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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

TEMPO DE JULGAMENTO
Humildade e grandeza não são excludentes, mas complementares. A beleza da vida é que um ser de origem tão humilde como o homem pode ascender a alturas que poucos atingem, mas que estão ao alcance de todos.
Em Rosh Hashaná somos julgados por um D’us compassivo. O julgamento
mais severo é o que fazemos de nós mesmos quando falhamos em transcender nossa origem terrena. Se deixarmos de concretizar nosso potencial,
estamos punindo a nós mesmos. Se superarmos nossas fragilidades e nos
conectarmos com D’us pela prece e com nossos irmãos com bondade, então nos aproximamos dos valores Divinos. Assim, ser humano é esforçar-se
rumo à Divindade, e esse esforço está dentro das nossas possibilidades.
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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 CASA DE TORÁ, ORAÇÃO
E ATOS DE BONDADE.
UMA INSTITUIÇÃO DO REBE.
QUE SEU MÉRITO NOS PROTEJA.
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mensagem do Rabino

A Lavagem da Alma
Rosh Hashaná está chegando. Tempo de avaliar nossas ações, retificar qualquer
dano que tenhamos causado e planejar como podemos melhorar no futuro. No
vernáculo judaico isso é conhecido como “teshuvá”, literalmente “retorno”.
Em especial, os dias de Rosh Hashaná até Yom Kipur – conhecidos como “Os
Dez Dias de Teshuvá” – são reservados para mais introspecção, arrependimento e aprimoramento.
Mas o que tem isso a ver com retorno? E a quê e para onde estamos tentando
voltar?
Imagine uma peça de vestuário, como a camisa limpa e bonita que você está
usando. E se você derramasse café nela, ou se encostasse em uma lousa, ou se
sua caneta tivesse um vazamento. O tipo de dano feito à sua camisa ditaria o
método a ser usado para limpá-la.
Agora imagine que a camisa é sua “neshamá”, sua alma, a centelha de energia
Divina que lhe dá a vida.
Quando negligenciamos uma mitsvá ou transgredimos – seja um mandamento
entre uma pessoa e outra ou um mandamento entre uma pessoa e D’us – nossa
alma fica manchada.
O processo de limpeza é bastante lógico. Assim como você retiraria a caneta
do bolso tão logo percebesse que está vazando, o primeiro passo da teshuvá é
parar de transgredir ou começar a cumprir a mitsvá negligenciada.
Então, precisamos examinar a mancha para saber qual método usar. Algumas
transgressões provocam nódoas maiores ou mais fortes que outras. E, certamente, a frequência também deve ser considerada.
Para algumas máculas espirituais a teshuvá pode requerer esforço mínimo,
como escovar uma mancha de giz. Outra sujeira espiritual pode ser mais difícil
de remover, como um respingo de café. Você precisaria usar detergente e água,
e esfregar vigorosamente.
A tinta é um pouco mais traiçoeira, como a transgressão repetida ou os erros
mais graves. Para livrar-se de um borrão de tinta, a alma precisa de trabalho,
tempo, esforço árduo. Com o tempo, dedicação e persistência, você pode livrar
totalmente a alma de sujeira. Pois, afinal, trata-se de algo exterior, que não faz
intrinsecamente parte da roupa original.
Shaná Tová a todos!
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 17H45*
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.

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH
ww
Simone Steinecke (yahrtzeit da mãe, Rachel bat Sura
Malka)

ww
Família Frischmann (yahrtzeit de Yacov ben Moishe)
ww
Ruby Dodo e filhos (yahrtzeit de Avraham ben Mose)
ww
Famílias de Picciotto e Vaidergorn
ww
Miriam Teperman (yahrtzeit da mãe, Shoshana bat
Efraim)

ww
Barbara Rubinsohn (pronta recuperação de Regina
Malca bat Adele e Baruch Moshe ben Mazal)

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

ww
Família Kaufmann (ofruf de Vidal Gabay)

*após 18 de setembro às 18h

ww
Amigos de Felipe Fisman (almoço de Sheva Brachot)

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.

ww
Famílias Sternfeld e Picovsky (ofruf de Michel)
ww
Dorit Frenkel (yahrtzeit da mãe, Rachel bat Eliakim
Guetzel)

A NOSSA SINAGOGA
Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!
MINYAN DIÁRIO
Shacharit
Segunda a sexta-feira
1º minyan – 6h30
2º minyan – 7h45
Domingos e feriados – 8h05

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

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h45*
HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30
4

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

* Após 18 de setembro 18h
** Veja o horário das velas no verso deste informativo

Você também pode assistir à
série de vídeo Torá Viva Online
em www.chabad.org/626747
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projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

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

CARINHO INCONDICIONAL
Uma das marcas do Projeto Lev é o carinho que os voluntários levam aos visitados. Na foto podemos ver como nossa
voluntária Thelma Sarue (à esquerda da foto) demonstra
esse sentimento com a querida Rivka Braumann.
Uma imagem vale mais que mil palavras...

Shalom Ubrachot
Costumamos comemorar
nosso aniversário comparti
lhando uma refeição festiva
com nossos amigos e fami
liares, saboreando um bolo e
recebendo presentes.
Neste mês somos convidados
a celebrar o aniversário do ‘Mundo’, o maior dia de
todos!
Vamos nos deliciar com refeições maravilhosas ao
lado dos nossos entes queridos e dar ao “Mundo” o
que ele precisa: paz, amor ao próximo e mitsvot.
Preenchamos o lindo lugar onde vivemos com estes
desejos, e o Criador sorrirá feliz e nos abençoará com
Sua bondade ilimitada.
Shaná Tová! Briut (Saúde), Simchá (Alegria) e Hats
lachá (Sucesso) para todos.
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

PSICOLOGIA EM PAUTA
A reunião dos voluntários de agosto contou com
a presença especial da voluntária Sandra Sarue
(foto), que está se formando em Psicologia. Ela fez
um paralelo muito interessante entre Psicanálise,
Judaísmo e o Projeto Lev. O conteúdo foi muito útil
a todos os presentes.
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

COM A MÃO NA MASSA
O segundo semestre deste ano começou com força total
para as senhoras do Chá da Tarde: atendendo a pedidos,
Sarah Steinmetz deu a sua concorridíssima aula de Chalá,
ensinando vários formatos e técnicas de trançá-la.

NO COMPASSO
No último dia 13 elas participaram de uma atividade de
dança de salão bem animada com a professora especializada em terceira idade, Rosana Melsohn. Todas aprenderam passos em ritmo de valsa e bolero e saíram
craques da dança.
Foi um encontro alegre, de bastante risada e suor.
Muita diversão ainda está por vir!

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

CONCLUSÃO DE TRATADOS TALMÚDICOS
Conforme orientação do Rebe, foi realizado em cada um
dos primeiros quinze dias de Menachem Av a conclusão
de um tratado talmúdico na sinagoga do Beit Chabad Central. Nesse período triste ligado à destruição dos templos
sagrados essa alegria é permitida e muito recomendada.

