B’H

BC News
S . P A U LO , D E Z E M B RO 2 0 1 5 / J A N E I RO 2 0 1 6



nº 4 7 ( 383)

INFORMATIVO MENSAL DO BEIT CHABAD CENTRAL

PARA ONDE FOI A LUZ?
O mundo está chocado com os múltiplos ataques à
liberdade perpetrados em Paris. Todos foram sacudidos por um pesadelo, como em um filme de horror.
Mas o cenário é real nas ruas cobertas de sangue, de
flores, velas e lágrimas. O mundo está profundamente abalado e consternado. A ferida mais uma vez foi
aberta. É uma Guerra do Bem contra o Mal de proporções gigantescas.
Se antes o grupo terrorista mais violento do planeta,
o Estado Islâmico, matava apenas na Síria e no Iraque,
isso já faz parte do passado. O grupo também alveja
russos nos céus do Sinai, no Egito, árabes em Beirute
e agora franceses em Paris. E ainda avisa que irá continuar matando sem fronteiras.
É uma organização cuja ideologia é a da morte, e a sua
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escalada de violência foi bem explícita em seu recado
postado em árabe e francês nas redes sociais, em que
declara que os locais dos ataques foram “escolhidos
cuidadosamente” e que apenas marcaram o começo
de uma tempestade que vem aí.
A reação mundial e a resposta após a indignação, revolta e luto que permanece em todos deverá conduzir
a uma guerra implacável contra o terror. Não haverá
mais tréguas. Cortes de recursos financeiros, alianças formadas para ataques sólidos e implacáveis para
acabar com seu poder bélico, vigilância ostensiva,
combate aos fanáticos em todas as frentes já estão
em curso.
Acabou o tempo de monitorar células adormecidas;
elas estão mais acordadas do que nunca. Pág. 13
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Parabéns ao Beit Chabad Central pelos 42 anos de atividades,
comemorados na 1ª noite de Chanucá, este ano em 6 de dezembro

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

Dicas Para Fazer as Malas
Você já fez planos para as férias de verão? Se está pretendendo viajar, talvez já
tenha começado a fazer as malas ou pensar sobre o que pretende levar consigo.
Geralmente, antes de viajarmos precisamos saber como estará o tempo, em
que tipo de atividades estaremos envolvidos e quanto tempo ficaremos ali.
Esses detalhes tornam mais fácil arrumar as malas e deixam a viagem mais
agradável.
Imagine a dificuldade de preparar-se para uma viagem surpresa. Você terá de
levar todo o seu guarda-roupa – sem saber se vai para um clima quente ou frio,
a eventos simples ou elegantes, se vai fazer caminhadas ou passear de ônibus.
Toda e cada mitsvá que cumprimos é uma jornada – uma excursão ao auto-aperfeiçoamento, uma aventura rumo a um relacionamento elevado com D’us,
com o nosso próximo e com nós mesmos.
As mitsvot para muitas pessoas não são a ideia típica de férias, certamente não
o tipo de férias relaxantes que muitos de nós imaginamos quando estamos no
auge de um dia frenético.
Há, porém, um tipo diferente de “férias”, que você pode ter a todo dia de sua
vida, a todo minuto de seu dia. Quem não quer tirar umas férias para conhecer
novos lugares, reconectar-se com o próprio passado, criar para si mesmo um
lugar na história, vivenciar algo eterno?
Uma das melhores coisas sobre “férias” via Torá e mitsvot é que devido à diversidade de cada mitsvá, você pode experimentar todo o espectro de férias a cada
vez que cumpre mitsvot diferentes. Relaxar comunicando-se com D’us (rezando
no vernáculo), colocando tefilin, acendendo velas de Shabat.
Banhe-se no vasto oceano da Torá que está disponível ao se frequentar aulas,
ler livros, ou escutar lições pré-gravadas na privacidade de seu lar. Encante-se
com as luzes brilhantes da Luz Infinita quando você contempla a grandeza de
D’us e a plenitude do mundo e de cada criação.
Sirva vinho nos suntuosos jantares no Shabat e nas Festas. Exercite sua consciência e treine seu autocontrole cumprindo as mitsvot entre uma pessoa e outra;
não sendo invejoso; amando seu próximo; julgando a todos favoravelmente.
Aproveite suas férias, e feliz Chanucá!

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
BC NEWS
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!
CABALAT SHABAT
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH
w Simone Prist Steinecke (yahrzeit da avó, Sura Malka bat
Aron)

w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

w Benor Byrne (yahrtzeit do pai, Yeshaiahu ben Avraham)

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

w Anette Szafir (yahrtzeit do avô Yehuda Leib ben

w Anunciamos as páginas com frequência.
w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.
w Bufê de kidush oferecido após os serviços.

w Lidia Grinbergas (ofruf do filho Michel)
Nachman Sosnowik)

w Jaime e Dolly Grinberg (colocação do nome na filha
Rivka)

w Famílias Susyn e Kurbet (yahrtzeit de Tsvi ben Eliahu)

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

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

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

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

* 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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ANO DE HAK'HEL | UM ANO DE UNIÃO JUDAICA

ENTRADA FRANCA
B"H

NO JARDIM DAS PERDIZES

DOMINGO
6 DE DEZEMBRO
12H ÀS 19H

ESPETÁCULO DO ILUSIONISTA

ISSAO IMAMURA
PISTA DE SKATE

BICICLETAS E SEGWAYS

LIVE ART GRAFITTI

OFICINA DE CHANUKIYÁ
ROBÓTICA

PASSEIO DE PÔNEI

MAQUIAGEM ARTÍSTICA

PARQUE DE INFLÁVEIS

SORTEIOS

PET ZOO

ACENDIMENTO
DA CHANUKIYÁ

OFICINAS DE ARTE

E MUITO MAIS!

AV. MARQUÊS DE S. VICENTE, 2353
WWW.MEGACHANUCA.COM.BR
BCNews_dezjan47.indd 5

FOOD TRUCKS
E FOOD BIKES
CASHER

E MUITO MAIS!
FACEBOOK.COM/
MEGACHANUCA
BC NEWS
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aconteceu

A SIMBOLOGIA DOS INGREDIENTES DA CHALÁ
Alunas das aulas de Morike e Rabino Eli Stiefelman
foram convidadas a participar de um encontro informal com Morike sobre o significado místico de cada
ingrediente utilizado para fazer a massa da chalá. Vinte e cinco participantes moldaram a massa em tranças e formatos criativos que foram assadas no Beit
Chabad. Além das chalot, todas levaram para casa a
receita infalível de Morike e os votos de um Shabat
Shalom saboroso.

chá da tardE

Convivência na Maturidade
Cultura, lazer, arte e saúde ganham sempre destaque nos encontros do Grupo Chá da Tarde.
• “A Dama Dourada” foi o filme apresentado dia 4 de novembro. Premiado no Festival de Cinema Judaico de 2015, o roteiro, baseado em fatos reais, narra a jornada de uma mulher
judia que reinvindica sua herança confiscada pelos nazistas.
• Durante 40 minutos exercícios com bastões movimentaram
as senhoras em diversos exercícios de alongamento postural
orientadas pela professora Thaís Ravanelli, no dia 11.
• Neli Paz, gerontóloga da Unibes e que também atende em
sua clínica, falou ao grupo no dia 18 sobre a importância de
manter o cérebro permanentemente ativo, estimulando os
cinco sentidos. Neli explicou o conceito de neuróbica: “Quanto mais o cérebro é treinado, mais afiado ele se torna. Vestir-se de olhos fechados, andar de trás para frente, usar um
caminho alternativo para percorrer um destino quebra o comportamento rotineiro para “forçar” a memória e estimular o
cérebro. “O exercício físico é fundamental para estimulá-lo e
prevenir dores.” Neli recomenda que seja praticado no mínimo três vezes por semana, durante 40 minutos.
6
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ano de hak’hel

REUNIÃO DE FAMÍLIA: você está preparado?

