma introduz você ao Tanya, um 
texto cabalístico de 200 anos, que apresenta 
uma perspectiva nova e revolucionária da 
psicologia humana. Ele oferece instrumentos 
que lhe ajudarão a compreender a si mesmo. 
Você aprenderá a entender seus sentimentos 
de culpa, seus conflitos e perplexidades, a fonte 
de sua felicidade, seu propósito e direção.

Turma noturna
6 quartas-feiras, de 12/ago a 16/set às 20h30 
no Banco Daycoval (estacionamento cortesia)

Turma diurna
6 quintas-feiras, de 13/ago a 17/set às 10h30 
no Beit Chabad Central

6 BC NEWS

aconteceu

chá da tardE
Convivência na Maturidade

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

FINAL DO SEMESTRE: 
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO 
A fim de marcar o final do semestre de muitas atividades, 

Vanessa Rosembaum, coordenadora do Chá da Tarde, 

convidou todas as participantes para um delicioso almoço 

servido no salão do Beit Chabad Central. Mesas redondas 

ornamentadas com vasos de flores e serviço caprichado 

com garçom foram organizadas por Judith Kacowicz e 

Rebeca Grynberg. O encontro transcorreu em um am-

biente extremamente agradável e descontraído entre 

amigas que adoram estar juntas. O Rabino Dubi Nurkin 

abordou a parashá da semana, escutado atentamente 

pelas 40 senhoras que compareceram ao evento. Muitas 

permaneceram no Beit Chabad Central para participar da 

aula de Chana Alpern, que acontece todas as quar tas-fei-

ras, às 14 horas, sobre passagens da Torá.

Dia 1º de julho a Sessão Pipoca projetou o ganhador do 

Globo de Ouro, “Os Descendentes”, com o ator George 

Clooney. O filme aborda as relações familiares entre um 

pai e suas duas filhas após o falecimento de sua esposa. 
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GUIMEL TAMUZ
O farbrenguen que marcou a data de Guimel Tamuz contou com o 

depoimento de diversas pessoas, como o R. Israel Zajac, que relatou 

episódios de sua vida com o Rebe.

O Rabino Yehoshua Forma foi o convidado de honra da noite, que veio 

de Buenos Aires para participar de um jantar especial de Shabat reali-

zado pelo Beit Chabad Central. Ele falou sobre a educação dos filhos e 

abordou atitudes exemplares do Rebe contando histórias comoventes 

de como ele está sempre presente em nossas vidas. Conseguiu pren-

der a atenção de to dos com seu jeito extremamente carismático, bem-

hu morado e cativante, o que contribuiu para o tom especial e informal 

desse farbrenguen.

Nas paredes do salão, paineis com depoimentos de 
personalidades ilustres sobre o Rebe
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As doações a instituições filantrópicas judaicas têm 

sofrido um forte declínio, fato que está forçan do-

as a rever suas próprias prioridades. Infelizmente, 

a falácia de que os judeus permaneceriam como sólidos 

apoiadores de causas judaicas mesmo que sua identidade 

desaparecesse no grande caldeirão da cultura americana, 

foi exposta.

Sim, há uma correlação direta entre doação judaica e 

identidade judaica.

A educação judaica é, e sempre tem sido, o fator mais crí-

tico para moldar a identidade judaica. O Rebe sabia bem 

disso, e foi por esse motivo que devotou sua vida à causa 

da educação judaica, o que tem tirado milhares de judeus 

da assimilação, levando-os à sinagoga.

A obra do Rebe continua. Poucos podem se equiparar à 

dedicação de seus shluchim e igualar, em quantidade, os 

números de judeus que estão matriculados nas institui-

ções educacionais Chabad: estudo de Torá, prece, pré-

es colas, acampamentos de verão, campi universitários, 

programas de educação para adultos, atividades huma-

nitárias e mais, em comunidades do mundo in-

teiro.

O resultado: todo dia, em 87 países ao redor do mun-

do, judeus que não se identificavam, começam a identifi -

car-se; judeus que não se afiliavam, começam a afiliar-se; 

judeus que tinham realizado casamentos mistos, come-

çam a casar-se na comunidade e, finalmente, judeus que 

teriam apoiado outras causas escolheram adotar a causa 

da continuidade judaica.

Há cerca de seis milhões de judeus nos Estados Unidos 

atualmente. Mesmo com Chabad em 49 estados, com 

muitas centenas de Casas de Chabad em cidades de cos-

ta a costa, judeus demais estão escorregando pelas fen-

das. Precisamos dobrar, triplicar e quadruplicar nossos 

esforços se quisermos mudar as estatísticas. Precisamos 

criar um ponto de partida para virar a maré. Precisamos 

nos unir.

Chabad-Lubavitch é um movimento inspirado por uma 

ideologia de unidade judaica e conserto do mundo, e nin-

guém discute que se tornou indispensável à vida e à con-

artigo

Por Rabino Yehuda Krinsky

Diretor Educacional/Serviços Sociais Chabad-Lubavitch

    PARCERIAS
NA COMUNIDADE
                 JUDAICA
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tinuidade judaicas. Mas para perpetuar o êxito e aumen tá-

lo ainda mais, precisa de parceiros. Depende do apoio de 

fundações filantrópicas e doadores que estejam genui-

namente preocupados com o futuro da comunidade, que 

compreendam o valor e o impacto da parceria, como fize-

ram as tribos de Zevulun e Yissachar nos tempos antigos.

Imaginemos como as parcerias poderiam parecer dife-

rentes hoje se filantropias como a Federação Judaica da 

América do Norte e outras se aliassem com Chabad em 

grande escala. Seriam então confiados bilhões de dóla-

res por doadores que querem melhorar a educação e a 

vida judaica.

Chabad proporciona a mais comprometida, a mais apai-

xonada e a mais inovadora equipe de recursos humanos 

para servir o povo judeu em todas as partes do mundo 

com educação e acesso a textos, tradições e a comunida-

des judaicas. Essa colaboração provaria ser uma parceria 

dinâmica de resultados potencialmente positivos para a 

continuidade judaica.

