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CARTA DE UM SOLDADO 
ISRAELENSE EM GAZA

 Hoje nossos corações estão lutando com medo. Quem 

de nós morrerá? E quem regressará com segurança?

Estamos lutando para que vocês possam viver em paz 

ao lado de seus fi lhos. Para que possam permanecer 

vivos. Nós somos sua proteção. Qual será a nossa?

Empreendemos esta perigosa missão sabendo que 

alguns de nós não retornarão, mas seguiremos para a 

próxima missão, mesmo que haja uma tempestade no 

céu, como fez Eliyahu HaNavi. Vamos com devoção e 

dedicação.

Pedimos que vocês sejam nossa proteção por meio de 

suas preces. Protejam-nos dando mais de si mesmos 

em suas orações e aumentando em boas ações. 

Rezem para que nenhuma mãe tenha que enterrar seu 

fi lho. Rezem para que nossas esposas não se tornem 

viúvas. Rezem para que nossos fi lhos cresçam saben-

do quem são seus pais. Rezem para que possamos eli-

minar os terroristas que pretendem nos destruir, e re-

zem para não ferirmos mulheres e crianças inocentes. 

Pedimos que, ao terminarem de ler este pedido, não 

retomem seus afazeres sem antes rezar um capítulo de 

Tehilim. Despertem David HaMelech com seus cânticos 

pedindo para que o Criador traga a gueulá completa e a 

paz para o mundo inteiro. Assumam o compromisso do 

cumprimento de uma mitsvá. Temos certeza de que as 

suas orações podem fazer toda a diferença.

Lembrem-se, estamos juntos nisto, na linha de frente 

lutando, lado a lado, com suas preces. Cada palavra de 

oração nos dá força, proteção e êxito. Págs. 14 a 16
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comunidade Chabad foi fundada com 

o princípio de que todo judeu é igual 

e merecedor de uma experiência 

singular, independentemente de seu nível de 

observância. 

O Beit Chabad Central é dedicado a divulgar a 

beleza de nosso legado milenar.

Mesclando valores tradicionais com técnicas 

contemporâneas, ajudamos pessoas a 

descobrirem mais júbilo e significado nas 

suas vidas. 

Valorizar cada indivíduo por suas qualidades 

únicas é a característica de Chabad, destacando 

nossa filosofia de que cada judeu é um judeu.

Desta forma, mereceremos a vinda de Mashiach 

em breve em nossos dias.

A

Baixe o pdf da revista em www.beitchabad.org.br/2943307 e veja também em seu iPad
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Chapéus, túnicas, diplomas, discursos. Quando acaba a festa, o que está mais 

associado à colação de grau? Para muitos é pensar nas férias ou no fato de ter-

-se formado, ou seja: estar para sempre livre da escola. E apesar disso, a ceri-

mônia de formatura é chamada de “começo” – sinônimo de início, lançamento, 

iniciação.

A formatura, então, significa que alguém está iniciando um nível diferente de 

educação ou uma nova etapa da vida.

No Judaísmo, o exemplo perfeito de que o fim está conectado a um novo co-

meço é mostrado pelo fato de que imediatamente após ler a Torá em Simchat 

Torá, recomeçamos a lê-la desde o início. Isso nos ensina, entre outras coisas, 

que sempre há mais Torá que se pode aprender.

Muitos de nós colocamos a educação judaica de nossos filhos no final de uma 

longa lista de atividades extracurriculares, como aulas de natação, curso de 

idiomas, aprender a tocar um instrumento musical. 

Qual é a hora apropriada para “começar” a educação judaica de uma criança? 

Antes que ela nasça! Hoje, sabemos que a boa nutrição, exercícios e abstinên-

cia de substâncias químicas podem ter um efeito positivo sobre o bebê ainda 

não nascido. 

Tem havido exemplos na história judaica de mães que levam muito a sério a 

saúde espiritual do filho ainda por nascer. As mães de muitos dos nossos maio-

res sábios ficavam paradas perto de yeshivot para que os filhos ainda não nas-

cidos pudessem escutar a Torá ou elas próprias estudavam Torá com diligência 

especial durante a gravidez.

Depois que a criança judia nasce, seus sentidos podem ser judaicamente esti-

mulados. Música, livros, jogos, até mesmo vídeos com conteúdo judaico estão 

disponíveis. Com a mesma rapidez com que uma criança de dois anos pode 

aprender uma canção de ninar, pode aprender a prece Shemá; e a centelha 

recém-desenvolvida de Judaísmo vai continuar a crescer e se expandir.

Ao proporcionar um ambiente judaico no lar, e enviando a criança para uma 

escola na qual ficará entusiasmada com um verdadeiro espírito judaico, a cen-

telha pode ser aumentada até se transformar numa chama de orgulho, tradição 

e valores judaicos eternos.

Formatura

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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A NOSSA SINAGOGA

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

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

w Homens, mulheres e crianças estão convidados 
a participar.

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

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

w Bufê de kidush oferecido após os serviços. 

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

CABALAT SHABAT 
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H

MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
Um empolgante programa para meninos e meninas 

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

de um lanche fantástico, prêmios, jogos e histórias.

Todo Shabat à tarde logo após Minchá de Shabat

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH

AULAS E PALESTRAS EM MP3
O antigo acervo de aulas e palestras gravadas em fitas 
cassete já está disponível em arquivo digital. 

Com Vanessa: 3087-0313/vanes  sa krosenbaum@chabad.org.br

 w Rachel Krutman (ofruf do neto, Rafael Krutman Zveibil)

 w Celso Kressler (ofruf pelo seu casamento com Debora 

Wolfsohn) 

 w Beit Chabad Central (Yoni Faizibaioff vai estudar fora)

 w Felipe Zveibil Fisman (yahrzeit do pai, Chaim Guedalia 

Aharon ben Yaacov) 

 wMauricio Kurc (yaherzeit do pai, Leon)

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

* Veja o horário das velas no verso deste informativo

MINYAN DIÁRIO
Shacharit

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

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira – 19h
2º minyan de Arvit – 20h15

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 19h

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30

Kidush e Farbrenguen – 12h00

Aula da Parashá com explicações do Rebe 

– 1 h antes do horário das velas *

Minchá seguida de Seudá Shlishit com 
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

9/8 a 18/9: 17:45

20/9 a 16/10: 18:00

18/10 e durante horário de verão: 19:00
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LEV é uma organização que promove visitas 

a pessoas que encontram dificuldade para 

sair de casa, seja por doença, solidão ou 

problemas particulares. 

Nessas visitas os voluntários levam alegria, 

atenção e bom humor, ajudando a melhorar 

seu estado emocional e espiritual. 

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

Para tornar-se voluntário ou indicar alguém que gos-
taria 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

Durante a festa de Sucot nossos visitados do Residen-

cial Brooklin receberam a visita especial dos jovens 

Mendi Zajac e Mendi Nigri, que levaram a Sucá Móvel 

do Beit Chabad Central até o local. Os rapazes ajuda-

ram os idosos a cumprir a mitsvá de fazer a brachá do 

Lulav e Etrog, como ilustram as fotos.