H

ouve uma época em que todos os judeus se encontravam em Jerusalém para uma grande reunião, certamente a mais comentada. Era uma
convenção maciça sobre ser judeu. Você consegue imaginar o tipo de orgulho sentido naquele evento? As pessoas voltavam para casa orgulhosas por fazerem parte
de uma nação sagrada com uma missão tão vital que o
próprio mundo dependia dela. A ideia para esse evento é,
na verdade, um mandamento da Torá, chamado Hak’hel.

O QUE É HAK’HEL?
Na época do Templo, toda a família judaica subia até Jerusalém, onde o rei lia em voz alta passagens selecionadas da Torá. A Torá nos instrui a recriar a experiência da
Outorga da Torá no Sinai. Esse mega evento era realizado em Sucot, quando os visitantes já tinham chegado de
todas as partes de Israel para participar dos festivais.
Com que frequência essas reuniões eram feitas?
Assim como há um ciclo semanal de dias de trabalho
seguidos pelo Shabat, há um ciclo de sete anos, seguido por um ano quando a Torá nos ordena deixar nossos
campos repousarem e celebrar um ano Sabático. Na
conclusão do sétimo ano, havia um preceito para os judeus convergirem a Jerusalém para cumprirem a mitsvá
de Hak’hel.

5776 É O ANO DE HAK’HEL
Hak’hel literalmente significa reunir-se. Infelizmente,
depois que o Templo foi destruído, a verdadeira cerimônia de Hak’hel em Jerusalém foi suspensa pela duração
do atual exílio.
A ideia e mandamento de Hak’hel é destacada como “um
forte pilar e fonte de grande honra para o judaísmo.” E
como as outras mitsvot, seu conteúdo espiritual aplica-se a todas as épocas e todos os lugares.
A unidade e a observância judaicas precisam sempre de
um impulso, e podemos usar este ano para reunir nossos
amigos e vizinhos para reafirmar nosso compromisso
com a missão que nos foi dada no Sinai.
Embora o Hak’hel histórico fosse observado em um dia
na festa de Sucot, o conceito aplica-se durante o ano inteiro, e o ano todo é conhecido como Ano de Hak’hel.

O mesmo ocorria com o ano jubileu (Yovel) que era celebrado a cada cinquenta anos, quando os escravos retornavam à liberdade de seus lares, e os campos eram
devolvidos aos seus proprietários originais. O ano inteiro
é chamado Yovel, embora se concentre ao redor de um
momento especial – o toque do Shofar em Yom Kipur.
Como o propósito de Hak’hel não é a reunião em si, mas
sim a reverência maior a D’us que resulta dessa época, o
ano inteiro é permeado com o espírito de Hak’hel.
Podemos celebrar Hak’hel fazendo pequenas reuniões
de família, ou convidar amigos e vizinhos. Pense em
Hak’hel como um ano de reunião. Um ano de unidade
judaica. É o nosso ano de fazer contato e recarregar.

8 MANEIRAS DE CELEBRAR HAK’HEL
1. Convide amigos para um Shabat.
2. Organize um encontro com amigos para saborear vinho casher e conversar sobre judaísmo.
3. Promova um jantar e converse sobre a preparação de alimentos casher.
4. Convide amigos para uma noite de História
Judaica.
5. Localize um velho amigo pelo Skype e promova uma reunião virtual.
6. Peça a todos para atualizar seu status no Facebook com uma mitsvá que planejam fazer.
7. Crie um hashtag #hakhel para seus eventos.
8. Prestigie um evento Hak’hel perto de você.

BC NEWS
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kinus
Fotos Avi Eskinazi

Somente com a ajuda de um
drone foi possível colocar mais
do que cinco mil emissários e
ativistas na foto oficial

KINUS HASHLUCHIM 5776

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DOS EMISSÁRIOS DE CHABAD

D

urante cinco dias milhares de shluchim (emissários do Rebe) de todos os continentes atuando em
mais de 76 países participaram do congresso anual
realizado em Nova York.
Cursos, aulas, workshops e palestras foram promovidos
pela pauta que tem por objetivo fortalecer os shluchim,
fornecendo-lhes novas ferramentas para que possam
empregá-las em benefício das comunidades onde atuam.
O Rebe, de abençoada memória, sempre enfatizava a
importância do apoio moral e sustento espiritual que os
emissários dão uns aos outros nessa conferência de atmosfera inspiradora, como um encontro de uma grande
família.
No domingo, o banquete de gala que marca o encerramento do Kinus reuniu 5700 participantes entre shluchim, simpatizantes e patrocinadores do Chabad em suas
cidades. Palestras e depoimentos, além de vídeos e apresentação musical fizeram parte do programa.
Rabino Moshe Y. Kotlarsky e Rabino Yehuda Krinsky deram as boas-vindas ao público. Moshe Holtzberg, órfão do
ataque terrorista em Mumbai, que assassinou seus pais e

8

outras vítimas, hoje com nove anos, recitou o Tehilim do
Rebe com todos em pé em reverência. O Rabino Chefe de
Jerusalém, Shlomo Amar, recitou um capítulo de Tehilim
pela proteção Divina a Israel. O orador convidado foi Rabino Shlomo Chrein, sheliach em S. Cruz, Califórnia.
“Generations” foi uma série de depoimentos que reuniu
cinco representantes de diferentes idades: um menino,
Eli Feldman; um CTeen, Phillip Yurchenko; um jovem
atraído pelo Campus Program na University of Southern
California, Matthew Burke; um médico, Dr Yaakov Guterson; e um idoso, sobrevivente do Holocausto, Milton Mendel Kleinberg. Todos falaram como Chabad entrou e permaneceu em suas vidas.
No final, o tradicional International Roll Call; uma chamada na tela, de cada país onde atuam os shluchim de
Chabad. Todos dançaram com muita alegria, encerrando o encontro de milhares de ‘acendedores de lampião’,
como se tornaram conhecidos os emissários. Uma noite
memorável, da qual todos retornarão levando uma chama intensa para iluminar ainda mais todos os judeus em
suas comunidades.

BC NEWS
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Abaixo, os filhos dos shluchim fascinados com o drone. As crianças
também participam: têm programa próprio e direito à foto oficial

Acima, da esquerda para a direita: Rabino Avraham Shemtov, diretor
da Aguch (organização teto do movimento Chabad), Rabino Yehuda
Krinsky, diretor da Merkos L’Inyonei Chinuch (braço educacional do
Chabad) e Rabino Moshe Kotlarsky, diretor do Kinus

Ao lado, parte da animada turma brasileira. Abaixo, da esquerda
para a direita, rabinos do Beit Chabad de Manaus, Brasília, S. Paulo
e Curitiba

Moshe Holtzberg, órfão do ataque terrorista em Mumbai, recita
o Tehilim 114 do Rebe

Ao lado, os cinco participantes que deram
seus relatos em “Generations”

BC NEWS
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chabad no mundo

WASILLA - ALASCA

BEIT CHABAD ENCONTRA CALOR
NO LUGAR DE GELO
Por Menachem Posner / chabad.org

Acima, estrada para Wasilla, no Vale do Mat-Su, Alasca. Abaixo, os
emissários Greenberg

