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Fachada do Beit Chabad Central decorada para Purim. Design Naomi Metzger

O TEMPO VOA!
Nem bem acabamos de celebrar Purim e já estamos na
correria com os preparativos de Pêssach. Festejamos o dia
mais alegre e divertido do calendário judaico em Adar, e
em Nissan já estaremos relatando nossa heroica trajetória
como escravos do faraó rumo à liberdade.
A ponte que nos liga de uma festa a outra ora nos presenteia com milagres dentro da natureza, ora com milagres
revelados.
Que possamos reconhecer o reinado de D’us no mundo a
cada instante, pois essa é a verdadeira fonte que nos conecta à vida.

BCNews_abril50.indd 1

destaques da edição
11 DE NISSAN

Feliz 114º aniversário, Rebe!
Pág. 5

LIÇÃO DE VIDA

Compartilhe seus momentos marcantes!
Pág. 11

GASTRONOMIA

Sobremesa francesa para o Seder de Pêssach
Pág. 20

ÉTICA OU CORRUPÇÃO

P&R: Que fase difícil! Há esperança?
Pág. 25

3/30/16 2:49 PM

sempre a seu lado

A

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

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

Liderança Verdadeira
Assistindo as primárias presidenciais dos Estados Unidos, temos a chance de refletir
sobre quão benéfico pode ser para uma comunidade ter verdadeiros líderes.
Um grande Sábio, Rabi Yehoshua ben Levi, certa vez perguntou ao Profeta Elijah se
ele poderia acompanhá-lo em uma de suas missões sagradas. Elijah concordou sob
a condição de que Rabi Yehoshua nada perguntasse sobre suas ações. Rabi Yehoshua
concordou, e lá foram eles.
Houve muitas ocorrências estranhas no decorrer dos dias em que estiveram juntos,
mas a mais curiosa, foi a seguinte: Elijah e Rabi Yehoshua, vestidos como dois andarilhos, chegaram a uma próspera aldeia já tarde da noite. Embora qualquer um dos
habitantes tivesse condição de abrigá-los e oferecer-lhes comida, ninguém o fez.
Passaram a noite na sinagoga, dormindo nos bancos de madeira. Quando despertaram,
antes de começarem a jornada do dia, Elijah entoou: “Que as pessoas daqui possam
todas ser líderes”.
Pouco antes do anoitecer, Elijah e Rabi Yehoshua chegaram a outra aldeia. Dessa vez,
assim que os moradores viram os visitantes, reuniram-se e alegremente cumpriram a
mitsvá de hospedá-los e alimentá-los. Na manhã seguinte, antes de irem embora, Elijah entoou: “Que esta aldeia tenha somente um líder”.
Isso foi forte demais para Rabi Yehoshua e, embora tivesse concordado em não fazer
qualquer pergunta ao profeta, não pôde conter-se.
“Por que abençoou a primeira aldeia rezando para que todas as pessoas sejam líderes,
e amaldiçoou a segunda, rezando para que tenham apenas um? ”
Elijah respondeu: “Você não entende os caminhos do céu. Não abençoei a primeira
aldeia, mas sim a segunda”.
Ele então explicou: “Se uma comunidade tem muitos líderes, não haverá paz. Ocorrerão conflitos e desentendimentos. Porém, se uma tiver apenas um líder, alguém que se
preocupe com cada indivíduo e com o bem-estar de todos, então aquela é realmente
abençoada. Um verdadeiro líder será humilde e sábio, temente a D’us e compassivo.
Ele saberá que é uma extensão de D’us, o Supremo Líder, e toda ação sua será regulada
por essa consciência. Uma aldeia assim conhecerá paz, harmonia, prosperidade e crescimento espiritual”. Hoje, mais do que nunca, vemos que o mundo inteiro é realmente
uma “aldeia global”. Que possamos muito em breve ouvir do próprio Elijah, o profeta
que anunciará a Redenção, a revelação do único verdadeiro líder que esta aldeia global
tão desesperadamente precisa e deseja, Mashiach.
Chag Sameach!
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 18H*
w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH
ww
Adis e Sara Diwan Nigri (Yahrtzeit Eliahu Yossef ben
Adelia)

ww
Sidney e Liza Wajsbrot (Bar Mitsvá Gabriel Leib)

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

ww
Alfredo e Melany Torres (nascimento Elisheva Tsofia,

w Anunciamos as páginas com frequência.

ww
Raul e Frida Czarny (Ofruf Sidnei)

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

ww
Elias Israel (Yahrtzeit do pai, Itzchak ben Sol e do tio,

w Bufê de kidush oferecido após os serviços.
w Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o quanto
vai gostar!
* dia 15/4 às 17h50; 22/4 às 17h45; 29/4 às 17h40

aniversários: Soly, Melany, Haim Yitzchak e Michelle)

Yehuda ben Sol)

ww
Isette Magid (Yahrtzeit da mãe, Pnina bat Shmuel
Baruch)

ww
Mauro e Dina Zaitz (aniversário do Mauro)
ww
Renato Orensztejn (tcholent pelo seu Ofruf)

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

ww
Laszlo Ferenczi e filhos (Yahrtzeit de Chaya bat
Menachem )

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

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira – 18h*
2º minyan de Arvit – 19h15

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 18h*
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
* De 10 a 15 de abril - 17h50
De 17 a 22 de abril - 17h45
De 24 a 29 de abril - 17h40
** Veja o horário das velas no verso deste informativo
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Você também pode assistir à
série de vídeo Torá Viva Online
em www.chabad.org/626747
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11 nissan

UMA REALIDADE EMERGENTE
Dia 11 de Nissan (este ano, 19 de abril) é o dia do aniversário do Rebe.
Ele completaria 114 anos
Por Rabino Eliyahu Touger

