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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

PRIMEIRA VIAGEM DOS MENINOS DO CTEEN
Pela primeira vez desde a formação de grupos Cteen em S. Paulo, os rabinos que lideram os jovens em suas respectivas entidades organizaram uma
viagem que se tornou uma experiência enriquecedora.
O programa conseguiu aliar a transmissão de conteúdo judaico com passeios e muita diversão, além de compartilharem um Shabaton que uniu adolescentes paulistas e cariocas.
“Obrigado cariocas, por nos receberem tão bem!”, foi o sentimento dos jovens paulistas que pela primeira vez viajaram juntos para o Rio de Janeiro. O
grupo ficou hospedado no Beit Lubavitch Leblon onde foram recepcionados
pelo diretor, Rabino Yehoshua Goldman, e lá também fizeram as refeições.
A integração foi total e o programa preencheu as expectativas com sucesso.
Acompanhe a agenda pelas fotos registradas nas páginas 8 e 9.
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sempre a seu lado

A

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

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

As Crianças na Escola
Muito se tem falado e pesquisado na comunidade judaica internacional sobre o
que pode ser feito para inspirar crianças judias a crescerem como judeus ativos,
envolvidos, compromissados.
Uma simples linha do Talmud realmente diz tudo: “Não interromperemos o estudo de Torá para as crianças da escola nem mesmo para a construção do [Terceiro] Templo Sagrado.”
Muito tem sido escrito sobre a importância da crença em Mashiach e na Redenção do mundo. Nossas preces, feitas para expressar os sentimentos mais
íntimos e profundos e sinceras súplicas a D’us, contêm dezenas de referências
a Mashiach. Na verdade, ele e conceitos relacionados, tais como a reconstrução
do Templo em Jerusalém, são mencionados cerca de 60 vezes nas preces diárias.
No decorrer de um ano, aquele que reza as três preces diárias fala sobre Mashiach e a Redenção mais de 20 mil vezes!
Apesar, ou talvez por causa da importância de Mashiach e da Redenção, não
atrapalhamos o estudo de Torá das crianças sequer para a construção do Templo. Na verdade, tão importante é para as crianças receberem uma educação de
Torá, que nossos Sábios dizem que Jerusalém e o Templo Sagrado foram destruídos somente porque a educação de Torá das crianças foi negligenciada! Como
prova, o Talmud cita as palavras do Profeta Jeremiah: “Chove [a ira de D’us] por
causa das crianças na rua.” Por que D’us derramou Sua ira? Porque as crianças
estavam nas ruas, pois não havia instituições de Torá organizadas para elas.
O Talmud também declara que “O mundo perdura somente em prol da respiração das crianças das escolas” (quando elas estudam as palavras da Torá). Então,
o que estamos esperando? Se temos filhos e ainda não lhes estamos dando
uma sólida educação judaica, façamos isso. Se nossos filhos já estão recebendo
uma educação judaica, certamente algo pode ser feito para ampliar isso. Se não
tivermos filhos em idade escolar, então deveríamos assegurar que as crianças
não estejam “nas ruas”, apoiando a educação judaica da melhor maneira que
pudermos.
Se fizermos nossa parte, as crianças farão a parte delas, e D’us fará Sua parte, e
trará a era de paz, Divindade, conhecimento e bondade que marcará a Redenção.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
BC NEWS
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!
CABALAT SHABAT
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H30
w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH
w Família Nunez (nascimento das filhas Clara Shoshana
e Malka Mariasha)

w Fani e Anchel Brand (aniversário do filho Avrumi)

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

w Sueli e Bernardo Lichewitz e irmãos (aliá do filho Jairo e

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Família Gotlieb (yahrtzeit do pai Nathan Itzchak

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.
w Bufê de kidush oferecido após os serviços.

família)
ben Tzvi)

w Gerhard Gleicher (yahrtzeit da mãe Regina bat Wyllie)

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

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

Um empolgante programa para meninos e meninas
da 1ª à 5ª série. Venha e desfrute no Tsivot Hashem
de um lanche fantástico, prêmios, jogos e histórias.
Todo Shabat à tarde logo após Minchá de Shabat

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

Shacharit – 9h30

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

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

Kidush e Farbrenguen – 12h00

Minchá e Arvit

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

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

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

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

Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos

* Veja o horário das velas no verso deste informativo
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Você também pode assistir à
série de vídeo Torá Viva Online
em www.chabad.org/626747
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projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

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

Uma data chocante nos marca com
luto e tristeza: a destruição do Primeiro
Templo Sagrado de Jerusalém e, 490
anos mais tarde, esta experiência se
repete com a lamentável destruição
do Segundo Templo, a qual até hoje
recordamos com profundo pesar em
Tishá BeAv. Aguardamos ansiosamente
o dia em que o Terceiro Beit Hamicdash será reconstruido com
a vinda de Mashiach e permanecerá para sempre entre nós.
O luto e a escuridão serão transformados em luz espiritual,
nos preparando para receber os dias solenes das Grandes
Festas. Vamos trocar nosso profundo lamento e transformá-lo
no que precisamos para o ano que se aproxima.
Que ele traga boa saúde, alegrias e boas decisões!
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

MAZAL TOV!
Nossa querida visitada, Steluta Radulescu
(à esquerda), conhecida carinhosamente
como Zizi, completou 92 anos no mês de
junho. Sempre lúcida e bem informada,
ela recebe semanalmente com alegria a
voluntária Mireille Barki. Parabéns D. Zizi,
que D’us lhe presenteie com muita saúde
e felicidade.

REUNIÃO INSPIRADORA
A reunião do Projeto Lev fechou o
semestre com a presença especial
do Rabino Shabsi Alpern. Inspirando-se na Parashá semanal ele falou
sobre a relação do acendimento da
Menorá de ouro no Tabernáculo e
os atributos da alma, em especial a
Bondade, característica marcante de
todos os voluntários do Lev.
Para tornar-se voluntário ou indicar alguém que gostaria de ser visitado, entre em contato com Yael ou Silvia pelos telefones
3081-3081 ou 3087-0326, das 8 às 13h, ou pelo e-mail silvia@chabad.org.br

BC NEWS
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aconteceu

chá da tardE

Convivência na Maturidade
A programação do Chá da Tarde, pilotado por Vanessa
Rosenbaum, contou com muitas atrações em junho.
Paulo Egedy (foto ao lado) proferiu palestra sobre “Suplementos e Cosméticos Kosher para uma Idade Melhor”
trazendo a linha de produtos Schraiber. Suplementos nutricionais e vitaminas, além de sabonetes, cremes esfoliantes e hidratantes são produzidos pela empresa. Todas
levaram para casa um creme de brinde da linha.
A pedido de muitas, foi realizado dia 3 de junho mais
um animado bingo que
contou com 35 participantes que, além de se divertirem juntas, concorreram a
muitos prêmios. Para estimular a memória, Vanessa
aplicou como passatempo
caça-palavras e quiz de conhecimentos gerais.