Agradecemos aos que fizeram os siyumim: Arieh Lev Cistia, R. Avi Tawil, R. Dovid Gornstein, R. Dubi Nurkin, Elad
Aharon Michaan, Fabio Bornsztein (à esquerda), R. Mendi Nurkin, Milton Abramovich (acima), Roberto Leon, R.
Shamai Ende e Shimi Bloch.
6
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FONDUE
No dia 23 de julho o Beit Chabad Central recebeu cerca
de 25 jovens casais da comunidade com filhos em idade
escolar. Trata-se do grupo CJC Odeca (CJC, de Casais
Jovens Chabad, e ODECA significa “D’us, te agradeço”,
em hebraico), criado no ano passado com o objetivo de
proporcionar um agradável espaço de convivência social
aos seus participantes.
Com a proximidade de Tisha Be Av, costumam-se realizar refeições de leite, e assim, aproveitando o friozinho
da noite de inverno, todos puderam apreciar um delicioso fondue de queijo e chocolate, desfrutando de ótima
companhia.
Para enriquecer a noite, Rabino Yossi Alpern fez uma
explanação sobre
o significado da
data que se aproximava.
O próximo evento
já está marcado:
será em Chol Hamoêd, com um
churrasco
para
pais e filhos na
Sucá.

BC NEWS
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aconteceu

SUSHI EM FAMÍLIA
Para iniciar o segundo semestre dos alunos pré e pós-bar
mitsvá do Rabino professor David Lancry, pais e filhos
foram convidados para um jantar japonês com o objetivo
de integrar as famílias e os adolescentes.
O evento foi organizado em conjunto pelo Rabino David
Lancry e Vanessa Rosenbaum (mãe de um dos alunos).
O R. David discorreu sobre a importância de os jovens
manterem um vínculo saudável com a sinagoga e falou
sobre o CTeen, um programa feito especialmente para
os jovens aprenderem sobre

judaísmo de maneira alegre e
divertida.
Liza Wajsbrot (também mãe
de aluno) realizou uma ati
vidade com o grupo, na qual
pais, mães e irmãos puderem
se conhecer me
lhor. Todos
adoraram a iniciativa e pedi
ram que ela se repita.

Pais e filhos em encontro
que deixou um gostinho
de “quero mais!”
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ADRENALINA
O segundo semestre de 2015 começou com
velocidade e muita animação para as meninas
do Cteen. No kartódromo do Shopping West
Plaza elas se divertiram para valer, mostrando
que vieram com gás total para as atividades,
que já começaram.
Encontros todas as terças-feiras, às 18h30, no
Beit Chabad Central. Venha você também!

CONTATOS CTEEN
MENINOS: R. David Lancry
davelancry@gmail.com
98889-0328
MENINAS: Mariana Lancry
malancry@gmail.com
98889-1908

TEMAS POLÊMICOS
As aulas do Rabino Avraham Steinmetz são
sempre muito concorridas, e nesse mês de
julho não foi diferente. Mesmo em época
de férias, a presença foi maciça. Com temas bastante polêmicos, “Transplante no
Judaísmo”, “Venda de Órgãos”, “Descobrir
Sua Missão Pessoal” e “A Busca por D’us:
Razão x Fé” levantaram acalorados debates, que aqueceram o ambiente.

BC NEWS
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tsivot hashem
DOMINGO LEGAL
Para receber o mês de Elul e entrar no clima de Rosh Hashaná, as crianças foram recebidas no Beit Chabad Central, no
dia 16 de agosto, para um dia de muitas atividades divertidas.
O apicultor Fabiano Guedes, da Cidade das Abelhas, levou
abelhas de verdade e explicou como elas vivem e produzem
o mel. A garotada ficou interessadíssima.
Em seguida a turma se revezou nas diversas oficinas, decorando bolachas, enfeitando potes de mel com biscuit
e confeccionando cartões de Shaná Tová com técnica de
scrapping.
Na hora do lanche, hambúrguer e
batatas fritas para todos.
A mãe de uma menina contou:
“Minha filha fez cartões para todas as amigas e saiu feliz dizendo
que valeu a pena ter vindo”.

10
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ROSH HASHANá

QUAL O FOCO?
Quando se trata de um debate político, de um palestrante
loquaz ou de um romance com 900 páginas, muitas vezes perdemos o interesse e perguntamos: “Para que isso?
Aonde vai me levar? Existe um foco aqui?”

D

urante a Festa de Rosh Hashaná – o Ano Novo Judaico que se aproxima – enquanto folheamos as
páginas do livro de orações, podemos ter dúvidas
sobre o sentido disso tudo.
O Zohar, livro básico dos ensinamentos místicos judaicos,
bem como a mais pragmática Mishná, ensinam que “a
ação é o principal”. O ato mais importante, a mitsvá básica
(mandamento) do Ano Novo Judaico, é ouvir o toque do
shofar. Portanto, a certa altura, entre as horas de preces
e as milhares de calorias das refeições festivas, haverá alguns momentos dirigidos e focados em escutar o toque
do shofar.
Uma analogia é dada pelo Baal Shem Tov, fundador do
Chassidismo, para explicar o toque do shofar em Rosh
Hashaná: houve certa vez um rei que enviou seu único
filho a um país distante para aprender sobre seu povo e
seus costumes.
Com o passar do tempo, a elegância real do príncipe foi
diminuindo, e ele até se esqueceu de como falar seu idioma nativo. Um dia ele soube que seu pai iria visitar a região. “Como vou me aproximar dele?” pensou. “Minhas
roupas estão gastas e não sei mais falar a língua.” O filho
decidiu que iria simplesmente clamar ao pai num grito
sem palavras, emanando do coração, algo que o rei certamente reconheceria. Esse é o chamado do shofar, que
apela à própria essência do Rei.
“Da repressão clamarei a Ti e Tu me responderás do Teu
lugar mais expansivo.” Lemos esses e outros versículos

12

dos Salmos sete vezes como uma maneira de nos prepararmos para o importante momento de ouvir o shofar.
A restrição, o local da limitação é como o bocal do shofar
onde tocamos. É dali que estamos vindo quando nos comunicamos com D’us. Mas Ele, em Sua grande bondade,
nos responde de maneira expansiva, franca, comparada à
extremidade do shofar de onde explodem os sons. As palavras “da repressão…” são um reconhecimento de onde
estamos e uma resolução para irmos além da nossa zona
de conforto ou dos nossos limites.
O shofar também é um chamado para despertar. É tocado em Rosh Hashaná porque é um mandamento explícito
na Torá. Apesar disso, segundo Maimônides, parece comunicar uma mensagem oculta: “Desperta do teu sono!”
nos transmite. “Volta para D’us e lembra do teu Criador!
Para aqueles que esquecem a verdade e desperdiçam a
maior parte do ano com frivolidades e tolices, olhem para
sua alma, melhorem seu comportamento e corrijam seus
modos negativos.”
Maimônides declara em suas Leis do Arrependimento
que toda pessoa deveria enxergar o mundo inteiro como
se estivesse perfeitamente equilibrado entre o bem e o
mal. Qualquer ação positiva pode inclinar a balança e trazer não apenas redenção pessoal como também ao mundo inteiro. Ninguém sabe qual mitsvá será. Talvez com
um de nós ouvindo o toque do shofar em Rosh Hashaná
facilitaremos o toque do grande shofar que anunciará a
vinda de Mashiach, que seja AGORA!
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“AQUELE QUE JULGA
FAVORAVELMENTE O SEU PRÓXIMO,
É JULGADO FAVORAVELMENTE.”
Talmud, Shabat 127 b

