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FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES
DANÇAR... DANÇAR...
E DANÇAR!
Possuímos um contrato de casamento
perfeito. Nossa união com D’us e como
nação comprometida com a Sua Torá é
selada para sempre.
Fomos chacoalhados de nossa zona de
conforto pelo shofar, fizemos uma busca profunda e nos arrependemos, jejuamos, imploramos para sermos selados
no livro da vida, construímos cabanas e
felizes celebramos as festas que estão
quase chegando ao final. Mas hoje somos todos pés, Simchat Torá nos une
em uma ação que fala mais alto e que
nos fortalece.
Que possamos humildemente reconhecer o Seu reinado de infinita bondade. O
Rei Único e eterno deseja selar um ano
de saúde, paz, conforto, cura e felicidade para nós e para todas as nações.
Págs. 10 e 11

destaques da edição
A FORÇA ESPIRITUAL DE 2 MIL
MULHERES

Mega Challah Bake
Págs. 6 e 7

DESAFIO HUMANITÁRIO

Por Rabino Jonathan Sacks
Págs. 14 e 15

HAKHEL

Um Ano de (re)União
Págs 23 a 25
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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

Livros com Almas
Para os judeus, que são conhecidos como “O Povo do Livro”, é sempre bom
considerar a importância de possuir e ler livros.
Em tudo, mesmo em objetos inanimados, como pedras, terra, água e, sim, livros, há uma “alma”, ou um âmago espiritual vital.
Obviamente, há graduações nessa alma espiritual. Para começar, um objeto,
simplesmente pelo fato de ser algo criado, contém uma “centelha” da força
Divina criativa que o mantém na existência. E um item que serve a um bom
propósito fica em um nível mais elevado.
A filosofia chassídica explica que quando algo material é utilizado para uma
boa finalidade, especialmente no cumprimento de uma mitsvá, passa por um
“refinamento” e “espiritualização”, até se tornar um objeto sagrado.
Ora, imagine livros judaicos, inspiradores e elevados; escritos por aqueles cujas
vidas foram ou são dedicadas a ensinamentos ao povo judeu. Imagine livros
que são estudados com coração e alma por centenas, milhares ou centenas de
milhares de pessoas, iluminando o rumo de suas vidas. Certamente, esses seus
aspectos “materiais” e “inanimados” são permeados com luz e vida.
Os livros judaicos fazem parte dos nossos lares. Quando estão nas prateleiras das livrarias ou lojas de presentes nas sinagogas, eles estão em “exílio” de
seu ambiente natural, de seu “lar”. Por mais que sejam bem tratados, estão
aprisionados. Assim como uma pessoa que está em cativeiro jamais pode ser
plenamente feliz, também os livros judaicos não conseguem ser felizes até que
estejam em casa.
Quando um lar tem livros judaicos, está repleto de santidade e luz. Eles criam
uma atmosfera que afeta seus moradores até mesmo quando estão longe.
Aquele lar é um elo de uma corrente que leva até o lar dos nossos ancestrais
Avraham e Sara.
Livros são sempre presentes adequados. Não seja cauteloso demais sobre dar
livros judaicos até para crianças pequenas. Um Midrash descreve-as mexendo
com textos sagrados, e o deleite que isso traz ao Alto! Seja um aniversário,
alguma comemoração ou apenas para dizer “Obrigado”, um livro judaico é um
presente que vem do coração e alimenta a alma.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
BC NEWS
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!
CABALAT SHABAT

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH

TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 18H*

ww
Melany Torres (yahrtzeit do pai, Avraham ben Shlomo)

w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

ww
Jacob e Joel Faintuch (yahrtzeit do pai, Wolf ben Yoel)

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

ww
Amigos de Dov Pomeroy (yahrtzeit do pai do Dov,
Eliezer ben Shmuel)

w Anunciamos as páginas com frequência.
w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

AULAS E PALESTRAS EM MP3

w Bufê de kidush oferecido após os serviços.

O antigo acervo de aulas e palestras gravadas em fitas
cassete já está disponível em arquivo digital.

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

Com Vanessa: 3087-0313/vanessakrosenbaum@chabad.org.br

*após 18 de outubrro às 19h

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

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira – 18h*
2º minyan de Arvit – 19h**

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 18h*
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
histórias chassídicas – 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 outubro – 19h
** Após 18 de outubro – 20h15
*** 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.
Shalom Ubrachot

Nessas visitas os voluntários levam alegria,
atenção e bom humor, ajudando a melhorar
seu estado emocional e espiritual.

Estamos chegando ao final
da festa de Sucot.
Todos nós almejamos e
contamos sempre com a
proteção Divina. A Sucá
prova isso fisicamente.
Sentamos festivamente,
tomados por imensa alegria em nossa sucá,
rodeados por familiares e amigos. Ao olhar para
cima percebemos o “schach”, um véu natural que
simboliza as nuvens de glória, a presença Divina (Shechiná). Ele é colocado de tal forma que
deixa vãos entre as folhagens para que possamos
enxergar o piscar das estrelas. Da mesma forma
como nossos antepassados sentiam claramente
a proteção Divina no deserto rumo à Terra Santa,
que possamos perceber a chegada de Mashiach
ainda hoje com nossos olhos físicos, mamash!
Com carinho,

Yael Alpern – diretora

ROSH HASHANÁ
Como acontece todos os anos na época das Grandes Festas, os visitados do Projeto LEV recebem um “mimo” para
lembrarem da ocasião. Desta vez receberam lindas caixinhas em formato de coração recheadas de sachês de mel
para que 5776 seja um ano bem doce para todos!

MAZAL TOV!
As voluntárias Sybila Dwek (à esquerda) e Diana Liberman
(à direita) comemoram com muito carinho e alegria o aniversário da querida visitada Anita Sister, sempre muito lúcida e bem informada!
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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Fotos Marco Costa

aconteceu

II MEGA CHALLAH BAKE BRASIL

REÚNE 2 MIL MULHERES
A segunda edição do Mega Challah realizada dia 2 de setembro, no salão Marc Chagall da Hebraica, foi um mega
sucesso reunindo 1800 participantes e 200 voluntárias
(identificadas por aventais brancos).
Ana Rosa Rojtenberg foi a apresentadora do evento ao
lado de Pessy Gansburg que mostrou passo-a-passo a
adição dos ingredientes da chala acompanhada nos telões
colocados estrategicamente no salão.
A cantora Aliza Nahum contagiou as muheres que acompanharam seu ritmo dançando uma vibrante coreografia.
Sonia Weitman fez a bênção de Hafrashat Chalá ressal-
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tando a importância desta mitsvá enquanto uma lista contendo mais de 1500 nomes de pessoas que precisam de
uma bênção foi projetada nos telões.
Foram contabilizadas 2,6 toneladas de farinha, 5.610 sachês de fermento, 4.600 ovos, 270 litros de óleo, 918 litros de água, 370 kg de açúcar, 32 mil gotas de chocolate
e 20 mil sachês de sal para que cada participante pudesse
fazer a massa, moldá-la e levar para casa para assar duas
chalot. Além das chalot, as mulheres levaram na memória
um ingrediente essencial: a forte emoção e pura felicidade
de realizar ao lado de tantas mulheres uma única mitsvá.
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28ª tarde das mulheres