“Uma Lição de Vida” foi o filme assistido dia 10 de junho. A história
real é baseada no queniano Kimani
N’gan’ga Maruge, que mesmo aos
84 anos, prova que apesar das adversidades nunca se é idoso demais para enfrentar desafios e
realizar sonhos.

Dia 17 de junho o encontro foi para realizar atividade manual com Sônia Regina (ao lado e acima). A confecção de
chaveiros com pedras coloridas rendeu muitas peças.

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
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AVOT UBANIM ESTÁ DE VOLTA!
Essencial é o contato entre pais e filhos. Especial é
quando se sentam juntos para estudar lições preciosas da Torá.
AVOT UBANIM é um projeto que promove essa sintonia aos domingos, das 18 às 19h, organizado pelos
rabinos do Colel do Beit Chabad Central. No primeiro
domingo do retorno do programa, dia 7 participaram
43 crianças e no dia 14 de junho, 35. “Nash” (guloseimas) e prêmios importados, fazem parte do ‘pacote’.
Aberto a todos.

“É uma ótima oportunidade para ficar

com meu filho e dar atenção somente a
ele, além de criarmos um momento de
união e afetividade ainda maior.”
Sharon Wajenberg, pai de Lior Avraham Leib
(à esquerda)

“Neste ambiente em que nós pais nos encontra-

mos, todos no mesmo barco, é o momento ideal
para que possamos nos dedicar ao nosso maior
investimento: a educação de nossos filhos.”
Sidney Mandelman, pai de Roni
BC NEWS
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cteen no rio de janeiro
aconteceu

cTEEN

Acima, turma reunida na praia do Recreio, a 40 minutos do centro, em local mais privado, na sexta-feira. Na noite anterior, uma merecida água
de coco após futebol de areia na praia do Leblon

SHABATON DO CTEEN NO RIO FORTALECE LAÇOS
A ideia de realizar um Shabaton para adolescentes recebe um grande incentivo e
faz muito sucesso por parte do Cteen Internacional comprovando a influência que
exerce sobre os jovens. Pensando em empreender essa experiência, o Cteen do Beit
Chabad Central, Beit Chabad de Perdizes e
Knesset Israel reuniram quinze jovens, que
já participam do programa, para uma viagem ao Rio de Janeiro, acompanhados por
um rabino de cada entidade.
O roteiro de quatro dias agradou bastante
e todos se esforçaram para cumprir o Shabat da melhor forma possível. Alguns sempre “plugados” disseram que essa foi a primeira vez que não tocaram no celular por
25 horas. Outros ficaram felizes por terem
cumprido de maneira 100% casher.
Mas o melhor veio ao final da viagem quando os jovens foram incentivados a adotar
“hachlatot tovot” (boas resoluções) que levariam dessa viagem.
O Cteen de S. Paulo agradece imensamente ao Rabino Goldman e seu genro Yitschak Fichman, do Beit Lubavitch Leblon,
por terem cedido o local e refeições, bem
como a todos que contribuíram para o sucesso desta viagem.
8

Nas imagens abaixo, rezando junto à comunidade local na sinagoga Beit Lubavitch. No
Shabat os jovens fizeram refeições na casa de famílias religiosas do RJ e tiveram um
farbrenguen no almoço, além de jogos e gincanas sobre o judaísmo
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“A viagem foi muito animada,

tivemos diversas atividades e
também a oportunidade de
passar um Shabat muito legal
no Rio. Gostei de ter ido à praia
isolada do ‘Recreio’, onde ficamos bastante tempo e nos
divertimos. Gostei muito dos
passeios ao Pão de Açúcar e
ao lindo estádio do Maracanã.
Já estamos cobrando do Rabino o próximo Shabaton!”
Beny Landau (15 anos)
Após o Shabat, passeio ao Estádio
do Maracanã com direito a uma Havdalá inédita no próprio estádio.
Depois foram recebidos para uma
pizzada na sinagoga da Tijuca, com
Rabino David Gazale
No domingo, quem conseguiu madrugou para assistir ao nascer do
sol na praia do Leblon e depois o
grupo todo foi ao Pão de Açúcar. E
para finalizar, jogo de futebol e um
churrasco no Clube Monte Sinai

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

BC NEWS
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entrevista

No mês de junho, o Rabino Chefe
Ashkenazi de Israel, R. David Baruch
Lau, visitou o Beit Chabad Central,
quando concedeu esta entrevista

Como o senhor se sente ao assumir a responsabilidade como Rabino Chefe Ashkenazi de Israel
tendo seu pai atuado anteriormente nesta mesma
posição?
Sinto um grande mérito e ao mesmo tempo uma
grande responsabilidade. Meu pai estava ao meu lado no momento em que recebi a notícia de que fui
escolhido para assumir este cargo, ele me deu um
abraço e disse-me: “Entenda que esta é uma posição de honra e destaque, mas que ao mesmo tempo carrega uma imensa responsabilidade”. Com a
ajuda de D’us farei o que for o certo.
Ao assumir seu cargo aos 47 anos, lhe apontaram
como sendo o mais jovem rabino a exercer o grande rabinato. Como se sente ao se referirem desta
forma?
Embora as pessoas mencionem isto, não sou o único,
pois o rabino Yitzhak HaLevi Herzog assumiu como
rabino chefe de Israel com a mesma idade, e espero
poder atuar como ele. Há uma grande vantagem de
10

se começar jovem. Quando nos tornamos mais velhos podemos nos acomodar e assumir uma postura
do tipo “para que brigar?” Se D’us me colocou nessa
posição devo aproveitar a vantagem de ter energia e
impulsionar o trabalho para seguir em frente.
Que ferramentas ou habilidades o senhor recebeu
em sua educação que se tornaram essenciais em
seu desempenho como Rabino-Chefe?
Estudar páginas de Guemará. Não existe nada igual;
é a base da vida.
Qual é o futuro dos judeus da galut (diáspora)?
Depende muito do lugar. Há locais onde encontramos líderes comunitários preocupados com a educação e com a continuidade da vida judaica. Desta
forma é possível ter a continuidade quando há ênfase na educação. Mas para minha tristeza, vemos
lugares onde não existe essa preocupação. Nessa
situação, que voltem o mais cedo possível para “casa” (Israel).