No decorrer dos muitos anos em que tive o privilégio de 

servir ao Rebe, em numerosas ocasiões pude observar 

sua respeitosa consideração por aqueles que se inves-

tiam com os shluchim em benefício do povo judeu em 

toda parte. Que eles foram parceiros do Rebe em sua 

visão, e com os shluchim em sua missão, foi claramente 

evidenciado pela preocupação que ele demonstrava por 

eles e suas famílias, e pelas bênçãos que lhes concedia. 

Sua alma, estou certo, ainda os abençoa, e continuará a 

abençoar todos aqueles que abraçam sua visão do nosso 

futuro e fazem dele o seu futuro.

Chabad proporciona uma comprometida, 

e inovadora equipe de recursos humanos 

para servir o povo judeu em todas as par-

tes do mundo com educação e acesso a 

textos, tradições e a comunidades judaicas 
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CHANA GOPIN
Pedir-me para escrever sobre dúvida é pedir-me para resumir os 

últimos tumultosos seis meses da minha vida em poucas palavras. 

Ir para casa ou esperar mais um pouco? Permanecer em Israel ou 

instalar-me na Ucrânia? Encontrar um novo local ou deixar a po-

eira baixar?

Fugimos de casa. Tornamo-nos exilados. Esperamos. Fizemos as 

malas. Mudamos. Mais uma vez. E outra. Amanhã será diferente? 

A próxima semana vai trazer lucidez? Perguntas que incomodam, 

hesitações torturantes.

Sou uma pessoa confiante. Gosto de clareza. Se há algo que pos-

sa me incomodar, é a nuvem cinzenta da incerteza. Expulsa de 

uma profundeza em meu interior, faíscas de dúvida me assom-

bram com suas ameaças.

Os chassidim veem a dúvida como algo negativo. Em hebraico, 

dúvida é “safek”, cujo valor numérico é o equivalente a Amalek. 

Ele enfraqueceu o poder da decisão dos judeus num momento 

vulnerável. Talvez não seja importante? Talvez não hoje? E quem 

disse que vale a pena?

Sou forçada a olhar com maior profundidade: há um plano Divino. 

Há um futuro para nós em Luhansk? As perguntas permanecem. 

Mas a dúvida perdeu seu ferrão. Isso não vai me derrotar. Vou se-

guir em frente com fé na minha missão.

Chabad Lubavitch Internacional convidou 

cinco emissários a discorrer sobre o tema. 

Acompanhe o resultado

Chana Gopin é emissária Chabad-Lubavitch 
em Luhansk, Ucrânia. Mãe de sete filhos, ela 
é editora de uma revista popular em russo, “O 
Mundo da Mulher Judia” e editora de um site 
em russo para mulheres: Jewishwoman.ru
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RIVKA DENBURG
Numa aula na qual estávamos estudando um discurso chassídico sobre o 

Shabat, uma das participantes expressou dúvidas sobre conseguir entrar 

no estado de espírito da introspecção como é recomendado no discurso. 

Ela parecia ser da opinião de que praticamente de nada adiantava apren-

der sobre esses conceitos, pois ela jamais atingiria as alturas ali descritas.

Isso me fez pensar no quão poderosa a dúvida pode ser. Talvez seja uma 

ferramenta favorita do “yetzer hará”, a má inclinação, fazendo-nos racio-

nalizar sobre por que não conseguimos crescer, por que não há futuro em 

tentar. Assim, novas ideias, sonhos, ou o desejo de ajudar alguém, tudo 

isso pode murchar antes que tenha uma chance de florescer.

Por outro lado, é a dúvida que nos faz parar, reavaliar, e ver onde estão as 

falhas em nossos planos. Somos também capacitados a desenvolver um 

novo rumo e aumentar a expressão de nossas habilidades.

Como podemos discernir quando nossas dúvidas são um trampolim para 

o crescimento, e não uma armadilha para nos afastar de novas oportu-

nidades? Pergunto a mim mesma: qual é a pior consequência que pode 

resultar desse esforço específico? Então, desafio a mim mesma a tornar-

-me a pessoa que D’us me criou para ser.

TZIPA WERTHEIMER
Duvidei do meu professor de Psicologia quando ele disse que a vida gira em torno da 

redução do impulso. A alegação é que a fome motiva a ação para preencher a necessi-

dade premente. Questionei quando alegou que o altruísmo não existe, que as pessoas 

agem somente por razões egoístas. Eu não sabia onde arquivar essas dúvidas, mas 

sabia que eram relevantes.

Jamais duvidei do aroma da chalá que permeava o Beit Chabad na Universidade Bin-

ghamton. Era tangível. Jamais duvidei da filosofia de Ahavat Yisrael que era servida 

junto com a sopa. Era palpável. No Beit Chabad, a filosofia passava de mão em mão 

com ação. Em vez de apenas falar sobre o altruísmo, eles abriam as portas e atendiam 

à comunidade sem questionar.

Lembro-me claramente de aprender sobre almas animalescas e Divinas numa sala de 

aula Machon Alta, em Safed. De repente entendi que por todo esse tempo meu pro-

fessor de psicologia estava falando da alma animalesca. Sua visão dos seres huma-

nos que são essencialmente egoístas mas não necessariamente maus, se encaixava 

perfeitamente nas palavras do Tanya. Que pena que a alma Divina ainda não está nos 

livros universitários.

Tzipa Wertheimer é co-funda-
dora e diretora de Chabad no 
Cam pus do Queens College, 
NY, desde 2004. Tzipa escre-
ve para divulgar a expressão 
criativa.

Rivka Denburg é a shlucha do Chabad 
de Coral Springs e Diretora Escolar na 
Chabad Hebrew Academy em Margate, 
Flórida.
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SIMCHA WEINSTEIN
Há algo interessante sobre a palavra doubt (dúvida, em inglês). A 

linguista Gina Cooke afirma que somente duas palavras básicas em 

inglês contêm as letras d-o-u-b. Uma é doubt. A outra é double (do-

bro). Algumas palavras podem ser construídas a partir dessas bases, 

como doubtful e doubtless, (cheio de dúvidas e sem dúvida, respec-

tivamente).

Isso sugere algo mais profundo. Quando duvidamos, dobramos; ou 

seja, temos duas mentes.

Às vezes líderes espirituais têm medo da dúvida. Quando membros 

de nossas comunidades nos procuram com perguntas espirituais di-

fíceis, podemos nos tornar defensivos ou constrangidos.