Julgamento
O

dicionário define julgamento como “Formação
de uma opinião, avaliação, noção ou conclusão
sobre circunstâncias apresentadas à mente.”
Formar julgamentos é algo básico à própria essência da
existência humana.
Somos chamados para “julgar” ou avaliar pessoas e situações todos os dias. E mesmo assim, são muitos os aforismos dizendo o quanto é errado julgar o próximo. Aprendemos: “Não seja crítico,” e “Não julgue um homem até
que tenha caminhado um quilômetro com os sapatos
dele,” e ainda “Não julgue um livro pela capa.”
Quem poderia imaginar que julgar alguém favoravelmente traz grande benefício para o grande “Juiz”?
O Talmud ensina que “Aquele que julga favoravelmente
o seu próximo, é julgado favoravelmente.” (Shabat 127
b). Isso significa que em um nível Divino, D’us também
julgará a pessoa de modo favorável.
Em conexão com esse conceito há um ensinamento judaico explicando que quando uma pessoa entra no Mundo da Verdade, lhe é mostrado um “vídeo” das ações de
alguém e lhe é ordenado que faça um julgamento. Então,
é exibido um “vídeo” da vida dela.
Aí ela percebe que realizou as mesmas ações cometidas
no primeiro “vídeo”; o julgamento previamente passado
como se fosse de outra pessoa era o seu.
O Judaísmo não nos manda ser não-julgadores. Somos

encorajados a julgar, mas de modo favorável.
Rabi S. R. Hirsch declarou: “É melhor que cem sejam julgados favoravelmente demais que um seja julgado desfavoravelmente.”
O famoso codificador da Lei Judaica, Rabi Moses Maimônides, vai um pouco além, ao declarar: “Se há uma
pessoa sobre a qual você não sabe se é justa ou perversa, e você a vê fazendo algo que poderia ser interpretado
favoravelmente ou de maneira desfavorável, interprete
sua ação a favor dele e não suspeite que ele tenha feito
o mal.”
Embora possa parecer difícil chegar a esses tipos de conclusões, nossos Sábios nos oferecem conselhos práticos
sobre como implementar esse plano de ação positiva.
“Julgue cada pessoa – Kol Adam – na escala do mérito,”
ensina a Mishná (Avot 1:6).
Kol Adam também pode ser interpretado como “a pessoa por inteiro”, i.e., “Julgue a pessoa inteira na escalada
do mérito.” Não veja apenas suas falhas, mas olhe para a
pessoa inteira e você certamente encontrará nela o bem.
(Sfat Emet)
Quando confrontado com uma ação aparentemente repreensível de alguém, considere-a por inteiro. Certamente ela tem qualidades positivas; com certeza há um motivo para esse lapso; ou possivelmente não é uma falha
grave, pode ser falta de percepção do observador.
BC NEWS
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faqs
data???

Perguntas Frequentes
aos Emissários do Rebe
No decorrer de seu trabalho, a maioria dos
shluchim concorda que nem sempre é fácil
dar uma resposta imediata, que seja inteligente, profunda e coerente às centenas de
perguntas formuladas por judeus questio-

nadores. Apresentamos ao Rabino Manis
Friedman, filósofo, orador e autor de diversos livros, as perguntas que são feitas com
frequência aos shluchim.
Aqui estão algumas delas:

Do livro “Shlichut – A Resource Handbook”

Que prova existe para a revelação no Sinai?
Levamos nossa vida aceitando e acreditando totalmente
naquilo que foi estabelecido como verdade, sem jamais
pedir provas. Por que exigimos provas quando se trata do
nosso legado? Por que preciso de comprovação para que
eu possa dizer confiante: “D’us nos deu a Torá no Sinai”?
Esse é o fato judaico. Esse é o status quo. Os judeus saíram do Egito, Moshê nos levou ao Monte Sinai e nos deu
os Dez Mandamentos. Esta é a crença judaica.
Se eu quiser saber o que é genuinamente judaico, não
preciso voltar três mil anos. Preciso apenas voltar atrás algumas poucas gerações. Por que alguém sequer pensaria
em cumprir as mitsvot que exigem tamanhos sacrifícios?
Porque você quer fazer o que é judaico. Os judeus que
não fazem isso não estão fazendo nada que seja judaico.
Por que homens e mulheres não devem dar a mão uns
dos outros?
Por causa do recato. Ele preserva a sensibilidade que os
homens têm pelas mulheres e as mulheres têm pelos homens. Apertar as mãos casualmente foi o início de uma situação em que as pessoas começaram a perder sensibilidade. Depois evoluiu para um abraço, um beijinho na face.
Em qualquer sociedade civilizada, um homem não pega a
mão de uma mulher a menos que ela a tenha oferecido.
14

O que há de errado com o casamento misto?
Não existe isso de casamento misto. O casamento é
uma ideia Divina. D’us introduziu-a para nós na Torá
e nos disse que essa é a maneira pela qual Ele prefere que vivamos. E então Ele nos disse que tipo de
relacionamento constitui um casamento.
Um relacionamento entre dois homens não constitui um casamento. Um relacionamento entre duas
mulheres não constitui um casamento. Um relacionamento entre um judeu e um não-judeu não constitui um casamento.
Na verdade, não há casamento misto. É por isso que,
segundo a Lei Judaica, se um judeu e uma não-judia
estão vivendo juntos há 20 anos, e então decidem
separar-se, eles não precisam de um divórcio. É uma
blasfêmia tentar santificar um relacionamento que
D’us não considera um casamento.
Entre ortodoxos, conservadores e reformistas, quem
está com a verdade?
A verdade é que um judeu é realmente judeu, e D’us quer
que um judeu cumpra as mitsvot. Além disso, os rótulos
são totalmente sem sentido na melhor das hipóteses, e
na pior, separatistas.
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Perguntas Frequentes
aos Emissários do Rebe
No decorrer de seu trabalho, a maioria dos
shluchim concorda que nem sempre é fácil
dar uma resposta imediata, que seja inteligente, profunda e coerente às centenas de
perguntas formuladas por judeus questio-

nadores. Apresentamos ao Rabino Manis
Friedman, filósofo, orador e autor de diversos livros, as perguntas que são feitas com
frequência aos shluchim.
Aqui estão algumas delas:

Do livro “Shlichut – A Resource Handbook”