N

ossos Sábios explicam que a palavra Rebe é um
acrônimo para as palavras do hebraico: “Rosh
B’nei Yisrael,” “cabeça do povo judeu.” A cabeça
é o centro nervoso para o corpo inteiro, permitindo que
todos os órgãos e membros funcionem juntos como um
único organismo. Similarmente, um Rebe é uma alma
abrangente, que vive em consonância com os outros,
cujos esforços são devotados a intensificar a conexão entre eles. Assim, o aniversário do Rebe é um dia que causa
impacto sobre todos nós.
O Rebe ensina que nesse dia o aniversariante deve passar algum tempo sozinho, pensando sobre o objetivo de
sua vida, corrigindo aqueles aspectos que precisam ser
melhorados, e tomando resoluções com respeito à sua
conduta no futuro. No caso do Rebe, por tratar-se de
uma alma abrangente, à medida que o aniversário dele se
aproxima, deveríamos todos reservar um tempo para tais

pensamentos.
Sempre que o Rebe escrevia cartas públicas, ele as endereçava “A todos os filhos e filhas de Israel, onde quer
que estejam”, pois ele não se via apenas endereçando-se
aos próprios seguidores, mas fazendo contato com todo
o povo judeu.
Para citar um paralelo da Torá: após os sonhos do faraó
com as sete vacas e as sete espigas de milho, ele procurou seus conselheiros para uma interpretação. Eles disseram, por exemplo: “Você será pai de sete filhas, mas então elas morrerão.” O faraó rejeitou suas explicações, mas
aceitou prontamente a de Yossef. Qual era a diferença?
As interpretações de seus conselheiros foram pessoais,
vendo o faraó como um indivíduo; a interpretação de Yossef abrangia a nação inteira. Até o faraó entendia que se
D’us envia uma mensagem ao líder de um povo, não será
uma questão particular, mas terá consequências para
todos os membros da nação. No que diz respeito a todo
membro do nosso povo como indivíduo e a nação inteira
de forma coletiva, Ele nos dotou com uma visão que nos
eleva além da nossa identidade estreita, pessoal, e inspira
profundidade.
Em uma das suas cartas, o Rebe escreve que desde a
infância, ele tinha uma visão da era de Mashiach, como
o povo judeu seria redimido do exílio e construiria uma
sociedade perfeita. Desde sua ascensão à liderança do
Movimento Chabad, em 1950, ele fez daquela visão não
apenas sua meta individual, mas a meta do movimento,
do povo judeu como um todo, declarando: “Estamos no
meio do período quando os passos de Mashiach que se
aproxima podem ser ouvidos. Na verdade, estamos na
conclusão desse período. Nossa tarefa é completar o processo de atrair a Divina Presença… para que possa residir
dentro do nosso mundo.”
No aniversário do Rebe, essa meta se torna mais forte e
poderosa. A Redenção pode ser vista como uma realidade emergente que podemos antecipar em nossas próprias vidas e partilhar com os outros.
BC NEWS
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aconteceu

ENCERRAMENTO DO 2º CICLO DA CORRENTE DE SALMOS
Criar uma Corrente de Salmos para incentivar mais e mais mulheres a recitá-los foi uma iniciativa de
Sarah Steinmetz, sete anos atrás, em memória de sua mãe, D. Esther Alpern – Minya Esther bat Shlomo Shneur Zalman, de abençoada memória. No começo as senhoras se encontravam uma vez ao mês
na sinagoga durante um dia da semana para recitarem juntas. Há cinco anos essa iniciativa
passou a ser virtual, abrangendo e agregando muito mais pessoas.
Hoje esse grupo une mais de 200 mulheres que recebem mensalmente e-mail orientando
quais Salmos devem ser lidos no Shabat Mevarechim, o Shabat que antecede o novo mês
judaico. Todas recitam os mesmos cinco Salmos, e a cada mês vão avançando no livro de
Tehilim até completarem todo o livro em dois anos e meio.
No final de fevereiro Sarah convidou a todas para celebrarem o encerramento do segundo
Ciclo de Salmos. A ocasião contou com a participação do R. Shabsi Alpern, que falou sobre
o ano de Hakhel e abordou o significado dos Salmos. Todas se emocionaram com o depoimento de Irene Spritzer (à esquerda) e curtiram as dicas práticas de Frida Spiewak (à direita).

ESTUDOS AVANÇADOS NO COLEL: TORÁ BEIYUN
A ideia já existia, e foi concretizada. O Colel Esther Alpern
está lançando uma série de cursos aprofundados em diversos temas da Torá para aqueles que já
possuem uma boa base mas querem investir seu tempo em estudos avançados.
O primeiro curso de Torá Beiyun foi realizado em março com quatro aulas às quintas-feiras, das 18h15 (logo após Minchá)
às 19h15, horário de Maariv.
Os temas abordados foram: “Adar 1 e Adar
2, qual o verdadeiro?”, resolvendo as confusões criadas pelo novo mês e “Shaar
Hayichud Vehaemuna”, 1º Perek Beiyun,
com aulas ministradas ministradas por
rabino Avraham Steinmetz. “Amira Leakum”, realizando um trabalho por meio
de um não-judeu e “Pêssach”, costumes
6

e chumrot de acordo com o min’hag Chabad, ambos assuntos abordados pelo Rabino Shamai Ende.
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projeto bar mitsvá
ENTRANDO NA MAIORIDADE
Às vésperas do Bar Mitsva é natural que os meninos fiquem ansiosos com relação ao grande dia. Eles querem
que as coisas saiam perfeitamente: que a roupa e os sapatos estejam impecáveis, que cantem bem, que leiam sem
erros, e que saiam bem nas centenas de fotos tiradas com
cada um dos familiares e amigos.
Porém, nas aulas de Bar Mitsvá no Beit Chabad Central
os rapazes aprendem que o mais importante é o que vem
depois, quando todos os convidados já se foram: que eles
sejam bons judeus sempre.
Durante um ano estudam com o professor Rabino David
Lancry sobre os personagens da história, fundamentos da
fé judaica e leis sobre Cashrut, Shabat, Mezuzá, Tefilá, Tefilin e Brachot.
No início do mês de Adar foram celebrados com muita
alegria os Bar Mitsvot de dois
rapazes muito queridos, Gabriel Wajsbrot e Shay Harary.
Desejamos muito sucesso aos
dois novos “homens” da comunidade.