No entanto, podemos também ver as expressões de dúvida como 

uma oportunidade para “dobrar” nossa fé e a daqueles que nos cer-

cam.

Podemos lançar um segundo olhar para nossas presunções e tam-

bém dar as boas-vindas à chance de revisar e reafirmar ensinamen-

tos religiosos, vendo-os sob uma nova luz. 

Embora eu seja um linguista, acho interessante que a palavra doubt 

comece com “do”. Às vezes a ação vem antes da fé em vez de ocor-

rer o contrário. É o doing (fazer) que pode expulsar a doubt.

Coincidência? Tenho minhas doubts (epa, dúvidas!).

ZALMAN DUBINSKY
Como educador e mentor, tenho tido a oportunidade de aconselhar 

muitos “retornantes” ao estilo de vida da Torá, e ocasionalmente sou 

confrontado por alunos que expressam dúvidas sobre a verdade de 

D’us e da Torá. Embora a dúvida seja com frequência considerada 

uma doença, nem todas elas são criadas da mesma forma.

Geralmente, encorajo as que se originam da análise racional, por-

que levam ao questionamento, uma parte importante do processo 

de aprendizado. Se forem corretamente examinadas, podem levar a 

uma maior convicção e clareza.

Porém, há um tipo de dúvida que leva à confusão e não à procura de 

uma solução. É parte de um ciclo interminável. Tendo dito isso, notei 

que as pessoas muitas vezes agonizam por causa de suas dúvidas. 

Parece-me que é assim por causa da confusão que causa, que raste-

ja na busca espiritual e não é natural para a alma. 

Com sua fonte na Torá, a alma anseia por uma vida de clareza e ver-

dade, e sofre quando sua expressão total é inibida pela dúvida. É por 

isso que nossos sábios disseram que “não há alegria como aquela 

que vem da resolução da dúvida”.

Escritor de sucesso e representante Chabad 
no Pratt Institute, Rabi Simcha Weinstein foi 
eleito o rabino mais conhecido pelo Canal 13, 
PBS. É diretor do Comitê de Assuntos Religio-
sos do Pratt Institute.

Rabi Zalman Dubinsky é o famoso Rosh Yeshiva 
da Yeshiva Tiferet Bachurim Morristown, NJ.
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18 de elul

O Baal Shem Tov escreveu uma carta ao seu cunha-

do, Rabi Gershon Kitover, na qual ele cita, palavra 

por palavra, algumas das cartas que tinha recebi-

do de Rabi Adam Ba’al Shem sobre a origem de sua alma. 

Segue-se a carta do Baal Shem Tov, citando a carta de Ra-

bi Adam Ba’al Shem:

“… No ano 5333 (1573) vivia em Tzfat um judeu simples 

que sabia apenas como rezar [mas não como estudar]. 

Mesmo assim, ele era totalmente sincero [tamim] em suas 

ações, e extremamente modesto.

Uma noite, enquanto ele estava recitando a prece da meia-

noite [Chatzot] houve uma batida na porta. Quando ele 

perguntou quem estava batendo, veio a resposta: ‘Eliyahu 

HaNavi!’ (o profeta Eliyahu). O judeu deixou-o entrar.

Quando Eliyahu entrou, cada canto da casa se tornou ilu-

minado, e o local ficou repleto de júbilo – os bebês come-

çaram a dançar nos seus berços. O judeu convidou Eliyahu 

a sentar-se. Ele o fez, e então disse: ‘Vim para revelar a vo-

cê o ano no qual Mashiach vai chegar, mas somente com 

uma condição – que você me diga que ação fez no dia de 

seu bar mitsvá pela qual mereceu a decisão do Alto de que 

eu deveria revelar a você e divulgar este segredo, envolto 

em mistério?’

O judeu então respondeu: ‘O que eu fiz, foi apenas pelo 

Eterno, bendito seja, e portanto não desejo revelar a nin-

guém. Se o senhor não deseja revelar esse mistério a mim, 

então não o faça. Aprendi que toda boa ação que um judeu 

faz, deve fazê-la apenas em prol de Hashem, e ocultá-la 

dos outros.’

‘Eliyahu desapareceu de repente. A sinceridade do judeu, 

e sua disposição em renunciar à revelação de Eliyahu Ha-

Navi em nome do Céu, causou uma comoção no Alto.

Todo o Beit Din celestial então decretou que Eliyahu Ha-

Navi estudaria Torá com ele e lhe revelaria segredos en-

voltos em mistério.

E assim foi. Eliyahu HaNavi estudou Torá com o judeu, e 

revelou a ele muitos dos segredos da Torá, portanto ele 

se tornou um dos maiores tsadikim da geração, perfeito 

em todas as suas ações – que eram feitas com grande mo-

déstia, para que ninguém soubesse de sua santidade e sua 

grandeza.

Quando ele envelheceu e deixou este mundo, foi-lhe de-

A ENCARNAÇÃO ANTERIOR 
DO BAAL SHEM TOV 

Em homenagem ao aniversário do Baal 

Shem Tov em 18 de Elul 5458 (1698), este 

ano em 2 de setembro, e o dia no qual ele 

se revelou em 18 de Elul 5494 (1734)
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signado um local na mesma câmara que nossos sagrados 

ancestrais, Avraham, Yitschak e Yaacov.

No entanto, alguns anjos fizeram um protesto dizendo 

que o judeu merecia uma recompensa ainda maior, por-

que era um tsadic tão notável que mesmo assim tinha 

ocultado sua grandeza para que ninguém soubesse – 

agindo somente em nome do Céu.

O Beit Din celestial então decretou que como o mundo 

não tinha tido o privilégio de beneficiar-se de sua Torá, es-

sa alma sagrada desceria mais uma vez ao mundo, onde 

seria obrigado a revelar-se. Ele iria então revelar uma no-

va maneira de servir a Hashem neste mundo, para que o 

mundo ficasse repleto com o conhecimento de D’us a fim 

de apressar o advento de Mashiach.

E assim foi. A alma retornou a esse mundo, e foi obrigada 

a revelar-se aqui.