Que prova existe para a revelação no Sinai?
Levamos nossa vida aceitando e acreditando totalmente
naquilo que foi estabelecido como verdade, sem jamais
pedir provas. Por que exigimos provas quando se trata do
nosso legado? Por que preciso de comprovação para que
eu possa dizer confiante: “D’us nos deu a Torá no Sinai”?
Esse é o fato judaico. Esse é o status quo. Os judeus saíram do Egito, Moshê nos levou ao Monte Sinai e nos deu
os Dez Mandamentos. Esta é a crença judaica.
Se eu quiser saber o que é genuinamente judaico, não
preciso voltar três mil anos. Preciso apenas voltar atrás algumas poucas gerações. Por que alguém sequer pensaria
em cumprir as mitsvot que exigem tamanhos sacrifícios?
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

Fazendo pão
“Porque se sujar faz bem!”, como diz o slogan de
uma marca famosa de sabão. Assim é a aula de
culinária no Pet Zoo, mini fazendinha em Cotia,
uma das atrações visitadas pelas crianças do Projeto Felicidade.
Após conhecer os animais da fazenda, chega a
hora de aprender a fazer o pãozinho para o lanche da tarde. A receita é toda atrapalhada, fazem
a maior bagunça e todos acabam sujos de farinha.
Pais e crianças não se aguentam de tanto rir, a
alegria é contagiante.
Orgulhosas, as crianças saem contentes com seu
pãozinho.
Crianças aprendem a fazer pão no Pet Zoo

Lição de vida
Maria Aparecida é uma guerreira. Ela não gosta de fazer
drama, mas a verdade é que sofreu perdas importantes
no decorrer de sua vida. Mesmo assim, ela tem muita fé
e esperança. Há dois anos seu filho de 19 anos faleceu,
devido a um câncer.
No início deste ano, Isadora, sua filha caçula, foi submetida a um transplante de medula, e a participação no Projeto Felicidade foi seu primeiro contato com muita gente. Ambas estavam muito temerosas, mas encararam o
desafio.
Segundo Maria Aparecida, durante a semana que
se passa com o Projeto as pessoas se esquecem
de todos os problemas, fazem muitas amizades e conseguem, finalmente, divertir-se. “Nem
lembrei que na próxima semana vou fazer uma
cirurgia contra um câncer de mama”, conta ela.
“Relaxamos, passou muito rápido, e você vê que
as pessoas são fortes e que seu problema é pequeno perto dos outros. Essa semana veio na
hora certa”, conclui.
16
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Inclusão
Projeto Inclusão
Social na Serra

Sã

Social

www.inclusaonaserra.org.br

oL
oure
nço da Serra

ENCONTRO DE GERAÇÕES
A tarde do último dia 12 estava ensolarada no sítio, prometendo mais um
encontro agradável, e foi o que ocorreu.
Os jovens portadores de necessidades especiais do Centro de Convivência
Dra. Cibele reuniram-se com o
grupo da Terceira Idade, ambos da região de S. Lourenço da
Serra.
Juntos, usufruíram dos pedalinhos, da charrete e do parquinho.
A alegria estava estampada no rosto de cada um, provando que brincadeira não tem idade. Depois do lanche, o pessoal teve uma aula de artesanato que ensinou como confeccionar sais de banho. A receita é muito fácil e
pode ser repetida em casa, para presentear familiares, amigos e até vender para gerar renda.
Finalmente,
uma volta
de trenzinho
e a promessa de um re
encontro pa
ra breve.

PARABÉNS
Não é a primeira vez que a cidade de S. Lourenço
da Serra agradece e homenageia o Beit Chabad
pelos projetos desenvolvidos no sítio da entidade em prol de seus munícipes. Desta vez o reconhecimento veio da Câmara Municipal, que fez
uma Monção de Aplausos pelo Projeto Inclusão
Social na Serra, cuja proposta é promover atividades para o Grupo da Terceira Idade da região,
com o intuito de estimular a convivência social, a
solidariedade e o fortalecimento de vínculos.
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REFLEXÕES SOBRE
RABI BINYOMIN KLEIN
Por Susan Handelman

Rabi Binyomin Klein, 79 anos, há muito tempo membro do secretariado do Rebe, Rabi Menachem Mendel Schneerson, faleceu na manhã
de sexta-feira 5 de junho deste ano, no Brooklyn.
Lubavitch Internacional convidou Susan Handelman, professora do
Departamento de Literatura Inglesa e Linguística na Universidade Bar
Ilan, para compartilhar suas lembranças sobre Rabi Klein.

F

ui a Chabad-Lubavitch em Crown
Heights pela primeira vez em 1977
em um final de semana das estudantes universitárias. “Meu Encontro com
Chabad”, era o nome programa, que ainda
permanece durante os últimos 38 anos.
Naquele Shabat, em 1º de dezembro, conheci Rabi Binyomin e sua esposa Laya,
que se tornariam meus mentores e amigos para a vida toda. Laya era a organizadora desses encontros. Ela passou a ser
confidente e modelo para as muitas ba’alei
teshuvá (retornantes aos Judaísmo) que foram inspiradas primeiramente por aqueles
finais de semana, e mais tarde foram morar
e estudar em Crown Heights.
A casa dos Klein, a uma quadra da sinagoga central e do escritório do Rebe, tor
nou-se um segundo lar para aquele grupo
de jovens mulheres que estavam fazendo
mudanças radicais em suas vidas. Elas estavam chegando de toda parte e tinham todos os tipos de origens – ashrams na Índia,
classe média em Manhattan, bangalôs no
Queens e universidades de renome.
Como muitas delas, eu era convidada com

18

frequência para Shabat e feriados na casa
dos Klein, onde conheci Rabi Klein em seu
ambiente do lar, como pai, marido e anfitrião. Além das muitas baalei teshuvá frequentando a casa dos Klein, havia outras
pessoas do mundo inteiro que iam visitar o
Rebe.
À mesa do Shabat era possível encontrar
o Rabino Chefe da Inglaterra sentado na
frente de uma tímida jovem recém-observante de Detroit esforçando-se para recitar
bênçãos em hebraico, juntamente com vários dos dez filhos dos Klein – todos hoje
emissários Chabad espalhados de Moscou
até Memphis. A jovem ba’alat teshuvá recebia a mesma atenção e cuidado que o Rabino Chefe.
Encarregado pelo Rebe de transmitir respostas às centenas de cartas, faxes e telefonemas que chegavam todo dia, ele fazia
contato com milhares de pessoas diferentes a cada semana, que desejavam ver ou
escrever para o Rebe.
Nos muitos contextos em que observei
Rabino Klein atuar, ele atendia cada pessoa com o maior respeito, calorosamente,
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“E agora, Rabi Klein, posso vê-lo
com o olho da minha mente ali acima… mais uma vez perto do Rebe e
servindo a ele. Obrigada por tudo.”