Q

uando Rabino Mendy e Chaya Greenberg mudaram-se para a casa nova em uma rua tranquila em
Wasilla, Alasca, uma semana antes das Grandes
Festas, eles receberam uma espécie diferente de boasvindas.
Um grupo de moradores – quase todos não-judeus – foi
até a casa deles ajudar a desencaixotar as coisas, varrer,
limpar e arrumar os móveis. Na verdade, faltando apenas
algumas horas antes do início do Shabat, eles até compraram e montaram uma mesa de jantar ao redor da qual
o casal celebraria o dia sagrado.
Quem é esse grupo de moradores, e por que arrecadaram milhares de dólares e trabalharam incontáveis horas
como voluntários para um grupo judaico?
A resposta está com Ruthann Crosby-Cleeves, um capelão local que lidera “Chessed Alaska”, uma organização

10

BC NEWS

BCNews_dezjan47.indd 10

11/23/15 1:07 PM

Rabino Mendy Greenberg ajuda os judeus da comunidade de Wasilla
a fazer a berachá do lulav e etrog durante a festa de Sucot em sua
casa e novo Beit Chabad

dedicada a ensinar as Sete Leis de Noach – os valores universais da Torá – aos não-judeus.
“No decorrer dos anos que conheço Rabino Yosef e Esther Greenberg em Anchorage, desenvolvi uma enorme
apreciação pelo Rebe (de abençoada memória), e a pura
bondade que ele viveu e praticou,” diz Crosby-Cleeves,
que cresceu no Sul em uma família judaica mista. “Após
o final do meu casamento de 26 anos e de sobreviver a
um grave problema médico, o rabino encorajou-me a me
tornar capelão – para ensinar, orientar e confortar outras
pessoas.”
Após casar-se novamente e estabelecer-se em Wasilla,
no Vale Matanuska Susitna ao centro-sul do estado, Crosby-Cleeves começou a partilhar valores de Torá que tinha
aprendido no tempo em que passou com Chabad.
Abraçando sua posição como Bnei Noach – não-judeus
admiradores da Torá e da nação judaica – o grupo cresceu, à medida que mais e mais pessoas eram atraídas
pela firme devoção ao estudo de valores de Torá e apoio
a Israel e à comunidade judaica de todas as maneiras que
pudessem.
Um dia, o Rabino Yosef Greenberg chamou-me e disse
que estava convencendo seu filho e sua nora, Rabino
Mendy e Chaya Greenberg, a abrirem um novo centro
Chabad em Wasilla.

depois que um grupo de judeus não conseguiu frequentar um seder comunitário Chabad em Pêssach em Anchorage, a 30 quilômetros dali. “Depois disso, começamos a
pensar seriamente em abrir um centro em Wasilla, que
serviria aos judeus que moram em todo o Vale Mat-Su.”
Embora o foco principal dos Greenberg seja a comunidade judaica, o rabino planeja ensinar valores e éticas de
Torá no centro Crosby-Cleeves. “Nosso povo está muito
motivado, e realmente quer fazer tudo que puder para o
rabino e sua família sem pensar em receber nada em troca,” diz ele. “Eles sabem que não são judeus e querem
aprender sobre o seu papel e fazer a sua parte para ajudar
o povo judeu.”
Além de dar seu tempo e conhecimentos, o grupo angariou fundos significativos para a fundação do novo centro
– 20 mil dólares de um grupo de 75 pessoas. Notável,
considerando que a maioria é formada por profissionais
da classe média.
Embora números oficiais sejam difíceis de determinar
(não há infraestrutura judaica na área), um cálculo aproximado sugere que há cerca de 1.300 judeus morando no
vale, dos quais entre 300 e 500 são de Wasilla e redondezas.
Rabino Mendy Greenberg diz que ele e a esposa ficaram
encantados com todos os serviços durante as Grandes
Festas e Sucot. “Conhecemos algumas novas famílias e
indivíduos judeus, alguns dos quais souberam a nosso
respeito depois que o jornal local noticiou sobre o nosso

Rabino Yosef Greenberg, diretor do Centro Lubavitch do Alasca, fala
em um evento de Sucot organizado por seu filho

UMA GRANDE EMPOLGAÇÃO
O Rabino Greenberg mais velho diz que reconheceu a
necessidade de formar uma presença judaica em Wasilla
BC NEWS
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Wasilla fica a uma hora de distância de Anchorage, mas devido às condições climáticas e má situação da estrada, pode tornar-se difícil dirigir ida e volta para programas judaicos, aulas e eventos

novo Centro Judaico,” diz o rabino. “Há bastante entusiasmo, principalmente este ano, pois é um ano de Hak’hel –
um tempo de reunião, unidade judaica e estudo de Torá.”
UMA NECESSIDADE PARA ALGO LOCAL
Uma pessoa que recentemente passou pela porta dos
Greenberg pela primeira vez é Andrew Miller, de Juneau.
“Eu me encaixo bastante no estereótipo; um jovem morando com o cachorro e trabalhando em construção,” diz
Miller, que soube do novo centro pelo seu irmão; os dois
trabalham juntos numa pequena empresa de maquinário
pesado.
“Minha mãe é judia e meu pai é católico; comecei a me
envolver com Judaísmo quando estudei em San Francisco. Quando me formei, fiz amizade com Hillel na Kent
University em Ohio, que levava as pessoas a se envolver
na vida judaica no campus. Por fim, arrumei um emprego
aqui no Alasca.
“Meu irmão disse que havia um grupo judaico começando em Wasilla. Fui conferir e decidi participar das Grandes Festas. Eu nunca tinha estado com o Chabad antes
12

e estava um pouco apreensivo,” revela Miller, que mora
em Palmer, próximo dali. “Mas fui e tive uma maravilhosa
conversa com o Rabino Mendy. Ele tem ótimas ideias.”
Enquanto celebravam Sucot, Miller e Greenberg decidiram começar um estudo juntos. “Há muito tempo desejava aprender mais sobre as partes diferentes da prece
judaica,” relata Miller. “O fato de ele querer trabalhar comigo no meu nível é fantástico.”
Seu entusiasmo é espelhado pela moradora Karen, que
tem sido uma participante ativa nas atividades Chabad em
Anchorage, desde seu início.
“Encontrei Rabino Mendy pela primeira vez quando ele
tinha 19 meses de idade,” diz ela rindo. “Meus filhos estudavam na escola judaica com os Greenberg, e iam juntos
ao acampamento Chabad. Eu o vi crescer.”
“Eu costumava dirigir até Anchorage para a escola dominical durante 10, 15 anos, mas não podia ir a tudo o tempo
todo,” diz Karen, que cresceu em Pittsburgh, onde conheceu Chabad pela primeira vez.
“Há uma verdadeira necessidade aqui por algo local para
nós. O início tem excedido as expectativas, e eles apenas
começaram.”
R. Mendy toca o shofar para sua filha e sua esposa Chaya Greenberg
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frança