MÚSICA, PALESTRA E TOQUE DO SHOFAR

M

ais de 500 mulheres se encontraram no Buffet
França para celebrar a 28ª Tarde das Mulheres
promovida pela Divisão Feminina Chabad.
O evento que ocorre próximo às Grandes Festas tem
como objetivo fortalecer o papel ímpar da mulher como
centro da vida judaica, unindo amigas e familiares para
desfrutar uma pausa em seu dia e escutar uma mensa
gem inspiradora e o toque do shofar .
Na entrada do salão, como ocorre
tradicionalmente, as voluntárias
distribuíram brindes. Todas fo
ram presenteadas com um belo
livro de receitas gourmet casher
com pitadas judaicas, calendário
de bolso, Guia das Festas para
5776, e imã de geladeira com os
horários de acendimento das ve
las para Shabat e Yom Tov. Todos
dentro de uma sacola muito útil
para compras.
Este ano o tema da palestra do
Rabino Shabsi Alpern foi “Bom
para o Corpo, Melhor para a Al
ma”, abordando os alimentos essenciais para a saúde
física e espiritual.
O serviço impecável do Buffet França incluiu salgados,
sopa “para aquecer a alma”, sobremesa caprichada, além
do tradicional cafezinho, bolo e chá na saída. Uma tarde
curta porém intensa, em que todas retornam ao seu dia a
dia com ingredientes a mais para incrementar suas vidas.

Sarah Steinmetz abriu o evento dando boas-vindas a todas. Rabino
Alpern abordou ‘alimentos’ que contribuem para a saúde física e espiritual

Acima e abaixo, voluntárias imprescindíveis para o sucesso do encontro. À esquerda, Rabino Alpern ao lado de Yael recebe as senhoras
momentos antes do início do programa
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As convidadas foram presenteadas com uma sacola com vários
impressos úteis para as festas,
entre eles o livro de receitas
Gastronomia Casher

As amigas Rosita Blau (à esquerda), Dina Zaitz e Clea Katz

Acima, o grupo “Chá
da Tarde” junto à coordenadora Vanessa
Rosenbaum.
Abaixo, as voluntárias
que todos os anos fazem questão de ajudar

Acima, a cantora Chana Leah Nunez deu
um verdadeiro show animando a plateia.
Abaixo, salão do Buffet França lotado e
mesa repleta de voluntárias do Projeto Lev
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sucot e simchat torá

ESTE É MEU
ROLO DE TORÁ

H

enryk era criança em 1945, quando a Guerra terminou, e sobreviventes tentavam freneticamente
encontrar seus familiares. Ele passara a maior parte de sua vida com sua babá, que o tinha escondido dos
nazistas a pedido de seu pai. Havia um grande risco envolvido, mas a mulher o aceitara, porque amava o menino.
Os judeus estavam sendo mortos, e a babá nem por um
momento pensou que o pai dele, Joseph Foxman, sobreviveria à destruição do Gueto de Vilna. Ele certamente teria sido transferido para Auschwitz – e todos sabiam que
ninguém jamais retornava de lá. Assim, ela adotou o menino fazendo com que fosse batizado na Igreja Católica e
aprendesse catecismo.
Foi em Simchat Torá que seu pai voltou para buscá-lo.
A desolada babá empacotou toda a roupa de Henryk, dizendo ao pai que ele tornara-se um bom católico. Joseph
Foxman tomou o filho pela mão e levou-o diretamente à
Grande Sinagoga de Vilna. No caminho, disse ao filho que

10

ele era judeu e que seu nome era Avraham.
Não muito longe da casa, passaram pela igreja, e o menino benzeu-se, causando grande angústia ao pai. Dentro
de Joseph havia o desejo de arrastar seu filho para longe
de lá, mas ele sabia que essa não era a maneira certa de
fazer as coisas. Ele tinha de mostrar ao filho o Judaísmo,
o Judaísmo vivo, e assim todas suas crenças seriam naturalmente esquecidas.
Entraram na Grande Sinagoga de Vilna, agora apenas
uma reminiscência de uma vibrante era judaica. Ali encontraram alguns sobreviventes de Auschwitz que tinham
conseguido voltar e estavam agora reconstruindo suas vidas e seu espírito judaico. Em meio à dura realidade de
sofrimento e perda, eles estavam cantando e dançando
com júbilo, enquanto celebravam Simchat Torá.
Avraham olhou ao redor com os olhos arregalados e pegou um livro de orações. Alguma coisa dentro dele se
acendeu, e ele ficou feliz por estar ali com o pai que mal
conhecia.
Um judeu usando um uniforme do Exército Soviético não
tirava os olhos do garoto, e aproximou-se de Joseph.
“Este menino é… judeu?” perguntou ele, com um toque
de reverência na voz.
O pai respondeu que sim e apresentou-lhe o filho. Enquanto contemplava Henryk-Avraham, o soldado lutava
para segurar as lágrimas, “Durante estes quatro anos terríveis, viajei milhares de quilômetros, e esta é a primeira
criança judia viva que encontro. Você gostaria de dançar
comigo?” perguntou ao menino, que olhava para ele, fascinado.
O pai assentiu com a cabeça, e o soldado ergueu o garoto
até seus ombros. Com o coração repleto de alegria, o soldado entrou na dança.
“Este é o meu Rolo de Torá,” gritou ele.
Abe Foxman, ex-diretor nacional da Liga Anti-Difamação – o
Avraham desta história – lembra desse momento como a sua
primeira sensação consciente de uma conexão com o Judaísmo e
com o fato de ser um judeu.
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SOLAS
E SAPATOS

O

Maguid de Mezeritch certa vez contou aos discípulos a seguinte história:
Em Simchat Torá as pessoas geralmente dormem um pouco mais devido à dança da noite anterior e
à refeição festiva tardia. Mas os anjos não têm esse tipo
de horário, portanto em Simchat Torá eles “acordam” na
mesma hora de costume. Eles querem entoar canções
louvando a D’us, mas não podem fazê-lo até que os judeus iniciem suas preces. Então eles começam a arrumar
o Jardim do Éden – o Paraíso. Mas ali eles encontram artigos que jamais tinham visto antes; o que poderiam ser
essas coisas? O Jardim do Éden está salpicado com solas
de sapato e chinelos! Os anjos ficam espantados. Estão
acostumados a encontrar tsitsit, livros de orações, tefilin,
velas de Shabat, mas solas de sapatos?
Eles dirigem-se ao anjo Michael, e ele explica que isso
foi feito por ele – é o resultado de judeus dançando com
a Torá, e ele começa etiquetando as solas. “Essas são de
Kaminka e aquelas de Mezeritch,” e assim por diante, ele
as enumera.
Então o anjo Michael orgulhosamente diz ser superior ao
anjo que forma coroas para o Criador a partir das preces
de Israel: “as solas rasgadas de Simchat Torá formam
uma coroa mais bonita”, declara.