        Shalom Ubrachot

Como o tempo voa… 

em um piscar de olhos 

chegamos a Mar-

cheshvan. À primeira 

impressão, não há 

nenhuma festa judaica 

a ser celebrada neste 

mês, mas se observarmos melhor nosso calen-

dário, veremos que Marcheshvan possui quatro 

shabatot.

Shabat é um dia para desacelerar e sentir nos-

sa forte conexão com o Mestre. Cuide e vivencie 

o Shabat, este é o feriado mais importante de 

todos.

Que possamos receber essas ilhas no tempo e 

aproveitar o espírito único que somente o Sha-

bat é capaz de nos proporcionar.

Shabat Shalom!

Com carinho,

Yael Alpern – diretora

 

VISITA ESPECIAL DE SUCOT
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SUCOT NO BEIT CHABAD CENTRAL

Domingo, 27 de setembro, 

vés  pera de Sucot, voluntários 

na sucá receberam o público 

para que pudessem montar as 

espécies preparan do-as para a 

festa. As refeições de Yom Tov 

e Shabat na sucá contaram 

com a participação de mui-

tas pessoas que foram abra-

çadas pelo espírito da festa de 

uma grande família em clima 

de confraternização. A organi-

zação do cardápio, muito va-

riado, gostoso e criativo ficou a cargo de Judith Ka-

cowicz, auxiliada pela sua prestativa equipe, com su-

pervisão de Rebeca Grynberg. 

Na terça-feira à noite, motsaei chag, famílias partici-

param da festa de Simchá  Bet Hashoevá com música 

no pátio e buf fet de hot dog e saladas. 

Quarta à noite 

foi a vez de jo-

vens casais do 

grupo Odeca 

prest igiarem 

um churrasco 

com apresen-

tação mu sical 

de Iacov Maltz 

ao violão.

SUCOT, SHEMINI ATSERET E SIMCHAT TORÁ:

O TRIO MAIS ALEGRE DO ANO!

Animado churrasco 
na sucá para o grupo 
jovem ODECA com 
churrasco, música 
e palavras inspira-
doras
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No dia seguinte, um programa completo levou centenas de pessoas ao sí-

tio de S. Lourenço da Serra para aproveitar as férias escolares de Chol Ha-

moed. O churrasco incluiu hambúrguer, frango, salsicha, linguiça, saladas e 

batatas fritas, que fazem parte do cardápio predileto das crianças (e por que 

não dizer, dos adultos também). As crianças sentem-se livres para explorar 

as atrações do local e adoram a hora dos sorteios, concorrendo a lindos prê-

mios. Baby sitters contratadas deixaram os pais mais tranquilos para pode-

rem usufruir das atividades, entre elas o artesanato, com muitas opções de 

trabalhos manuais. 
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SUCOT NO BEIT CHABAD CENTRAL

chá da tardE
Convivência na Maturidade

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

Dia 7 de outubro o filme “O Pai da 

Noiva 1” foi bem divertido, provo-

cando muitos risos. A comédia com 

Steve Martin ganhou bis no dia 14, 

com “O Pai da Noiva 2”, concluindo 

a série.

Na semana seguinte Rosana Mel-

sohn, professora de dança sênior, 

incentivou todas a praticarem ginás-

tica vestindo roupas confortáveis, 

para que tivessem bastante liberda-

de de movimento. E como!

A última atividade do mês... Bingo! 

Muitos prêmios para aquelas que 

preencheram suas cartelas na ho-

rizontal, vertical, cartela cheia e o 

chamado azarão... Entre uma can-

tada e outra, caça-palavras, palavras 

cruzadas e quiz de conhecimento 

geral. Quem acabasse primeiro ou 

acertasse as questões também ga-

nhava um mimo.

Quarta-feira, 14h30. A agenda tira todas de casa. É o encontro de senhoras no 

Chá da Tarde que recebe as participantes para passarem momentos de lazer e 

atividades ao lado de suas amigas.  

Em setembro o grupo confeccionou coloridos cartões de Rosh Hashaná com 

colagens orientadas por Lilian Crespin (foto ao lado). Além de dois cartões 

para serem enviados a seus familiares, levaram para casa potinhos de mel para 

um ano bom e doce.

Em Chol Hamoed Sucot, o Chá da Tarde comemorou quatro anos de existência 

ao lado do grupo de senhoras sefaradiot que há 44 anos se reúnem nessa data 

para escutar shiur com R. Shabsi Alpern. Além de assistirem a palestra do rabi-

no na sucá, todas puderam recitar a bênção das Quatro Espécies.
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Inspiração e Meditação 
na Sucá
R. Avraham Steinmetz ofereceu um programa 

criativo e diferenciado na sucá dia 1º de outubro. 

O tema “A Sucá sob as Estrelas e o Segredo da 

Felicidade” contou com apresentação de dois 

breves vídeos mostrando como um menino, ór-

fão de pai e mãe, e um adulto com grave defici-

ência superaram seus medos e depressão trans-

formando-se em verdadeiras lições de vida. Um 

power point mostrando como D’us está em cada 

molécula – do palpável ao infinito – foi seguido 

de perguntas para que o público pudesse refletir. 

Ao som de uma suave música todos foram convi-

dados a fechar os olhos e refletir sobre a grande-

za de D’us, Seu abraço na sucá e Sua presença na 

vida de cada um. O encontro foi concluído com 

comes e bebes e conversa na sucá.

SUCÁ do Rabino Eli
Na quarta-feira, Chol Hamoed Sucot, o Ra-

bino Eli Stiefelman reuniu em sua sucá ra-

pazes e moças entre alunos de suas aulas e 

jovens vizinhos.

Além de um shiur sobre a festa, o encontro 

seguiu com animado farbrengen e pizzada.

Momento de meditação durante a palestra do R. Avraham Steinmetz na sucá
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por onde passou a sucá móvel

Se o Judeu não vai até a Sucá...
Um veículo com uma sucá montada em sua caçamba cir-

culou por bairros de S. Paulo durante os dias intermedíá-

rios de Sucot. É a tradicional Sucá Móvel, montada pelo 

Beit Chabad Central com um painel colorido que chama a 

atenção por onde passa. Seu objetivo é dar oportunidade 

a todos de cumprir o preceito da bênção sobre as Quatro 

Espécies.

O Rabino Eli circulou pelo bairros de Pinheiros passan-

do pelas ruas Lisboa, Oscar Freire e Arthur de Azevedo 

acompanhado pelos seus filhos, Mendele e Shneur Zal-

man, que partiram felizes para realizar mivtsayim; aproxi-

mar judeus para o cumprimento das mitsvot. 

Abaixo, a Sucá Móvel estacionada em frente ao clube A Hebraica onde 
atraiu diversos sócios

Acima, cena da construção da cobertura da 
sucá do Beit Chabad Central e Rabino Yossi 
Alpern e Avi Eskinazi clicados no painel alu-
sivo à festa
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Os jovens Mendi Nigri e Avi Eskinazi, 

estudantes de yeshivá, realizaram uma 

maratona levando a Sucá Móvel a diver-

sas escolas, clubes e bairros paulista-

nos. A repercussão foi ótima com mui-

tos  membros da comunidade entusias-

mados em subir na sucá que veio ao seu 

encontro.  