UMA BANDEIRA UNIVERSAL

N

as redes sociais assistimos pessoas colocando sobre suas fotos de perfil bandeiras de países que sofreram perdas irreparáveis. Vítimas do terror, todos estão indignados querendo demonstrar sua solidariedade .
O homem foi criado à imagem de D’us. Então perguntamos: que tipo de seres humanos
são esses? Grupos suicidas e terroristas fanáticos que matam alegando que é em nome
de seu deus, glorificando a morte, assassinando sem piedade, da forma mais perversa.
A humanidade alicerçada em valores como a preservação do respeito ao próximo e da
diversidade deverá prevalecer. A necessidade do fortalecimento espiritual não deve ser
subestimada. Uma rede do bem abraça os feridos, os inconsoláveis. Somente a união
de todos poderá alcançar a vitória. Não se trata de uma guerra entre países ou territórios. É uma luta ideológica, da liberdade e democracia de um lado, contra o terror e
destruição do outro. Não será fácil.
Israel é o maior exemplo disso. Há anos combate seus inimigos em todas as frentes.
Lançamento de foguetes, arremesso de pedras, adicionados hoje a esfaqueamentos e
atropelamentos indiscriminados contra civis, retratam apenas o desejo do extermínio.
Os territórios, a “ocupação” são apenas desculpas para contar com o apoio internacional. A resposta de Israel tem sido sempre implacável: “não negociamos com o terror”.
Duas frases célebres de Golda Meir justificam essa firme atitude: “É melhor receber
críticas do que condolências” e “Se os palestinos baixarem as armas haverá paz. Se os
israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel”, D’us o proteja.
Nações estão unidas fazendo um balanço, traçando trajetórias e estratégias. Que os resultados sejam alcançados na proteção de todas as crenças, das instituições que mantêm a ordem, no cumprimento da lei justa para todos, que prevaleçam os deveres e direitos de todos os cidadãos, e duras sentenças sejam impostas a criminosos e ao terror.
Todos têm o direito de defender sua nação, garantir a vida e o direito pleno de sua existência. Da mesma forma que as fronteiras nos países protegem seus povos, também
nós possuímos as nossas. A vida, nosso direito inalienável. A terra, nosso legado Divino.
A paz, nossa busca constante.
Não matamos por nossos ideais: vivemos por eles!
A luz continuará a inspirar e iluminar nossa alma. Nosso amor ao próximo, compaixão,
bondade e proteção a valores sólidos irão prevalecer. Eles conduzirão todos à liberdade e à verdadeira paz mundial, quando todo o mal será exterminado para sempre da
Terra na qual uma só bandeira tremulará.
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chanucá

“Aquele a quem o milagre
está acontecendo, não
reconhece o milagre.”
Talmud

O QUE É UM MILAGRE?
Por Shmary Brownstein

A

palavra hebraica para milagre é ‘nes’, traduzida
como algo que é erguido ou elevado. Por exemplo, um mastro sobre o qual uma bandeira é içada
também é chamado de ‘nes’. Mas essa palavra empregada no sentido de milagre é algo extraordinário, onde percebemos claramente a mão Divina.
Normalmente, quando olhamos à nossa volta, não temos
o privilégio de ver D’us atuando abertamente. No entanto, é difícil argumentar sobre um milagre, uma ocorrência sobrenatural com fortes indícios de que D’us está no
comando. Ganhamos uma nova visão sobre o significado
dos acontecimentos comuns em nossa vida ao percebermos que até nas coisas mais comuns e normais há milagres que também são orquestrados por D’us.
O Rabino Tzvi Ashkenazi (1660-1718) explica que àquilo que nos referimos como natureza é, na verdade, algo
milagroso. Não é porque os acontecimentos “naturais”
ocorrem a todo instante que devemos julgá-los como banais. Considere, por exemplo, quando os judeus estavam
no deserto por quarenta anos após o êxodo do Egito, e o
maná caía do céu todas as manhãs. Imagine uma criança
que nasceu no deserto e via diariamente cair seu alimento
do céu como a chuva. Ela não ficaria surpresa com esse
milagre, pois para ela seria algo perfeitamente normal!
Na verdade, com os avanços da ciência estamos cada vez

14

mais conscientes de como são absolutamente extraordinários os processos “normais” como o desenvolvimento
de uma semente transformada em árvore ou um embrião
em um ser humano completo.
Nas palavras do Talmud: “aquele a quem o milagre está
acontecendo, não reconhece o milagre.” Milagres extraordinários despertam-nos para o fato de que toda a vida
– até os mínimos detalhes – é um grande milagre.

COMO FUNCIONA UM MILAGRE?
Maimônides em seu Guia dos Perplexos escreve que todas as ocorrências sobrenaturais foram “programadas”
para o mundo na época da criação. Assim, o Talmud fala
que D’us “estabeleceu uma condição com a criação” –
que quando os judeus chegassem às margens do Mar
Vermelho em seu Êxodo do Egito, este se abriria.
Há aqueles que veem abertamente os milagres de D’us
alterando e desafiando as leis da natureza. A verdade é
que somos incapazes de perceber a extensão com que
D’us está praticando milagres conosco. É dito que os
maiores milagres são aqueles que somente Ele conhece,
em que “o recipiente do milagre não está ciente de seu
próprio milagre”.
Que possamos ser merecedores de perceber os milagres
que transbordam em nossas vidas diariamente.
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Por Shlomo Lewis / Chabad.org

COMO UMA CHANUKIYÁ
MUDOU MINHA VIDA

M

inha história é sobre a busca de um homem pelo
tesouro enterrado. Um tipo de tesouro que não
tem preço. Aquele homem sou eu, Shlomo Lewis.
Fui criado como judeu secular. Tive uma excelente educação; frequentei uma boa escola e universidade. Porém,
como muito dos meus colegas, não me tornei advogado,
médico ou contador. Crescendo nos anos 1960, abracei
os valores e ideais de amor, paz e algumas drogas leves.
Senti que havia mais na vida do que casar e adquirir bens.
Aquela não era a vida que eu queria – meu anseio era
transformar o mundo.
Assim, interessei-me por política, dando o primeiro passo
naquilo que eu achava ser o caminho para tornar o mundo
melhor. Ao mesmo tempo, estava consciente de que havia uma dimensão espiritual na vida. Mas para mim, não
era a religião, simplesmente porque tinha muitas regras.
Eu não a via como uma forma de tornar-me uma pessoa
mais espiritual e completa.
Após algum tempo, comecei a lutar contra uma depressão. Achava muito difícil manter um emprego e ganhar a
vida decentemente. Por fim, em 1996, perdi meu emprego e minha casa, e voltei para a minha cidade, Manchester.
O tempo passou e as coisas apenas pareciam piorar. Em
dezembro de 2010, perdi novamente meu emprego. Eu
estava à beira do abismo.
Então chegou Chanucá de 2011. Ao final de uma tarde eu
estava indo para casa, e por alguma razão que não posso explicar, decidi fazer um caminho diferente. Isso me fez passar na frente do que, agora sei, era uma yeshivá Lubavitch.
O sol estava se pondo. Ouvi alguém me chamar. “Com
licença, o senhor é judeu?” Apresentaram-se como alunos da yeshivá.
“Hoje é Chanucá,” disseram. Falaram por alguns minutos sobre a Festa e me deram um sonho casher e uma
chanukiyá. Depois me convidaram para entrar e aprender
mais sobre o Judaísmo. Intrigado, aceitei o convite.
Achei a sessão com meu jovem “professor” bastante interessante e esclarecedora. Disse a mim mesmo que voltaria para ter mais. Passou-se algum tempo desde então,
e tenho retornado toda noite de quinta-feira, e às vezes

até na noite do Shabat, apenas para aprender, captar tudo
que puder.
Sempre me interessei por espiritualidade. Tinha lido livros
sobre Cabala, mas não os entendera bem. Na yeshivá, estudei o Tanya, um clássico que tem tornado o Judaísmo
mais significativo para mim
Não basta apenas ler sobre espiritualidade; temos uma
ordem divina para sermos mais espirituais. Aprendi que a
melhor maneira de se conectar com o Divino é o cumprimento das mitsvot.
Acima de tudo, eu tinha sido inspirado pela dedicação,
comprometimento, bondade dos alunos e pela sua devoção ao Rebe.
Eu tinha ouvido falar do Rebe, mas sabia pouco sobre ele.
Agora estou aprendendo mais e aprecio como ele foi uma
pessoa notável e sagrada.
Olhando agora em retrospecto, penso: como minha vida
mudou desde que encontrei aqueles estudantes! Em muitas maneiras – desde colocar tefilin diariamente, acender
velas de Shabat, afixar uma mezuzá na minha porta, e
ir à sinagoga no Shabat – eu me reconectei com minha
alma judaica. Encontrei o tesouro que estava procurando
durante tantos anos – e estava bem ali no meu quintal o
tempo todo.
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

Encontro Anual 2015

Nas primeiras horas da manhã do dia 4 de novembro a expectativa
já era grande. Mais um ano se passou, e chegou a hora tão esperada,
do Encontro Anual no Parque da Mônica.
As voluntárias foram buscar os convidados nos hospitais parceiros.
Já no ônibus, as crianças receberam sacolas com avental colorido,
para facilitar a identificação, brinquedos e lanche. A emoção tomou
conta do pessoal, que foi recebido pelos mascotes do Projeto Felicidade, Kiko e Kika.