Nem todo mundo é dotado com uma “boa” cabeça. Nem
todos têm um coração bom e amoroso.
Mas todo mundo tem pés para dançar e todos têm mãos
para bater palmas. E todos nós temos vozes com as
quais cantar – embora algumas sejam mais afinadas que
outras.
A Festa de Sucot é chamada de a “Época do Nosso Júbilo”. Além de participar na mitsvot de comer em uma
sucá, e balançar o lulav e etrog, temos a mitsvá adicional
de nos rejubilar.
Durante Sucot, em comemoração a uma cerimônia especial no Templo Sagrado, celebrações Simchat Beit
Hashoevá ocorrem nas sinagogas e nas ruas do mundo
inteiro. E o povo judeu celebra naquela tradição sempre
tão judaica, uma maneira na qual eles são todos iguais,
com seus pés.
A dança e a festividade de Sucot e Simchat Beit Hashoevá culminam na exuberância rodopiante e desinibida de
Simchat Torá, quando nos alegramos igualmente com a
Torá, não com cabeça e coração, mas com pés, sapatos e
solas que mais tarde são coletados no Jardim do Éden e
tecidos numa coroa linda e luminosa para o Criador.
Celebre com seus pés a “Época do Nosso Júbilo”. Exercite suas solas e sua alma ao mesmo tempo!
BC NEWS
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avot ubanim

UMA HORA PRECIOSA
COM SEU FILHO

Carteirinha de presença
que a criança recebe.
A cada oito carimbos
ela pode escolher
um prêmio

E

m uma vida tão atribulada de compromissos, um
tempo de qualidade pode ser dedicado exclusivamente para pais e filhos fortalecendo seus laços
afetivos. Essa agenda comum é incentivada no encontro
de Avot uBanim, promovido por diversas sinagogas e instituições judaicas no Brasil e no mundo inteiro. Trata-se
de um estudo semanal de uma hora, uma oportunidade
ímpar de pais e filhos estarem juntos.
No Beit Chabad Central, Avot uBanim é promovido aos
domingos, entre pais e meninos de 4 a 12 anos, das 18
às 19h. O assunto é escolhido livremente em comum
acordo entre ambos. Festas judaicas, Porção semanal
da Torá, Alef Beit, entre outros temas estão entre as
preferências.

12

Ao final dos estudos, um sorteio com prêmios, entre guloseimas, jogos, brinquedos e livros são sempre aguardados.
A criança recebe uma carteirinha de presença, que é carimbada a cada vez que participa. Na oitava vez em que
ela comparece, ganha o direito de escolher um presente
entre quatro opções.
Avot uBanim foi criado com base no dito dos Profetas:
“Veheshiv lev avot al banim”, “e fez voltar o coração dos
pais por meio dos filhos”.
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Pais e filhos escolhem um assunto, um livro ou histórias ilustradas para estudarem e
curtirem juntos um tempo de qualidade

BC NEWS
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crise internacional
Por Rabino Jonathan Sacks

AMA O ESTRANGEIRO
PORQUE JÁ FOSTES UM

V

ocê teria de ser menos que humano para não se
comover com as imagens que temos visto sobre
a crise dos refugiados ameaçando tomar conta
da Europa: as cenas desesperadas na estação em Budapeste, os setenta e um corpos encontrados no caminhão
abandonado na Áustria, as duzentas pessoas afogadas
quando seu barco naufragou na costa da Líbia, e o mais
triste de todos, o corpo de Aylan Kurdi de três anos, sem
vida em uma praia turca; uma imagem que durante muito tempo ficará gravada na mente como símbolo de um
mundo enlouquecido.
Este é o maior desafio humanitário enfrentado pela Europa em muitas décadas. Ângela Merkel não estava errada
ao declarar: “Se a Europa falhar na questão dos refugiados, sua conexão próxima com os direitos civis universais
será destruída.”
O influxo de refugiados invadindo partes da Europa é
uma crise maciça, mas é exatamente em tempos como
este que vale a pena lembrar que o ideograma chinês
para “crise” também significa “oportunidade”. Agora é
a chance única para mostrar que os ideais pelos quais
a União Europeia e outros organismos internacionais,
como as Nações Unidas, foram formados ainda são obrigatórios, compassivos e humanos.
Muitas das convenções e protocolos estabelecendo direitos legais para refugiados surgiram no final da Segunda Guerra Mundial, bem como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um dos momentos mais
sombrios da história ocorreu em julho de 1938, quando
representantes de trinta e dois países reuniram-se na cidade francesa de Evian para discutir o desastre humanitário que todos sabiam estava a ponto de afetar os judeus
da Europa onde quer que a Alemanha de Hitler chegasse.
Os judeus estavam desesperados para partir. Sabiam que
suas vidas estavam em perigo, e os políticos e agentes
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na conferência também sabiam. Porém, um país atrás do
outro fechou suas portas. Nação após nação disse que
não era problema delas.
Em tempos assim pequenos gestos humanitários podem
furar a escuridão e acender uma chama de esperança. Foi
isso que aconteceu em Kindertransport, a iniciativa lançada, entre outras, pelo falecido Sir Nicholas Winton, que
resgatou dez mil crianças judias da Alemanha Nazista.
Meio século depois cheguei a conhecer muitos daqueles que foram resgatados. Eles amavam o Reino Unido
e procuravam contribuir generosamente para ele. Eu e
muitos outros judeus da minha geração crescemos com
aquele amor, sabendo que sem a disposição do Reino
Unido em prover refúgio a nossos pais e avós, eles teriam
morrido e nós não teríamos sequer nascido.
À medida que a história é contada, esses atos de humanitarismo permanecerão como um triunfo do espírito sobre
expediente político e indiferença moral.
Sessenta anos após Kindertransport, uma reunião ocorreu em Londres, com mais de mil pessoas que tinham
sido resgatadas. Foi um dia muito emocionante à medida
que um após o outro contava sua história. Mas o discurso que nos levou todos às lágrimas não veio de uma das
crianças resgatadas, mas do falecido Lord Attenborough,
cuja família estava entre os salvadores.
Ele falou sobre como seus pais chamaram seus três filhos meninos e disseram-lhes que queriam adotar duas
meninas judias da Alemanha: Helga e Irene. Explicaram
os sacrifícios que todos teriam de fazer. Seriam agora
uma família de sete e não de cinco pessoas, o que significava que teriam de compartilhar mais, e que, disseram,
incluía seu amor, porque “Vocês têm a nós, mas elas não
têm ninguém.”
Os meninos concordaram, e as duas meninas tornaram-se parte da família. Enquanto contava essa história, Lord
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Eu costumava achar que a linha mais importante da Torá era “Ama teu próximo como
a ti mesmo.” Então entendi que é fácil amar teu vizinho porque ele é como você.
O difícil é amar o estrangeiro, aquele cuja cor, cultura ou credo é diferente do seu.
Attenborough chorava, e disse que era o dia mais importante da sua vida. De repente entendemos que são os
sacrifícios que fazemos em prol de altos ideais que nos
tornam grandes, e isso se aplica também às nações, além
dos indivíduos.
Mesmo no caso do melhor cenário, a Europa sozinha não
pode resolver os problemas dos quais os refugiados são
vítimas. Os conflitos que têm levado o caos ao Oriente Médio continuam a desafiar qualquer solução óbvia.
Toda opção que foi tentada tem parecido falhar: intervenção militar no Afeganistão e no Iraque, zonas sem voo na
Líbia, e de não-intervenção na Síria. Nenhuma delas têm
acabado com o fogo da discórdia religiosa e étnica e com
a guerra civil. É muito fácil dizer que não é problema nosso, ou argumentar que está acontecendo há muito tempo
em locais distantes.
Nada em nosso mundo interconectado está longe. Tudo
que poderia ser global é global, do terror ao extremismo
religioso a sites pregando paranoia e ódio. Nunca antes
as palavras de John Donen foram mais verdadeiras: “A
morte de qualquer homem me diminui, porque estou
envolvido na humanidade.”
Uma forte reação humanitária por parte da Europa e da
comunidade internacional poderia conseguir aquilo que
a intervenção militar e a negociação política não têm con-