Shemuel Shay Harary em seu Bar Mitsvá

Não existem palavras para definir o que senti ao
presenciar o Bar Mitzvá do meu filho sendo realizado
na casa onde aprendi valores judaicos que refinam
nossa alma e nos tornam pessoas melhores.
Agradeço a D’us por ter sido tão bem recebida, e aos
rabinos por nos conduzirem a esse momento sagrado. Meu filho não só realizou o Bar Mitsvá, como também descobriu dentro dele a vontade de praticar atos
de mitsvot e estudar mais.
Helena Harary

Eu e minha família ficamos muito honrados em
comemorar o Bar Mitzvá do nosso filho Gabriel no
Beit Chabad Central. Foi um momento de muita alegria e emoção. Estar com nossos amigos e poder
compartilhar esse dia foi incrível!
O tempo realmente passa rápido, pois parece que foi
ontem que fizemos seu brit milá, e o corte de cabelo;
tudo muito especial, de lembranças inesquecíveis.
Obrigada a todos do Beit Chabad, que nos ajudaram
a vivenciar esses momentos de grande felicidade.
Liza Wajsbrot
Acima, Gabriel Wajsbrot

Seu filho já tem 11 anos? Então é hora de pensar no
Bar Mitsvá! Entre em contato e marque uma aula teste
com o professor David Lancry. Telefone: 3081-3081
ou e-mail: davelancry@gmail.com
Invista no futuro das próximas gerações; temos certeza de que você não se arrependerá
BC NEWS
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purim
CONCORRIDA LEITURA DA MEGUILÁ

FACHADA DO BEIT CHABAD CENTRAL PERSONALIZADA PARA A FESTA DE PURIM

8
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FALAFEL, CHURROS, BATATINHA, MINI-PIZZA, PÃO DE QUEIJO, PIPOCA E PICOLÉ

SHOW DO MAD SCIENCE

CRIATIVIDADE NAS FANTASIAS

BC NEWS
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purim
OS ADULTOS TAMBÉM ENTRARAM NO CLIMA DA FESTA

PAINEL PARA FOTOGRAFAR O ROSTO NOS PERSONAGENS
DA MEGUILÁ, POR LEANDRO SPETT
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CENAS

LIÇÃO DE VIDA
Rabino Moshe Rubin, de abençoada memória,
deixou um legado vivo que jamais se apagará.
Ele foi um exemplo inesquecível de fé e dedicação, e eu agradeço a D’us pelo privilégio de
ter convivido e estudado com ele.

Convidamos você, leitor,
a participar nesta coluna,
compartilhando momentos
marcantes da sua vida. Mande
seu depoimento para ester@
chabad.org.br, e teremos
grande prazer em publicá-lo.
Reservamos o direito de ajustar o
texto para os moldes da revista.

Por Rabino Shabsi Alpern

Recentemente, lendo sobre o 20º aniversário do falecimento do Rabino Moshe Rubin, emocionei-me e decidi
partilhar uma história pessoal. Quando eu era um menino
de 9 anos, frequentava a pequena Yeshiva Lubavitch em
Worcester, Massachusetts, do Rabino Hershel Fogelman,
de abençoada memória. Rabino Mose ensinava Guemara (Talmud) somente a mim e a mais um menino. Brinco
sempre, dizendo que nunca tirei menos do que segundo
lugar nas provas! Devido à falta de fundos, pegávamos
emprestado as Guemarot da antiga sinagoga local para
estudar. Como elas eram muito usadas e velhas, as margens costumavam rachar, e pequenos pedaços sempre
caíam ao chão, mas veja só; não havia neles nenhuma letra do texto sagrado.
Comecei a perceber que o nosso professor aproveitava o
recreio de uma forma estranha. Ele se deitava no chão,
molhava as pontas dos dedos e gentilmente pegava
aqueles fragmentos de papel e os guardava em um envelope. Mais tarde descobri que ele mandava aquilo para ser

SEM DÚVIDAS

Provas de que as tradições dos Sábios têm origem Divina

O CALENDÁRIO JUDAICO

A

enterrado, conforme dita a lei, quando se trata de escritas
sagradas.
Passaram-se alguns “poucos” anos desde então, e eu ainda o imito (mas não deitando no chão) ao ver pedaços de
livros sagrados “abandonados” na sinagoga. Isso é educação! Uma cena vale mais do que cem aulas; o exemplo
vivo nos marca para sempre.
O amor de Rabino Moshe Rubin pelas palavras das orações era o mesmo que ele dedicava aos dois pequenos
estudantes e também aos papeizinhos caídos no chão.
Acho que uma das alegrias da
vida está nisso: fazer a diferença,
buscando cenas e momentos assim. Devemos reproduzir os bons
exemplos que a maioria geralmente nem nota, em vez de simplesmente nos deixar levar pela
correnteza.

Torá nos diz (Devarim 16:1) que devemos garantir
que Pêssach sempre caia durante a primavera (pois
é a época do ano em que o Êxodo realmente ocorreu). Também aprendemos (Devarim 16:13) que a festa de
Sucot deve cair na época do ano em que as pessoas colhem seus grãos – o que ocorre geralmente entre o final
do verão e o princípio do outono.
Da mesma forma, sabemos que um mês judaico é calculado segundo o movimento da lua (Shemot 12:2). Ora,
para que Pêssach, Sucot e nossas outras festas caiam nas

Rabino Shmuel Waldman

épocas corretas, os cálculos devem ser exatos, levando em
consideração a diferença entre contagens computadorizadas do tempo entre uma lua nova e a próxima. E a conta
deles é exatamente como a nossa! Apenas para registro,
eles dizem que é a cada 29.530588. Como isso é possível? Como poderia um ser humano chegar a um cálculo
tão apurado sem o auxílio de um equipamento moderno,
científico?
A resposta é que as tradições dos Sábios remontam até
Moshê, que as recebeu diretamente da fonte Divina.
BC NEWS
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pêssach

O POVO NÃO TEM PÃO?
POIS QUE COMAM BOLO!
Por Tzvi Robinson

A filosofia chassídica compara a arrogância ao chamêts, porque este precisa crescer e se tornar inflado
como o ego, ao passo que a matsá é plana, discreta