BC NEWS
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Fotos: Betina Hakim

Almoço para 40 rabinos de Chabad convidados, realizado na sede do Beit Chabad Central, na ocasião da visita do Grão-Rabino David Lau. Ele
proferiu palestra sobre o papel do rabino na vida atual e recebeu uma lembrança do R. Alpern, um Bircat Habait (Bênção do Lar) impresso em
cristal, foto abaixo

Qual o conselho que o senhor pode dar ao Movimento
Chabad?
Que continuem fazendo o seu trabalho e procurem novos
caminhos santificando o nome do Altíssimo, pois agindo
dessa forma jamais perderemos.
Que mensagem o senhor gostaria de deixar aos judeus
do Brasil?
Muitas pessoas que encontrei aqui me falaram “Sou neto
de tal rabino”, ou “Sou descendente do Baal Shem Tov”…
Gostaria de lembrá-los de algo muito importante: da
mesma forma que vocês se orgulham de seus antepassados, façam um grande esforço para que seus netos e
bisnetos também possam orgulhar-se de vocês.
Em sua posição, qual é a atividade na qual o senhor encontra maior satisfação?
É difícil apontar apenas uma. Sinto satisfação máxima em
diversas áreas. Ao proferir uma palestra em um lugar distante e saber que dificilmente outra pessoa viajará para
lá, ao ajudar uma aguná (mulher divorciada que não conseguiu obter seu guet após 14 ou 23 anos), ao obter soluções em questões de cashrut, esses são motivos de muita
alegria. Tenho muita satisfação ao receber notícias de alguém que escutou uma palestra que proferi e foi tocado
provocando o aperfeiçoamento em seu judaísmo,- ou ao
ver que tive o mérito de poder unir muitas pessoas. Que
D’us me dê a força de continuar.

Abaixo, o Grão-Rabino visita o salão onde encontram-se cartazes
com citações sobre o Rebe por personalidades, e aponta seu pai R.
Israel Meir Lau em um deles

BC NEWS
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tsivot hashem

FALAFADA NO CAMPO
O dia foi esplêndido, um céu de Brigadeiro! Aliás, Brigadeiro é a mais alta patente na aeronáutica, quando o piloto
da força aérea chega a essa posição e está em condições
de escolher “quando” voar: provavelmente em céu “aberto”, sem nuvens. Esse céu perfeito levou 330 pessoas a
participarem do feriado de 4 de junho, um dia repleto de
atividades no sítio promovido pelo Tsivot Hashem. Além

12

do local maravilhoso, trabalhos manuais, passeios a pé,
de trenzinho e no lago mantiveram todos bem ocupados.
O preço simbólico de 10 reais para participantes acima de
cinco anos incluiu almoço com cardápio farto: saladas,
bolinhas de falafel, molhos, arroz, feijão, fritas e salsichas
para agradar também as crianças pequenas. Além disso,
frutas, bolos e cafezinho. Precisa mais?

BC NEWS
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OS FILHOTES
DE LEÃO
No dia 5 deste mês de Menachem Av
lembramos o falecimento do Arizal

O

epíteto “Ari Hakadosh” que foi conferido a Rabi Yitschak Luria Ashkenazi não era meramente uma combinação das letras Alef, Resh, Yud
– Ashkenazi R. Yitzchak, ou das expressões usadas por
seus adeptos e admiradores Adoneinu R’ Yitzchak ou do
Amar R’ Yitzchak (Rabi Yitschak disse) que eles usavam
quando escreviam. Em vez disso Ari, leão, refletia sua poderosa personalidade. O leão é o rei dos animais e o Ari
se destacava majestosamente acima de todas as outras
grandes figuras.
Seus seguidores mais próximos, que estudavam diretamente com ele, eram comparados a filhotes de leão ou
gurei HaAri, pela sua grandeza. Eram os líderes em potencial da geração seguinte que também se transformariam em leões. O título “Filhotes de Leão” se apegou aos
discípulos muito tempo depois do falecimento do mestre.
Nem todos os discípulos eram da mesma estatura. O
mais destacado era Rabi Chaim Vital, que superava os outros. Era o mais próximo ao Ari e derivava o máximo da
sua sabedoria. Abaixo dele havia um grupo de dez e abaixo destes outra classe com dez de menor estatura. A eles
podemos adicionar numerosos eruditos que não estavam
no nível para receber os ensinamentos do Ari face a face.
Apesar disso, eles se consideravam seus alunos; seguiam suas práticas e procuravam absorver o máximo
possível de seus ensinamentos, se não diretamente, pelo menos daqueles que mereceram estar na companhia
direta do Ari.
Aqueles de nível mais alto tiveram o privilégio de estudar
os temas mais sublimes com seu mestre - os verdadeiros
segredos da Torá, que podem ser revelados aos poucos,
que se destacam pela sua santidade e pureza. Eles aprenderam as leis que governam o estudo do Zohar e as intro-

Túmulo do Arizal em Tsfat, Israel

duções às câmaras recônditas da Torá. Rabi Chaim mais
tarde iria expandir e elaborar esses conceitos. O segundo
nível não foi tão privilegiado. O Ari somente os expôs a
princípios haláchicos e leis segundo a Cabalá.

RABI CHAIM VITAL
As vidas do Ari e de seu discípulo mais próximo, Rabi
Chaim, eram interligadas e inseparáveis. E apesar disso,
seu período de estudo foi na verdade muito breve - apenas vinte e dois meses! Porém, o impacto dessa fase sobre suas vidas e sobre o legado espiritual do Ari foi imensurável. O Ari o estimava muito e desvendou-lhe segredos que não revelara a nenhuma outra alma viva. Eliyahu
Hanavi tinha revelado ao Ari no Egito que seu objetivo
principal ao descer a este mundo era ensinar Rabi Chaim,
pois ele disseminaria aqueles ensinamentos. Essa revelação foi o catalisador da união entre Rabi Chaim e o Ari. Foi
isso que o levou a Tsefat.
Rabi Chaim torrnou-se o mais importante dos discípulos. Registrou os ensinamentos de seu mestre, compilou
seus escritos e os editou. As obras de Rabi Chaim constituem o texto fundamental e a chave para a escola de
pensamento do Ari em Cabalá. Aqueles que se dedicam a
Torat HaChen extraem o ensinamento do Ari dessa fonte
de Rabi Chaim até os dias de hoje. Mesmo durante a vida
de seu mestre, Rabi Chaim já era o reconhecido mentor
dos outros, pois sempre expandia e explicava as lições
sucintas e abreviadas do mestre.
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superação

ÚLTIMO LUGAR NA MARATONA
R. Benjamin Blech
Do livro ”Um guia espiritual para superar os altos e baixos financeiros da vida”

U

ma vez por ano, centenas de milhares de pessoas
participam da Maratona da Cidade de Nova York.
Formam-se multidões para torcer pelo vencedor.
Gostaria de compartilhar com você a história da “perdedora” – que em 1998 chegou em último lugar, terminando muitas horas depois de todos terem completado o
percurso.
O nome dela é Zoe Koplowitz. Ela tinha quarenta e seis
anos, e sofria de uma doença debilitante – esclerose múltipla, há mais de vinte anos. Somente podia caminhar com
a ajuda de duas muletas, dando um passo lento, dolorido,
a cada vez.
Num dia frio de novembro, ela caminhou durante mais de
31 horas e 15 minutos, e terminou a corrida de 42 quilômetros, mancando através da linha de chegada e arrastando a perna esquerda. Chegou em último lugar, mas
chegou.