seguido atingir. Isso constituiria a prova mais evidente
possível de que a experiência europeia das duas Guerras
Mundiais e o Holocausto ensinaram que sociedades livres, em que pessoas de todas as crenças e etnias abrem
espaço umas para as outras, são a única maneira de honrar nossa humanidade compartilhada, não importa se a
entendemos em termos seculares ou religiosos. Se isso
falhar, teremos falhado em um dos testes fundamentais
da humanidade.
Eu costumava achar que a linha mais importante da Torá
era “Ama teu próximo como a ti mesmo.” Então entendi
que é fácil amar seu vizinho porque ele ou ela é como
você. O difícil é amar o estrangeiro, aquele cuja cor, cultura ou credo é diferente do seu. É por isso que a ordem
“Ama o estrangeiro porque vocês já foram estrangeiros”
ressoa tantas vezes em toda a Torá.
Isso está nos chamando agora. Um ato firme de generosidade coletiva mostrará que o mundo, especialmente a
Europa, aprendeu realmente a lição de seu próprio passado obscuro e está pronta a assumir uma campanha global para construir um futuro com mais esperança. Guerras que não podem ser vencidas com armas, às vezes podem sucumbir pelo puro poder de atos de generosidade
para inspirar os jovens a escolher o caminho da paz em
vez da guerra santa.
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

Matéria publicada recentemente sobre o Projeto Felicidade
na revista Super Saudável, da Yakult do Brasil.
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Inclusão
Projeto Inclusão
Social na Serra

Sã

Social

www.inclusaonaserra.org.br

oL
oure
nço da Serra

UMA TARDE ESPECIAL
Em 20 de agosto os alunos da Escola Municipal Altamiro
Pinto de Moraes, de Juquitiba, fizeram uma visita para
conhecer o sítio do Projeto Felicidade e ficaram encantados. O dia estava radiante, e a garotada aproveitou o
espaço para jogar futebol e andar no trenzinho. Após o
lanche, todos se envolveram em uma atividade lúdica no
salão e voltaram para casa agradecidos pela oportunidade de desfrutar a infraestrutura maravilhosa do sítio.

ARTETERAPIA PARA AS SENHORAS
Mara Kahan é arte-educadora, pedagoga e artetera
peuta, com experiência de 30 anos em educação
formal e em entidades de apoio a segmentos carentes. Ela espera aproveitar toda sua formação e sua
vivência profissional para motivar, valorizar e elevar
as perspectivas de vida dos grupos da terceira idade
que participam dos programas no Sítio Felicidade.
Em suas primeiras atuações no Sítio, Mara ficou surpresa com o entusiasmo e o interesse demonstrado
pelas participantes.

Os trabalhos incluíram, entre
outras atividades, a leitura de
um conto com conteúdo baseado em emoções e feminilidade. A produção de sais de
banhos também ganhou embalagens criadas inteiramente por elas, possibilitando, a
partir daí, uma produção própria contínua, que pode
beneficiar a renda familiar.
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Torne-se Um de Nossos Pilares
Ao chegarmos às Grandes Festas fazemos uma introspecção e
tomamos decisões positivas para o ano que se inicia. 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.

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 lhes traga 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”,
asher
mia Ce A AlmA
stronoA o CorPo

GaAlimento PAr

rothe
por Do

nin
a Pirati

ga

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

CHARUTINHOS DE FOLHA DE UVA
Este prato é ideal para servir em Shemini Atsêret, quando comemos algo enroladinho para
lembrar os rolos da Torá
INGREDIENTES

PREPARO

w 150 g de grão de bico
w 250 g de arroz
w 250 ml de água fervente
w 4 tomates picados sem pele e sem
sementes
w 4 tomates cortados em 4 partes
w 2 cebolas picadas finamente
w 1 maço de cheiro-verde picado
w 2 colheres de sopa de óleo
w 1 colher de sopa de sal
w 1 colher de chá de pimenta síria
w 1 colher de café de pimenta-do-reino
moída
w 1 colher de sopa de hortelã picada
w 300 g de folha de uva (ou de couve)

Deixe o grão de bico de molho na véspera. Retire as cascas e
reserve.
Refogue a cebola no óleo, coloque o arroz e frite bem. Acrescente a água e precozinhe o arroz até que seque.
Adicione o grão de bico, o tomate picado, o cheiro-verde, a
pimenta síria, o sal e a pimenta-do-reino.
Afervente as folhas, deixe esfriar e recheie-as cuidadosamente com essa mistura, não deixando ficar muito apertado, pois
o arroz cresce.
Coloque no fundo de uma panela os tomates cortados, disponha os charutos de uva e adicione a hortelã picada. Cubra
com água fervente e deixe cozinhar até que o arroz fique
cozido. Sirva quente ou frio.
Aproximadamente 40 unidades
Foto: gobeyond.sg

RENDIMENTO
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Inveja

Ilustrações: Caio Borges

A
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lguns meninos são infelizes por um motivo. Uns são muito pobres. Outros são
doentes. Você poderia entender por que são infelizes. Mas há meninos que são
infelizes sem qualquer motivo. Um desses era Maurice.