B

olo? É noite de Pêssach e queremos falar sobre
bolo? Discutir os méritos da matsá faria sentido.
Trocar receitas de guefilte fish poderia ser apropriado. Mas bolo?
A declaração “Que comam bolo”, atribuída a Maria Antonieta, resume a óbvia divisão de classes na França que levou à Revolução Francesa. Ela estava tão afastada do sofrimento da maioria dos seus conterrâneos que não podia
sequer entender a situação deles. Para nós, sua resposta
parece absurda e ignorante. “O povo não tem pão? Pois
eles que comam bolo!”
A classe alta da França mantinha-se tão acima do restante
da população, que não podia sequer entender seus problemas, muito menos solucioná-los. O principal defeito
da família real francesa era uma arrogância tão grande que provocou uma revolução geral,
uma guerra nas ruas,
para trazer uma mudança.
E livrar-se da
a rr o g â n c i a
é a relação
entre a Re
v ol u ç ã o
Francesa e
Pêssach.
Em Pêssach
somos proi
bidos de comer alimentos
fermentados, cha

12

mêts. Na verdade, não podemos ter qualquer chamêts em
nossa posse, nem podemos nos beneficiar dele de maneira alguma nesse período. Portanto, nos dias e semanas antes de Pêssach dedicamos tempo para eliminar de nossa
casa até as menores migalhas de chamêts.
A filosofia chassídica compara o traço de caráter da arrogância ao chamêts, porque este precisa crescer e se tornar inflado (como o ego), ao passo que a matsá, pela própria natureza, é plana, discreta.
Há uma história sobre um discípulo do Alter Rebe, Rabi
Shneur Zalman de Liadi, o primeiro Rebe Chabad.
Foi concedida a esse estudante uma audiência privada
com o Alter Rebe, e quando ele entrou na sua sala, perguntou-lhe: “Do que preciso?” O Rebe respondeu: “Você
não precisa de nada na área da erudição e temor a D’us.
Porém, deve livrar-se do chamêts em seu caráter. A cura
para isso é matsá, que simboliza humildade, e deixar de
lado o próprio eu para servir a D’us.”
Implementando o conselho dado pelo Alter Rebe ao
estudante, podemos cuidar para nos abster de chamêts
como algo que não fazemos apenas em nossa dieta, mas
para nós mesmos. Quando nos livramos do chamêts da
nossa casa e do nosso cardápio, somos instruídos a fazer
o mesmo com nosso próprio caráter, para procurar as áreas nas quais nossa arrogância pode estar desordenando
as coisas, e substituí-la por matsá, humildade.
Esperamos e rezamos para erradicar o chamêts da nossa vida e substituí-lo pela matsá para que finalmente nos
leve aos dias de Mashiach, quando o mundo inteiro será
“Casher le Pêssach” (por assim dizer), livre dos fardos de
nosso próprio ego, quando poderemos servir a D’us sem
impedimentos.
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NÃO ESCUTE!
OUÇA!
Por Rabino Uriel Vigler

M

eu filho de cinco anos gosta de subir na prateleira do armário da cozinha e ficar pendurado ali.
Toda vez que ele faz isso, tiro-o de lá e explico
que ele poderia se machucar. Mas não importa quantas
vezes eu diga que isso é perigoso, no dia seguinte (ou na
hora seguinte!) ele sobe novamente.
Até a semana passada, quando ele realmente caiu e se
machucou. Desde então, ele não faz mais isso. E é muito
fácil entender por quê.
Quando falo sobre os perigos, ele escuta, mas não ouve.
Não absorve nem interioriza nada daquilo. Mas quando
ele cai e sente dor, compreende.
Na verdade, nós todos somos como o meu pequeno.
Almocei na semana passada com um grupo de pessoas
que me pediu para compartilhar algumas palavras de
Torá. Falei sobre fofoca e expliquei que fofocar é considerado tão severo quanto um dos três pecados capitais
– assassinato, idolatria e adultério. Discutimos o assunto
durante 20 minutos.
Então, ocorreu algo chocante: apenas minutos depois,
uma das pessoas começou a contar uma história picante sobre alguém em sua comunidade, e todos fofocaram
durante quarenta minutos. Eu não conseguia entender.
Tínhamos acabado de discutir a gravidade da fofoca, mas
ali estavam eles fofocando.
Quando eu estava na yeshivá, meu mentor, Rabi Zalman

Gopin, dizia com frequência:
“Se você escutar não será afetado, mas se ouvir vai absorver.”
Foi isso que aconteceu durante o almoço. Todos escutaram, mas ninguém ouviu. Não internalizaram. Isso é natural. Escutamos centenas de conversas todos os dias, mas
não ouvimos ativamente a maioria delas.
Porém, o Judaísmo é diferente. Precisa ser absorvido.
Quando escutamos palavras de Torá, precisamos entender o que estamos escutando. Precisamos realmente ouvir e meditar. Somente então, podemos captar aquilo que
aprendemos.
Neste mês estaremos celebrando a linda e alegre Festa
de Pêssach – a época da nossa liberdade. Quando nos
sentamos durante o Seder, não estamos apenas comemorando um evento histórico ocorrido há mais de três mil
anos. Estamos vivenciando e comemorando nossa liberdade atual no século 21.
Quando recitarmos a Hagadá inteira, vamos ouvir realmente para que possamos absorver suas mensagens.
Vamos experimentar a liberdade dos tempos modernos,
libertos de toda a escravidão, seja física ou espiritual.
Somos instruídos: “Lembra do dia em que deixaste o Egito, todos os dias da tua vida.”
Não apenas escute essas palavras, ouça-as!
Que possamos celebrar juntos, em Jerusalém.
BC NEWS
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pêssach

A Sagrada Matsá
Era abril de 1994. Seis semanas antes eu tinha começado meu primeiro
emprego nos Laboratórios Sandoz. Pêssach estava se aproximando. Eu
tinha ouvido o Rebe falar muitas vezes sobre a qualidade espiritual da
Matsá Shemurá feita à mão e a importância de comê-la em Pêssach...