Sucá Móvel em ação. O filho do R. Eli Stiefel-
man, Mendele, ajuda as pessoas a recitarem a 
brachá

À esquerda, Avi Eskinazi e Mendi Nigri circu-
lam com a sucá pela rua Peixoto Gomide, no 
Jardim Paulista
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Vayishlach Vayigash Vayechi

v"c

1ª temporada Sabedoria que vale a pena divulgar

TORAH TALKS 

A partir de 12 de outubro com R. David 
e Mariana Lancry no Beit Chabad Central 

Meninos: toda segunda às 18h30
Meninas: toda terça às 18h30

Sarah 
Moshe

Nôach Lech-Lechá Vayerá

OLA,
meu nome é

OLA,
meu nome é

REAÇÕES OPOSTAS
Não é aquilo que você enxerga e 

sim aquilo que você vê

OLÁ, MEU NOME É… 
Libere o poder do seu nome judaico

O SUPREMO JUDEU
Onde a fé encontra a cultura

CORDEIRO GUERREIRO
Você é um guerreiro, lutando 

pela sua alma

NÃO CHORE MAIS
Quando nos concentramos no sofrimento 

do outro, esquecemos do nosso

SURDO AO DEBATE
Sem espaço para diálogos

Chayê Sarah Toledot Vayetsê

SEGREDOS ESCONDIDOS 
Revele e lide com segredos 

ocultos sob a superfície

PORQUE EU MEREÇO!
A verdadeira felicidade começa onde 
termina a sensação de merecimento

NASCIDO PARA 
TENTAR

A colher de prata não 
está incluída
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cteen

TORAH TALKS 

Se você é jovem entre  12 e 17 anos de idade, 

se adora encontrar-se com amigos ou fazer 

novas amizades,

se gosta de um programa diferente,

se curte aprender, crescer e compartilhar 

novidades e descobertas,

então seu lugar é aqui mesmo: no CTeen!

 

Torah Talks é um bate-papo “cabeça” para 

você aprender os segredos, as mensagens 

secretas e tesouros revelados da Torá.

Mas não é aula... é conversa bacana, e você 

pode opinar, perguntar à vontade, expor seus 

pensamentos e contribuir com suas ideias. 

 

Meninos, às segundas-feiras, às 18h30.

Meninas, às terças-feiras, no mesmo horário.

Traga seus amigos, irmãos, primos e 

conhecidos.

Está esperando o quê? Vem pro CTeen!

Vayishlach Vayigash Vayechi

v"c
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Chayê Sarah Toledot Vayetsê

SEGREDOS ESCONDIDOS 
Revele e lide com segredos 

ocultos sob a superfície

PORQUE EU MEREÇO!
A verdadeira felicidade começa onde 
termina a sensação de merecimento

NASCIDO PARA 
TENTAR

A colher de prata não 
está incluída

Acima, meninas na sucá da família Lancry, com uma bela pizzada. Ao 
lado, a saída de despedida do ano de 5775, no restaurante Metsuyan

Acima, aula da turma dos meninos sobre as curiosi-
dades da festa de Yom Kipur, acompanhada de sushi. 
Abaixo, Rabino David e Mariana Lancry no painel do 
Cteen para a festa de Sucot
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violência em israel

SEU PODER ESPIRITUAL
Mais uma vez, o povo judeu em Israel está 

sob ataque terrorista. Homens, mulheres e 

crianças inocentes foram mortos, e muitos 

mais foram feridos em todo o país.

É nesse momento que perguntamos: como 

ajudar os irmãos e irmãs na Terra Santa?

Obviamente, governo, exército e polícia esa-

tão fazendo tudo que podem para proteger 

os cidadãos. 

Porém, há muito mais que podemos fazer 

também, não importa o quanto estamos dis-

tantes geograficamente

A Torá nos ensina (e a história tem nos mostrado 

repetidamente) que a proteção física de cada um 

de nós – e na verdade, nosso próprio destino co-

letivo! – estão intrinsecamente ligados ao nosso ativis-

mo espiritual. 

Quando rezamos ou dedicamos uma boa ação aos nossos 

irmãos em Israel, criamos um escudo de defesa espiritual 

para eles, o que os ajudará em tempos difíceis e perigo-

sos.

Assim, reunimos algumas das diretivas que o Rebe, de 

abençoada memória, compartilhou com o povo judeu do 

mundo inteiro durante eventos semelhantes; ações posi-

tivas que cada um de nós pode fazer para a proteção de 

Israel e seu povo. 
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1. UM CHAMADO À MITSVÁ DE TEFILIN
O que é: antes de irromper a Guerra de 1967, o Rebe en-

corajou homens judeus a colocarem tefilin. Os tefilin são 

conectores de coração e mente, e conforme explicado no 

Talmud, ajuda a instilar medo e recuo no inimigo. 

O que fazer: incentive todo judeu, homem ou menino aci-

ma de treze anos, a colocar tefilin hoje, e todos os dias da 

semana.

2. PARTILHE O PODER DA LUZ
O que é: acender velas de Shabat e nas Festas  traz luz e 

paz ao lar e ao mundo. 

O que fazer: encoraje toda mulher e menina judia a acen-

der velas de Shabat às sextas-feiras, antes do início do 

Shabat e na véspera dos feriados judaicos.

3. CONFIRA SEU SISTEMA DE SEGURANÇA 
(ESPIRITUAL)
O que é: a mezuzá é um rolo de pergaminho contendo 

porções sagradas da Torá que é colocada no lado direito 

do batente das portas do lar judaico. A mezuzá é chama-

da de “guardiã” do lar judaico e “guardiã” do povo judeu.

O que fazer: afixar mezuzot nos umbrais da porta de seu 

lar e mandar verificar as que já estão colocadas para asse-

gurar-se de que estão em ordem. 

para tempos como esses (sugestão: capítulos 20, 22, 

69 e 150). Fale com D’us diretamente com suas próprias 

palavras.Tenha em mente aqueles que foram feridos. In-

centive as crianças a rezarem, pois a prece delas é consi-

derada particularmente potente.

5. FAÇA ATOS DE JUSTIÇA: DOE, DÊ TSEDACÁ
O que é: a caridade tem uma forte força protetora.

O que fazer: há muitas boas organizações, tanto aqui 

como em Israel fazendo um excelente trabalho. Conside-

re apoiá-las da maneira que puder. Considere também a 

compra de produtos feitos em Israel.

6. ALIMENTE A SUA FÉ 
O que é: fé é o que nos mantém caminhando há milhares 

de anos. Entre todas as crises, a fé e o conhecimento de 

que D’us está conosco nos move e nos protege.

O que você pode fazer: busque-a dentro de si. Aprenda 

mais a respeito. Fale com sua família e amigos sobre o 

assunto. Incentive a confiança de que Ele nos protegerá, 

especialmente em Sua Terra Santa.

Faça contato com a família e amigos em Israel. Diga-lhes 

que você está ao lado deles, conte sobre as mitsvot que 

está cumprindo em nome deles, e que você está certo de 

que eles vencerão.

7. DIVULGUE ESSAS SUGESTÕES
O que é: se uma ação é poderosa, muitas ações juntas 

têm um impacto ainda maior.