Foi um momento de reencontro. Muitas famílias e crianças que participaram do Projeto
no passado, hoje adultos, compareceram com
seus cônjuges e filhos.
Não faltou algodão doce e pipoca, e todos almoçaram no Mac Donalds. À tarde foi a vez do
Show da Mônica, e ainda uma novidade este
ano: esculturas em balões e pinturas artísticas
na face.
O dia foi perfeito, graças ao excelente trabalho
das voluntárias, que tanto se empenham o ano
todo.

“Mitzvah Day”
No dia 11 de novembro o Projeto Felicidade participou do
Mitzvah Day, realizado na Escola Beit Yaacov.
O Projeto recebeu as pessoas com um folder informtivo
sobre o Felicidade. Em seguida, assistiram a um vídeo
institucional e foram convidadas a escrever uma mensagem que seria amarrada a um balão.
Na saída receberam um sorvete, oferecido pela empresa
Master Blindagem.
À tarde todos se dirigiram ao campo de futebol da esco16

la, onde 500 balões foram soltos por crianças, colorindo
o céu!
Participações especiais fizeram o sucesso do evento,
como a de Nadine Luftglas e suas amigas, Juliana Lowenthal e Rose Soicher, que trabalharam pela causa,
sem contar com a dedicação de Marcio Luftglas que,
convidava a todos a conhecer o Projeto Felicidade.
Finalmente, os agradecimentos à Escola Beit Yaacov
pela oportunidade.
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Inclusão
Projeto Inclusão
Social na Serra

Sã

Social

www.inclusaonaserra.org.br

oL
oure
nço da Serra

ENCONTRO DE GERAÇÕES
Reunir jovens e idosos no sítio Felicidade tem sido
sempre uma experiência enriquecedora para todos,
e no dia 12 de novembro não foi diferente.
Pessoas do Grupo de Terceira Idade da cidade de S.
Lourenço da Serra e alunos das escolas municipais
da região que frequentam o espaço no contraturno
escolar passaram o dia juntos, com muita harmonia
e troca de experiências. Eles participaram de atividades recreativas, como a narração do conto coreano,
“A Sacola de Couro”, sobre uma pessoa que ouvia
histórias, mas nunca as recontava para os outros. Os
personagens das histórias ficavam presos em uma
sacola de couro, até que fizeram um plano para serem libertados.
O objetivo da narração foi motivar os componentes
do grupo a contar as suas histórias, para que no ano
de 2016 as atividades sejam elaboradas a partir das
lembranças deles.
Depois do lanche, os jovens foram brincar, enquanto
os idosos tiveram aula de artesanato, com pintura de
pinhas e produção de um repelente de insetos à base
de citronela. A intenção é que o aprendizado possa
se reverter em complementação de renda para eles.
Avó e neta participam juntas de atividade manual

Crianças e idosos divertem-se juntos no passeio de trenzinho

Aula de artesanato para os idosos: pintura de pinhas
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projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

LEV é uma organização que promove visitas a pessoas que encontram
dificuldade para sair de casa, seja por doença, solidão ou problemas particulares.
Nessas visitas os voluntários levam alegria, atenção e bom humor, ajudando a
melhorar seu estado emocional e espiritual.
Valeria Wilheim Bergel (no centro da foto) é visitada pelo
Projeto Lev há mais de dois anos. Ela escreveu uma carta
de próprio punho a Yael Alpern, publicada aqui.
Ao lado, uma pintura feita por ela com o tema
de Chanucá.

Shalom Ubrachot,
Luz é uma das maiores bênçãos que D’us nos forneceu
para que pudéssemos aproveitar a vida e sermos dotados (se
assim escolhermos) de uma
clara visão.
A festa de Chanucá está batendo em nossos lares.
Acenderemos as chamas da luz singular da vitória de
uma grande conquista. Esse brilho nos mostra a mão
Divina e revela o milagre que derrubou todos os obstáculos.

Querida Yael,
Fiquei encantada com sua visita, que se tornou ainda mais
especial devido à presença das voluntárias Perla e Rachela,
das quais gosto muito. É inacreditável que já tenha se passado tanto tempo desde que elas começaram a me visitar.
Lembro-me do dia em que me telefonaram perguntando se eu
gostaria de receber visitas do Projeto Lev, oferta que aceitei
de imediato.
Logo desenvolvemos uma amizade que se tornou preciosa.
Passamos ótimos momentos juntas, contando histórias, rindo
e saboreando um delicioso chá com bolachas.
Elas se interessam muito pela minha história de vida, consequentemente, eu falo na maior parte do tempo.
Gostaria de agradecer ao Beit Chabad pelo privilégio de ter
a companhia semanal das minhas amigas Perla e Rachela.
Com carinho,
Valeria Wilheim Bergel

D’us nos deu a capacidade necessária para que a luz
prevaleça sobre a escuridão e assegurou que no final
trará de volta a luz original ocultada na Criação, para
permanecer para sempre.
Chanucá Sameach!
Yael Alpern – diretora

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DEZEMBRO
Voluntários:
1/12 Joyce Sejtman
7/12 Rachel Vaidergorn
15/12 Thelma Sarue
21/12 Marly Wolk
25/12 Perla Mosseri
Visitados:
30/12 Regina Begun
30/12 Maria Becker

JANEIRO
Voluntários:
3/1 Sabatino Levy
14/1 Bruno Beer
16/1 Tzipora Assayag
25/1 Rochele Moscovich
Visitados:
1/1 Lea Mucinic
1/1 Valeria Bergel
14/1 François Garlon
17/1 Rosetti de Buenavida
29/1 Fani Albertinsky

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
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Por Dorothea Piratininga

GASTRONOMIA

PIZZA FRITA
Receita diferente e gostosa, inspirada no Lángos, pão frito popular na Hungria, para ser saboreada em
Chanucá, quando costumamos comer fritura para lembrar o milagre do azeite

INGREDIENTES
w 2 batatas de tamanho médio,
próprias para nhoque (Asterix)
w 1 copo de leite em temperatura
ambiente
w 30 g de fermento biológico
w 1 pitada de açúcar
w 400 g de farinha de trigo
w 1 colher de sopa de óleo
w 1 colher de café de sal
w 1 litro de óleo (para fritar)
w 200 g de requeijão cremoso
w 600 g de queijo mussarela ralado

PREPARO
Cozinhe as batatas com a casca.
Prepare a levedura em uma caneca, misturando o fermento com o açúcar
e meio copo de leite. Acrescente duas colheres de farinha, mexa bem,
cubra com um pano de prato e deixe descansar por cerca de 15 minutos
em local fechado (no forno desligado, por exemplo).
Enquanto isso, descasque e amasse as batatas. Coloque a farinha e a levedura em uma tigela, acrescente as batatas, o sal, o restante do leite e
uma colher de sopa de óleo. Mexa até obter uma massa homogênea.
Sove-a por cerca de dois minutos, cubra com um pano de prato e deixe
descansar até dobrar de volume (cerca de uma hora).
Aqueça o óleo em uma panela grande. Tire pequenos bocados de massa,
estique-os com a mão e frite-os em óleo bem quente, primeiramente
com a panela tampada. Em seguida, vire-os e frite-os do outro lado com
a panela destampada.