Estou agora revelando a vocês, em nome de nosso sagra-

do Professor e Mestre [Achiyah HaShiloni – ed.],” concluiu 

Rabi Adam Ba’al Shem em sua carta ao Baal Shem Tov, 

“que sua alma é exatamente aquela mesma alma sagrada, 

que desceu a este mundo uma segunda vez para perfu-

mar e purificar o mundo com o espírito de pureza e o espí-

rito de santidade. Logo, você será revelado e vai iluminar o 

coração de cada um com uma nova luz. Através de você, o 

Nome do Céu será santificado, e a Redenção será trazida 

muito em breve. Que seja rapidamente em nossos dias.”

Túmulo do Baal Shem Tov, fundador do Chassidismo, em Medzhybizh na Ucrânia
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nossos projetos socioculturais

Projeto Inclusão 
Social na Serra

www.inclusaonaserra.org.br

Inclusão
 São Lourenço da Serra

Social 

PASSEIO NA FLORESTA
O  encerramento das atividades do 

primeiro semestre deste ano do 

Gru po da Terceira Idade da região 

de S. Lourenço da Serra ocorreu em 

um dia bem ensolarado.

Inicialmente a turma fez uma cami-

nhada pelas áreas de mata do sítio 

para aprofundar os conhecimentos 

sobre a flora nativa, que é muito extensa.

A maioria dos idosos tem familiaridade com essa vegeta-

ção, pois vive em área rural, e, assim, houve uma rica troca 

de experiências sobre o tema.

Nessa oportunidade eles retornaram ao local onde está 

localizada a palmeira Juçara, e novas informações sobre a 

planta foram fornecidas ao grupo.

A surpresa ficou por conta do bolo confeccionado com a 

palmeira da Juçara, que foi degustado no lanche da tarde. 
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Você trabalha no Projeto Felicidade há 14 anos. Pode 
fazer um resumo de sua educação e formação?  
Estudei no Colégio Renascença e sou formada em hote-

laria. Estagiei em um hotel, e ao final, fui efetivada como 

recepcionista.

Que planos tinha para sua carreira? Trabalhar no Proje-
to Felicidade a aproximou ou distanciou deles?
Planejava trabalhar com eventos em hoteis. No entanto, 

surgiram dúvidas e fui me consultar com o Rabino Alpern. 

Durante a conversa fui convidada a trabalhar no Projeto 

Felicidade. Pedi um tempo para pensar, pois estaria saindo 

da área em que gostaria de atuar para entrar em algo novo 

e desconhecido; na época o Projeto estava em fase de pla-

nejamento. Na semana seguinte aceitei o convite e come-

cei a trabalhar antes de recebermos as primeiras famílias.

Qual era a sua função durante o tempo em que traba-
lhou na sede do Projeto em S. Paulo? 
Quando mudamos para a nossa sede, no Pacaembu, pas-

samos de uma sala dentro do Beit Chabad Central para 

uma casa de dois andares. Eu já cuidava da parte adminis-

trativa e o trabalho aumentou consideravelmente. Na se-

de, além das semanas com as crianças, recebemos casas 

de apoio e famílias que frequentam as oficinas de capa-

citação. Sempre tratei dos contatos com os hospitais, lis-

tagens dos participantes, programações, cadastros, caixa 

e a organização do nosso encontro anual. Além da rotina 

diária existem as surpresas do dia a dia, pois ao cuidar de 

crianças com câncer podem ocorrer imprevistos. Quem 

olha o Projeto “de fora” não tem ideia da complexidade 

dos bastidores. Torna-se essencial ter uma ótima organi-

zação e para isto contamos com uma eficiente equipe que 

batalha para que tudo dê certo. 

Em sua experiência no Projeto qual descreveria como a 
mais marcante? 
Todas são emocionantes! Em um dos passeios para a 

praia, um pai disse que sua filha desejava “tocar no mar”, 

pois ela nunca o tinha visto e queria saber se ele era real-

mente salgado. Presenciar a chegada das primeiras famí-

lias de outros estados trazidas pela Gol Linhas Aéreas para 

participar do Projeto foi tocante, além dos encontros anu-

ais que no início contavam com 500 participantes e hoje 

contabilizam mais de 2 mil. Ver as mães agradecerem por 

tudo que fizemos pelos seus filhos e desabafarem que há 

muito tempo não viam eles tão felizes é gratificante. 

Que alterações ocorreram ao mudar com sua família pa-
ra Porto Alegre? 
No início deste ano meu marido foi transferido para Porto 

Alegre e o aperto no meu coração foi muito grande. Teria 

que sair da cidade onde sempre morei, ao lado da minha fa-

mília, trocar os filhos de escola e me desligar do Projeto Fe-

licidade. Conversei com o Rabino Alpern e fiz uma proposta: 

continuar trabalhando de Porto Alegre (por acesso re moto) 

no Projeto, que já faz parte da minha vida. Para a minha fe-

licidade ele aceitou, pelo que lhe sou imensamente grata. 

Como está se adaptando com sua família a esse novo 
desafio? 
Graças a D’us nos adaptamos bem, meus filhos estão fe-

lizes no novo colégio, que fizemos questão que fosse ju-

daico. A parte mais difícil é a saudade de todos. Quanto ao 

judaísmo, é mais complicado, pois em SP já tínhamos a 

nossa sinagoga, os nossos rabinos. A carne casher vem de 

S. Paulo de tempos em tempos. 

Qual é a grande lição do Projeto em sua vida?
De toda essa jornada trabalhando no Projeto, posso dizer 

que, além dos melhores momentos vividos, foi ter tido a 

oportunidade de trabalhar com uma pessoa maravilhosa, 

com um coração imenso, que luta com garra e veste a ca-

miseta do Projeto todos os dias: Flávia Bochernitsan, que 

tenho muito orgulho de dizer que é minha mãe.
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Ao nos aproximarmos das Grandes Festas fazemos uma 
introspecção e tomamos decisões positivas para o ano que está 
prestes a iniciar. É nessa época que seguimos a tradição milenar 
de contribuir às boas causas.

O Beit Chabad Central precisa de você, amigo e simpatizante, 
para tornar-se um dos pilares de nossas obras por meio de uma 
doação, antes de Rosh Hashaná e Yom Kipur.

O valor sugerido é de R$ 1.800,00, que será investido no bem-
estar de todos por meio de nossas diversas atividades.

Que essa parceria possa lhe trazer  saúde, sucesso e alegrias 
abundantes o ano inteiro.