O que fazer: compartilhe essa informação com seus 

amigos. Poste-a no Facebook, Twitter ou qualquer outro 

meio social. Imprima essa lista e a distribua no seu local 

de traba-

lho.

O QUE VOCÊ PODE FAZER POR ISRAEL HOJE:

4. REZE
O que é: a prece tem o pode de chegar aos portões do céu 

e implorar ao Todo Poderoso para que transforme positi-

vamente os acontecimentos.

O que fazer: dedique uma prece diária aos nossos irmãos 

em Israel. Os Salmos são especialmente apropriados 
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Desde pequena tenho sido medrosa. Posso também 

ser um pouco aventureira, até mesmo ousada, mas 

aí meus medos surgem, e é muito difícil contê-los.

Quando comecei a ter filhos, sabia que era importante 

não repassar-lhes meus medos. Lembro, quando crian-

ça, de me sentir aprisionada por eles, e decidi que faria o 

possível para que meus filhos não passassem por essas 

aflições.

Quando me mudei para Israel, prometi a mim mesma que, 

apesar da minha insegurança, eu não deixaria que minhas 

preocupações afetassem o desenvolvimento deles. Isso 

se tornou uma verdadeira batalha para mim, e mais ainda 

agora, com relatos de ataques diários, a cada hora, e até 

minuto a minuto. Essa violência tem criado ansiedade ge-

neralizada e pânico até entre as pessoas mais corajosas e 

serenas que conheço. 

Antes mesmo da crise atual, sempre houve o desafio de 

eu ser uma pessoa medrosa vivendo na moderna Israel. 

Primeiramente, porque eu morava em meu amado país, 

mas cercado por inimigos, por desconhecidos, repleto de 

surpresas.

Em segundo lugar, havia a realidade dos meus filhos. 

Tive-os muito independentes, com frequência corajosos, 

com um grande espírito humanitário. Desde muito cedo 

entendi que eles eram proativos e envolvidos, e que isso 

seria um “problema” para meus medos.

Meu sofrimento ficava um tanto oculto sempre que as 

crianças iam sozinhas à casa de um amigo, à loja de con-

veniência, à biblioteca.

Vinha à tona quando eu as procurava e não conseguia en-

contrá-las, quando elas se atrasavam por uma hora e não 

tinham celulares, quando iam a passeios a locais fora da 

minha zona de conforto.

Minha caçula me testa do mesmo modo que seus irmãos 

mais velhos, com sua determinação e vontade. Os maio-

res continuam a desafiar meus temores de maneiras di-

ferentes. À medida que se tornam mais engajados, sua 

independência e inclinações humanitárias estão tomando 

formas diferentes.

Agora eles querem estar nas ruas perigosas para pro-

testar, mostrar solidariedade pelo seu povo, para apoiar 

aqueles que vivem entre antigas ruelas.

Eles rezarão, recitarão Salmos. Afinal, eles vão participar 

de uma corrida no Knesset, onde sua voz será ouvida no 

centro nervoso do poder. Tudo isso não será supervisio-

nado. Eles viajarão em transporte público. E meu medo e 

minha fé mais uma vez estarão numa encruzilhada.

Então, onde fica a fé em meio disso tudo? Estou interiori-

zando-a, cultivando-a, alimentando-a? Sempre pergunto 

isso a mim mesma.

Israel é o torrão de D’us. Aqui, você está sob o olho vigilan-

te da Providência. Tudo aquilo de que você precisa para 

se cuidar como pessoa geralmente encontra um caminho 

em sua vida. Para mim, o conjunto fé-medo é um da-

queles presentes. Toda vez que sinto ter feito progresso 

nesse âmbito, vejo que ainda tenho um longo caminho a 

percorrer. Lembro-me de ter aprendido sobre o sacrifício 

de Isaac. Surgiu a questão de como Abraham poderia ter 

cumprido tal pedido. Uma ideia foi que a fé de Abraham 

estava entranhada em seus ossos. Essa, creio eu, é a meta. 

Que nossa fé seja uma parte de nós que pode até penetrar 

nas partes calcificadas. 

Até que eu chegue lá, terei de domar minhas tendências 

medrosas. Vou chamar meus filhos inúmeras vezes. Pos-

so ter as palmas das mãos molhadas de suor. Posso ter 

pensamentos catastróficos, mas provavelmente os deixa-

rei ir embora. Vou fazer isso por mim e por eles.

Por quê?

Porque minha fé é minha defesa contra meu medo. Por-

que quero que meus filhos sejam quem deveriam ser. 

Porque não vou deixar o outro lado vencer dentro de mim. 

Porque estou no país de D’us.

QUANDO A FÉ 
E O MEDO COLIDEM

Por Karen Rapaport

violência em israel
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PERGUNTE AO RABINO

Fico às vezes chorando sem motivo, desmotivada para levantar da cama 
para mais um dia. Qual a sua visão, rabino, sobre como enfrentar isso? 

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

Por Rabino Shamai Ende

depressão

vel, precisamos de treinamento constante.

Existe uma ramificação da fé que atinge um grau mais 

profundo, que se chama ‘bitachon’, ou seja, confiança. 

Uma pessoa que confia de verdade no Criador tem cer-

teza absoluta de que tudo de bom irá lhe acontecer. Essa 

convicção faz com que todos os seus passos sejam coro-

ados de êxito, pois conforme dizem nossos sábios, o pen-

samento positivo e otimista torna o desejo uma realidade. 

Ou seja: pense no bem e bem será. 

Quem vive com ‘emuná’ e ‘bitachon’ jamais é acometido 

de desânimo; será sempre radiante, 

e a alegria será sua forma de vida. 

O Baal Shem Tov disse que o maior 

castigo que D’us pode trazer ao ho-

mem é tirar-lhe essa fé e confiança, 

pois assim ele se tornará vulnerá-

vel. Para enriquecer sua fé e con-

fiança, além do exercício diário de 

meditação descrito acima, devemos 

dedicar-nos ao estudo da chassidut, 

que é a base desses conceitos. 

De vez em quando, porém, é pos-

sível que nos encontremos em uma situação de apatia e 

abatimento. Para tanto, o Rebe nos ensina que devemos 

despertar a alegria superficial, sorrindo, cantando e até 

mesmo dançando, que em algum momento vamos inter-

nalizar esse entusiasmo e estaremos livres do desalento.

Não há dúvida de que há casos de depressão que devem 

ser tratados com medicamentos prescritos por especialis-

tas, mas mesmo nessas circunstâncias, o trabalho espiri-

tual do paciente ajuda muito na sua recuperação.

O Rebe dizia sempre que presenciaremos a alegria máxi-

ma na era messiânica. Devemos, então, exercitar-nos com 

alegria para merecermos essa época tão especial muito 

em breve. 

Certa vez uma senhora visitou vários médicos e psicó-

logos para ajudá-la a sair da depressão. Estes lhe recei-

taram vários antidepressivos, mas nenhum adiantou. 