com gentileza, paciência e atenção pessoal, a despeito do
seu programa exaustivo. Ele discretamente se doava com
conselhos, simpatia e um sorriso acolhedor. Entendia
como minorar as preocupações de cada pessoa quando
elas iam ao seu escritório, ligavam ou escreviam ao Rebe
mencionando seus problemas, esperando ansiosamente
a resposta. Ele fazia isso de maneira sutil e aparentemente sem esforço, como se não tivesse em mente mais nada
exceto você.
Lembro-me de como ele usava o humor para minorar as
preocupações e temores de alguém, um reflexo de sua
esperteza psicológica e brilhante “inteligência emocional”. Como ele me disse uma vez, com um sorriso, naquela doce voz, com um sotaque yidishe: “Problemas? Você
tem problemas? É por isso que você está viva!”
Certa noite de Shabat em sua casa, eu estava preocupada
com algo sério e doloroso. Percebendo isso, ele chegou
até mim e eu comecei a contar-lhe o que estava acontecendo, e ele respondeu em voz baixa para que os outros
não pudessem ouvir: “Se você fosse minha filha, eu lhe
diria…”
Não tive de perguntar a ele, como eu fazia quando consultava profissionais da área médica ou legal: “Se eu fosse
um membro da sua família, o que me diria?” Não precisei
lembrá-lo de que há uma pessoa aqui – e não apenas um
“caso”, ou um conjunto de problemas para diagnosticar.
“se você fosse minha filha…”
Rabi Klein recebeu o nome de Binyomin porque sua mãe
faleceu durante seu nascimento, como nossa matriarca Raquel, ao dar à luz seu filho Binyomin. Cresceu sem
mãe, mas de alguma forma sabia instintivamente como
ser protetor, uma fonte de amor, carinho, compaixão,
apoio e sabedoria – não apenas para seus próprios filhos
e muitos netos – mas para todos com quem entrava em
contato.
Rabi Klein faleceu durante a semana em que a porção

Behaalotechá da Torá era lida na sinagoga
no Shabat (Bamidbar 8-12). Aquela porção
começa com D’us dizendo a Moshê: “Fala
com Aharon e diz a ele: ‘Quando acenderes
as lamparinas da Menorá, as sete lamparinas darão luz.’”
Aharon era da tribo de Levi, e o texto continua descrevendo o serviço especial dos Levitas no Tabernáculo. Rabi
Klein também, era um Levita… um servo especial e um
acendedor de lamparinas.
Alguns anos após o falecimento do Rebe eu estava visitando Crown Heights, e mais uma vez, estava como convidada na casa dos Klein para o Shabat. Na época, muitas
pessoas pensavam que o movimento Chabad desmoronaria. Eu também estava preocupada. Mas em vez disso,
Chabad se expandiu e duplicou o número de emissários
e Casas de Chabad. Fiquei surpresa. Sentada à mesa de
Rabi Klein, encontrei uma oportunidade para perguntar a
ele: “Como avalia isso?”
Ele sorriu, apontou para o alto e disse com suavidade e
gentileza: “O Rebe… Ele ainda está nos guiando lá do Alto.”
E agora, Rabi Klein, posso vê-lo com o olho da minha
mente ali acima… mais uma vez perto do Rebe e servindo
a ele. Obrigada por tudo.
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TORNE-SE UM DE NOSSOS PILARES
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 bemestar 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”,
r
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independentemente do valor da doação.
Mãos à massa e bom proveito!

Interessados devem entrar em contato com Arieh Lev: arieh.lev@chabad.org.br
Sempre a seu lado
Desde 1973
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Por Dorothea Piratininga

GASTRONOMIA

CEBOLAS RECHEADAS
Receita sírio-libanêsa, as cebolas ficam douradas e derretem na boca. O sabor agridoce é irresis-

Foto: steamykitchen.com

tível e ideal para Rosh Hashaná, quando devemos comer alimentos que adocem nosso ano
INGREDIENTES
w 3 cebolas grandes
w 1/2 xícara de chá de arroz
w 1/2 xícara de chá de água
w 300 g de carne moída
w 1 colher de sopa de extrato de tomate
w 1 colher de chá de canela em pó
w 1 colher de chá de pimenta síria em pó
w 1 1/2 colher de chá de sal
w pimenta-do-reino moída
w 2 colheres de sopa de óleo
w 2 colheres de sopa de salsinha fresca
picada para decorar

PARA O MOLHO
w 2 xícaras de chá de água (da cocção da
cebola)
w 1 colher de chá de sal
w 1 pitada de canela em pó
w 1 pitada de pimenta síria em pó
w 1 colher de sopa de óleo
w suco de 1 limão
w 2 colheres de sopa de açúcar

PREPARO

óleo, o extrato de tomate e todos os temperos.

Descasque e lave as cebolas. Corte a parte
superior e inferior de cada uma delas.

Recheie cada camada de cebola com a mistura e enrole-as, mas
sem apertar demais para permitir que o arroz se expanda durante
o cozimento. Acomode os rolinhos com a emenda para baixo em
uma frigideira grande.

Faça um corte nas cebolas no sentido longi
tudinal até o centro delas. Cozinhe-as em
água por 10 minutos, escorra, reserve a água
para usá-la no molho.
Separe todas as camadas das cebolas.
Precozinhe o arroz na 1/2 xícara de chá de
água e deixe esfriar.
Em seguida misture-o com a carne moída, o

Leve todos os ingredientes do molho a uma panela e cozinhe até
reduzir um pouco (cerca de 5 minutos). Regue as cebolas com o
molho e leve-as ao fogo. Quando começar a ferver, abaixe o fogo
e deixe cozinhar bem devagar.
Antes de servir, decore com salsinha picada.

RENDIMENTO

Aprox. 20 unidades
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A hora da verdade

E

ra véspera de Yom Kipur, o Dia da Expiação. Logo seria a hora do Kol-Nidrei, a
prece ao cair da noite. Muitas pessoas estavam passando pelas largas portas abertas da sinagoga com Machzorim, que continham as preces de Yom Kipur. Com
expressões solenes em suas faces e em profundo silêncio, todos aguardavam o Dia do
Julgamento, que logo começaria.
Os meninos e meninas também estavam totalmente quietos. Tinham sido instruídos na
escola sobre a importância da data, e sentiam que não era hora para brincadeiras. O único
que agia de maneira diferente era Sammy.
“Não fiz nada errado neste ano. Na verdade, fui ainda melhor que no ano passado.”
Sammy disse aos seus amigos.
Ninguém se incomodou em responder porque todos sabiam que Sammy jamais iria admitir que fizera algo errado. O único que falou com ele foi um dos homens na sinagoga,
que ouviu Sammy conversando com os amigos.

Ilustrações: Caio Borges

“Não esteja tão certo sobre si mesmo, filho,” disse-lhe o homem. “Apenas pense um
pouco sobre o passado. Estou certo de que você encontrará algo que fez de errado. Não
há alguma coisa pela qual você sente que deveria pedir perdão?”
O homem disse isso em um tom gentil, mas mesmo assim Sammy se sentiu pouco à
vontade. Afastou-se, furioso. Não fizera nada de errado, pelo menos nada de que pudesse se lembrar. Então recordou-se daquilo que o professor dissera na escola. “No Céu há
um grande livro no qual são registradas as ações boas e más de todas as pessoas. Havia
uma página naquele livro para Sammy, também.
Quando pensou sobre isso, Sammy decidiu que, afinal, não poderia ser tão perfeito. Dissera a si mesmo que tinha esquecido tudo a respeito, e pensara que isso bastaria. Mas
agora percebia que mesmo assim, ainda haveria um registro. Provavelmente ali estaria
anotado o dia em que comprou chocolate com o dinheiro que deveria ser destinado a
tsedacá. E também todas as vezes em que teve preguiça de recitar o Shemá. Afinal, o
homem estava certo: Sammy tinha pelo que pedir perdão naquele dia de
Yom Kipur.