RENDIMENTO

Deixe-os escorrer em uma grade. Não use papel de cozinha, pois isso
fará com que as pizzas fiquem encharcadas de óleo (isso vale para qualquer fritura).

Aproximadamente 10 unidades

Unte cada pizza com requeijão e cubra com queijo mussarela ralado.
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Yaacov Koskovictz era um garoto muito inteligente e sensível. Ele era admirado
e respeitado pelos colegas de escola e também pelos professores, pois tinha
sempre uma palavra amiga e gentil para todos. Yaacov era o mais novo dos
oito irmãos de uma família muito humilde, que vivia em um vilarejo no sul da
Romênia. O pai falecera muito cedo, logo após o nascimento de Yaacov, e a
mãe lutava com dificuldade para sustentar os filhos. Com frequência eles mal
tinham o que comer.
Certa vez, numa noite de Chanucá, Yaacov com seus irmãos estavam sentados
jantando, quando a mãe chegou até a mesa e disse-lhes: “Crianças, tudo que eu
posso servir para vocês hoje de sobremesa são estes sonhos. São apenas oito.
Um para cada.”
Assim que a Sra. Koskovictz serviu os doces, ouviu-se uma batida na porta. Era
um mendigo bem idoso, que disse: “Estou faminto. Por favor, vocês poderiam
dar-me alguma coisa para comer?”
Solidário, como sempre, Yaacov imediatamente levantou-se da cadeira e
entregou ao velhinho seu próprio sonho. “Aqui está, coma isso, está delicioso!”
disse ele.
O pobre homem sentou-se à mesa e devorou o sonho com um apetite voraz.
Então agradeceu a Yaacov e a Sra. Koskovictz e seguiu seu caminho.
Depois que ele se foi, a mãe de Yaacov perguntou-lhe: “Meu filho, por que você
deu o seu sonho? Sabia que eu não tenho outro para lhe oferecer.”
“Sim, eu sei, mamãe”, respondeu Yaacov. “Mas pensei comigo mesmo; se
eu comer o sonho, vai acabar e ninguém vai lembrar-se dele. Mas se eu der a
minha sobremesa para um homem que está com fome, aquela mitsvá vai ficar
comigo para sempre, porque Hashem nunca se esquecerá dela.”
O mesmo se aplica a brinquedos, lápis de cor e dinheiro. Se guardarmos essas
coisas apenas para nós mesmos, serão esquecidas assim que forem usadas e
acabarem. Mas se as partilharmos com os outros, elas se tornam parte de uma
mitsvá, e as mitsvot ficam conosco para sempre.
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A PARASHÁ NA CABALÁ – DEZEMBRO
5
dez

VAYÊSHEV
Os desafios da vida, as tragédias e as dificuldades nos aproximam da nossa
meta, nossa razão de ser; fazem parte do sistema Divino de labuta, permitindo a nós, mortais finitos, atingir os níveis mais altos de recompensas e
bondade – que somente podem ser conseguidos com esforço significativo.

MIKETS

12
dez

“Tudo que o Misericordioso faz é para o bem” (Talmud da Babilônia, Berachot 60b).
Obviamente, você não pode entender sempre os caminhos de D’us, mas
deve ser inabalável em sua confiança Nele. Essa fé é um canal e um recipiente para receber as bênçãos de D’us.

19
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VAYIGASH
“Yossef apareceu perante seu (pai).”
Literalmente, “Ele se revelou a ele.”
Apesar de ele ser filho de Yaacov, Yossef possuía uma raiz espiritual mais elevada.
Yossef era de tohu (caos) e Yaacov de tikun (ordem). Portanto, “Ele revelou-se a ele,”
a presença de Joseph era uma revelação para seu pai.

26
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VAYCHI
Yaacov não abençoou Shimon e Levi porque eles estavam do lado de Guevurá (severidade), e se essas forças fossem intensificadas, o mundo não poderia tolerá-las. Em
vez disso, Yaacov juntou essas Guevurot com o lado esquerdo da Shechiná (Presença
Divina) para amaciá-las e adoçá-las.
Quais partes da sua personalidade vêm da Guevurá? O seu mundo consegue tolerá-las? Como você conseguiria adoçá-las?
22
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JANEIRO
2
jan

SHEMOT
Ao enviar dificuldades e obstáculos, D’us também provê a capacidade de
superá-los. Longe de ser desencorajado por tais dificuldades, você deveria
considerá-las como desafios a vencer, a fim de colher os benefícios inerentes.

9
jan

VAERÁ
Os “dedos” de D’us são as dez Sefirot, as luzes Divinas que Ele emanou para conduzir o mundo. Como as ferramentas de D’us são chamadas de “dedos”, numa maneira semelhante seus
dedos permitem que você agarre e lide com aquilo que está fora de si mesmo. O homem foi
criado à imagem de D’us: o motivo pelo qual você tem dez dedos é porque há dez Sefirot.
Portanto, não é que D’us faça algo que metaforicamente se assemelhe com os seus dedos –
pelo contrário, seus dedos são a metáfora para aquilo que D’us faz.
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BÔ
“Em toda geração a pessoa deve ver-se como se tivesse sido libertada do Egito naquele dia”
(Talmud Babilônia, Pessachim 116b). “Libertação do Egito” significa superar os obstáculos e
limitações que você encontra no seu caminho, impedindo que você atinja seu destino e as
conquistas que deveria. É por isso que a liberdade que você vivenciou ontem não traz o bem
para sua situação e estado de hoje, e sua conquista hoje se provará inadequada amanhã.

23
jan

BESHALACH
A grande subida do abismo do Egito para a sublime altura do Sinai foi conseguida
pela fé pura e simples em D’us, a partir do dia em que pais e filhos, adultos e crianças,
milhões de almas seguiram a trilha através do deserto, simplesmente obedecendo ao
chamado Divino com absoluta confiança.

30
jan

YITRÔ
“O povo permaneceu muito distante. Moshê se aproximou do nevoeiro, onde D’us estava.”
Quando um obstáculo, um “nevoeiro”, obstrui seu caminho de desenvolvimento
espiritual, você deveria saber que D’us está oculto dentro do obstáculo. O nevoeiro
afastou as pessoas, e elas permaneceram “muito distantes”, mas Moshê sabia que D’us
estava ali dentro, portanto ele se aproximou.
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O Rebe escreve sobre...