Aconselharam-na, então, a viajar para os Estados Unidos 

e consultar um renomado profissional. Antes de procurar 

o médico, ela decidiu visitar o Rebe, aproveitando sua via-

gem a Nova York, para pedir sua brachá. Perante o Rebe 

ela relatou chorando a sua situação. Surpreso, ele decla-

rou: “Depressão? É proibido ter depressão! A Torá nos 

ordena servir a D’us com alegria!” Ao escutar essas pala-

vras, a mulher, de repente, sentiu-

-se curada. Ela entendeu que seu 

estado de espírito era fruto de sua 

imaginação. 

A principio, temos o poder de do-

minar nossas ações e nossa fala. 

Até mesmo nossos pensamentos, 

de certa forma, estão sob nosso 

controle.  No entanto, é difícil de 

entender como cumprir uma or-

dem de controlar o próprio ânimo. 

O livro sagrado Tanya, de auto-

ria do primeiro Rebe de Chabad, fornece várias receitas 

de como se livrar da depressão e despertar a alegria. É 

um exercício diário que devemos fazer para cultivar esse 

dom. Também o Rebe, em vários de seus discursos, nos 

ensina como ser uma pessoa constantemente alegre.

De maneira geral, devemos lembrar diariamente que tudo 

o que ocorre no mundo é por Divina providência. D’us é 

que cuida de todos nossos passos, e Ele é bom e só faz 

bondades. Mesmo quando não conseguimos enxergar 

esse bem, devemos nos convencer de que realmente as-

sim é. Isso é chamado de ‘emuná’, que quer dizer fé, mas, 

o radical dessa palavra é o mesmo do termo ‘imunim’, 

que significa treinamento, pois para chegarmos a esse ní-

Existe uma ramificação da fé 

que atinge um grau mais pro-

fundo, que se chama ‘bitachon’, 

ou seja, confiança. O pensamen-

to positivo e otimista torna o 

desejo uma realidade. Ou seja: 

pense no bem e bem será
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APRENDENDO A SEMEAR
Às terças-feiras, durante o passeio ao Sítio Felicidade, 

uma das atividades das crianças é direcionada ao plan-

tio de sementes para que elas possam compreender o 

processo de crescimento das hortaliças. Inicialmente 

elas são levadas a conhecer um canteiro pronto, cujas 

sementes foram plantadas por uma turma anterior, e as 

verduras já estão crescidas. A seguir vão para um cantei-

ro vazio plantar sementes para que um novo processo 

se inicie. 

nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade 
www.felicidade.org.br

Eduardo Santos Bandeira Duarte é um jovem de 18 anos que, desde a mais tenra idade, tinha como objetivo estudar 

para ser alguém na vida. Ele tinha apenas cinco anos quando seu pai abandonou a família, deixando-os em uma 

situação econômica bem precária.

Mas Eduardo sempre foi um bom aluno, e no primeiro semestre do terceiro 

colegial, recebeu uma noticia triste: era portador de leucemia. Ele teve de 

interromper os estudos, mas, mesmo assim, por ter obtido boas notas, con-

cluiu o ensino médio

No final de 2014, soube que haveria inscrição para vestibular da FATEC. “Eu 

estava fazendo quimioterapia, meu cabelo tinha acabado de cair, estava me 

sentindo mal no dia da prova, mas fui fazer”, conta ele. “Entre duzentos can-

didatos, passei em nono lugar. Fiquei muito feliz”, lembra.

Eduardo fala com muito carinho do Projeto Felicidade, onde fez boas e ver-

dadeiras amizades: “Lá é um verdadeiro paraíso para tirar um pouco do nos-

so sofrimento”. 

Depois de dois anos de tratamento, Eduardo está cursando Tecnologia em Lo-

gística e já tem planos de fazer pós-graduação. “Apesar das dificuldades, pre-

cisamos ter nossos objetivos traçados, não podemos desistir dos nossos so-

nhos, nem tampouco deixar ninguém nos desencorajar”, é a sua mensagem.

Rompendo Barreiras

Desistir dos nossos sonhos, jamais!
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Projeto Inclusão 
Social na Serra

www.inclusaonaserra.org.brInclusão
 São Lourenço da Serra

Social 

Acima, oficina de arteterapia. Nas demais fotos, diversão e 
interação com a natureza

RELAXAMENTO E ARTETERAPIA
No dia 8 de outubro o sítio recebeu a visita de 

usuá rios do Espaço Amigo, um serviço da prefei-

tura de S. Lourenço da Serra, que atende crianças 

e jovens no contraturno escolar. Compareceram 

também integrantes do Grupo de Idosos da cida-

de que, em conjunto com as crianças, participa-

ram de uma atividade que se constitui em técni-

cas de respiração para relaxamento.

Em seguida, os jovens ex-

ploraram os recursos na-

turais do sítio, enquanto os 

idosos tiveram uma oficina 

de arteterapia, cujo tema 

foi o jasmim, sua proce-

dência, suas aplicações e 

efeitos de seu aroma. Eles 

aprenderam a fabricar um 

aromatizante com perfu-

me de jasmim e a confec-

cionar sua embalagem. O objetivo é ensinar-lhes 

algo que potencialmente possa gerar renda.
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U
m dia, uma menina de nove anos entrou numa joalheria em Israel e disse: “Quero 

comprar um bracelete.” Ela olhou através da vitrine e apontou para uma joia cujo pre-

ço era três mil shekels. O homem por trás do balcão perguntou-lhe: “Você quer com-

prar aquele bracelete?”

“Sim,” respondeu ela.

“Uau, você tem muito bom gosto. Para quem você deseja comprá-lo?” 

“Para minha irmã mais velha.”

“Oh, isso é muito bom!” respondeu o joalheiro. “Por que você quer presentear sua irmã mais 

velha?”

“Porque não tenho mãe nem pai,” disse a menina, “e minha irmã mais velha toma conta de 

nós. Queremos dar um presente para ela, e estou disposta a pagar por isso.” Ela tirou da bolsa 

um punhado de moedas que totalizavam quase oito shekels, menos de dois dólares. 

O homem diz: “Que bom! É exatamente isso que o bracelete custa! Escreva um cartão para 

sua irmã enquanto faço o pacote.” Ele termina de embrulhar, enxuga as lágrimas, e entrega a 

joia à menina.

Poucas horas depois a irmã mais velha entra na joalheria. “Estou profundamente constrangida,” 

disse ela. “Minha irmã não deveria ter vindo aqui. Ela não deveria ter levado isso sem pagar.”

“O que está dizendo?” pergunta o lojista.

“Este bracelete custa muito caro. Minha irmãzinha não tem esse dinheiro! Obviamente ela não 

pagou por isso.”

“Você está enganada,” respondeu o joalheiro. “Ela me pagou totalmente. Pagou sete shekels, 

oitenta agurot, e um coração partido. Quero lhe dizer uma coisa. Sou viúvo. Perdi minha mu-

lher alguns anos atrás. As pessoas vêm à minha loja e compram peças caras, e todas elas 

podem pagar. Quando sua irmã entrou, pela primeira vez desde que minha mulher morreu, 

pude sentir o que o amor signifi ca.”

Devolveu a ela o bracelete e desejou-lhe tudo de bom.

Assim como nesta história, nós também vamos até a “loja” do Criador e queremos “comprar” 

joias muito preciosas, como saúde, família e sucesso. Mas não temos como pagar. Então, qual 

é a solução?