Doações a partir de R$ 1.800,00 
serão presenteadas com uma 
peça de cristal com a tradicional 
Bênção do Lar. 

Todos os doadores desta campanha 
receberão nosso último lançamento, 
o livro “Gastronomia Casher”, 
independentemente do valor da doação. 
Mãos à massa e bom proveito!

Todos os doadores desta campanha 

por Do
rothea

 Piratin
inga

ALIMENTO PARA O CORPO E A ALMA

Gastro
nomia Cas

her

Gastro
nomia Cashe

r

TORNE-SE UM DE NOSSOS PILARES

Sempre a seu lado
Desde 1973

Interessados devem entrar em contato com Arieh Lev: arieh.lev@chabad.org.br
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GASTRONOMIA Por Dorothea Piratininga

GOULASH

Refogue a cebola no azeite. 

Quando a cebola estiver transparente, 

acrescente a carne. 

Deixe dourar, adicione 1 xícara de chá de 

água e deixe cozinhar em fogo baixo por 

cerca de 10 minutos.

Acrescente os tomates, a páprica, o co-

minho, a pimenta do reino e o alho. Mexa 

bem e adicione 2 litros de água, o salsão, 

a batata, a cenoura e as folhas de louro.

Deixe cozinhar em fogo baixo, com a pa-

nela tampada por cerca de 1 hora ou até 

que a batata esteja completamente cozi-

da. Adicione o sal e, por último, a salsinha.

PREPARO INGREDIENTES

8 porções

RENDIMENTO

w 2 colheres de sopa de azeite

w 2 cebolas cortadas em cubos

w 500 g de acém cortado em 
cubos de 2 cm 

w 1 xícara de chá de água

w 2 tomates picados sem pele 
e sem sementes

w 1 colher de sopa de páprica

w 1 colher de chá de pimenta 
do reino moída 

w 1 colher de chá de cominho 
em pó (opcional)

w 3 dentes de alho amassados

w 2 litros de água

w 500 g de batata descascada 
e cortada em cubos

w 3 cenouras descascadas e 
cortadas em rodelas

w 2 talos de salsão

w 2 folhas de louro

w sal a gosto

w 1 maço de salsinha picada

Originária do leste europeu, esta sopa é perfeita 
para “esquentar” seu jantar de Shabat  
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tsivot hashem

DOMINGO NO CAMPO:  ARTE, SOL, AR PURO E... 

MACARRONADA!

Cerca de 500 pessoas compareceram ao sítio no domingo, 12 

de julho, prestigiando o programa mensal do Tsivot Hashem. 

O ingresso de R$ 10,00 para adultos e crianças a partir de 4 

anos incluiu, além de todas as atrações oferecidas pelo local, 

almoço completo e farto. Isso sem falar no artesanato, com 

muitas opções, como montagem de bijuterias com miçangas, 

potinhos e prendedores de madeira para pintura e, para os 

pequenos, desenhos para colorir com lápis de cor.

Não faltou também o sorteio de prêmios, realizado após a re-

citação dos 12 pessukim (passagens da Torá). Nesse belo ce-

nário, é muito bom observar famílias, das mais diversas linhas 

da comunidade, reunidas em harmonia e felizes, agradecidas 

por tudo que o Beit Chabad Central lhes oferece. 
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3 gerações: Habibe Esses, Orovida e Karina Serruya

  É a primeira vez que venho. Estou encantada com este sítio, 

não esperava que fosse tudo isso. É um lugar realmente muito 

feliz. Aqui estamos em família, é uma extensão da casa da gen-

te. Trouxe o marido, a filha, genro, netos, e encontrei primos e 

sobrinhos. Dá vontade de vir sempre. 

Habibe Esses 

  Eu gosto do trenzinho. Andei uma vez só porque ele dá uma 

volta tão grande que já vale por três... Hoje eu fiz colar, pulseira 

e também uma caixinha com pregadores. A gente brinca muito 

aqui. Eu e meu irmão jogamos futebol com meu pai e talvez 

vamos jogar tênis também. Quando chegar em casa vamos 

brincar com o brinde que o meu irmão ganhou aqui.  

Orovida Serruya
 
  Aqui é gostoso, e as crianças podem ficar livres porque o 

lugar é aberto, com muitas atividades, como trenzinho, charre-

te e tudo o que você procura na cidade, mas só encontra aqui. 

Por um preço simbólico, a gente aproveita muito. Em S. Paulo 

você não faz nada por esse valor.  Aqui solto as crianças sem 

ficar preocupada com segurança.  

Karina Serruya

  Foi a primeira vez que viemos. Achei o 

máximo, tudo super legal. Sempre quis vir e 

não tinha oportunidade. As crianças ficaram 

encantadas, não sabiam aonde ir primeiro. 

Há muitas opções de atividades e nenhuma 

fica lotada. 

Anat Shammah Safra

  Venho sempre que posso. É um lugar 

muito tranquilo, repleto de crianças, uma 

mais linda que a outra. Aproveito o dia con-

feccionando colares, pulseiras, lendo, re-

zando, conversando, fazendo muitas coisas. 

Aqui não penso em nada, estou tranquila, em 

paz comigo mesma, sinto-me feliz. 

Rubi Dodo

  É um lugar abençoado, muito bem cui-

dado, onde as crianças aproveitam muito. A 

gente agradece muito, toda vez. Estamos 

tentando vir sempre. 

Michele Fridman

  Sempre quando possível, eu 

venho. Acho este lugar maravi-

lhoso, meus netos adoram, an-

dam de pedalinho, de charrete, 

de trenzinho... 

Rejane Fridman

  Adorei passar o dia aqui com os 

meus netos. O atendimento é sensa-

cional, com atividades para meninos 

e meninas de todas as idades, com 

comida o dia inteiro... a gente só en-

gorda uns três quilos. 

Ester Rosemberg
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ammy pegou uma suculenta maçã vermelha da fruteira e deu-lhe uma mordida.

“Uh-uh,” disse a mãe, “você se esqueceu de alguma coisa!”

“Estou de kipá, mamãe. Sei que um menino judeu não pode comer sem usar uma.”

“Não, Sammy, você se esqueceu de uma outra coisa, algo que acabou de aprender.”

“Agora me lembro! Devo recitar uma beracha. Ainda dá tempo?”