POR QUE ELA FEZ ISSO?
Sua resposta está em “O Espírito Vencedor, Lições de Vida Aprendidas no Último Lugar”.
Quando você nasce, D’us lhe dá um “televisor” com cem
canais. Noventa e nove deles têm programas maravilhosos. Um tem somente estática. Todos nós, sem exceção,
possuímos aquele canal com estática em nosso aparelho.
A única diferença é o tipo de estática que recebemos naquele canal. E você tem uma opção. Pode sentar-se na
frente daquele canal pelo resto da vida e olhar para a estática ou pode se levantar e trocar de canal. Meu compromisso com a vida é mudar de canal com a maior frequência possível.
E você, qual é a sua estática? Perdeu seu dinheiro? Pare
de sentir-se obcecado e MUDE DE CANAL. Se você ainda
tem saúde, é uma pessoa com muita sorte. Se permitir
que sua saúde seja arruinada por causa do dinheiro perdido, você não é nada melhor que alguém que teve de pensar se o seu dinheiro ou a sua vida era mais importante.
14
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ERNESTO KOGAN

7perguntas
Onde você nasceu e qual sua formação?
Sou filho único, originário do Recife, onde estudei no Colégio Israelita e morei até concluir a faculdade de medicina. Sempre participei de atividades comunitárias. Apesar
da minha família, de ambos os lados, serem seculares,
sempre tive uma busca por yidishkeit.
Quando veio a S. Paulo e qual o motivo que o trouxe a
esta cidade?
Cheguei em S. Paulo em dezembro de 1974 onde fiz residência e especialização médica no Hospital da Sta. Casa
de S. Paulo. Logo ao chegar conheci e passei a frequentar
o Beit Chabad Central onde me identifico, sou membro e
participante ativo desde aquela data.
Como se sentiu no Beit Chabad na época em que chegou?
Aqui fui logo recebido de forma calorosa pelo Rabino
Shabsi Alpern e D. Esther e pelo pequeno número de frequentadores da época. O Beit Chabad recebe e aceita as
pessoas como são, e este é um dos principais motivos que
faz com que as pessoas sintam-se tão bem aqui. Foi neste
ambiente que encontrei um completo sentido bem profundo para a vida baseado na Torá e mitsvot.
O que considera seus maiores feitos nestes anos em S.
Paulo?
Em 1977 aconteceu a cerimônia da verdadeira alegria:
meu casamento com Dora. Fomos abençoados com cinco filhos, genros, noras e netos maravilhosos. Em todas
as ocasiões e eventos marcantes de nossas vidas tivemos
sempre o Beit Chabad ao nosso lado com os rabinos, fre-

quentadores, amigos e anash compartilhando conosco
esses momentos.
Você teve a oportunidade de conhecer o Rebe pessoalmente?
Sim, eu e Dora tivemos o privilégio de estar com o Rebe
por duas ocasiões na década de 80. Na primeira fomos
recebidos em yechidut, quando o Rebe costumava receber as pessoas em particular em seu escritório no 770. Na
segunda oportunidade foi em 1988 quando ficamos na
Fila do Dólar em um domingo junto com nossos dois filhos mais velhos. O impacto foi muito forte e a inspiração
que o Rebe causou em nossas vidas permanece até hoje.
O que o Beit Chabad Central representa para você e sua
família?
Nestes mais de 40 anos em que frequentamos o Beit Chabad, eu e minha esposa nos sentimos como testemunhas
da sua história e crescimento. Quando comecei era uma
pequena e modesta casa na Rua Giácomo Garrini (atual
Rua Chabad) que se tornou um grande sonho com a dedicação e garra do casal Alpern. O ambiente agradável a
todos fornece a oportunidade para cada um desenvolver
seu potencial em ritmo próprio, sem pressões, mas sempre podendo contar com todo apoio e orientações.
Como define o movimento Chabad atualmente?
O Beit Chabad é um verdadeiro farol que Baruch Hashem
ilumina nossa família e descendentes e todas as pessoas
que são tocadas e recebem sua inspiração e sua influência por meio da luz dos ensinamentos da Torá, da chassidut e do legado e sabedoria transmitidas pelo Rebe.
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BCNews_julho42.indd 15

15

6/25/15 1:18 PM

nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

Rompendo Barreiras
Em 2002 um menino chamado Lucas Camilio de 10 anos
participou do Projeto Felicidade com seus pais e irmã.
Na época, após conversarmos com o pai, vimos que se tratava de uma família muito especial.
Durante o tratamento Lucas ficou muito triste, pois seu cabelo começou a cair e, para sua surpresa todos os homens
da família: pai, tios e primos rasparam suas cabeças para
ficarem iguais a ele.

No alto, à esquerda, o menino Lucas recebe o Kit Festa
após ter participado do Projeto. Acima, como convidado
especial do evento em comemoração aos 50 anos do Rabino Alpern no Brasil e 10 anos do Projeto Felicidade. À
esquerda, já estudante universitário nos EUA

Hoje Lucas é um jovem de 22 anos que estuda
Universidade de Idaho, fez pesquisa no Massachusetts Institute of Technology (MIT) e se especializou em softwares para gestão de empresas.
No momento está de férias em Boston trabalhando, depois fará um estágio no Colorado. No retorno às aulas irá participar de uma pesquisa na área
da agricultura.
A mãe conta que conversam diariamente e todos
sentem orgulho desse grande herói vencedor.
16
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Inclusão
Projeto Inclusão
Social na Serra

Sã

Social

www.inclusaonaserra.org.br

oL
oure
nço da Serra

DESBRAVADORES
Durante o mês de junho a arteterapeuta Mara Ernst Khan
desenvolveu uma atividade com os adolescentes do projeto piloto denominada “Desbravadores”, destinada a adolescentes residentes na cidade de S. Lourenço da Serra,
que não se encontravam engajados em nenhum programa
no contraturno escolar
O projeto é realizado às quintas-feiras e dá liberdade aos
jovens de buscarem materiais na natureza. O produto final
é obtido adicionando-se materiais existentes no sítio, como
gravetos e folhas secas, os quais serviram de "carimbos",
dentro do tema desenvolvido pela Educadora Clélia Rossi, que era anteriormente sobre a identificação de espécies
vegetais. Pedaços de papelão (embalagens, caixas de sapato etc.) foram transformados em porta-retratos.