Praticar o bem, um pouquinho aqui e ali, mas sempre com muita sinceridade.

E aí D’us dirá: “Quer saber? Você tocou meu coração. Aqui está, completamente pago. 

Que seja assim!

Joia preciosa
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LABIRINTO
Ajude a menina a encontrar os caminhos para fazer boas ações
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A PARASHÁ NA CABALÁ – NOVEMBRO

21
nov

VAYETSÊ
O estado de espírito é um fator poderoso, não apenas no que diz res-

peito à vida espiritual, mas também à vida física e material. Quando 

você trata dos seus assuntos em um estado de espírito feliz, com fé e 

confiança, você tem maior chance de ser mais bem-sucedido.

28
nov

VAYISHLACH
Jacob recebeu o nome adicional de “Israel” depois de ter lutado com um anjo de D’us e 

com os homens, e vencer (vers. 29). A experiência de Jacob reflete a experiência judaica 

através dos tempos, tanto no nível individual quanto no comunitário.

Espere encontrar desafios colocados por adversários, seja disfarçados de anjos ou seres 

humanos, que tentam colocar obstáculos no “caminho” de Jacob (vers. 2). Longe de ser 

desencorajado ou prejudicado por tais obstáculos, você deve enfrentar o desafio com 

total determinação – e então terá certeza da vitória.

7 
nov

CHAYÊ SARAH
A linhagem de Eliezer é descrita como “amaldiçoada” porque sua alma ficou presa entre 

as kelipot (forças demoníacas); porém, pela sua esmerada dedicação a Abraham, a alma de 

Eliezer foi redimida de “amaldiçoada” para “abençoada”. Apesar disso, essa redenção não 

foi completa até que Laban – a incorporação humana das kelipot – declarasse abertamente 

a Eliezer: “Venha, você, que é abençoado por D’us”.

Pelo mérito de redimir a alma de Eliezer, mais tarde Laban seria reencarnado como Caleb.

14
novTOLEDOT

“Sua mão estava agarrando o calcanhar de Esaú”. 

Esaú, o primogênito de Isaac, era uma reencarnação de Caim, o primogênito de Adão. 

Jacob era uma reencarnação de Abel.

A alma de Abel era basicamente boa, com um pouco de mal misturado, e a alma de 

Caim era basicamente má, com um toque de bem. 

Jacob, que possuiu a alma de Abel, procurou capturar a centelha do bem na alma de 

Caim, que tinha sido reencarnada em Esaú. É por isso que Jacob estava segurando o cal-

canhar de Esaú – o calcanhar representava aquelas forças inferiores na alma de Caim, 

que tinha encerrado ali dentro uma centelha do bem.
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GASTRONOMIA
Por Dorothea Piratininga
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INGREDIENTES

SALADA DE RÚCULA 
COM NOZES E MANGA

Com os dias quentes que já 

chegaram, nada como uma sa-

lada diferente para refrescar

PREPARO

Descasque a manga e corte-a em cubos. 

Coloque as folhas de rúcula em uma tigela. 

Adicione a manga e as nozes. 

Para o molho, emulsione o azeite e o sal com um garfo ou 

fouet (batedor de ovos). 

Continue batendo e acrescente o restante dos ingredientes. 

Antes de servir regue a salada com o molho.

RENDIMENTO

4 porções

w 2 maços de mini rúcula ou um maço de  

 rúcula normal

w 1 manga madura

w 50 g de nozes grosseiramente picadas

Para o molho

w 1/2 xícara de chá de azeite

w suco de 1/2 limão

w 1 colher de sopa de mel

w 1 colher de sobremesa de mostarda

w sal e pimenta-do-reino a gosto
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Lubavitch Internacional convidou cinco 
shluchim para discorrer sobre esse tema. 
Conheça suas opiniões a respeito.

Benny Hershcovich
Sempre me perguntei por que nossos Sábios  nunca escla-

receram a definição de sucesso. A Mishná define a pessoa 

“rica”, a pessoa “inteligente” e a pessoa “forte”. Mas, por 

algum motivo, a “bem-sucedida” não parece importante.

O sucesso não é definido como a diferença entre alguém 

cuja vida vale a pena, e alguém cuja vida é um desperdício? 

Se é tão importante definir o sucesso, então por que os ra-

binos o ignoram completamente? 

Talvez ao ignorar “sucesso” como um termo merecedor de 

discussão, a Mishná esteja certa. Talvez os Sábios  tenham 

rejeitado totalmente a própria noção de que este deve ser 

perseguido e desejado nesta vida.

Se o sucesso é a culminação do esforço e da boa sorte, en-

tão ao atingi-lo, a vida deveria terminar. Com seu silêncio, 

os rabinos nos ensinam que somente depois de darmos 

nosso último suspiro neste mundo, apenas então pode-

mos julgar se fomos ou não vitoriosos.

Enquanto meu coração continuar batendo, preciso me es-

forçar para atingir o sucesso. 

Benny mora com sua esposa e quatro filhos em Cabo, México, onde 
dirige o Chabad Cabo Jewish Center. Em seu tempo livre, ele tam-
bém curte sua paixão pela música

HIRSHY MINKOWICZ
Sucesso é uma palavra muito traiçoeira. Vivemos num 

mundo extremamente materialista, e a maneira pela qual 

julgamos o êxito às vezes pode ser anuviada.

Quando eu era um jovem na yeshivá costumava ler histó-

rias sobre “shluchim bem-sucedidos” que estavam trans-

formando suas cidades, construindo comunidades enor-

mes, e às vezes, sobre aqueles com mais sorte que erigiam 

campi magníficos.

Então fiquei mais velho e finalmente comecei minha shli-

chut. Logo aprendi que sucesso significava outra coisa. Um 

sheliach procura inspirar judeus e enriquecer sua vida espi-

ritual. Quando você faz uma conexão significativa com ou-

tra pessoa e percebe o impacto que está causando, sente 

que “venceu”.

Então fiquei ainda mais velho e tive o benefício de olhar 

para trás. Consegui ver em retrospecto os primeiros 17 

anos de shlichut e refletir sobre aquilo que tínhamos feito. 

Hoje vejo o sucesso como simplesmente estando em shli-

chut. Se eu acordar todo dia e preencher meu tempo com 

trabalho de shlichut, considero isso uma glória.

O dicionário define sucesso como “a realização de um ob-

jetivo”. Portanto, creio que a questão realmente é: “Qual é 

exatamente o meu propósito?” Uma vez que saibamos a 

resposta, sabemos como definir sucesso.

Hirshy e sua falecida esposa Rashi, de abençoada memória, funda-
ram o Chabad Center em Alpharetta, Geórgia, em 1998
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aquele final também sig-

nifica um novo começo e 

com isso, a capacidade de 

criar algo novo.

Sucesso é a criatividade 

que me permite seguir em 

frente, não importa aquilo 

que tenta me impedir de 

chegar lá. Sucesso é a jor-

nada, não apenas o final.

Freidy é shlucha em Oxford, 
no Reino Unido, desde 2001. 
Mãe de seis filhos, ela tem 
mestrado em Prática Psico-
dinâmica, na Universidade de 
Oxford.