Adaptado de: Merkos L’Inyonei Chinuch, Inc. – 1945
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Encontre a Mitsva Oculta
Cada uma destas crianças está cumprindo uma mitsvá diferente.
Você sabe dizer o que elas estão fazendo?
Olhe para a posição ou ação delas e descubra
qual a Mitsvá Oculta.
Veja o quanto consegue acertar
sem olhar para as respostas!

Solução na página 27
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A PARASHÁ NA CABALÁ – SETEMBRO
5
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KI TAVÔ
Qualquer interlúdio triste na vida judaica é apenas transitório e está baseado no princípio de “descida com o propósito da subida”. Em outras palavras, os eventos pesarosos da nossa história que são comemorados nos poucos dias sombrios do nosso
calendário são passos para trás, impulsos necessários para um salto maior adiante.

NITSAVIM
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Estamos na alvorada de uma Nova Era de consciência global florescente e
da erradicação de restrições cognitivas. À medida que a dissonância de nossa
mente se esvai, o tikun (cura espiritual) do mundo será completado, e a presença de D’us será novamente sentida sobre a Terra.
Nas gerações anteriores, um erro cometido durante a vida podia ser corrigido
pela reencarnação em uma vida subsequente. Mas como nos encontramos no
final da história, simplesmente não há mais tempo para quaisquer encarnações
de setenta anos. Precisamos desesperadamente fazer tudo certo desta vez.
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VAYÊLECH
O denominador comum que reúne todos os judeus e serve como base para a sobrevivência judaica não pode ser considerado em termos de território, idioma ou
outros fatores culturais ou sociais, pois estes mudaram no decorrer da história. As
únicas coisas que não mudaram na vida judaica são a observância do Shabat, comida casher, tefilin, e todos os outros mandamentos da Torá, tanto a Escrita quanto a
Torá Oral. Quanto mais sua vida diária e sua conduta aderirem a esse estilo de vida
judaico, mais você está conectado ao povo judeu.

HAAZINU
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set

Locais desolados como os desertos são governados pelas sitrá achará (forças
demoníacas). Durante seus quarenta anos no deserto, os israelitas não conseguiram quebrar o forte poder das forças negativas. Em vez disso, ele os dominou; pecaram, e foram enterrados ali.
O controle espiritual das Montanhas Abarite foi dividido entre as forças da ke
dushá (santidade) e sitrá achará.
Moshê, que não pecou, não foi enterrado no deserto. Em vez disso, seu funeral
ocorreu sobre as montanhas ao lado da santidade.
D’us plantou o pastor do povo perto deles, para que todos subissem juntos ao
Final dos Dias.
24
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gays e judaísmo

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

Com os incidentes ocorridos na Parada Gay de Jersulaém, gostaria de
perguntar: qual a posição da ortodoxia judaica sobre gays e relacionamento de pessoas do mesmo sexo? Devemos recriminá-los?
Por Rabino Shamai Ende
Todo ser humano é uma obra Divina. Mesmo que a pesCriador. Principalmente quando isso é realizado na cidasoa não viva 100% nos caminhos de D’us e da Torá, não
de de Jerusalém, que foi escolhida por D’us como a cidahá nada que a impeça de acreditar, confiar e se conectar
de onde Sua Divindade habita. Isto é como entrar no salão
com D’us. À medida que ela desenvolve sua convicção
do trono para menosprezar o rei.
no Altíssimo e refina seu comportamento, desejará viver
O nome Jerusalém, em hebraico Yerushalaim, significa o
conforme a prescrição do Criador do Universo, seja cumtemor completo. Ou seja, esse local tem o dom de inspiprindo 613 mitsvot outorgadas aos judeus ou as Sete Leis
rar em seus moradores o máximo do temor ao Criador, lede Noé prescritas para a humanidade.
vando à submissão a Seus preceitos. Um comportamenUma relação homossexual é considerada uma grave
to contrário à Torá nessa cidade constitui um verdadeiro
transgressão dos preceitos da Torá, uma relação totalchoque àquilo que ela simboliza.
mente proibida e condenada por
No entanto, a reação que devemos
Dizer
que
o
comportamento
D’us. Nossos sábios nos ensinam
ter para tais fatos assim não é por
que esse delito foi uma das causas
homossexual é a natureza de meio da violência ou agressividade.
do dilúvio, ocorrido na época de
Uma falha não justifica outra. O Rebe
certas pessoas, ou mesmo uma sempre nos ensinou que para guerNoé, e da destruição de Sodoma e
Gomorra, no período de nosso padoença, é incorreto. É apenas rear contra as trevas basta acrescentriarca Avraham. Dizer que o comtar em luz, pois uma pequena chama
mais
um
instinto
negativo
que
portamento homossexual é a natudissipa muita escuridão. Com a realireza de certas pessoas, ou mesmo
zação de uma campanha intensa de
leva alguém a cometer falhas.
uma doença, é incorreto. É apenas
Mitsvot, aproximando nossos irmãos
mais um instinto negativo que leva alguém a cometer
ao cumprimento das leis da Torá conforme instituído pelo
suas falhas. Um indivíduo, mesmo tendo uma determiRebe, com a poderosa arma de amor ao próximo e união
nada tendência, recebe o poder em sua alma de superar
do povo, teremos o poder de impedir que episódios desse
suas inclinações negativas. Ao ordenar a alguém para
tipo ocorram.
superar esta inclinação, a Torá dá à pessoa que acredita
O profeta Zecharia, ao observar a cidade sagrada no futuem D’us e na Torá, o poder espiritual para superar-se. É
ro breve afirmou (Zecharia 8:3-5): “Assim disse o Eterno:
possível transformar o negativo em positivo, o que certavoltarei a Tziyon e habitarei em Jerusalém. E Jerusalém
mente exigirá um tremendo esforço mas que resultará na
então será chamada a cidade da verdade, e o monte do
possibilidade de constituir uma família constituída por um
D’us das Hostes será chamado de Monte Sagrado... Ainda
pai, uma mãe e filhos saudáveis.
os anciãos e anciãs sentarão nas ruas de Jerusalém, cada
Nos anos 80, quando ocorreram os primeiros desfiles
um segurando sua bengala na mão pela longevidade, e as
desses grupos, o Rebe pronunciou um longo discurruas da cidade se encherão de meninos e meninas brinso condenando o evento. Ele explicou que D’us criou o
cando em sua extensão”.
mundo e colocou nele certas regras de conduta que deSe mantivermos intacta a santidade do palácio Divino, forvem ser seguidas por todos, independentemente de suas
talecendo o conceito da família conforme concebido pela
convicções ou instintos. Participar de um evento público
Torá, mereceremos em breve testemunhar a Sua volta, na
apoiando este movimento é considerado uma afronta ao
iminente era Messiânica.
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EM OUTUBRO
UM NOVO CURSO DE SEIS SEMANAS