O

Rebe encorajava as pessoas a darem a Matsá Shemurá a tantos irmãos judeus quanto possível, para
ser consumida no Seder de Pêssach.
O Zohar chama a matsá de “o pão da fé”, e “o pão da cura”.
Baseado nesses ensinamentos, o Rebe afirmava que comer Matsá Shemurá em Pêssach teria efeitos positivos a
longo prazo sobre a saúde espiritual e até física da pessoa.
Como, então, eu poderia deixar de dar essa sagrada matsá
aos meus colegas judeus?
Mas, devo confessar, era um teste para mim em duas frentes. Primeiro, havia o fator da timidez judaica. Tudo bem,
eu dizia a mim mesmo, algumas pessoas fazem bolos e
biscoitos para seus feriados e os distribuem no local de trabalho; então vou assar matsot na Padaria Matza em Crown
Heights e as darei no trabalho.
Mas, havia o fator financeiro. Eu era casado e tinha quatro
filhos; nossa caçula tinha nascido há apenas seis dias. Matsá Shemurá estava custando US$32 o quilo!
Naquela época, essa Matsá era uma novidade, especialmente fora do Brooklyn. Portanto, se eu não desse Matsá
Shemurá aos meus colegas judeus, quem daria?
Mesmo assim, ainda era um teste.
Portanto, um dia antes de Pêssach, embrulhei matsot em
caixas de pizza (novas, é claro) e fiz minha entrega aos cinco judeus que conhecia no trabalho. Se alguém me perguntasse, eu diria que estava entregando pizza. (Sim, está
fria, é por isso que quase não tem cheiro.)
Quando ainda restava uma caixa, alguém me perguntou:
14

“Você conhece Arthur? Ele é judeu. Talvez ele goste de ganhar uma.”
Eu jamais tinha encontrado Arthur, mas tinha visto seu
nome na porta de sua sala: “Arthur Schwartz, PhD.”
Aí chegou o fator timidez. Olhei dentro de sua sala; por sorte, ele não estava, e desci as escadas voltando ao meu cubículo. Mas aquela caixa de pizza contendo a sagrada Matsá
Shemurá feita à mão ficava olhando para mim.
Ao final do dia, fui de elevador até o quinto andar. Bati à
porta, Dr. Schwartz estava sentado à sua escrivaninha, e
me apresentei. “Pode me chamar de Arthur. Sente-se, por
favor.”
“Amanhã à noite é Pêssach e…” eu disse.
“Sim, eu sei, nós – eu, minha esposa e dois filhos – teremos
um Seder no Templo, descendo a rua ali no Florham Park.”
“Tenho um pouco de matsá feita a mão,” eu disse enquanto abria a tampa, “e estava pensando…”
Jamais me esquecerei daquele sorriso, da empolgação
em seus olhos, que reluziam como se tivessem encontrado ouro.
“Matsá Shemurá. Alguém costumava me dar todo ano,
quando eu vivia em Manhattan. Comecei a trabalhar aqui
no ano passado e não tivemos nenhuma matsá para o Seder. Sentimos muita falta.”
Aquele sorriso ajudou-me a perder o acanhamento e fezme perceber o quanto a Matsá Shemurá realmente não
tem preço. Isso me manteve entregando-a no ano seguinte
e nos anos posteriores.
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Por Tzvi Jacobs

Passaram-se quatro anos e eu estava agora entregando
Matsá Shemurá a cerca de 20 colegas judeus na Sandoz,
agora chamada de Novartis.
Uma das mulheres, na casa dos trinta, tinha encontrado
um marido judeu. Alguns homens estavam colocando tefilin. Um colega, que tinha me ameaçado – “se você deixar
aquela revista L’Chaim sobre a minha mesa, vou chamar
o RH!” – tinha até ido a uma aula na minha casa (embora
discutisse com o rabino o tempo todo). A Matsá Shemurá
estava funcionando.
Como eu estava contente comigo mesmo! Tinha cumprido
o pedido do Rebe e entregue Matsá Shemurá a todos no
trabalho que eu sabia serem judeus.
Não fui trabalhar na véspera de Pêssach e estava ocupado
ajudando minha esposa Esther a deixar tudo pronto para o
nosso Seder. Chegou o pôr do sol e finalmente nos sentamos. “Oh, não! De todas as pessoas…” resmunguei.
“O que houve?” perguntou Esther.
“Esqueci de dar Matsá a Arthur. Como fiz isso?” Eu tinha
deixado o orgulho pelas minhas ações me subir à cabeça! A
Matsá representa humildade, o oposto de orgulho. A cada
pedaço de Matsá que eu comia no Seder de Pêssach naquela noite eu pensava em Arthur e sua família não tendo
Matsá Shemurá. Senti-me realmente mal. Decidi não ser
tão presunçoso no futuro.
No dia seguinte fizemos a refeição festiva na casa de amigos. A caminho de casa, nossa filha de oito anos, Mariasha,
estava empurrando o carrinho com seu irmão de dois anos

sentado ali dentro. Uma parte da rua era um tanto íngreme,
e antes que notássemos, o carrinho soltou-se das mãos
dela. Ela correu mas não pôde alcançá-lo. O carrinho bateu
numa guia da calçada e diminuiu a marcha bem a tempo
de Mariasha agarrá-lo. Mas então ela tropeçou por cima do
carrinho. Quando chegamos em casa, seu ombro estava
doendo. Minha esposa chamou uma ambulância, e mãe e
filha foram para o hospital.
Como não sabíamos quando elas voltariam, infelizmente
começamos o Seder da segunda noite de Pêssach sem
elas. Cerca de 30 minutos após o início do Seder, houve
uma batida à porta. Cedo demais para Eliahu Hanavi, pensei comigo mesmo. Ao abri-la, não pude acreditar nos
meus olhos. Ali estavam Arthur e sua esposa.
“Betty estava passando por aqui esta tarde e viu uma ambulância na frente de sua casa. Está tudo bem?” Alguns
meses antes, os Schwartz tinham se mudado de Florham
Park para Morris Township, a cerca de um quilômetro de
nossa casa. O casal ficou conosco para o Seder. Enquanto
comíamos a Matsá Shemurá, minha esposa Esther e Mariasha - com uma tipoia sobre o ombro - entraram pela porta; Mariasha tinha partido a clavícula. Mas o médico disse
que ela ficaria boa em pouco tempo. E assim foi, graças,
estou certo, à sagrada Matsá Shemurá.
Tzvi Jacobs mora com a família em Nova York e trabalha como escritor médico no Laboratório Purdue. Nas horas livres ele escreve
histórias. É o autor do livro “Dos Céus Para o Coração”.
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nossos projetos socioculturais

Inclusão
Projeto Inclusão Social
na Serra

Sã

Social

oL
oure
nço da Serra

www.inclusaonaserra.org.br

HISTÓRIAS
Mais de sessenta integrantes do Grupo da Terceira Idade
da região de S. Lourenço da Serra compareceram no dia
10 de março ao Sítio Felicidade.
Com o objetivo de resgatar a história pessoal e fortalecer
a autoestima da turma, formou-se uma roda e foi narrado
o conto “A Sacola de Histórias”. Em seguida, cada um teve
a chance de contar um pouco sobre sua vida. Foi uma experiência muito tocante e enriquecedora para todos.
Ao longo dos próximos encontros esses depoimentos
serão trabalhados no sentido
de enfatizar os aspectos regionais e culturais do grupo,
tendo em vista que a grande
maioria é proveniente de áreas rurais.