LIXO E RECICLAGEM
Os alunos da Escola Municipal Seninha, de S. Lourenço da Serra, participaram de uma manhã plena
de atividades no sitio. Charrete, pedalinho, jogos de
bola, parquinho infantil e passeio de trenzinho mantiveram as crianças ocupadas.
Após o lanche uma atividade sobre lixo e reciclagem
foi realizada sob a orientação da educadora Clélia
Rossi.
BC NEWS
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holocausto

POR QUE COISAS RUINS
ACONTECEM A PESSOAS BOAS?
Neste mês judaico de Menachem Av, lembramos a tragédia da destruição dos dois
templos e tudo o que isso significa. Aproveitamos para falar sobre o sofrimento e da
grande tragédia da nossa época: o Holocausto

E

sta é provavelmente a pergunta mais antiga na história do pensamento humano. Com toda a certeza
é a mais perturbadora, mais frequente e a menos
respondida de maneira satisfatória: Por que coisas ruins
acontecem a pessoas boas?
Todos fazem essa pergunta: filósofos, teólogos, açougueiros, padeiros. Na verdade, ninguém sabe respondê-la.
Até Moshê fez seu clamor: “Meu D’us, por que fizeste mal
a esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que fui ao
faraó para falar em Teu nome, ele tem feito o pior para esta
nação; e Tu não salvaste o Teu povo!” (Êxodo 5:22-23)
Foi uma falha por parte de Moshê protestar pela maneira
de D’us agir?
Alguns diriam que isso é para nos ensinar que até grandes
homens como Moshê podem duvidar e desesperar. O Rebe, no entanto, tem uma abordagem diferente: o protesto
de Moshê a D’us não foi uma brecha em sua fé, mas um
ato de fé da mais alta ordem.
Na verdade, a pergunta/protesto/clamor: “Por que Tu fizeste mal ao Teu povo?” pode sair somente da boca de
alguém que realmente crê. Aquele que não tem fé pode
ficar indignado pela crueldade e sofrimento tão frequente
em nosso mundo, mas contra quem ele se revolta? Os cegos caminhos do destino? O deus indiferente e apessoal
da lei física e do processo evolutivo? O arranjo ao acaso
das ondas de luz que formam o universo?
Até as pessoas que acreditam em D’us não são necessariamente levadas a confrontá-Lo como Moshê fez. Elas
podem não acreditar que Ele é realmente responsável
por tudo que ocorre no mundo. Podem não estar convencidas de Sua suprema bondade. Podem pensar que de
nada adianta protestar, pois Ele na verdade não Se importa com nossa maneira de sentir.
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O verdadeiro crente, por outro lado, sabe que tudo que
acontece é somente porque é ordenado do Alto. Ele sabe
que D’us é a essência do bem e que somente o bem flui
Dele. E sabe também que o homem pode falar com D’us
e esperar uma resposta para suas dúvidas. Portanto, ele
pode clamar:
“Meu D’us, por que Tu fizeste mal ao Teu povo?!
É isso que devemos aprender com Moshê. Devemos falar com D’us, confrontá-Lo, perguntar-Lhe: por que existe
mal e sofrimento no Teu mundo? Não sabemos o suficiente para compreender a resposta; devemos, porém,
acreditar e nos preocupar o suficiente para fazer essa pergunta.
PENSE SOBRE ISSO :
O Holocausto prova dois fatos:
1 – Que D’us existe. Pergunte a todos que foram salvos
por milagre da morte certa.
2 – Que não começamos a entender D’us.
Vamos tentar não confundir os dois…
Um homem perguntou a Elie Wiesel por que o Holocausto tinha acontecido. Wiesel fitou-o perplexo, como se não
entendesse a pergunta. O homem repetiu. Wiesel assegurou-lhe que tinha ouvido a pergunta da primeira vez,
mas não podia entender por que ele tinha perguntado,
para começar. Você realmente quer uma resposta? Isso
vai ajudar de alguma forma? Digamos que eu dou uma
resposta, você vai conseguir dormir esta noite?
Talvez o que ele estivesse dizendo fosse isso: agora que
você sabe o motivo pelo qual seis milhões de judeus foram assassinados, você dirá a si mesmo: Oh! Bem, isso
é um alívio. Finalmente sei. Agora posso tirar esse Holocausto inteiro da minha cabeça. Foi resolvido.
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DESAFIO

E

m suas obras e discussões sobre o Holocausto, o
Rebe rejeitava todas as explicações teológicas sobre o assunto. “Que maior presunção – costumava
dizer – e que maior impiedade – pode haver que dar uma
‘razão’ para a morte e tortura de milhões de homens, mulheres e crianças inocentes? Podemos presumir que uma
explicação suficientemente pequena para caber dentro
dos limites finitos do raciocínio humano possa explicar
um horror de tamanha magnitude? Podemos apenas
concordar que existem coisas que estão além do alcance
finito da mente humana”.
Ecoando as palavras de seu sogro, o Rebe dizia: “Não
cabe a mim justificar D’us sobre isso, somente Ele pode
responder por aquilo que permitiu que acontecesse. E a
única resposta que iremos aceitar é a imediata e completa Redenção que vai banir para sempre o mal da face da
terra e trazer à luz a bondade intrínseca e a perfeição da
criação de D’us”.
Para aqueles que argumentam que o Holocausto invalida
a existência de D’us ou Sua providência sobre nossas vidas, o Rebe disse: “Pelo contrário – o Holocausto decisivamente desaprova qualquer possível fé numa moralidade baseada no humano. Na Europa pré-guerra, era o povo
alemão que assumia a cultura, avanço científico e morali-

dade filosófica. E esse mesmo povo perpetrou as maiores
atrocidades conhecidas na história humana! Pelo menos,
o Holocausto nos ensinou que uma existência moral e civilizada somente é possível com a crença e aceitação da
autoridade Divina”.
O Rebe dizia ainda: “Nossa revolta, nosso incessante desafio a D’us pelo ocorrido – isso por si mesmo é uma poderosa prova da nossa crença Nele e na nossa fé em Sua
bondade. Porque se não tivéssemos, em nosso íntimo, toda essa fé, por que estaríamos revoltados? Pelas voltas cegas do destino? Pelo arranjo aleatório das centelhas que
formam o universo? É somente porque acreditamos em
D’us, porque estamos convencidos de que existe o certo
e o errado e que o certo irá triunfar, que clamamos, como
fez Moshê: ‘Por que, meu D’us, fizeste mal ao Teu povo?!”’
Porém, o mais importante sobre o Holocausto para o Rebe não era como entendemos ou não entendemos, mas
sim, o que fazemos a respeito. Se permitirmos que a dor
e o desespero nos desanimem de criar uma nova geração
de judeus com um forte compromisso com seu Judaísmo, então a “solução final” de Hitler será concretizada,
D’us não o permita. Mas se reconstruírmos, se criarmos
uma geração orgulhosa e comprometida com seu Judaísmo, então teremos triunfado.
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holocausto