“Sim, pode recitar a beracha quando se lembrar, enquanto estiver comendo.”

Sammy recitou a bênção, deu outra mordida na maçã e disse: “Veja, mamãe, eu sei de 

cor.”

“Bom para você. Mas você sabe por que fazemos a beracha?”

“Sim. A beracha é uma prece de agradecimento a D’us por nos dar alimento.”

“Está certo, querido. Pense o quanto do nosso alimento vem da terra. Nossas frutas e ve-

getais crescem no solo. O trigo e o milho com os quais fazemos pão e bolos, e os cereais, 

vêm da terra. Azeitonas, caroço de algodão e grãos de soja dos quais extraímos óleos e 

gorduras, beterraba ou cana dos quais fazemos açúcar, todos crescem da terra. Todos os 

animais e aves dependem dela para se alimentarem. 

“E foi D’us que fez essa terra maravilhosa e tudo que nela existe. É D’us que faz todas as 

coisas crescerem ao enviar chuvas e sol nas estações adequadas. Se Ele não cuidasse da 

terra, não teríamos o que comer - e não poderíamos viver. Então, tudo que ingerimos é 

um presente de D’us para nós, porque tudo pertence a Ele.”

“E eu quase esqueci de agradecer-Lhe!” exclamou Sammy. 

“Quer saber como garantir que jamais se esquecerá de mostrar a D’us o quanto você é 

grato por aquilo que Ele graciosamente lhe deu?” perguntou a mãe. “Quer assegurar que 

está dizendo a prece correta quando come?”

“Como posso ter certeza, mamãe?”

“Pegue este livrinho. Chama-se ‘Manual de Bênçãos e Preces.’ Você sabe que pronun-

ciamos uma prece diferente para diferentes alimentos: há uma prece para o pão, outra 

para frutas, uma outra para bolo, e assim por diante. Todas elas, e muitas outras também, 

estão neste livro. Ele cabe no seu bolso. Leve-o sempre consigo, e saberá sempre qual 

prece dizer em todas as ocasiões.”

“Obrigado, mamãe,” disse Sammy, “por este lindo presente. Vai me lembrar de agra-

decer a D’us pelos Seus presentes!”

22 BC NEWS

Baruch Atá Ado-nai, Elo-hênu Mêlech haolam…
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Solução na página 27

Ligue cada alimento a beracha 
correspondente

23 BC NEWS

…borê minê 
mezonot.

…borê peri 
haêts.

…borê peri 
haadamá.

…shehacol 
nihyá bidvarô.

... hamotsi 
lechem min 
haarets.

Baruch Atá Ado-nai, Elo-hênu Mêlech haolam…
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A PARASHÁ NA CABALÁ – AGOSTO

EKEV
Um ser humano, por mais perfeito que seja, pode falhar ocasionalmente. Portanto, D’us 

proveu a maneira pela qual os erros podem ser retificados, ou seja, por meio do arrepen-

dimento que, como declaram nossos Sábios, foi criado antes até do mundo. E o arre-

pendimento é eficaz não somente no que diz respeito ao futuro, mas também retroati-

vamente, em larga escala, pois D’us é onipotente e não está restrito de maneira alguma.

8 
ago

15
ago

REÊ
Segundo a Cabalá, você deveria doar para caridade todo dia (exceto no Shabat) pela 

manhã e à tarde, mas não à noite, porque durante a noite as forças de Din (severidade) 

são abundantes. O objetivo da caridade, tsedacá, é “adoçar” essas forças severas, mas 

isso somente é viável durante o dia, não à noite quando elas estão fortes.

No entanto, isso se aplica apenas à caridade iniciada pelo doador, a exigência de “abrir 

sua mão repetidamente” (v. 8).

Se uma pessoa lhe pedir caridade, você deveria dar-lhe a qualquer hora, mesmo à noite.

22
agoSHOFETIM

Não tente fazer previsões sobre futuros eventos. Somos ordenados na Torá: “sejas sin-

cero com D’us, teu D’us” (v. 13). Isso significa que devemos sinceramente colocar nossa 

fé em D’us, seguindo Seus mandamentos sem questionar nem especular, e desfrutar 

de um total senso de segurança na fé e convicção de que a benevolente Providência 

Divina se estende individualmente a cada um de nós.

KI TETSÊ
Tudo neste mundo é derivado dos mundos superiores. Todas as coisas, até as mais ma-

teriais e corpóreas, estão diretamente relacionadas com suas fontes espirituais na or-

dem mais elevada das coisas, e derivam sua existência de canais e fontes de pureza e 

santidade.

29
ago

1 
ago

VAETCHANAN
Você tem “reservas ocultas” de poderes para criar novas possibilidades e qualidades 

interiores que lhe dão a capacidade de superar obstáculos e moldar sua vida e a vida ao 

redor para ficar em harmonia com Verdade e Bondade.

Para revelar e aplicar esses poderes você precisa pesquisar e liberar suas forças poten-

ciais. Mas lhe foi prometido: “Você O encontrará – se buscá-Lo com todo o seu coração 

e com toda a sua alma” (v. 29).
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PERGUNTE AO RABINO

Por que colocamos pedrinhas sobre o túmulo e não flores? E qual a 
razão de alguns arrancarem folhas de grama jogando-as para trás após 
um enterro ou visita ao cemitério? 

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

Por Rabino Shamai Ende

costumes no cemitério

mulo, pois os prazeres da alma após o falecimento são 

apenas espirituais. A beleza e o aroma das flores não lhe 

acrescentam nada. O costume de colocar flores sobre 

um túmulo é de origem pagã e não tem nenhuma fonte 

judaica. A Torá nos proíbe de seguir costumes pagãos e, 

estando a alma no mundo da verdade, ela deseja muito 

que seus descendentes sigam as leis da Torá. 

Quanto ao costume de arrancar folhas de grama e jo gá-

las para trás, existem alguns motivos:

1. Consta na Torá que a única forma de purificar uma 

pessoa que tocou num morto é aspergindo sobre ela 

uma água santificada que era mis-

turada às cinzas da vaca vermelha. 