16

No final do ano essas histórias serão compiladas em um
livro, e os objetos confeccionados nas oficinas de arteterapia serão expostos ao público na cidade de S. Lourenço
da Serra a local ser definido em conjunto com o Centro de
Referência de Assistência Social.
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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.

COMEMORE COM O CORAÇÃO
Na sequência das novidades lançadas no Projeto Lev
surgiu o “Comemore com o Lev”. A ideia é que a diretora
Yael Alpern e os voluntários façam uma surpresa para os
visitados no dia de seu aniversário levando bolo e alegria.
Na foto ao lado a festejada é a D. Sofia Muller (centro),
rodeada por D. Yael Alpern (direita), Ruth Lancry (esq) e
Meryam Israel (em pé).

Shalom Ubrachot,
Pêssach é a minha festa predileta
desde pequena. Ela me remete a
lembranças queridas, quando toda
a família se reunia, e sentíamos um
genuíno ambiente de amor. Hoje, no
ano de Hakhel, este sentimento de
união é renovado. Da mesma forma que quando recebemos a Torá estávamos juntos como um povo de uma só
alma, agora, nesta época de Hakhel promovemos reuniões. E quando celebraremos Pêssach estaremos unidos
como uma grande família.
Isto é o que D’us deseja de nós, e é isto que aproximará a
chegada de Mashiach.
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

VISITA TRIPLA
Dora Vaisberg (sentada) recebe visita “reforçada” de nossas voluntárias Ruby Dodo (esq), Ester Kruglensky (centro) e Marly Sarue (dir). Uma verdadeira injeção de ânimo!!

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL
Voluntários:
4/4 Silvana Gluz
6/4 Ruby Dodo
14/4 André Levy
16/4 Tatiana Gonoretzky
20/4 Dina Neumann

Visitados:
2/4 Shella Pascal
10/4 Menahem Mendel
Mukasiey
16/4 Eva Judith Harsanyi
18/4 Irith Nussbaum

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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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

DEPOIMENTO

TUDO JÁ PASSOU,
GRAÇAS A D’US
Meu nome é Isabela, tenho 16 anos, e tudo começou
há quatro anos, com uma simples dor de cabeça e tonturas
durante a aula de educação física. Chegando em casa
tomei uma dipirona, a dor passou e eu adormeci. Quando
a minha avó chegou do serviço e me viu dormindo, ficou
preocupada. Ao acordar, a dor estava muito mais forte.
Minha avó, então, ligou para o meu pai, que me levou para
o hospital. A doutora perguntou o que eu estava sentindo,
e eu respondi que sentia muita dor de cabeça e que
vomitava tudo que comia. Ela disse que eu poderia estar
grávida. É claro que jurei que não estava. Meu pai ficou
muito bravo comigo e pediu-me que dissesse a verdade.
A médica solicitou exames de sangue e urina, mas os
resultados deram negativos, e ela receitou-me soro com
dramin e me mandou para casa. Mas as dores de cabeça
pioraram, e eu não conseguia me alimentar. Minha mãe,
meu pai e meu padrasto me levaram correndo de volta
para o hospital. A médica insistia que era gravidez e meningite, apesar de os exames
de sangue e urina não confirmarem. Minha mãe, então, bateu o pé dizendo que se
não fizessem outros exames e descobrissem o que eu tinha, ela iria à delegacia abrir
um boletim de ocorrência contra o hospital. A médica, então, me internou e pediu
uma tomografia. Lá apareceu um tumor no tronco cerebral, só que não dava para ver
direito. Fizeram uma ressonância e localizaram onde o tumor estava posicionado e já
estava maior que um limão. Daquele dia em diante foram cirurgias, quimioterapia e
radioterapia. E agora, graças a D’us, estou curada do câncer.

18

BC NEWS

BCNews_abril50.indd 18

3/30/16 2:43 PM

chá da tarde

Bianca de Oliveira fala sobre
alimentação na Melhor Idade.
Nesse dia, todas cantaram
parabéns para a aniversariante
Suzane Berge

A técnica de nutrição Bianca de Oliveira falou sobre os alimentos mais saudáveis para consumo na terceira idade.
Citou vários antioxidantes, outros ricos em Vitamina C, D
e ferro. Encerrou sua palestra com uma mensagem motivadora (no destaque). No dia 9 todas se emocionaram
e aprovaram a exibição do filme “A teoria de tudo” baseado na biografia de Stephen Hawking. A Sessão Pipoca
mais uma vez acertou em cheio. Em outra atividade, Lilian
Crespin orientou o grupo das senhoras no ateliê de Purim
a decorar sacolas para colocarem mishloach manot e assim cumprir uma das mitsvot da festa.
Lilian Crespin no ateliê de Purim

“Ser idoso é continuar seguindo em frente,
com planos para conquistar, ter sempre em
mente vontade de trabalhar.
Ser útil, criativo, não se queixar, enfrentar a
velhice e deixar o tempo passar. Aproveitar
a experiência dos anos vividos, em sua longa
existência felizes ou sofridos.
Quanto conhecimento retido no caminho,
podendo ser passado com amor e carinho.”
PARTICIPE!
As senhoras da comunidade estão convidadas a fazer parte às 4as feiras, das 14h45 às 17h, no Beit Chabad Central.
Filhos e netos tragam suas mães e avós. Diversão, movimento, aprendizado e amizades são garantidos. Contatos
com Vanessa: 3087-0313 ou va
nessakrosenbaum@chabad.org.br
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GASTRONOMIA PELO MUNDO

Por Dorothea Piratininga

POIRES AU VIN
OU LA LÁ! Originária da França, esta receita é facílima de preparar e muito
apropriada para Pessach
INGREDIENTES