ELIEZER ZAKLIKOVSKY
Trabalhando numa comunidade adulta, minha vida é en-

riquecida à medida que aprendo com amigos que têm o 

benefício e a sabedoria da percepção.

A ideia de sucesso aplicada a um indivíduo é, na melhor das 

hipóteses, ingênua, e talvez até uma presunção arrogante. 

Quem pode dizer quem é bem-sucedido? Por falar nisso, 

quem decide como medir o sucesso? Quase sempre, jul-

gamos uma pessoa como sendo “um sucesso” baseados 

em fatores externos – carreira, família, renda – sobre os 

quais não temos controle. Estamos certos em adotar boa 

saúde, bons filhos e prosperidade como a marca do êxito?

O sucesso deveria ser reservado para projetos específicos, 

mensuráveis, não para as pessoas. Completei essa tarefa 

da melhor maneira que poderia? Usei os talentos com os 

quais D’us me abençoou para trabalhar e fazer uma di-

ferença para os outros? Cumpri minha missão para com 

aqueles que dependem de mim?

Essas são as perguntas a fazer a mim mesmo ao final de 

cada dia. 

Eliezer é Diretor do Chabad Jewish Center de Monroe, NJ, desde 
2002 e autor de muitos livros sobre a história de Chabad e os ensi-
namentos do Rebe

AVIVA DEREN 
Éramos jovens shluchim, tendo acabado de abrir um Beit 

Chabad no campus, e eu estava tentando visualizar o futu-

ro, quando ocorreu-me que sucesso significa mais proble-

mas para resolver!

O sucesso no nível pessoal parece afastar-se dessas avalia-

ções exteriores. Então, o que é?

Quando o Rebe recebeu a chave para nossa Casa de Cha-

bad, disse: “Uma vela para um, é uma vela para muitos.” O 

mesmo esforço que investimos em iluminar a vida de uma 

pessoa pode iluminar a vida de uma comunidade inteira. 

Se eu conseguir fazer contato com uma pessoa, possivel-

mente vou atingir muitas mais. 

Meu trabalho é ser aquela vela e acender uma luz. E com 

esse tipo de sucesso, até os problemas são algo positivo.

Aviva é co-diretora do Chabad de CT e Oeste de MA e diretora de Gan 
Yeladim Early Childhood Center em Stamford, CT.

FREIDY BRACKMAN
Sucesso é a realização de um enorme projeto, o ponto cul-

minante do planejamento de muitos meses, de noites sem 

dormir? O fluxo de adrenalina que sinto quando consigo 

completar uma tarefa hercúlea em um curto espaço de 

tempo?

Talvez seja a empolgação e o prazer de ensinar matérias 

que animem meus estudantes da mesma maneira que me 

animam. Por mais maravilhosos que esses momentos pos-

sam ser, o sucesso para mim significa algo mais.

Antes de iniciar um projeto, havia algo mais: uma espécie 

de  hesitação, uma previsão de falha, algum tipo de térmi-

no. Talvez o final de um ano escolar, deixar um emprego, 

ou um amigo se mudando para longe. Poderia ser um pe-

queno sonho ou fantasia morrendo dentro de nós, e talvez 

não se sentir preparado para encarar a nova realidade. Mas 
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Digite:

beitchabad.org.br
e encontre...

w Serviços e projetos comunitários

w Datas das festas judaicas

w Como afi xar uma mezuzá

w A existência da vida após a vida

w Como fazer sua cozinha casher

w Guia para turistas

w Produtos casher para Pêssach

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

26 BC NEWS

UM NOVO CURSO DE SEIS SEMANAS DO JLI

A JORNADA DA ALMA
Uma exploração da vida, morte e o que está além

B"HEMBARQUE 
SEM MALAS

Inscrições e informações: 3087-0319 
ou 9-8315-8770 com Sarah – www.myJLI.com 

O que é alma? O que acontece quando 

morremos? Será que existe céu e 

inferno? Como é a experiência para 

os entes queridos no outro mundo? 

Como funciona a reencarnação? 

6 terças-feiras, de 27/out a 1/dez
Às 20h30, no Banco Daycoval

TURMA EM INGLÊS TURMA EM PORTUGUÊS
6 quartas-feiras, de 28/out a 2/dez
Às 20h30, no Banco Daycoval

Av. Paulista, 1793 (estacionamento cortesia)

6 quintas-feiras, de 29/out a 3/dez
Às 10h30, no Beit Chabad Central

TURMA DIURNA EM PORTUGUÊS
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ANIVERSÁRIOS*

Marcelo Guz 19 Cheshvan 1 nov

Mendi Kuszer 19 Cheshvan 1 nov

Paulo Szyfman 23 Cheshvan 5 nov

Eduardo Katz 24 Cheshvan 6 nov

Yossef Mendel Dressler 24 Cheshvan 6 nov

Salomão Jair 25 Cheshvan 7 nov

Diana Sitton Buchsenspaner 25 Cheshvan  7 nov

Simpson Kalmus 26 Cheshvan 8 nov

Ezequiel Bursztein 26 Cheshvan 8 nov

Yossi Paim 2 Kislev 14 nov

Oscar Varas 3 Kislev 15 nov

Marcos Gabriel Markossian 4 Kislev 16 nov

Shneor Zalman Ossowiecki 5 Kislev 17 nov

Alexander Pasternak 5 Kislev 17 nov

Daniel Szor  6 Kislev 18 nov

NOVEMBRO
Sharon Levy  6 Kislev 18 nov

Sami Kullock  6 Kislev 18 nov

Paulo Aronson  7 Kislev 19 nov

Iossi Khafif  8 Kislev 20 nov

Marco Nahmias 10 Kislev 22 nov

Caio Blaj 10 Kislev 22 nov

Maurício Dangot 11 Kislev 23 nov

Douglas Salzman 12 Kislev 24 nov

Isaac Israel 13 Kislev 25 nov

Meir Koschland 15 Kislev 27 nov

Denis Strum 16 Kislev 28 nov

Daniel Adler 16 Kislev 28 nov

Zalmi Eskinazi 17 Kislev 29 nov

Aharon Michaan 18 Kislev 30 nov

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

NOSSAS ALEGRIAS

w Mazal tov pelo Bat Mitsvá de Esty, filha de R. 

Avraham e Sarah Steinmetz e neta de Zeev e Ruth 

Averbuch e de R. Shabsi e Yael Alpern

w Ficaram noivos Deby e Ari, filhos de Flávio e 

Mirella Rabinowicz e de Esther Malca e R. Berel 

Levertov. Parabéns também à avó Ignez Rabinowicz 

w Mazal Tov pelo Bar Mitsvá de Menachem Mendel, 

filho de R. Richard e Katia Tamezgui e neto de 

Charles e Bela Tamezgui e José Mario e Rebeca 

Grynberg

w Parabéns pelo 

casamento de Debora e 

Celso, filhos de Dalya (z”l) 

e Walter Wolfsohn e Fany e 

Benjamin Kressler (z”l) 

w Mazal tov pelo casamento 

de Miriam e Yossi, filhos de R. 