Ao queimar a vaca vermelha, a Torá 

nos ordenou que devemos jogar 

na fogueira alguns tipos de plan-

tas. Atualmente não temos mais 

esse tipo de purificação, mas após 

termos contato com o morto lem-

bramos essa purificação lavando as 

mãos com água e jogando algumas plantas para trás. 

2. Em vida, a alma Divina estava revestida em uma alma 

animal, da qual eram provenientes todos os desejos 

mundanos e corporais. Após o falecimento a alma 

desprende-se de sua companheira animal, passando 

a ficar somente com a parte Divina. Por esse motivo 

jogamos para traz um pouco de grama, que é alimento 

animal, simbolizando que a alma livrou-se de sua co-

nexão com aquela parte inferior. 

3. O Versículo nos diz que no momento da ressurreição 

os corpos brotarão da terra como plantas. Lembramos 

isso jogando as plantas para traz, almejando que essa 

época chegue muito em breve.

Nossos sábios nos ensinaram no Talmud que a alma 

tem cinco nomes: Nefesh, Ruach, Neshamá, Chaiá e Ye-

chidá. Os livros cabalísticos explicam que esses nomes 

referem-se aos cinco níveis da alma. Nefesh é a alma vi-

tal, responsável pela vida corporal, ou seja, pelas funções 

vitais, pelas ações e a fala do ser humano. Ruach refe re-

se à parte da alma relacionada às emoções. Neshamá diz 

respeito ao nível intelectual da alma. Essas três camadas 

revestem-se no corpo do ser humano, principalmente no 

cérebro, coração e fígado, de onde se expandem por todo 

o corpo. Os outros níveis da alma se encontram de for-

ma envolvente, não interagindo diretamente com o corpo 

físico, mas com os níveis superiores 

da alma.

Quando ocorre um falecimento, par-

te do nível Nefesh permanece no 

corpo. Por esse motivo costuma-se 

visitar o túmulo de um ente querido 

para recitar orações e acender velas 

em sua homenagem, pois parte da 

alma ainda permanece lá. 

Durante o primeiro mês após a morte, essa alma costuma 

estar presente constantemente no túmulo; até o primeiro 

ano sua permanência é assídua, mas não como no primei-

ro mês. Após o primeiro Yahrtzeit a alma tem uma ascen-

são aos mundos superiores, sendo que nem sempre ela 

está ligada ao seu corpo. No entanto, de vez em quando 

ela vem visitar seu túmulo, razão pela qual continuamos 

a rezar no local. Por isso costumamos deixar uma pedra 

sobre o túmulo em honra ao falecido, pois caso sua alma 

não se encontre presente naquele momento, ao voltar ela 

verá a pedrinha e saberá que rezaram por ela e também 

quem o fez. É importante também acender uma vela no 

local, pois a alma tem um enorme prazer ao encontrá-la 

acesa para ela, já que ela é chamada a ‘vela de D’us’. 

Vale a pena frisar que não se deixam flores sobre o tú-

Os prazeres da alma após o fa-

lecimento são apenas espiritu-

ais. A beleza e o aroma das flo-

res não lhe acrescentam nada   
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Digite:

beitchabad.org.br
e encontre...

w Serviços e projetos comunitários

w Datas das festas judaicas

w Como afi xar uma mezuzá

w A existência da vida após a vida

w Como fazer sua cozinha casher

w Guia para turistas

w Produtos casher para Pêssach

Entre milhares de outros artigos que 
darão mais signifi cado para sua vida. O portal do Beit Chabad Central

2 de setembro às 19h
PÚBLICO FEMININO A PARTIR DE 12 ANOS

A comunidade reunida para fazer Chalá antes de Rosh Hashaná

Salão Marc Chagall da Hebraica
www.megachallahbrasil.com.br

A comunidade reunida para fazer Chalá antes de Rosh Hashaná

ב״ה
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Paulo Nachim 2 Elul 17 ago

Jacob Faintuch 3 Elul 18 ago

Felipe Dorf 3 Elul 18 ago

Bernard Guerchfeld 3 Elul 18 ago

Eliahu Andrade 3 Elul 18 ago

Ory Abramowicz  5 Elul 20 ago

Avraham Stiefelmann  6 Elul 21 ago

Wolf Goldenstein  6 Elul 21 ago

Yossi Ossowiecki  7 Elul 22 ago

Bruno Zac  9 Elul 24 ago

Luís Nicolaewsky 10 Elul 25 ago

Aharon Byrne Rego 11 Elul 26 ago

Renato Kyhl 12 Elul 27 ago

Mendy Zajac 13 Elul 28 ago

Hilton Kuperman 13 Elul 28 ago

Joseph Harari 14 Elul 29 ago

Daniel Faingezicht 16 Elul 31 ago

Homero Grossmann 16 Elul 31 ago

ANIVERSÁRIOS*

Mendy Nigri 17 Av 2 ago

André Dzik 18 Av 3 ago

Ricardo Waismann 18 Av 3 ago

Leandro Scheflar 18 Av 3 ago

Moshe Alves 22 Av  7 ago

Isaac Galant 22 Av  7 ago

Adrian Henigman 22 Av  7 ago

Pinechas Guertzenstein 23 Av  8 ago

Haim Moscovich 24 Av  9 ago

Isaac Michaan 26 Av 11 ago

Fabio Bornsztein 28 Av 13 ago

Flávio Munhoz 28 Av 13 ago

Leandro Cohen 28 Av 13 ago

Rogério Calderon 29 Av 14 ago

Dovi Naparstek 29 Av 14 ago

Marcelo Susyn 30 Av 15 ago

Shabsi Alpern 1 Elul 16 ago

Moshe Paim 1 Elul 16 ago

Rafael Loeb 1 Elul 16 ago

AGOSTO

*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br

NOSSAS ALEGRIAS
w Mazal tov pelo Bar Mitsvá de Joseph, filho de Patricia 

e Daniel Horovitz. Parabéns também aos avós Beatriz e 

Moisés Goldstein e Sara e Zeev Horovitz

w Parabéns pelo nascimento do filho de Ricardo e 

Shirlei Fridman Rosenberg. Mazal tov também aos 

avós, Raymond e Jocelyne Rosenberg e Jacob e Lidia 

Fridman

w Nasceu o filho de Sabrina e Ricardo Lawder. Mazal 

Tov também aos avós Luiz e Simone Steinecke e 

Maurício e Felicia Lawder

Solucao da atividade

Maçã (…borê peri haêts)