PREPARO

ww
10 peras

Descasque as peras. Tire as sementes, tomando cuidado para que permaneçam
inteiras. Reserve.
Coe o suco de limão e também o de laranja. Acrescente o vinho, a canela e o
açúcar e mexa bem. Leve a mistura a uma panela e deixe ferver até reduzir à
metade.
Em seguida, mergulhe as peras e cozinhe-as por mais cinco minutos aproximadamente, cuidando para que não se desmanchem. Desligue o fogo e mantenha
as peras no vinho para que fiquem bem vermelhas. Sirva com sorvete de creme .

ww
1,5 litro de vinho tinto
ww
Suco de um limão
ww
Suco de uma laranja
ww
450 g de açúcar
ww
1 pitada de de canela

em pó

*Todos os ingredientes devem ser ’Casher Le Pêssach’”
20
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Qual é a rotina da Raquel?
Moro com minha mãe em uma casa. Tenho um amor
muito especial por animais, que cultivei desde pequena, quando passava minhas férias na fazenda da família de minha mãe, em Minas Gerais. Era uma delícia, e
guardo ótimas lembranças: pés descalços, correr, subir
em árvores, colocar o pé na lama e também ajudar a
cuidar dos animais. Por isso minha rotina é acordar todos os dias às quatro e meia para tomar conta da bicharada: gato, cachorro, pombo, coelho, calopcita e papagaio. Depois, cuido de mim e saio de casa às sete horas
para chegar às oito no Beit Chabad Central.
Com que idade você começou a trabalhar?
Não estudei numa faculdade, mas me formei na faculdade da vida. Trabalho desde jovem e fui adquirindo
experiência no dia a dia. Meu primeiro emprego foi aos
14 anos em uma imobiliária fazendo a administração
dos aluguéis, cobranças, toda a parte administrativa.
Como surgiu a oportunidade de trabalhar no Beit Chabad Central?
O Dr. Mauro Zaitz perguntou para um de seus funcionários se ele conhecia alguém responsável e de confiança para indicar para o Beit Chabad. Fui entrevistada
pelo Rabino Shabsi Alpern e comecei a trabalhar dia
dois de janeiro de 2001 e estou aqui até hoje.
Qual foi a sua reação ao saber que trabalharia em uma
associação judaica e dentro de uma sinagoga?
Antes da entrevista com o rabino eu fiquei parada do
outro lado da rua com receio de passar por aquela porta. Eu entrei e parecia que estava abrindo a porta da
minha casa, tudo tão normal. Quem me conhece sabe
que sou espontânea e não tenho travas na língua. Aí
falei para o rabino: “Se D’us quiser vou me aposentar
aqui”.
Quais são suas atribuições e como são divididas as tarefas?
Tenho uma grande estima por meus colegas do departamento financeiro, uma equipe afinada e um ambien-

RAQUEL FARCI

7perguntas
te muito agradável de trabalho. Há muito coleguismo;
quando um falta, o outro cobre a função de seu colega.
Cuido do fluxo de caixa, pagamento de faturas, bancos
e contratos. O Felipe cuida do departamento pessoal e documentação necessária de prestação de contas
de nossos projetos. O Henry é responsável pela parte
jurídica da entidade: projetos, renovação de títulos de
utilidade pública. E o Gabriel ajuda a todos. Meus colegas, amo todos, cada um do seu jeito.
Para a Raquel tempestiva: o que a tira do sério e o
que a deixa tranquila?
Detesto mentira, isso me tira do sério. Acho que as
pessoas têm que assumir a verdade, assumir o que fazem. Também não suporto preguiça. Acho que a ‘Raquel’ ficou mais calma. Aprendi que devemos fazer a
nossa parte e deixar D’us tomar conta para que as coisas deem certo.
Que aprendizado lhe trouxeram esses anos?
Tenho rompantes e achava que poderia conseguir tudo no berro, cobrava muito as pessoas. Quem me ajudou a controlar esses instintos com muita paciência e
sabedoria foi o rabino Alpern. Aprendi com ele que cada um tem um jeito de pensar, e parei de ser agressiva
e querer me impor. Ele é como um pai que aconselha
seus filhos.
Muito mais que uma empresa que tem de funcionar
com eficiência, o Beit Chabad é um grande templo que
atende a comunidade com braços enormes recebendo
bem a todos, inclusive seus funcionários. Obrigada colegas, por me aceitarem tão bem!
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A burrice do burro

Ilustrações: Caio Borges

C

erta vez, os bichos da ﬂoresta decidiram, sob a liderança do leão, rei da selva,
fazer uma viagem e procurar uma região mais selvagem, onde pudessem
encontrar muitas presas.
Embarcaram em um navio e lá foram eles. O burro, que estava capitaneando o navio e
também era encarregado da cobrança, ia de animal em animal coletando pagamentos
pela viagem.
“Você não pretende cobrar do leão, que está viajando conosco no barco, não é?”,
questionou a esperta raposa. “Ele é o rei das selvas, e você não ousará aproximar-se dele!”
“Na verdade, vou,” respondeu o burro orgulhosamente. “Receberei as taxas dele, sim.”
A insolência do burro estúpido chegou aos ouvidos do leão, que rugiu com fúria. “Tragam
aquele burro idiota até mim! Vou tratá-lo como ele merece!”
Quando o burro foi arrastado pelas orelhas até o leão, este destroçou-o por completo,
pedaço por pedaço. Em seguida, chamou a raposa e disse-lhe:
“Você é muito esperta. Portanto, vou lhe dar a tarefa de juntar os pedaços desse animal.
Coloque todos os membros de volta no lugar certo, e então vou conferir o seu trabalho.”
A raposa obedeceu às ordens do rei, recolocando tudo no lugar correto. Mas quando viu o
coração, não pôde resistir à tentação, e rapidamente o devorou.
Quando o leão veio e examinou o burro para ver se a raposa tinha cumprido devidamente
as suas ordens, notou que o coração do burro estava faltando, e perguntou à raposa o que
tinha feito com ele.
“O coração é a parte principal de toda criatura. Onde está o do burro?”
“Ora, Sua Majestade!” respondeu a raposa. “Certamente sabe que o burro não tinha
coração! Pois se ele tivesse, com certeza saberia que nenhuma taxa deveria ser cobrada
de vós, poderoso rei!”
Você sabe quem era o burro idiota? O faraó do Egito! Os ﬁlhos de Israel foram levados
para uma viagem em seu barco – a terra do Egito. O faraó, capitão do barco, em vez de
oferecer hospitalidade aos distintos visitantes, escravizou-os. Como o burro tolo, ele não
percebeu que o “Rei” estava em seu barco (pois D’us está sempre com Israel), e exigiu
“pagamentos”. Quando o Rei dos Reis ordenou a ele que libertasse os filhos de Israel da
escravidão e lhes permitisse partir para a Terra Prometida, o faraó, como um burro tolo e
obstinado, recusou.
Ele endureceu o coração a cada golpe das Dez Pragas, e continuou pensando que os filhos
de Israel eram seus escravos. Se ele tivesse tido um coração, jamais os teria escravizado e
poderia ter salvado seu povo e a si mesmo de um destino terrível, mas bastante merecido.
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Caca-palavras