O COBERTOR
Por Howard Schultz
Diretor e estrategista global da Starbucks

Q

uando estive em Israel, fui a Mea Shearim uma
área tradicionalmente ortodoxa de Jerusalém.
Juntamente com um grupo de empresários, tivemos a oportunidade de sermos recebidos em uma audiência com Rabino Nosson Tzvi Finkel, diretor da Yeshivá
Mir local. Eu jamais ouvira falar nele e não sabia de nada a
seu respeito. Fomos até seu estúdio e esperamos de dez
a quinze minutos. Finalmente, as portas foram abertas.
O que não sabíamos era que o R. Finkel estava com Mal
de Parkinson em estágio avançado. Ele sentou-se à cabeceira da mesa e, naturalmente, nossa inclinação foi olhar
para longe. Não queríamos constrangê-lo.
De repente, ouvimos uma
forte batida na mesa:
“Senhores, olhem para mim agora
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mesmo.” Sua aflição ao falar era pior que seu tremor físico. Era realmente difícil ouví-lo e observá-lo. Ele disse:
“Tenho somente alguns minutos para vocês porque sei
que são todos empresários americanos muito atarefados.” Após uma pequena pausa, ele perguntou: “Quem
pode dizer-me qual é a lição do Holocausto?” Ele chamou um dos presentes, que não sabia o que responder,
então disse algo bem inócuo como: “Jamais esqueceremos…” E o rabino ignorou-o totalmente, esperando que
algum de nós lhe dissesse algo mais inteligente. Estávamos todos cabisbaixos, olhando uns para os outros,
mudos. Ele chamou outro homem, que deu mais uma
resposta fantástica: “Jamais seremos vítimas ou espectadores novamente.”
O rabino disse: “Vocês não entenderam. Tudo bem, amigos, deixem-me contar-lhes a essência do espírito humano. Como sabem, durante o Holocausto, as pessoas eram
transportadas de trem, da maneira mais desumana possível. Elas pensavam que estavam indo para um campo de
trabalho, mas todos sabemos que estavam indo para um
campo de morte.
Após horas e horas nesse curral frio, sem luz, sem banheiro, as portas eram abertas de sopetão, e eles eram
cegados pela luz. Os homens eram separados das mulheres, as mães das filhas, pais dos filhos. Quando chegavam à área para dormir, somente uma pessoa em cada
seis recebia um cobertor. A que ganhava o cobertor,
quando ia para a cama, tinha de decidir: ‘Vou passar
o cobertor para as outras cinco pessoas que não
ganharam um, ou me cubro com ele para ficar
aquecido?’”
E Rabino Finkel disse: “Foi durante esse momento decisivo que aprendemos o poder do
espírito humano, porque empurrávamos o
cobertor para os outros cinco.”
E com isso, ele levantou-se e disse: “Peguem seu cobertor. Levem de volta para
os Estados Unidos e empurrem-no para
outras cinco pessoas”.
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Por Dorothea Piratininga

GASTRONOMIA

CHARLOTTE AO CASSIS
Delicada e saborosa, esta receita
de origem francesa é sucesso
garantido no jantar de Shabat
INGREDIENTES
w 6 gemas
w 7 colheres de sopa de açúcar
w 1 colher de sopa de amido de
milho
w 750 ml de leite de soja
w 1 colher de sobremesa de
essência de baunilha

Fotos: Yigal Cotter

w 1 pacote de biscoito tipo
champanhe
w 3 colheres de sopa de geleia de
cassis ou frutas vermelhas
w 1 dose de licor de cassis
w açúcar para caramelizar a forma

PREPARO
Leve uma forma de pudim (com furo
no centro) com açúcar ao fogo até
caramelizar.
Acomode os biscoitos tipo champanhe nas laterais da forma e unte-as
com parte da geleia. Bata as gemas
com o açúcar e o amido de milho.
Adicione o leite fervente aos poucos
e, por último, a essência de baunilha.
Despeje na forma de pudim e leve
para assar em banho-maria. Deixe
esfriar e desenforme.
Regue com o licor e o restante da
geleia.
BC NEWS
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Ilustrações: Caio Borges

Rebeca Aprende a Dizer
a Verdade

R

ebeca era uma linda garotinha, mas tinha um defeito. Com frequência, sem nenhum
motivo, contava uma mentira. As pessoas costumavam dizer-lhe: “Você não sabe
que é errado contar mentiras? Pode ter certeza de que nada de bom virá disso.”
Rebeca não se importava. Simplesmente dava de ombros e continuava contando tantas
mentiras quanto antes.
Certa manhã, Rebeca perguntou à sua mãe. “Posso sair hoje? Queria ir à casa da Silvia.”
“Muito bem,” disse a mãe, “mas não vá a nenhum outro lugar. Parece que há uma tempestade se aproximando, e quero saber onde poderei encontrá-la.”
“Não vou,” assegurou Rebeca, e caminhou para fora.
A casa da Silvia ficava do outro lado da rua, mas assim que saiu, Rebeca virou à direita e foi
caminhando. Como eles moravam perto do final da cidade, ela logo chegou à estrada, cantando alegremente enquanto prosseguia.
Dali a pouco, exatamente como sua mãe tinha previsto, começou a chover. Os raios e trovões a assustaram terrivelmente, e dali a alguns minutos suas roupas estavam ensopadas
da água da chuva. Rebeca voltou e começou a correr. Com a tempestade veio uma pesada
escuridão, e ela tropeçou muitas vezes enquanto corria de volta, até que se perdeu.
Enquanto isso, lá na cidade, os pais de Rebeca estavam apavorados. Sua mãe tinha ido até
a casa da Silvia, e quando descobriu que Rebeca não tinha estado lá, voltou correndo para
contar ao pai da menina.
Juntos, eles foram de casa em casa tentando encontrar a filha, mas de nada adiantou; Rebeca parecia ter desaparecido por completo. Com o coração pesado eles voltaram para casa,
incapazes de falar por causa da grande tristeza que os dominava. Assim que chegaram notaram uma pequena figura que vinha mancando na direção deles. Rebeca finalmente tinha
encontrado o caminho de casa. Estava ensopada até os ossos, assustada e chorando.
Poucos minutos depois Rebeca estava a salvo, seca e aquecida na cama, e sentiu-se abrigada e sonolenta. Estava no meio da história que pretendia contar à mãe, mas seus olhos estavam tão pesados que não conseguia continuar. Sua cabeça caiu lentamente no travesseiro
e seus olhos se fecharam. Antes de adormecer, balbuciou essas poucas palavras: “Mamãe,
nunca mais vou contar mentiras.”
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Solução na página 26

Jogo dos 7 erros
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A PARASHÁ NA CABALÁ – JULHO

4
julho

BALAC
Bilaam foi o único profeta através da história cujo nível
de profecia se aproximava do de Moshê. Isso não é difícil
de avaliar quando consideramos que tanto Moshê quanto Bilaam partilhavam a mesma raiz de alma, aquela de
Abel. Os mesmos poderes da alma os dotaram com habilidades proféticas semelhantes.

11
julho

PINECHAS
Há uma diferença básica entre nossa tradição judaica e aquelas de outras fés,
como Cristianismo ou Islamismo. Nesses dois exemplos, as tradições remontam a um indivíduo ou a um número limitado deles, enquanto que nossas tradições se referem a uma revelação testemunhada por um povo inteiro, para
que em tempo algum tenhamos de colocar nossa confiança na veracidade de
um, ou de alguns indivíduos.

18
julho

MASS’Ê

MATOT
“Eles mataram Bilaam, o filho de Beor, com
uma espada”. O pecado de Bilaam foi o abuso de sua boca, que ele usava para amaldiçoar em vez de abençoar. Para atingir tikun
(cura espiritual), ele foi reencarnado numa
pedra. Em hebraico, objetos inanimados
são mencionados como domem, “silentes”.
Essa existência silenciosa atingiria o tikun
por seu abuso nas palavras.