Maurice veio de uma boa família. Não eram muito ricos, mas não se poderia dizer que
eram pobres. E Maurice era saudável. Mal se poderia dizer que passara um dia doente
desde que nasceu. Porém era terrivelmente infeliz. É muito difícil entender por que ele
era assim.
O problema é que Maurice era extremamente invejoso. Se um dos meninos da rua ganhava
uma bola nova, Maurice chorava até ganhar uma também. Embora não precisasse, seu pai
tinha de comprar uma para ele. Ocorria o mesmo com tudo que os outros ganhavam.
Muitas pessoas tinham falado com Maurice sobre a tolice de seu comportamento. Seu
pai, sua mãe, os professores, e até o médico, todos tinham sido mal-sucedidos quando
tentaram mostrar-lhe que ele estava somente arruinando a própria vida ao ser tão invejoso.
Se isso continuasse, ele jamais seria feliz. Maurice escutava aquilo que cada um dizia, mas
não mudava seu modo de ser.
Um dia Maurice foi visitar um amigo, Harry, que tinha um trem elétrico muito caro. Maurice
imediatamente se apaixonou pelo brinquedo e quis um igual. Assim que chegou em casa,
falou ao pai a respeito e insistiu que deveria ter um também.
Acontece que ultimamente os negócios não estavam indo bem para seu pai, e ele não
tinha dinheiro suficiente para tal luxo, mas Maurice não queria ouvir uma recusa e ficou
furioso, com raiva e desapontamento. Se seu amigo Harry tinha um, então ele também
deveria ter. Recusava-se a comer, e seus olhos estavam sempre vermelhos de lágrimas.
Finalmente apresentou uma febre alta e um médico precisou ser chamado.
No dia seguinte Harry foi visitar Maurice e perguntou por que estava doente. Maurice olhou
para ele com inveja e respondeu: “Quero um trem elétrico igual àquele que você tem, mas
meu pai não quer comprar um para mim!”
Os olhos de Harry, de repente, se encheram de lágrimas.
“Você é um tolo,” explodiu ele. “Ora, eu daria todos os meus brinquedos e tudo que tenho
se pelo menos pudesse ter meu pai de volta! Você sabe que sou órfão, e não ter pai nem
mãe é muito pior que não ter um trem elétrico. Você não sabe a sorte que tem, realmente,”
terminou ele, com um olhar tristonho.
“Como tenho sido bobo,” exclamou Maurice, agora com vergonha de si mesmo. “Nunca
mais serei invejoso!”.
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STOP

Caca-palavras
Encontre as palavras grifadas no texto

Solução na página 27
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A PARASHÁ NA CABALÁ – OUTUBRO
10
out

BERESHIT
A Divindade é a verdadeira realidade de todas as coisas, exceto que foi a vontade de
D’us que o espiritual deveria ser oculto em uma estrutura material. Com a conscientização você pode revelar o espiritual, concentrando-se na predominância da forma
sobre a matéria, do espiritual sobre o material, da alma sobre o corpo, até que você
perceba como o material está sendo constantemente trazido à existência como nos
seis dias da Criação.

NÔACH

17
out

Foi a vontade do Criador que a sua alma – que é uma “parte do Divino Acima”
(Job 31:2), descesse ao mundo físico e grosseiro e fosse confinada e unida ao
seu corpo físico durante anos, em um estado que é totalmente abominável à
sua própria natureza. Tudo isso, com o propósito de uma missão Divina que sua
alma tem de cumprir: purificar e “espiritualizar” seu corpo físico e o ambiente
ao redor permeando-os com a luz de D’us, para fazer deste mundo uma morada para a Shechiná (Divina Presença).

24
out

LECH LECHÁ
Abraham recebeu uma ordem de D’us: empreender uma jornada cujo objetivo era
a divulgação do nome de D’us pelo mundo. Mas como ele poderia ter pensado que
entregar-se a outros poderia privá-lo pessoalmente em alguma maneira, D’us garantiu-lhe que seria abençoado com extraordinário sucesso, material e espiritual.
Quando você se doa a outros que estão precisando de seus ensinamentos e inspiração, longe de perder qualquer coisa durante o processo, você ganhará muito mais
em termos de enriquecimento pessoal.

VAYERÁ

31
out

A história da humanidade tem demonstrado continuamente que a vida humana
não pode fazer um verdadeiro progresso quando os imperativos da moralidade
e da ética não estão baseados na autoridade do Ser Supremo, mas são invenções humanas que podem ser alteradas e modificadas para se adequar às tendências da época.
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an0 de hakhel