A JORNADA DA ALMA
Uma Exploração da Vida, Morte
e Tudo Que Está Além

myJLI.com
Informações: 3087-0319 com Sarah

Digite:

beitchabad.org.br
e encontre...
w

Serviços e projetos comunitários

w

Datas das festas judaicas

w

Como aﬁxar 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 signiﬁcado para sua vida.
26
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Rachel, filhos de Helcio e Rose Müller e Aryeh Leib e
Rachelle Benjamin (7/set)

NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo opshernish (corte de cabelo) de
Shay, filho do R. Mendi e Chani Nurkin e neto de R.
Yakov e Guita Nurkin e R. Gabriel e Mazal Aboutboul
w Chava Batya, filha de R. Mordechai e Daniela
Guertzenstein noivou com Moshe, filho de Naftali e
Rosana Stern. Mazal tov!
w Parabéns pelo Bat Mitsvá de Esti, filha de R. Yossi
e Chani Alpern e neta de R. Shabsi e Yael Alpern e
R. Yechiel e Lea Naparstek. Mazal tov!
w Mazal tov pelo nascimento de Menashe Levi, filho
de Guita e Eli Goldschmidt. Parabéns também aos
avós Nathan e Daisy Maltz e Ari e Kelly Goldschmidt.
w Parabéns pelo nascimento do filho de Haya e R.
Shneur Zalman e neto de Hana e R. Zalman Slonim
e R. Michoel e Miriam Phillips
w Noivaram Rachel e R. Shneur Zalman Moshe,
filhos de R. Shamai e Hanna Ende e R. Menachem
Mendel e Ester Schneersohn. Mazal tov!

w Parabéns pelo Bar
Mitsvá de Daniel Haim,
filho de Charles e Dalia
Wajsbrot e neto de Raquel
Wajsbrot e Carmem Ballas
w Mazal tov pelo casamento
de Felipe e Montse, filhos de Julio
z”l e Livia Fisman e Pessach e Ester Grinspun
w Noivaram Gershi e Mushki, filhos de R. Miki e
Renata Alpern e R. Moshe e Shoshi Veber. Parabéns
também aos avós R. Shabsi e Yael Alpern
w Casaram-se Tzippy e Vidal. Parabéns também aos
pais, Jayme Bernardo e Ester Noemi Kaufmann e
Jacobo e Sima Gabay
w Mazal tov pelo casamento de Esther e Mendy,
filhos de R. Chaim e Calanit Cohen e R. Yossi e Chana
Eta Turk

Respostas da pagina 23
7 Balançar o lulav
8 Fazer kidush
9 Tocar o shofar
10 Acender a chanukiyá
11 Girar o reco-reco
12 Buscar o chamêts

Roberto Michaan
David Nagiel
Mendi Begun
Gerhard Gleicher
Alex Fortes
Zalman Tzfasman
Mendi Bloch
David Lancry
Ariel Kullock
Peter Spett
Sami Lancry
Shaya Gansburg
Ilan Salo Zumerkorn
Arie Bloch
Isaias Feigenson
Helcio Muller
Roberto Roitburd

17 Elul
17 Elul
18 Elul
18 Elul
18 Elul
21 Elul
22 Elul
23 Elul
24 Elul
25 Elul
26 Elul
26 Elul
27 Elul
3 Tishrei
3 Tishrei
3 Tishrei
6 Tishrei

1 set
1 set
2 set
2 set
2 set
5 set
6 set
7 set
8 set
9 set
10 set
10 set
11 set
16 set
16 set
16 set
19 set

Yoichi Moritz
Jacques L. Eskenazi
David Naparstek
Yossi Biton
Yossi Alpern
Yossi Zajac
Bruno Althman
Leo Rosenbaum
Daniel Szyfman
Hugo Spritzer
Daniel Frischmann
Yanki Eskinazi
Ariel Brand
Mendel Diesendruck
Mendi Eskinazi

Recitar Shemá
Beijar a Mezuzá
Dar tsedacá
Acender as velas de Shabat
Girar o pião
Fazer netilat iadaim

SETEMBRO

6 Tishrei
6 Tishrei
7 Tishrei
9 Tishrei
10 Tishrei
10 Tishrei
10 Tishrei
11 Tishrei
11 Tishrei
13 Tishrei
14 Tishrei
15 Tishrei
16 Tishrei
16 Tishrei
16 Tishrei

1
2
3
4
5
6

ANIVERSÁRIOS*

19 set
19 set
20 set
22 set
23 set
23 set
23 set
24 set
24 set
26 set
27 set
28 set
29 set
29 set
29 set

*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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de? 15min apos inicio mincha

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

Identidade Judaica
Mística e Cabalá
Moral e Ética
Porção Semanal
Talmud

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

AULAS SEMANAIS
DOMINGO
9:00 Shabsi Alpern
Café da manhã com debate de histórias comoventes *
9:30 Daniel Eskinazi
Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *
9:30 Yakov Nurkin
Guemará *

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *

18:00 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde

18:30 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

A Mulher
na
Parashá

18:15 Integração pais e filhos – Avot Ubanim
Os pais estudam com seus próprios filhos sob a
orientação de um professor *
18:30 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides *
19:00 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico
19:45 Yakov Nurkin
Tanya

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

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 judaico. As próximas leituras acontecerão no Shabat 12 de setembro.

18:00 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 **

Para participar: sarah@chabad.org.br
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9:20 Daniel Eskinazi
A Mística do Alfabeto Hebraico **
10:10 Avraham Steinmetz
Conceitos na parashá da semana **

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

SEXTA-FEIRA

11:15 Dovber Nurkin
Salmos **

7:45

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

7:45 Elimelech Katz
Guemará /Shiur Klali *

12:30 Avraham Steinmetz
Lunch & Learn – Faria Lima

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

18:00 Daniel Eskinazi
Prédica entre as orações da tarde

18:00 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

18:30 Mariana Lancry
CTeen para meninas
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes **

SHABAT

19:15 Eliahu Stiefelmann
Tanya
20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *

QUARTA-FEIRA
15:00 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá *
15:45 / 17:00 / 18:30
David Lancry
Aulas individuais de Bar Mitsvá*
18:00 Dovber Nurkin
Prédica entre as orações da tarde
19:30 Yossi Alpern
Ein Yaacov
20:00 Dov Pomeroy
Análise geral da porção semanal

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
13:15 Shamai Ende
Empolgação espiritual *
16:40 Shabsi Alpern
Ensinamentos sobre a porção semanal
17:40 Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
17:55 Shabsi Alpern
Pirkê Avot
17:55 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **

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

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

21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

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
Mariana Lancry: malancry@gmail.com
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br

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 *
18:00 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde
19:00 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (moças) **
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DATAS

APÓS 60 ANOS, OS SOBREVIVENTES
DO TERROR SE ENCONTRAM
Foi um pogrom que eles esperavam que estivesse bem para trás,
e veio como um golpe esmagador para a pequena comunidade