Yehuda e Beila Kamnitzer e R. Daniel e 

Tova Lapidus

SOLUÇÕES DOS LABIRINTOS

BCNews_nov46.indd   27 10/26/15   1:10 PM



AULAS SEMANAIS
ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:

 Chassidut
 Crianças / Jovens
 Farbrenguen 
 Histórias
 Leis Judaicas

 Identidade Judaica
 Mística e Cabalá
 Moral e Ética
 Porção Semanal
 Talmud

DOMINGO

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

9:30 Daniel Eskinazi
 Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *

9:30 Yakov Nurkin
 Guemará *

10:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

19:15 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 *

19:40 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

19:00 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico

19:45 Yakov Nurkin
 Tanya

TERÇA-FEIRA

8:30 Yossi Alpern
 Histórias do Talmud **

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) ***

19:15 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 *

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)

28 BC NEWS

Nurkin: 40 min depois de 
minchá

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 *

19:40 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides 

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 primei-

ro dia do mês judaico. As próximas leituras acontecerão no 

Shabat 7 de novembro.

Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br
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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 *

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

SHABAT

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

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

11:00 Shabsi Alpern
 Prédica entre as orações da manhã

13:15 Shamai Ende
 Empolgação espiritual *

18:10 Shabsi Alpern
 Ensinamentos sobre a porção semanal

19:10 Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

19:30 Shabsi Alpern
 Histórias chassídicas

19:30 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **

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

QUARTA-FEIRA

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

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

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

19:15 Dovber Nurkin
 Prédica entre as orações da tarde 

19:30 Yossi Alpern
 Ein Yaacov

20:00 Dov Pomeroy
 Análise geral da porção semanal

20:30  Avraham Steinmetz
 A Jornada da Alma – em português ***
 Banco Daycoval (de 28 out a 2 dez)

21:00 Shamai Ende
 Curso de leis judaicas

SEXTA-FEIRA

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

7:45 Elimelech Katz
 Guemará /Shiur Klali *

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

19:15 Shabsi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde

9:20 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico ** 

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

11:15 Dovber Nurkin
 Salmos **

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

12:30 Avraham Steinmetz
 Lunch & Learn – Faria Lima

19:15 Daniel Eskinazi
 Prédica entre as orações da tarde 

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

19:15 Eliahu Stiefelmann
 Tanya 

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

20:30 Guershi A. Goldsztajn
 Entoando melodias chassídicas *

19:15 Yossi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde 

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

Matthew Jurgens tem apenas uma vaga lembrança 

de sua mãe: ele jogando cartas com ela no hospi-

tal. Rabino Anchelle Perl, que conheceu Michel-

le Jurgens em seu leito de morte há 30 anos, tem sua pró-

pria lembrança da mãe de Matthew, uma recordação que 

o tem assombrado desde então.

Rabino Perl, que não conhecia Michelle, respondeu ao 

pedido do pai daquela mulher, que estava nas últimas. 

Sua fi lha queria ver um rabino. Quando se encontraram, 

ela pediu-lhe que fi zesse uma promessa: que indepen-

dentemente do que acontecesse no futuro, o fi lho dela, 

Matthew, um dia teria um bar mitsvá.

“Eu não tinha ideia de como conseguiria cumprir isso,” diz 

o rabino. “Mas prometi”

Matthew tinha dois anos de idade em 1986, quando sua 

mãe faleceu. A partir daí, tudo mudou. Seu pai, que não 

era judeu, casou-se com uma católica, e embora tentasse 

continuar educando o fi lho como judeu, matriculando-o 

numa escola judaica, a situação parecia criar tensão em 

casa.

“Se você, por algum motivo, se sente excluído da família 

por causa da sua religião, podemos arranjar um batismo 

para você,” disse-lhe o pai.

Seis anos após a morte de sua mãe, Matthew foi batizado. 

Ele começou a ir um dia por semana para estudos católi-

cos, porém ainda respeitava os feriados judaicos com os 

avós e a tia Sharon, irmã de sua mãe.

Quando completou 13 anos, seu avô morreu. No funeral, 

Rabino Perl, lembrando de sua promessa à mãe de Mat-

thew, disse-lhe: “Sabe, ainda temos de conversar sobre o 

seu bar mitsvá.”

Mas as tentativas do rabino para fazer contato com o garo-

to não eram apreciadas pelo pai e pela madrasta dele. “Eu 

tinha uma profunda sensação de fracasso, e com o tempo 

pensei que jamais conseguiria cumprir minha promessa,” 

relembra o rabino.

Aos 16 anos, Matthew conheceu a garota que se tornaria 

sua esposa. Lori, que era judia, repetidamente lembra-

va-o: “Se a sua mãe era judia, então você também é ju-

deu.” Passados oito anos, os dois se casaram num tradi-

cional casamento judaico.

Algum tempo depois, Rabino Perl encontrou a tia de Mat-

thew, Sharon. Ele aproveitou a oportunidade para lem brá-

la da promessa que fi zera à sua irmã. “Aqui está o número 

do celular dele,” disse Sharon ao rabino. 

O rabino estava nervoso quando fi nalmente fez a cha-

mada. “Eu não sabia o que esperar. Ele responderá com 

entusiasmo ou com a mesma indiferença que recebi da 

família de seu pai?” perguntava-se o rabino.

À essa altura, Matthew estava estudando para conseguir 

seu PhD em educação. E se lembra de ter fi cado muito 

feliz ao receber a ligação. 

Matthew começou estudando com o fi lho de Rabino Perl, 

Dovid, e passou pelo processo de ir ao micve. “Rabino 

Dovid ensinou-me muito mais do que apenas ler em he-

braico; ele enfrentou a tarefa de educar-me sobre o que 

signifi ca ser judeu.”

No início de maio, Matthew celebrou seu bar mitsvá no 

Chabad de Mineola, em Nova Iorque.

“Você nunca se esqueceu da promessa feita à minha mãe. 

Obrigado por jamais desistir de mim, por jamais desistir 

dela,” disse ele a Rabino Perl durante a celebração do seu 

bar mitsvá. “Agradeço por ter guiado minha mãe emocio-

nal e espiritualmente quando ela mais precisou. Meus 

avós me disseram o quanto você foi maravilhoso e bom. 

Agora posso ver como eles estavam certos.”

DO BATISMO AO BAR MITSVÁ

O ÚLTIMO DESEJO DE UMA MÃE 
É CUMPRIDO APÓS 30 ANOS
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DOE SEM GASTAR

Lei Rouanet de Incentivo à Cultura

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

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

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

doesemgastar@chabad.org.br

COMO DOAR

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

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

Você, PESSOA JURÍDICA

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

Escolha um dos projetos abaixo:1

Separe 6% do Imposto de Renda devido (ou 4% no caso de pessoa jurídica). 
Deposite esse valor na conta do projeto escolhido, identi�icando pelo seu CPF ou 
CNPJ, e envie o comprovante para doesemgastar@chabad.org.br

Ao con�irmarmos o depósito, este será cadastrado no Ministério da Cultura. Em 
seguida, você receberá o Recibo de Mecenato (comprovante da doação) e os 
procedimentos para fazer sua declaração de IR. Este valor será abatido de seu 
imposto ou incluído em sua restituição.
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