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

Tenho lido que o ano que começa agora é o ano de Hakhel. O que significa isso? Como é comemorado hoje em dia?
Por Rabino Shamai Ende
A penúltima mitsvá da Torá consiste em reunir o povo
Assim, a cada sete anos, a Torá nos ordenou congregar
de Israel no Templo Sagrado, homens mulheres e criantodo o povo, para reforçar sua união. E o rei de Israel, conças, a cada sete anos, no segundo dia da festa de Sucot,
siderado o “coração do povo”, deveria nesse evento ler
logo após o ano sabático. Nessa ocasião, o rei de Israel
trechos sagrados que têm o dom de despertar o espiritulia perante o povo um trecho do quinto livro da Sagrada
alismo do povo e sua conexão com D’us, tal como Moshe
Torá e fazia uma prece especial para que D’us protegesse
fazia no deserto. Essa reunião, chamada de Hakhel, mano povo, e que a Sua presença estivesse sempre sobre o
tinha a chama da devoção acesa. Segundo Maimônides, o
Templo e o povo de Israel.
sentimento do povo no momento de Hakhel era o mesmo
A Torá nos explica que o intuito dessa mitsvá é fazer
da ocasião da outorga da Torá, no Monte Sinai.
com que todos escutem, estudem e temam a D’us todos
Após a destruição do Templo Sagrado e a dispersão do
os dias de suas vidas. O Rebe nos
povo judeu no exílio, essa mitsvá,
A cada sete anos, a Torá nos or- como muitas outras, foi abolida. Já
explicou o motivo pelo qual essa
mitsvá foi cumprida somente após
denou congregar todo o povo, não havia mais a possibilidade de
a entrada do povo de Israel na Terra
reunir todo o povo, nem um líder
para reforçar sua união. E o rei
Santa.
único para fazê-lo. No entanto, no
de Israel deveria ler trechos sa- mês de Tishrei de 5748 (1987) o
No deserto, os judeus viviam acampados ao redor do santuário, lideragrados que têm o dom de des- Rebe lançou uma campanha para
dos por Moshê e Aharon,e estavam
que essa mitsvá voltasse a ser cumpertar a espiritualidade do povo
conectados aos mandamentos da
prida simbolicamente, não apenas
e sua conexão com D’us, tal durante a festa de Sucot, mas o
Torá. Periodicamente, Moshe reunia o povo para ensinar os novos
ano inteiro. O Rebe chamou o ano
como Moshê fazia no deserto
mandamentos Divinos que recebia,
de Hakhel e pediu para que todos
e explicava os detalhes da Torá. Por isso, era desnecessáse empenhassem em organizar inúmeras reuniões de
rio organizar mais um evento para congregar o povo.
judeus, de homens mulheres e crianças, de acordo com
No entanto, ao adentrar a Terra Santa, cada tribo foi instaa lei judaica, para fazer um estudo público de Torá, uma
lada em seu território, e não havia mais aquela união enoração e praticar caridade. Naquele ano, a campanha
tre o povo, e o líder não mantinha um contato constante
abraçou o mundo de forma impressionante, e centenas
com cada judeu. Mesmo nas festas de peregrinação, para
de milhares de judeus foram atingidos.
cumprir a mitsvá de visitar o Templo e levar as oferendas
A campanha voltou a ocorrer nos próximos anos de
da data, nem todos os judeus precisavam fazê-lo, pois
Hakhel (5755, 5762, 5769) e finalmente agora, em 5776,
mulheres e crianças, bem como aqueles que não possuchegamos a mais um ano de Hakhel. Portanto, é dever de
íam terreno próprio ou não tinham condições de ir a Jetodos nós nos empenharmos em promover o maior núrusalém, estavam isentos de cumprir a obrigação. Esse
mero possível de reuniões em torno de assuntos judaicos
distanciamento físico poderia causar o enfraquecimento
neste período.
da união do povo e do sentimento religioso e do temor a
Pelo mérito de nossa participação, seremos merecedores
D’us, já que a natureza do ser humano leva-o a envolverde presenciar a vinda do rei de Israel – Mashiach, e ouvir de
-se com o materialismo que o afasta do lado espiritual.
sua boca a Torá Sagrada no 3º Templo, muito em breve.
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hakhel

COOPERAÇÃO

Por Baruch Epstein

N

ossa sociedade muitas vezes rejeita a cooperação; presumindo que ela seja um sinal de fraqueza. Incorporar o modo de agir dos outros significa
ter de conformar-se com eles e suas ideias. Assim, somos ensinados a pedir ajuda somente quando estamos
desesperados, caso contrário devemos fazer tudo por
nós mesmos. Até quando as pessoas formam parcerias,
geralmente não é porque valorizam a colaboração pela
própria colaboração, mas porque esperam aproveitar
uma parte para si mesmas, algo que não teriam conseguido sozinhas. Foi isso que levou Hewlett até Packard,
Sears até Roebuck e Peanut Butter até Jelly.
Infelizmente, muitos casais e amigos operam suas vidas
nesse modelo comercial, vendo o parceiro como um colaborador “útil”, valorizado por aquilo que ele “traz para
a mesa”. A tragédia é exposta quando o cônjuge ou o
amigo param de fazer o trabalho, e são direcionados a
um modelo mais eficiente.
A Torá vê a colaboração como um sinal de receber D’us
na vida da pessoa. Trabalhar junto com outros é fundamentalmente bom. D’us nos criou para sermos Seus
parceiros no cumprimento de Seu plano mestre. D’us
não é fraco ou incapaz, mas Ele nos oferece o presente
da cooperação, a chance de vivenciar a capacidade unicamente humana de me colocar ao lado de algo maior
que apenas eu, sem medo de que fazer isso vá me expor
à exploração.
Quando nos esquecemos de D’us, enxergamos o mundo
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como uma fonte finita, um bolo com um número definido de fatias; cada pedaço que você pega sai da minha
carteira. Seguir um modelo desses significa que eu trabalho com você apenas se isso vai me enriquecer. De
modo oposto, quando me vejo como parceiro de D’us,
vejo Sua infinita fartura, o modelo de abundância significa que nada perco ao partilhar; o ganho de outro não é
minha perda.
Hakhel é a incorporação dessa ideia. Pessoas de variadas
idades, capacidades, esperanças e aspirações reúnemse com um único objetivo: honrar o Rei dos reis. Mas por
que não posso simplesmente servir a D’us por mim mesmo, recitar minhas próprias preces e seguir em frente?
Por que devo congregar-me com outros?
Hakhel ilustra a beleza de estarmos juntos, reunidos
em honra a algo mais que eu mesmo. Hakhel diz: “Tudo
bem confiar; você não vai ser ofendido.” Hakhel coloca
todos juntos; o erudito e a criança juntam-se como se
fossem um só. Eles colocaram suas agendas pessoais
de lado, submetendo-se a honrar a D’us, e portanto estão enriquecidos. O ato de todas as pessoas, independentemente de realizações, se reunirem, é a milagrosa
beleza de Hakhel.
Assim como D’us entra em parceria conosco, nós também
entramos em parceria com o outro em afirmação à presença de D’us em nossas vidas. Estamos juntos nisso, podemos confiar um no outro e os outros podem confiar em nós.
Isso é bom. Na verdade, isso é Divino.
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O primeiro grande evento de Hakhel neste ano
aconteceu em 20 de setembro e reuniu diversas
entidades no Beit Chabad Central. Telões foram
colocados para promover um encontro mundial
interativo, que transmitiu em tempo real os eventos em dezenas de países ao redor do mundo

PERGUNTAS FREQUENTES

Para organizar uma reunião Hakhel
O QUE UMA COMUNIDADE DEVE FAZER?
A mitsvá de Hakhel concentra-se em reunir o povo. Quando as pessoas se unem, mesmo num ambiente mundano,
o foco central da reunião deve ser fortalecer a si mesmos
em Judaísmo. Isso nem precisa ser dito para organizações cujo foco é divulgar a fé, i.e., escolas, sinagogas e
outras instituições judaicas. Além disso, no entanto, toda
organização, clube e sociedade da comunidade pode e
deve envolver-se e tomar a iniciativa.