N

ossos olhos se fecharam. Eu via morte e ódio neles. Então ele esvaziou o revólver – doze tiros me
assustaram. As mesas e os livros sagrados foram
atingidos. Todos que estavam à vista foram atacados,” relembrou Yosef Edri.
Edri foi um dos 150 que sobreviveram a um ataque terrorista em Kfar Chabad, Israel, quando o Estado ainda estava se formando.
Neste último mês de abril, quase 60 anos depois, 40 sobreviventes foram à reunião. Encontraram-se na mesma
sinagoga onde, em abril de 1956, os terroristas irromperam na escola vocacional Chabad, matando cinco alunos
e seu professor.
Os sobreviventes, agora idosos, acenderam velas e estudaram a tradicional Mishná em memória dos mortos.
Recordaram e refletiram, compartilhando o sofrimento
daquele horror. Mas em sua maioria, eles se sentiram
confortados pelo fato de que a sinagoga continua a ser
usada diariamente até hoje, um testamento da recusa em
se esconder e desistir.
Isso foi apenas sete anos depois que Kfar Chabad, então
uma aldeia agrícola não distante de Tel Aviv, foi estabelecida por judeus russos que sobreviveram a Stalin e escaparam do comunismo. O ataque foi um pogrom, como
aquele que eles tinham conhecido e esperavam que tivesse para sempre sido deixado para trás, e veio como um
golpe esmagador sobre a pequena comunidade.
Muitos dos residentes pensaram em abandonar a aldeia
e mudar-se para locais mais povoados, longe da fronteira
com o Egito. Consultaram o Rebe.
Após a shivá, os sete dias de luto, eles receberam uma
resposta por um telegrama endereçado a toda a comunidade. O Rebe se juntava a eles em seu luto e pesar, e os
abençoava para “superar qualquer obstáculo e fortalecer
todos os seus esforços pessoais e comunitários.”
Em uma carta ao rabino da aldeia, o Rebe expressou sua
filosofia básica ao enfrentar uma tragédia. “O alívio vem
com as ações positivas; neste caso, a prioridade é desen-

30

volver a aldeia mais ainda do que antes.”
Um mês após o ataque, aqueles que foram feridos empenharam-se em colocar a pedra fundamental para Yad
Hachamishá, que recebeu o nome dos cinco que foram
assassinados. O edifício seria uma gráfica para alunos
da escola vocacional. Tornou-se o centro de um campus
sempre crescente, onde milhares de alunos recebiam seu
treinamento educativo e vocacional.
Milagrosamente, Edri sobreviveu aos tiros, e ele também
compareceu ao evento um mês após o ataque, “engessado dos pés até o queixo”, lembra Binyomin Cohen, outro
sobrevivente. Na reunião deste ano todos ficaram alegres
por vê-lo vivo e bem.
Muitos dos alunos sobreviventes completaram seus estudos na escola e então se mudaram, raramente olhando
para trás. De tempos em tempos, liam sobre atividades
em Kfar Chabad em reportagens ocasionais. A reunião
levou muitos deles de volta a Kfar Chabad – agora uma
comunidade vibrante, florescente – pela primeira vez em
décadas. Foi, como eles disseram, “terapêutico”.
Cohen teve prazer observando a cena local em Kfar Chabad. “As crianças brincando pelas ruas hoje sem medo dá
um basta à missão dos terroristas naquilo que queriam
conseguir ao assassinar jovens estudantes.”
De Lubavitch International julho/agosto 2015
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Lei Rouanet de Incentivo à Cultura

DOE SEM GASTAR

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, poderá abater até
6% do imposto devido e destinar para um de nossos projetos abaixo.

cuja empresa faz as Declarações
de Impostos por Lucro Real, poderá abater até 4% do imposto devido e destinar para um de
nossos projetos abaixo.

COMO DOAR

1 Escolha um dos projetos abaixo:

2

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

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.
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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27

28

29

30

Lulav/Sucá
Shacharit 9h30
Minchá 18h
Velas após 18h38

Shacharit 6h30/7h45
Velas 17h43
Minchá 18h
Sucá

Lulav/Sucá
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Chá da Tarde 14h30

Lulav/Sucá
Shacharit 9h30
Minchá 18h
Término 18h38

1º dia de Chol Hamoêd

2º dia de Sucot
Simchat Bet Hashoevá

1º dia de Sucot

23

Véspera de Sucot

17 TISHREI

Shacharit 9h
Yizcor 12h
Término do jejum
18h36

22

Yom Kipur

Véspera de Yom Kipur
Shacharit 6h30/7h45
Bolo de Mel / Micvê
Minchá 14h
Velas e início do jejum
até 17h42
Col Nidrê 18h

9

2

16

16 TISHREI

21

10 TISHREI

Início do jejum 4h52
Shacharit 6h/7h45
Minchá 17h40
Término do jejum 18h22

Jejum de Guedalyá

3 TISHREI

9 TISHREI

15

8
Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Chá da Tarde 14h30

25 ELUL

15 TISHREI

20

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h
Caparot à noite

8 TISHREI

14

1

14 TISHREI

Shacharit 8h05
Minchá 18h

7 TISHREI

13

Shacharit 8h30
Shofar 11h15
Minchá 17h30
Tashlich
Velas após 18h33

Selichot 7h
Shacharit 8h05
Anulação das Promessas
Peruzbul
Velas até 17h39
Minchá 17h45
Shacharit 8h30
Shofar 11h15
Minchá 17h45
Término 18h33

2º dia de Rosh Hashaná

1º dia de Rosh Hashaná

Véspera de Rosh Hashaná

7
Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

24 ELUL

2 TISHREI

Selichot 7h30
Shacharit 8h05
Minchá 17h45

23 ELUL

31
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Chai Elul – Farbrenguen

Tarde das Mulheres

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

18 ELUL

QUARTA

17 ELUL

TERÇA

1 TISHREI

6

30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

16 ELUL

SEGUNDA

29 ELUL

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

22 ELUL

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

15 ELUL

DOMINGO

SETEMBRO 2015

Lulav/Sucá
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Sucot no Sítio

3

1

24

17

10

2º dia de Chol Hamoêd

18 TISHREI

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

11 TISHREI

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

4 TISHREI

Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

26 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

19 ELUL

QUINTA

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

4

2

25

18

11

3º dia de Chol Hamoêd

19 TISHREI

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h43
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

12 TISHREI

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

5 TISHREI

Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h38
Minchá e Cabalat
Shabat 17h45

27 ELUL

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h36
Minchá e Cabalat
Shabat 17h45

20 ELUL

SEXTA

5

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Término 18h40
Noite de Estudos e Tehilim

3

26

19

12

4º dia de Chol Hamoêd

20 TISHREI

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Término 18h37

Parashá Haazinu

13 TISHREI

Shacharit 9h30
Minchá 17h25
Término 18h35

Shabat Teshuvá
Parashá Vayêlech

6 TISHREI

Término 18h33

Pirkê Avot 5-6

Shacharit 9h30
Minchá 17h25

Parashá Nitsavim

28 ELUL

Término 18h31
Selichot à meia-noite

Pirkê Avot 3-4

Shacharit 9h30
Minchá 17h20

Parashá Ki Tavô

21 ELUL

SÁBADO