Os anjos são chamados omedim – estacionários – pois embora cumpram a vontade
de seu Criador com reverência e temor,
e louvem a D’us em canto e melodia, nenhuma retirada e mudança completa estão
envolvidas em sua natureza, portanto isso
não pode ser chamado de “ida” perfeita. Somente o homem é chamado mehalech, um
“caminhante”, pois sua tarefa é ir cada vez
mais alto, mesmo que sua estação espiritual
anterior seja satisfatória.

DEVARIM

25
julho

Deuteronômio (“repetição da lei”) é um livro novo com uma
abordagem diferente. Quando você se levanta a cada manhã
não vê o novo dia como uma repetição; é uma nova página
em sua vida, exigindo uma nova abordagem.
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guenizá

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

O que significa a guenizá? Como deve ser tratada?
Quem deve responsabilizar-se por ela?

Por Rabino Shamai Ende
A tradução da palavra guenizá é ‘arquivamento’. Esse é o
a ser atribuição da Chevra Kadisha (Associação Cemitério
nome dado ao local onde são arquivados os livros e objeIsraelita) por ser a responsável pelos cemitérios judaicos,
tos sagrados que envelhecem e não são mais usados.
onde normalmente ela funciona. Panfletos ou livros que
A Torá proíbe desrespeitá-los mesmo depois de invalidacontenham trechos da Torá, segundo diversos legisladodos, assim, estes devem ser mantidos em locais apropriares atuais, podem ser enterrados diretamente na terra,
dos para que sejam salvaguardados.
apesar de alguns sustentarem que mesmo estes deveriam
Antigamente eles eram guardados em quartos fechados
ser colocados em locais revestidos.
nas sinagogas; há varias construções de antigas sinagogas
Devem ser arquivados na guenizá todos os escritos de
com paredes duplas, que eram feitas especialmente para
Torá, até mesmo anotações particulares de Torá, exceto
guenizá.
se não houver um texto claro, apenas anotações gerais
Quando não há mais espaço para armazenar esses objecomo um índice, assim como histórias com fundo de motos, eles devem ser enterrados. Um
ral que não contenham trechos de
Sefer Torá que envelheceu e ficou
Livros sagrados novos não de- Torá, que podem ser descartados
passul (inapropriado para leitura)
normalmente.
vem ser enterrados, mas sim Livros sagrados novos não devem
não pode ser enterrado em contato
direto com a terra, pois isso apressaser enterrados, mas sim mantidos
mantidos em prateleiras, doaria o seu processo de deterioração.
em prateleiras, doados ou vendidos
Deve-se colocá-lo em um recipiendos ou vendidos a judeus que a judeus que irão tratá-los dignate de barro para protegê-lo. Consta
mente.
irão
tratá-los
dignamente.
no Shulchan Aruch (Código de Leis)
O correto seria contratar um mashque esse recipiente deve ser enterguiach (supervisor) para acomparado junto ou ao lado do túmulo de um sábio, mas atualnhar e separar o material que deve ser levado para guemente coloca-se em local separado para a guenizá, dentro
nizá daquele que pode ser descartado. Esse mashguiach
de um cimentado. O mesmo é feito com todos os escritos
precisa ser treinado por um rabino conhecedor das leis.
sagrados sobre pergaminho, como mezuzot, tefilin, mePara os casos de erro de impressão ou revistas com treguilot etc.
chos sagrados que não foram lidos, existem várias opiA incumbência da guenizá é da comunidade em geral.
niões sobre o destino a ser dado ao material inutilizado,
Antigamente, cada sinagoga se encarregava da sua. Na
e para isso o mashguiach deve consultar o rabino resatualidade, na maioria das comunidades, a guenizá passou
ponsável.
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ANIVERSÁRIOS*
JULHO
1 jul

Chaim Ossowiecki

14 Tamuz

1 jul

Jairo Lichewitz

16 Tamuz

3 jul

Jairo Wajs

16 Tamuz

3 jul

Milton Abramovich

17 Tamuz

4 jul

Daniel Azulay

17 Tamuz

4 jul

Jonas Grinspun

17 Tamuz

4 jul

Reuven Abergel

19 Tamuz

6 jul

Yaacov Guertzenstein

19 Tamuz

6 jul

Jose Isaac Nigri

19 Tamuz

6 jul

Luiz Gornstein

22 Tamuz

9 jul

Marcel Sawaya

22 Tamuz

9 jul

Celso Fischer

22 Tamuz

9 jul

Ricardo Susyn

23 Tamuz

10 jul

Marcelo Rubinstein

24 Tamuz

11 jul

Alexander Friedman

24 Tamuz

11 jul

Shaya Begun

24 Tamuz

11 jul

Ariel Fridman

26 Tamuz

13 jul

Flávio Simeliovich

26 Tamuz

13 jul

Shimon Brand

26 Tamuz

13 jul

Roberto Leon

27 Tamuz

14 jul

Leo Scemes Altman

27 Tamuz

14 jul

Ariel Grunkraut

28 Tamuz

15 jul

Cheila Sitton

28 Tamuz

15 jul

Ariel Rosenthal

1 Av

17 jul

Daniel Sendyk

1 Av

17 jul

Rafael Frenkel

2 Av

18 jul

Ariel Lask

2 Av

18 jul

Sharon Wajchenberg

2 Av

18 jul

Tishbi Michaan

3 Av

19 jul

Marcelo Apsan

4 Av

20 jul

Joe Faintuch

5 Av

21 jul

Mordechai Guertzenstein

5 Av

21 jul

Ari Eskinazi

6 Av

22 jul

Sara Kalik Dressler

7 Av

23 jul

Carlos Lancry

8 Av

24 jul

Henry Gotlieb

9 Av

25 jul

Daniel Milner

9 Av

25 jul

Sammy Buchsenspaner

9 Av

25 jul

Mauricio Mindrisz

10 Av

26 jul

Charles Wajsbrot

10 Av

26 jul

Jonathan Saul Zumerkorn

10 Av

26 jul

Haim Dayan

11 Av

27 jul

Luis Rosenbaum

11 Av

27 jul

Eliezer Vofchuk

13 Av

29 jul

Shlomo Fridman

13 Av

29 jul

Arnaldo Copeliovitch

15 Av

31 jul

Igor Rascovsky

15 Av

31 jul

Nissim Forma

15 Av

31 jul

Solucao do jogo
dos 7 erros
X

14 Tamuz

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

X

Luiz Kotek

X
X
X

X

X
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NOSSAS ALEGRIAS
w Mazal tov pelo nascimento de Itzchak, filho de
Ariel e Stephanie Azulay. Parabéns também aos
avós Nancy Erlach e Alberto Danon e Meryam Israel,
e ao tio, Elias Israel

filho de R. Samy e Sterna
Lancry. Mazal tov também
aos avós Ruth Lancry e R.
Yossef e Miriam Benzecry

w Parabéns pelo noivado de Tzippy e Vidal, filhos de
Jayme e Ester Kaufmann e Jacobo e Sima Gabay