Milho (…borê peri haadamá)

Feijão (…borê peri haadamá)

Água (…shehacol nihyá bidvarô)

Bolo (…borê minê mezonot)

Chalá  (...hamotsi lechem min haarets)

Biscoito (…borê minê mezonot)

Azeitona (…borê peri haêts)

Beterraba (…borê peri haadamá)

Frango  (…shehacol nihyá bidvarô)

A comunidade reunida para fazer Chalá antes de Rosh Hashaná

Salão Marc Chagall da Hebraica
www.megachallahbrasil.com.br
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AULAS SEMANAIS
ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:

 Chassidut
 Crianças / Jovens
 Farbrenguen 
 Histórias
 Leis Judaicas

 Identidade Judaica
 Mística e Cabalá
 Moral e Ética
 Porção Semanal
 Talmud

DOMINGO

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

9:30 Daniel Eskinazi
 Bíblia, fi losofi a, leis diversas e conselhos do Rebe *

9:30 Yakov Nurkin
 Guemará *

10:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

17:45 Avraham Steinmetz
 Prédica entre as orações da tarde 

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

18:30 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

19:00 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico

19:45 Yakov Nurkin
 Tanya

SEGUNDA-FEIRA

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

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 *

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

TERÇA-FEIRA

8:30 Yossi Alpern
 Histórias do Talmud **

28 BC NEWS

A Mulher 
na 

Parashá

Revele o lado feminino  
da Parashá 

Descubra o seu verdadeiro eu  
na Parashá

Leve dicas práticas da Parashá  
para o seu dia a dia

Aula semanal: 
quartas-feiras, das 14 às 15h ou das 18h30 às 19h30 
No Beit Chabad Central – Rua Dr. Melo Alves, 580 (5º andar)

Mais informações com Chani Alpern 
Cel: 98317-9770 / chanialpern@gmail.com

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 ju-

daico. As próximas leituras acontecerão no Shabat 15 de agosto. 

Para participar: sarah@chabad.org.br

AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira

7:45 Daniel Eskinazi
 Bíblia, fi losofi a, leis diversas e conselhos do Rebe *

7:45 Yakov Nurkin
 Guemará *

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

16:30 Dovber Nurkin
 Código de leis *

18:15 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides 
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QUINTA-FEIRA

10:30  Avraham Steinmetz
 Mapas da Alma ***
 Beit Chabad Central (de 13 ago a 17 set) 

17:00 David Lancry
 Aula individual de Bar Mitsvá *

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

As aulas são gratuitas. Para participar, entre em contato 
previamente com o responsável pelo curso.
Rab. Avraham Steinmetz: avraham@chabad.org.br
Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com
Rab. David Lancry: davelancry@gmail.com
Rab. Dov Pomeroy: dov@chabad.org.br
Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com
Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com
Rab. Guershi A. Goldsztajn: guershiavi@msn.com
Rab. Shamai Ende: yeshivalubavitch@uol.com.br
Rab. Shabsi Alpern: rabino@chabad.org.br
Rab. Yacov Nurkin: jorge.nurkin@gmail.com
Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br

SHABAT

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

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

11:00 Shabsi Alpern
 Prédica entre as orações da manhã

13:15 Shamai Ende
 Empolgação espiritual *

16:30 Shabsi Alpern
 Ensinamentos sobre a porção semanal

17:30 Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

17:45 Shabsi Alpern
 Pirkê Avot

17:45 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **

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

QUARTA-FEIRA

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

15:45 / 17:00 / 18:30 David Lancry
 Aulas individuais de Bar Mitsvá*

17:45 Dovber Nurkin
 Prédica entre as orações da tarde 

19:30 Yossi Alpern
 Ein Yaacov

20:00 Dov Pomeroy
 Análise geral da porção semanal

20:30  Avraham Steinmetz
 Mapas da Alma ***
 Banco Daycoval (de 12 ago a 16 set)

21:00 Shamai Ende
 Curso de leis judaicas

SEXTA-FEIRA

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

7:45 Elimelech Katz
 Guemará /Shiur Klali *

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

19:15 Shabsi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde

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

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

11:15 Dovber Nurkin
 Salmos **

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

12:30 Avraham Steinmetz
 Lunch & Learn – Faria Lima

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 Guershi A. Goldsztajn
 Entoando melodias chassídicas *

20:30  Avraham Steinmetz
 Como Pensa a Felicidade ***
 Banco Daycoval (de 13 ago a 17 set)

29 BC NEWS
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Fonte: chabad.org / ilustrações: Caio Borges

Publicações

Fato:
Em 1983, o Rebe pediu que a obra chassídi-

ca básica, o Tanya, fosse publicada em todo 

local onde houvesse judeus presentes. Até 

hoje, 6.366 edições do Tanya foram publi-

cadas em milhares de locais no mundo todo.

A abordagem do Rebe:
Todo local onde judeus estiverem pre-

sentes também deveria publicar edi-

ções de livros de Torá, criando uma 

afi nidade especial com os seus 

moradores, “fontes” de sabedoria 

divina produzidas localmente.

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.
Abordagem convencional:
As obras de Torá são produzidas em 

grandes centros judaicos e disseminadas 

em toda parte.
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2

DOE SEM GASTAR
Lei Rouanet de Incentivo à Cultura

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

Qualquer dúvida, entre em contato conosco.
Tel: 11 3081-3081 – falar com Arieh Lev, Vanessa ou Raquel

doesemgastar@chabad.org.br

COMO DOAR

que faz a declaração de renda 
completa, poderá abater até 
6% do imposto devido e des-
tinar para um de nossos pro-
jetos abaixo. 

Você, PESSOA FÍSICA
cuja empresa faz as Declarações 
de Impostos por Lucro Real, po-
derá abater até 4% do impos-
to devido e destinar para um de 
nossos projetos abaixo.

Você, PESSOA JURÍDICA

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

Escolha um dos projetos abaixo:1

Separe 6% do Imposto de Renda devido (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, este será cadastrado no Ministério da Cultura. Em 
seguida, você receberá o Recibo de Mecenato (comprovante da doação) e os 
procedimentos para fazer sua declaração de IR. Este valor será abatido de seu 
imposto ou incluído em sua restituição.
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