PARNASSÁ
Saudações e Bênçãos
Recebi sua carta, na qual escreve sobre sua ansiedade a respeito da questão da Parnassá
[sustento].
Desnecessário dizer, fiquei surpreso por você ficar tão afetado por isso. Pois certamente
sabe a frequência com que nossos sábios nos transmitiram a importância de confiar em
D’us, a fim de compreendermos que todas as provações encontradas na vida são apenas
dificuldades e testes de natureza passageira. Com certeza, a questão da Parnassá é um
dos testes mais difíceis – mesmo assim, D’us não sujeita alguém a um teste maior do que
pode enfrentar, como expressaram nossos Rabinos: “Segundo o camelo, assim é a carga.”
A própria confiança em D’us é um canal para receber as bênçãos Divinas, além do fato de
que essa confiança é boa para a saúde e disposição, e portanto também um meio natural
para atingir o fim desejado. Além do mais então, como você escreve, tem percebido uma
melhora nas últimas semanas. Isso deveria servir como um sinal de encorajamento para
fortalecer sua confiança em D’us. Não há dúvida de que você também se lembra do comentário de meu sogro, de abençoada memória, sobre o dito de nossos Sábios: “A vida é como
uma roda girando,” a respeito do qual meu sogro declarava que “Quando um ponto da roda
chega ao grau mais baixo, certamente vai voltar a subir.”
Quanto ao seu pedido por conselhos, na minha opinião você deveria estabelecer um período de tempo para o estudo de Pnimiut da Torá, ou seja, Chassidut, sobre a qual está escrito
no Zohar (parte 3, página 124 b): “Na área de Pnimiut haTorá não há espaço para coisas negativas e para o mal,” e é explicado com mais detalhes em Igueret haKodesh, capitulo 26.
Além disso, sugiro que você separe algumas moedas para tsedacá (caridade) todo dia da
semana antes da prece matinal, e também antes de Minchá (prece vespertina). Além disso,
recite pelo menos um Kapitel de Tehilim [capítulo dos Salmos] todos os dias após as preces
matinais, incluindo Shabat e Yom Tov.
Estou confiante de que o acima, juntamente com uma medida maior de Bitachon [confiança], logo trará uma melhora em sua Parnassá.
Conforme o ensinamento de nossos Sábios de que o dinheiro vindo de uma fonte boa e
sagrada atrai as bênçãos de D’us, você vai encontrar em anexo um cheque de um dos fundos do meu sogro, de abençoada memória, para depositar em sua conta comercial, e possa
D’us conceder que as previsões de nossos sábios sejam concretizadas também no seu caso.
No aguardo de boas notícias suas.
...
Trecho da correspondência do Rebe
18 de Sivan, 5719 (1959)
24
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mitsvot

Qual o significado das sete voltas do Tefilin no
antebraço?
Como se sabe, os Tefilin consistem de duas partes,
uma colocada sobre o braço esquerdo na frente do coração, a outra sobre a cabeça, a base do intelecto. Um
dos ensinamentos básicos implicados é que a cabeça
deve governar o coração. O coração é considerado a fonte
das emoções, que geralmente são divididas em sete ramos.
Portanto, as sete espirais no antebraço simbolizam essas sete emoções, que deveriam ser controladas pelo intelecto. O assunto é explicado em profundidade nos livros da Filosofia Judaica,
Cabalá e Chassidismo.

Por que as três espirais no dedo médio?
Um dos símbolos dos Tefilin é aquele da devoção e afeição entre D’us e Israel, que são frequentemente mencionadas em termos de noivado. Portanto, as voltas ao redor do dedo simbolizam
a aliança de casamento, e uma das explicações da espiral tripla é a tripla referência ao noivado
entre D’us e Israel em Hoshea 2, 21-22. Na verdade, é costume em alguns rituais judaicos citar
esse texto das Escrituras enquanto a pessoa enrola as correias ao redor do dedo, após ter colocado o Tefilin da cabeça.

Qual o significado das duas correias pendendo do Tefilin da cabeça?
As duas correias que pendem do Tefilin da cabeça simbolizam o fluxo de influência da cabeça para o restante do corpo, ao lado esquerdo e ao lado direito dele. Portanto, as duas correias
são uma continuação da correia que cerca a cabeça, e começa a surgir do nó especial na parte
de trás da cabeça, que é o ponto de encontro entre o cérebro e o cerebelo, e também o início
da espinha. Tudo isso é para indicar que, assim como fisicamente o cérebro é o centro nervoso
mais vital que controla o corpo inteiro, também espiritualmente, o intelecto serve para vitalizar
e orientar a vida inteira do judeu. E o corpo,
com todos os seus membros e órgãos, deve
funcionar para cumprir os mandamentos e
preceitos Divinos na vida diária.
Em conclusão, podemos acrescentar outro
significado simbólico do Tefilin, expressado
pelo fato de que os Tefilin da mão são colocados antes do Tefilin da cabeça. Isso representa o importante princípio básico da religião judaica, que a prática deve vir antes da
teoria. Em outras palavras, devemos primeiro cumprir os mandamentos Divinos sem
questionar, e somente então tentar entender o máximo que pudermos sobre o seu
significado.
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Faça parte do Clube CHAI
Este foi mais um ano de crescimento para o Beit Chabad Central, tanto nas
atividades internas como na participação comunitária.
No entanto, estamos vivendo em tempos ﬁnanceiramente desaﬁantes, e a
entidade tem sido profundamente afetada pela atual situação econômica.

PRECISAMOS DO SEU APOIO!
Junte-se ao nosso Clube Chai doando apenas R$ 54,00 (3 x 18) mensalmente.
Dezoito é o valor numérico da palavra Chai, que signiﬁca vida e, pela nossa
tradição, tudo que é feito três vezes signiﬁca constância e conﬁrmação.
Para informações de como contribuir fale com Vanessa no telefone 3081-3081.

SUA CONTRIBUIÇÃO FARÁ A DIFERENÇA

Digite:

beitchabad.org.br
e encontre...
w

Serviços e projetos comunitários

w

Datas das festas judaicas

w

Como aﬁxar uma mezuzá

w

A existência da vida após a vida

w

Como fazer sua cozinha casher

w

Guia para turistas

w

Produtos casher para Pêssach

Entre milhares de outros artigos que
darão mais signiﬁcado para sua vida.
26

O portal do Beit Chabad Central
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NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo nascimento de Avraham Iehuda,
filho de Moshe e Ester Nechama Kacowicz. Mazal tov
também aos avós, Yossi e Judith Kacowicz, e Roberto
e Sandrinha Magid
w Mazal tov pelo casamento de Rochale, filha de
R. Shamai e Hanna Ende e R. Zalman, filho de R.
Menachem Mendel e Ester Schneersohn
w Parabéns pelo nascimento de Natan Aharon, filho
de Michel e Nicole Gotlieb e neto de Clarice Gotlieb e
Bernardo e Rosely Goldman

w Mazal tov pelo noivado de
Débora Breuer e Maurício Futer
Charchat. Parabéns também aos
pais, Joyce Tauby e Peter Alexandre
Breuer e Regina Kurcbaum Futer e
Elvis Isaías Charchat
w Ficaram noivos Renato e Sara, filhos de Gilberto
Jack z”l e Miriam Orensztejn e Efraim e Celia Igel
Teitelbaum