w Parabéns pelo casamento de
Gitty e Iossi, filhos de Yehuda e
Pnina Segall e R. Ezra e Chaia Batya Khafif. Mazal tov
também aos avós Ben-Ami e Beti Segall e Joseph e
Shella Khafif

w Mazal tov pelo Brit Milá de Yossef Yitzhak, filho
de Soly e Regiane Sayeg. Parabéns também aos
avós Isaac e Lisette Sayeg e Bentsion e Sandra
Segal
w Congratulamos Helcio e Rose Müller pelo
noivado de sua filha Raquel com Yisroel Dovid, filho
de Arie Leib e Rachelle Benjamin
w Parabéns pelo casamento de Shlomo e Malca,
filhos de Simão Halevy e Ana Sarah Dorf e R.
Disraeli e Sara Zagury
w Mazal tov a Debora Esther Lask pelo seu Bat
Mitsvá. Parabéns também aos pais Ariel e Carla Lask
w Parabéns pelo nascimento de Menachem Mendel,

w Casaram-se Chaia e R. Srolik, filhos de R.
Shamai e Hanna Ende e R. Zushe e Esther Winner.
Congratulamos também aos avós R. Hersh Leib e
Rivka Begun Blume Ende
w Mazal tov pelo casamento de Mendy e Sarale,
filhos de R. Isaac e Sara Rachel Ruth z”l Michaan e
R. Shimshon e Rivkah Yurkowicz. Parabéns também
à avó Graziella Michaan
w Parabéns pelo casamento de Yoni e Sara Lea,
filhos de David e Cláudia Zumerkorn e Yaacov e
Nazira Laufer

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.

O portal do Beit Chabad Central
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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 *
9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *

há

18:15 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

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

CURSO PREPARATÓRIO de CASAMENTO
para noivos e noivas

AULAS SEMANAIS
DOMINGO
9:00 Shabsi Alpern
Café da manhã com debate de histórias comoventes *
9:30 Daniel Eskinazi
Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *
9:30 Yakov Nurkin
Guemará *
10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
17:45 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde
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

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

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

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

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

28

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)
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TERÇA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

8:30

7:45

Yossi Alpern
Histórias do Talmud **

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

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

7:45 Elimelech Katz
Guemará /Shiur Klali *

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

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

11:15 Dovber Nurkin
Salmos **

19:15 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

12:00 Sheila Barzilai
Discursos esotéricos em alto nível **
12:30 Avraham Steinmetz
Lunch & Learn – Faria Lima
17:45 Daniel Eskinazi
Prédica entre as orações da tarde

SHABAT
8:45 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (principiantes) *
8:45 Shamai Ende
Discursos esotéricos em alto nível (avançado) *

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

11:00 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da manhã

19:15 Eliahu Stiefelmann
Tanya

13:15 Shamai Ende
Empolgação espiritual *

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*
17:45 Dovber Nurkin
Prédica entre as orações da tarde
19:30 Yossi Alpern
Ein Yaacov

16:10 Shabsi Alpern
Ensinamentos sobre a porção semanal
17:10 Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
17:25 Shabsi Alpern
Pirkê Avot
17:25 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **
* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres

20:00 Dov Pomeroy
Análise geral da porção semanal

As aulas são gratuitas. Para participar, entre em contato

20:30 Avraham Steinmetz
Conceitos chassídicos

Rab. Avraham Steinmetz: avraham@chabad.org.br

21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

Rab. David Lancry: davelancry@gmail.com

previamente com o responsável pelo curso.
Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com
Rab. Dov Pomeroy: dov@chabad.org.br
Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com

QUINTA-FEIRA

Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com
Rab. Guershi A. Goldsztajn: guershiavi@msn.com

17:00 David Lancry
Aula individual de Bar Mitsvá *

Rab. Shamai Ende: yeshivalubavitch@uol.com.br

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

Rab. Yacov Nurkin: jorge.nurkin@gmail.com

Rab. Shabsi Alpern: rabino@chabad.org.br
Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br
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A Mitsvá
A VISÃO DO REBE

Abordagem convencional:
Uma mitsvá é algo que você faz
como parte da sua rotina diária (se
você é um judeu religioso), ou de vez
em quando na sinagoga ou outro ambiente
religioso (se você não for).

A abordagem do Rebe:
Cumprir uma mitsvá é tão natural e
necessário, para um judeu, como
respirar. Encontre o judeu onde
quer que ele ou ela esteja – no
trabalho, na rua, ou num avião – e
ofereça-lhe a oportunidade de expressar seu vínculo com D’us colocando teﬁlin com ele, encorajando-a a
acender velas de Shabat etc.

Fato:
A partir de 1974, unidades móveis
(“Mitsvah Tanks”) especialmente equipadas começaram a oferecer mitsvot
no local, para pessoas que passavam nas ruas de Manhattan. O modelo logo foi adotado por centenas
de comunidades no mundo inteiro.

Fonte: chabad.org / ilustrações: Caio Borges
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DOE SEM GASTAR
Lei Rouanet de Incentivo à Cultura

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

Você, PESSOA FÍSICA

Você, PESSOA JURÍDICA

que faz a declaração de renda
completa, 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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Shacharit 8h05
Minchá 16h45

Término 18h05

Jejum de 9 de Av

10 AV

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

3 AV

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

Domingo no sítio

25 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h15

Início 5h34
Término 17h57

26

19

12

5

28

Jejum de 17 de Tamuz

18 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

11 TAMUZ

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

11 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

4 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

26 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

19 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

27

20

13

6

29

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

12 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

5 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

27 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

20 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

28

21

14

7

30

Libertação do Rebe Anterior

Libertação do Rebe Anterior

Farbrenguen à noite

13 TAMUZ

TERÇA

12 TAMUZ

SEGUNDA

JULHO 2015

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 14h30

13 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 14h30

6 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

28 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

21 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Chá da Tarde 14h30

14 TAMUZ

8

1

29

22

15

QUARTA

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

14 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

7 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

30

23

16

Rosh Chôdesh

Véspera de Rosh Chôdesh

18

Término 18h19

Pirkê Avot 3

Shacharit 9h30
Minchá 17h10
Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h23
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

Shabat Nachamu

16 AV

Shacharit 9h30
Minchá 17h05
Início do jejum de
9 de Av 17h41
Echá à noite
Término Shabat 18h17

1

25

Shabat Chazon / Parashá Devarim

9 AV

Término Shabat 18h14

Pirkê Avot 2

Parashá Vaetchanan

31

24

17

Shacharit 9h30
Minchá 17h

4

11
Parashyiot Matot e Mass’ê

2 AV

Término 18h11

Pirkê Avot 1

Shacharit 9h30
Minchá 17h

Abençoamos o mês de Av

Tehilim
Parashá Pinechas

24 TAMUZ

Término 18h09

Pirkê Avot 6

Shacharit 9h30
Minchá 16h55

Parashá Balac

17 TAMUZ

SÁBADO

Tu Beav

15 AV

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

8 AV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h17
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

1 AV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h14
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

23 TAMUZ

3

910

2

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

16 TAMUZ

SEXTA

29 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

22 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

15 TAMUZ

QUINTA