COMO INDIVÍDUO, O QUE POSSO FAZER?
Reúna seus amigos para uma noite juntos na busca de um
esforço maior para servir ao Criador.
Como outra opção, tente organizar uma “festa” para todos os judeus de sua rua ou bairro; formar um grupo diverso é uma maravilhosa mostra de unidade.

AS CRIANÇAS TAMBÉM DEVEM PARTICIPAR?
NESSE CASO, COMO PODEM ENVOLVER-SE?
Ao mencionar essa mitsvá, a Torá também deixa claro que
se deve levar os filhos junto. Além de participarem dos

eventos com seus pais, as crianças deveriam ter seu próprio Hakhel com seus amigos. Festas de Shabat e outras
festas infantis são grandes oportunidades para as crianças
se reunirem no espírito de Hakhel.

É TAMBÉM PARA MULHERES?
Sim. A ordem de Hakhel pela Torá especifica a inclusão
de homens, mulheres e crianças. De maneira prática, as
mulheres podem e devem reunir as amigas para renovar seu compromisso com D’us em comemoração dessa
mitsvá especial.

COMO EMPRESÁRIO, TENHO OPORTUNIDADES ADICIONAIS?
Como proprietário de uma empresa, e até como empregado, você pode estar numa posição única para influenciar pessoas que de outra forma não seriam abrangidas.
Você pode servir alguns lanches e preparar um tópico
para discussão para acrescentar um pouco de espírito de
Hakhel ao seu escritório. Reunir-se uma vez ao mês com
seus colegas de trabalho para uma aula ou apenas uma
conversa baseada no Judaísmo pode ser uma excelente
maneira de destacar o ano Hakhel.

TAMBÉM VALE SE FOR APENAS COM MINHA
FAMÍLIA?
Reunir sua família com uma ênfase em Hakhel é na verdade o melhor lugar para começar.
Sentem-se juntos e assistam a um vídeo do Rebe, compartilhem uma história inspiradora ou passem algum
tempo estudando uns com os outros. Reservar um momento durante uma refeição familiar que seria comum
para abordar Hakhel também é uma excelente ideia.
BC NEWS

BCNews_out45.indd 25

25

9/25/15 1:33 PM

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

UM NOVO CURSO DE SEIS SEMANAS

A JORNADA DA ALMA
Uma Exploração da Vida, Morte
e o Que Está Além
TURMAS EM PORTUGUÊS
Quartas-feiras, de 28/out a 2/dez
Às 20h30, no Banco Daycoval
Quintas-feiras, de 29/out a 3/dez
Às 10h30, no Beit Chabad Central
TURMA EM INGLÊS
Terças-feiras, de 27/out a 1/dez
Às 20h30, no Banco Daycoval

26

myJLI.com
Somente mediante inscrição.
Informações: 3087-0319 com Sarah
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NOSSAS ALEGRIAS
w Ficaram noivos Miriam Bracha e Yossef Arieh
Leib, filhos de R. Yehuda e Beila Kamnitzer e R.
Daniel e Tova Lapidus. Mazal Tov!
w Parabéns pelo casamento de Beila Rachel e
Yisroel Dovid, filhos de Helcio e Rose Müller e
Aryeh Leib e Rachelle Benjamin
w Mazal tov pelo Bar Mitsvá de Ilan Salo, filho
de David e Cláudia Pipek Zumerkorn

w Parabéns pelo
nascimento do filho de
Hanna e R. Mordechai Segal.
Mazal Tov também aos avós
R. David e Simcha Azulay e
Ariel e Shoshana Segal

Respostas da pagina 23

ANIVERSÁRIOS*
OUTUBRO
Sidney Wajsbrot

18 Tishrei

1 out

Adi Rabinowicz

19 Tishrei

2 out

Berele Buchsenspaner 20 Tishrei

3 out

Rafael Kullock

21 Tishrei

4 out

Fernando Dentes

22 Tishrei

5 out

Alessandro Strauss

22 Tishrei

5 out

Moshe Naparstek

23 Tishrei

6 out

Ilan Stiefelmann

23 Tishrei

6 out

Victor Zauder

24 Tishrei

7 out

Marcelo Dimant

25 Tishrei

8 out

Nathan Argalji

27 Tishrei

10 out

Marcelo Szmid

27 Tishrei

10 out

Flávio Rabinowicz

28 Tishrei

11 out

Reuven Kogan

30 Tishrei

13 out

Nathan Maltz

1 Cheshvan

14 out

Henrique Souccar

2 Cheshvan

15 out

Ezra Khafif

7 Cheshvan

20 out

Daniel Kullock

7 Cheshvan

20 out

Yuval Kapah

7 Cheshvan

20 out

Vitor Elman

7 Cheshvan

20 out

Cesar Azar

11 Cheshvan

24 out

Mendy Gansburg

14 Cheshvan

27 out

Michel Tabacinik

15 Cheshvan

28 out

Baruch Guertzenstein

16 Cheshvan

29 out

Moshe Nunez

17 Cheshvan

30 out

Berale Ende

18 Cheshvan

31 out

Daniel Bekhor

18 Cheshvan

31 out

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

de? 15min apos inicio mincha

ônides

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 *
18:40 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

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 *
18:15 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

SEGUNDA-FEIRA
9:45 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **
10:30 Sarah Steinmetz
Aprenda a Ler Hebraico em 5 Aulas
(de 19 out a 23 nov) ***
18:15 Eliahu Stiefelmann
Prédica entre as orações da tarde
18:30 David Lancry
CTeen para meninos
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *
19:30 Eliahu Stiefelmann
Judaísmo relevante (jovens)
20:15 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá *

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 10 de outubro.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

28

20:30 Sarah Steinmetz
Aprenda a Ler Hebraico em 5 Aulas
(de 19 out a 23 nov) ***
21:00 Shamai Ende
Sabedoria do Rebe (residência de casais)

TERÇA-FEIRA
8:30

Yossi Alpern
Histórias do Talmud **
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9:20 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **

18:15 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

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

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

11:15 Dovber Nurkin
Salmos **

SEXTA-FEIRA

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

7:45

12:30 Avraham Steinmetz
Lunch & Learn – Faria Lima

7:45 Elimelech Katz
Guemará /Shiur Klali *

18:15 Daniel Eskinazi
Prédica entre as orações da tarde

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

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

18:15 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

19:15 Eliahu Stiefelmann
Tanya
20:30 Avraham Steinmetz
A Jornada da Alma – em inglês ***
Banco Daycoval (de 27 out a 1 dez)