Solucao do Jogo
dos 7 erros
ANIVERSÁRIOS*
DEZEMBRO
Avi Tawil

21 Kislev

3 dez

Akivah Steinmetz

11 Tevet

23 dez

Michel Metzger

14 Tevet

26 dez

Mendy Chamovitz

22 Kislev

4 dez

Michel Apsan

12 Tevet

24 dez

Sacha Kalmus

15 Tevet

27 dez

Claudio Hausman

23 Kislev

5 dez

Roberto Dratcu

13 Tevet

25 dez

Yaacov Alpern

17 Tevet

29 dez

Samuel Loda

24 Kislev

6 dez

Joseph Lancry

25 Kislev

7 dez

Bernardo Lichewitz 26 Kislev

8 dez

Daniel Eskinazi

28 Kislev

10 dez

JANEIRO

Anchel Brand

29 Kislev

11 dez

Airton Ejzenberg

20 Tevet

1 jan

Yossi Kuszer

7 Shevat

17 jan

Hugo Wizenberg

29 Kislev

11 dez

Moshe Frenkel

21 Tevet

2 jan

José Mario Grynberg 8 Shevat

18 jan

23 Tevet

4 jan

Natan Rosenbaum 8 Shevat

18 jan

Damian Lask

2 Tevet

14 dez

Leandro Spett

Salo Grunkraut

3 Tevet

15 dez

Michel Gotlieb

24 Tevet

5 jan

Alberto Haim Fux

8 Shevat

18 jan

24 Tevet

5 jan

Berel Hofjud

8 Shevat

18 jan

Levi Rabinowicz

3 Tevet

15 dez

Mendi Naparstek

Jorge Dzialowski

4 Tevet

16 dez

Shmuli Moritz

25 Tevet

6 jan

Martin Lask

9 Shevat

19 jan

25 Tevet

6 jan

Shimi Bloch

9 Shevat

19 jan

Eduardo Stock

4 Tevet

16 dez

Lauro Brand

Julio Spritzer

4 Tevet

16 dez

Daniel Kaplan

2 Shevat

12 jan

Luis Steinecke

10 Shevat 20 jan

Eliahu Stiefelmann 5 Tevet

17 dez

Yaacov Nurkin

3 Shevat

13 jan

Mendy Calderon

10 Shevat 20 jan

Alfredo Torres

19 dez

Daniel Breuer

3 Shevat

13 jan

Yossi Naparstek

11 Shevat

4 Shevat

14 jan

Henry Michaan

13 Shevat 23 jan

7 Tevet

21 jan

Marcelo Schvartz

8 Tevet

20 dez

David Andrade

Marcelo Dangot

9 Tevet

21 dez

Abrão Zimberg

4 Shevat

14 jan

Nelson Wajsbrot

14 Shevat 24 jan

4 Shevat

14 jan

Samuel Rosmarin

19 Shevat 29 jan

David Moritz

11 Tevet

23 dez

Mauro Deutsch

Jacob Moritz

11 Tevet

23 dez

David Gornstein

5 Shevat

15 jan

Elias Israel

20 Shevat 30 jan

Avi Eskinazi

7 Shevat

17 jan

Arthur Deutsch

21 Shevat 31 jan

Mendi Nurkin

11 Tevet

23 dez

Sruli Nurkin

11 Tevet

23 dez

*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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trocar horarios moveis – curso JLI

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 *
19:40 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 *
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 *

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

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

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 **
19:15 Eliahu Stiefelmann
Prédica entre as orações da tarde

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
5 de dezembro e 9 de janeiro.

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 *

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

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

avot ubanim
Venha estudar com seu filho aos domingos!
antes de minchá – das 18h às 19h
28

TERÇA-FEIRA
8:30

Yossi Alpern
Histórias do Talmud **
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trocar horarios moveis

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 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *

QUARTA-FEIRA
15:00 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá *
15:45 / 17:00 / 18:30
David Lancry
Aulas individuais de Bar Mitsvá*
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
21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA
17:00 David Lancry
Aula individual de Bar Mitsvá *
19:15 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde
19:00 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (moças) **

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

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 *
18:30 Shabsi Alpern
Ensinamentos sobre a porção semanal
19:30 Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
19:45 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas
19:45 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **

* 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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Shacharit 8h05
Minchá 19h

15 TEVET

Shacharit 8h05
Minchá 19h

8 TEVET

Shacharit 8h05
Minchá 19h

7º dia de Chanucá
8 velas à noite

Rosh Chôdesh

1 TEVET

Shacharit 8h05
Minchá 19h

27

20

13

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

16 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

9 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

8º dia de Chanucá

2 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

1º dia de Chanucá
2 velas à noite

28

21

14

8

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

17 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

29

22

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

18 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 14h30

Jejum de 10 de Tevet
Início 4h56/Término 20h18

11 TEVET

15
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 14h30

4 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

3º dia de Chanucá
4 velas à noite

10 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

3 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

2º dia de Chanucá
3 velas à noite

9

30

23

16

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

19 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

12 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

5 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

4º dia de Chanucá
5 velas à noite

10

31

24

17

Shacharit 8h05
Velas até 19h37
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

20 TEVET

Shacharit 8h05
Velas até 19h34
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

13 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h31
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

6 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h27
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

1

25

18

11

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h35

Parashá Shemot

21 TEVET

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h33

Parashá Vaychi

14 TEVET

Shacharit 9h30
Minchá 19h15
Término 20h30

Parashá Vayigash

7 TEVET

Shacharit 9h30
Minchá 19h10
Término 20h26

6º dia de Chanucá
7 velas à noite

Parashá Mikêts

30 KISLEV

29 KISLEV

Véspera de Chanucá
1 vela à noite

28 KISLEV

4

Shacharit 9h30
Minchá 19h05
Término 20h21

5

2

26

19

12

Abençoamos o mês de Tevet

Parashá Vayêshev

Tehilim

23 KISLEV

Rosh Chôdesh

27 KISLEV

3

JU

SÁBADO

Véspera de Rosh Chôdesh

26 KISLEV

2

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h22
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

22 KISLEV

SEXTA

5º dia de Chanucá
6 velas antes do Shabat

7

1
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

21 KISLEV

QUINTA

Chá da Tarde 14h30

25 KISLEV

30

Chá da Tarde 14h30

Farbrenguen
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Rosh Hashaná
da Chassidut

Rosh Hashaná
da Chassidut

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

20 KISLEV

QUARTA

19 KISLEV

TERÇA

e

ANO DE UNIÃO

Chanucá no Playland

6

29

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

18 KISLEV

SEGUNDA

UM

MEGA CHANUCÁ

24 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h

17 KISLEV

DOMINGO

DEZEMBRO 2015
d
Ano
IC A
DA

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:

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

22 Separe 6% do Imposto de Renda devido (ou 4% no caso de pessoa jurídica).

Deposite esse valor na conta do projeto escolhido, identi�icando pelo seu CPF ou
CNPJ, e envie o comprovante para doesemgastar@chabad.org.br
Ao con�irmarmos o depósito, este será cadastrado no Ministério da Cultura. Em
seguida, você receberá o Recibo de Mecenato (comprovante da doação) e os
procedimentos para fazer sua declaração de IR. Este valor será abatido de seu
imposto ou incluído em sua restituição.
Qualquer dúvida, entre em contato conosco.
Tel: 11 3081-3081 – falar com Arieh Lev, Vanessa ou Raquel
doesemgastar@chabad.org.br
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Shacharit 8h05
Minchá 19h

21 SHEVAT

Shacharit 8h05
Minchá 19h

14 SHEVAT

Shacharit 8h05
Minchá 19h

7 SHEVAT

Shacharit 8h05
Minchá 19h
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Shacharit 8h05
Minchá 19h

Tu Bishvat

15 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

8 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Rosh Chôdesh

Véspera de Rosh Chôdesh

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

23 TEVET

1 SHEVAT

3

27

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

16 TEVET
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SEGUNDA

29 TEVET

Shacharit 8h05
Minchá 19h

22 TEVET

Shacharit 8h05
Minchá 19h

15 TEVET

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

16 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

9 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

2 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

24 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

17 TEVET

TERÇA
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JANEIRO 2016

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Chá da Tarde 14h30

17 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

Liderança do Rebe
Farbrenguen

10 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h
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Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h
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Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h
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QUARTA
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Minchá 19h
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Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h
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Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

4 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

26 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h

19 TEVET
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QUINTA

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h36
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

19 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h38
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

12 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h38
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

5 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h38
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

27 TEVET

Shacharit 8h05
Velas até 19h37
Minchá e Cabalat
Shabat 19h

20 TEVET
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SEXTA

ANO DE UNIÃO

e
JU

2

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h32

Parashá Yitrô

20 SHEVAT

Shacharit 9h30
Minchá 19h25
Término 20h35

Shabat Shirá
Parashá Beshalach

13 SHEVAT

Shacharit 9h30
Minchá 19h25
Término 20h36

Parashá Bô

6 SHEVAT

Shacharit 9h30
Minchá 19h25
Término 20h36
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Abençoamos o mês de Shevat

Tehilim
Parashá Vaerá

28 TEVET

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h35

Parashá Shemot

21 TEVET
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