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

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

20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *

11:00 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da manhã

QUARTA-FEIRA

13:15 Shamai Ende
Empolgação espiritual *

9:00 Sarah Steinmetz
Desmistificando o Sidur **(21 out a 25 nov)

16:50 Shabsi Alpern
Ensinamentos sobre a porção semanal

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

17:50 Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças

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

18:10 Shabsi Alpern
Pirkê Avot

18:15 Dovber Nurkin
Prédica entre as orações da tarde

18:10 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **

19:30 Yossi Alpern
Ein Yaacov
20:00 Dov Pomeroy
Análise geral da porção semanal
20:30 Avraham Steinmetz
A Jornada da Alma – em português ***
Banco Daycoval (de 28 out a 2 dez)
21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA
10:30 Avraham Steinmetz
A Jornada da Alma – em português ***
(de 29 out a 3 dez)
17:00 David Lancry
Aula individual de Bar Mitsvá *

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição

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
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Mensagem

QUEREMOS

QUEREMOS…
QUEREMOS
QUEREMOS
QUEREMOS
Q
ueremos Mashiach agora. Uma frase simples,
porém poderosa, transformada em canção
numa reunião de crianças com o Rebe. A palavra
“queremos” tem dois usos – desejar algo e sentir falta de
alguma coisa – e os dois significados estão intimamente
conectados.
Queremos aquilo que estamos desejando; desejamos
aquilo que nos faz falta. Nossa vontade é atraída pelo
que nos dá prazer, como amor, sabedoria ou novas experiências.
No entanto, com muita frequência, o processo de tomar
decisões concentra-se mais em evitar sofrimento que em
adquirir prazer; decidimos fazer algo para afastar as consequências negativas, como vergonha ou culpa.
Ironicamente, conseguimos evitar o sofrimento usando a
faculdade que é mais adequada para gerar prazer. Similarmente, somos atraídos por coisas das quais sentimos
falta; o reconhecimento da deficiência desperta um desejo mais forte e nos impele a trabalhar mais para conseguir
aquilo. É por isso que não há nada mais falho que alguém
pensando que não lhe falta nada. Sem reconhecer aquilo
que nos falta, qual é o incentivo para crescer?
Portanto, quando dizemos que não queremos alguma
coisa, com frequência significa que pensamos não estar
precisando daquilo; quando queremos algo, estamos reconhecendo aquilo que nos faz falta.
Não há prazer maior que conseguir algo que você acredita estar lhe faltando, e não há uma receita melhor para a
complacência do que alguém que não deseja nada porque pensa que tem tudo.
Queremos Mashiach agora. Desejamos Mashiach por

30

causa da nossa percepção do que nos faz falta. O mundo
está incompleto. Eu estou incompleto. Cada indivíduo e
nós todos coletivamente sentimos uma falta de amor, de
harmonia, uma falta de felicidade. Queremos todas essas
coisas. Assim, nós as queremos. Agora.
Vivemos num estado de dicotomia, pairando em algum
lugar entre o ser ideal e o pragmático. O ser ideal preferiria passar mais tempo brincando com os filhos do que
aplacando a sede pelos prazeres superficiais, e gastando mais energia perseguindo o propósito espiritual que
buscando o poderoso dinheiro. Porém, nos vemos em
uma armadilha devido à parede que nos separa desse
ser mais profundo, mais verdadeiro. Somos distraídos
do ideal por causa dessas pedras que nos afastam dos
nossos corações.
O mundo em geral opera sob uma dicotomia semelhante. Todos querem viver em paz uns com os outros
e com a terra. Por outro lado, a “realidade” ordena que
guerras sejam travadas, que crianças sejam apanhadas
no fogo cruzado e os recursos naturais sejam saqueados e queimados.
Mas aquilo que realmente queremos é que esse muro
seja destruído. Queremos viver em paz. Mashiach está ali
do outro lado, perscrutando através das fendas e espaços,
esperando que façamos isso acontecer.
Mas não é preciso uma “revolução” em larga escala para
pôr o muro abaixo. Assim como foi construído pela inconsciência humana, da mesma forma cada ação feita
com sinceridade e sensibilidade tem o potencial de destruí-lo, deixando nossos verdadeiros sonhos muito mais
perto da realização.
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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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11

18

Shacharit 8h05
Minchá 19h

25

12 CHESHVAN

Shacharit 8h05
Minchá 19h

Início do horário de verão à 0h

5 CHESHVAN

Shacharit 8h05
Minchá 18h

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

26

13 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

19

12

6 CHESHVAN

Shacharit 8h05
Minchá 18h

20

13

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

27

14 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

7 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

21

14

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 14h30

7

30

28

15 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 14h30

8 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Chá da Tarde 14h30

Rosh Chôdesh

Rosh Chôdesh

Véspera de Rosh Chôdesh

6
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Chá da Tarde 14h30

24 TISHREI

1 CHESHVAN

Shacharit 9h30
Dança com a Torá
Minchá 18h
Término 18h41

Simchat Torá

23 TISHREI

29

30 TISHREI

5

28

29 TISHREI

Sucá (costume Chabad)
Shacharit 9h30 / Yizcor
Minchá 18h
Velas após 18h40
Dança com a Torá

Lulav/Sucá
Shacharit 8h05
Velas 17h46
Minchá 18h
Dança com a Torá

28 TISHREI

Shemini Atsêret

Hoshaná Rabá

4

22 TISHREI

21 TISHREI

27

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

Véspera de Sucot

17 TISHREI

QUARTA

16 TISHREI

TERÇA

15 TISHREI

SEGUNDA

14 TISHREI

DOMINGO

OUTUBRO 2015

22

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

29

16 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

8

1

15
9 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

2 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

25 TISHREI

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

Sucot no Sítio

2º dia de Chol Hamoêd

18 TISHREI

QUINTA

23
Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h58
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

30

17 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h54
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

9

2

16
10 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h51
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

3 CHESHVAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h48
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

26 TISHREI

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

3º dia de Chol Hamoêd

19 TISHREI

SEXTA

3

24

Shacharit 9h30
Minchá 18h45
Término 19h55

31

18 CHESHVAN

Shacharit 9h30
Minchá 18h40
Término 19h50

Parashá Lech Lechá

11 CHESHVAN

Shacharit 9h30
Minchá 17h35
Término 18h46

Parashá Nôach

17

10
4 CHESHVAN

Shacharit 9h30
Minchá 17h35
Término 18h43

Abençoamos o mês de Cheshvan

Tehilim
Parashá Bereshit

27 TISHREI

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

4º dia de Chol Hamoêd

20 TISHREI

SÁBADO