Soluções na página 27
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A PARASHÁ NA CABALÁ – ABRIL
2
abril

SHEMINI
A Divina Presença (Shechiná), a “Glória de D’us”, apareceu somente após
Aaron ter completado seu rito de sacrifício. Moshê sozinho não conseguiu
fazer a Shechiná habitar no Tabernáculo (Rashi, v. 23).
A tarefa de Moshê era trazer revelação dos céus para a terra, que o Zohar
retrata como masculino, pois era algo imposto de fora (reminiscente do estereótipo masculino de domínio agressivo).
Aaron, por outro lado, era famoso por promover a paz comunitária, o que
exigia ênfase no princípio feminino de um despertar interior, pessoal, em
vez daquele que é imposto externamente.
Portanto, quando se tratava da morada da Shechiná dentro do Tabernáculo,
Aaron foi o principal responsável.
E a sua vida? É dominada por uma religiosidade “masculina” imposta, ou é
algo que ressoa vindo de dentro?

TAZRIA

9
abril

Tzara’at é uma doença do ego, o inimigo de todos os que buscam o espiritual. O
ego pode manifestar-se de três maneiras:
“Uma bolha” – um inchaço por baixo da pele. Esse é o ego disfarçado que as
outras pessoas não notam e é conhecido apenas por você.
“Uma bolha cremosa” – Essa forma de ego tornará você superior às outras pessoas, mas não sobre aquelas que excedem você em sabedoria ou estatura.
“Uma mancha brilhante” – A mancha forte e brilhante significa o ego realmente
indomado, que faz você se sentir mais habilitado que justo sobre todos, independentemente de riqueza, sabedoria ou estatura.
D’us detesta todas essas.

16
abril

METSORÁ
O Ser Supremo é a essência da perfeição e da bondade. E embora muitas coisas no
mundo pareçam ser imperfeitas e exijam melhoria ou aperfeiçoamento, não pode
haver dúvida de que há uma perfeita ordem no mundo. Tudo isso é necessário para
a realização do bem.
Com problemas de saúde, física, mental ou espiritual, a cura não está no tratamento
dos sintomas, mas em atacar a causa (embora a primeira opção possa às vezes ser
necessária para alívio nos casos mais agudos).
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ÉTICA E CORRUPÇÃO

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

Num momento como este em nosso país, em que as questões de
ética e corrupção estão em pauta, gostaria de saber se o judaísmo
oferece alguma receita para proteger as lideranças da corrupção?
Por Rabino Shamai Ende
Hoje, nossa principal preocupação é a falta de confiança
arrancá-lo à força de seu oponente. Se o litígio chegasse
em nossas lideranças políticas. A cada dia constatamos
ao juiz, ele mandaria matar ambos e ficaria com o tesouro
que a corrupção do governo é infindável e que estamos à
para si.”
mercê de bandidos. Como acabar com essa triste situação?
Como seria essa discussão em nosso meio? Por que temos
Os responsáveis pela corrupção devem ser punidos severaque ser diferentes dos habitantes de Katsai? Na verdade,
mente, mas essa é apenas uma solução momentânea para
a causa da atual decadência está na educação e valores
o problema. Devemos atacar sua causa, e não apenas retransmitidos no ensino atual. Há 50 anos, na maioria das
mediá-lo. Para tanto, a única saída é aprimorar a educação.
escolas o nome de D’us era bem mais lembrado. Mesmo
O Talmud faz vários relatos sobre Alexandre, o Grande. Em
em escolas seculares era comum começar o dia com uma
um deles consta que em uma de suas viagens ele enconprece. Ter fé em D’us estava na moda. Com o avanço da
trou-se com o rei de uma cidade chamada Katsai. Vendo
ciência, acreditar Nele passou a ser antiquado.
a paz e harmonia que lá reinava, Alexandre disse ao rei
Afinal de contas, os grandes cientistas afirmam que tudo
que gostaria de presenciar um julgamento. O rei consenfoi criado sozinho, o homem veio do macaco, e por sua vez
tiu e convidou-o a assistir uma seo macaco veio do nada. Essa ideia
Sem D’us o homem deixa de ser deturpada roubou da sociedade a
ção em que ele mesmo seria o juiz.
Quando os dois lados entraram, um
moral, a ética, a decência, a honestiuma partícula Divina e passa a
apresentou sua reclamação contra
dade e o comportamento civilizado.
ser
um
animal
racional,
que
ora
seu oponente: “Este indivíduo me
Sem D’us o homem deixa de ser
vendeu uma ruína que eu pretendia
uma partícula Divina e passa a ser
comporta-se civilizadamente,
reconstruir. No entanto, ao demolir
um animal racional, que ora comora com brutalidade. Não existe porta-se civilizadamente, ora com
o prédio, encontrei no subsolo um
tesouro pelo qual eu não paguei.
brutalidade. Não existe verdadeira
verdadeira ética e moral sem a
Quando fui devolvê-lo, esse vendeética e moral sem a fé no Criador.
fé
no
Criador
dor não quis aceitar, argumentando
O resultado de uma educação desque ele faz parte da compra. Não
crente é a corrupção que hoje tesacho justo ficar se não paguei por ele!” O outro respondeu:
temunhamos. A punição não é um freio, apenas um obs“Vendi a ruína e tudo o que nela continha”.
táculo que se tenta desviar. Se ninguém está observando,
O rei, então, perguntou ao vendedor: “Por acaso você tem
pode-se cometer todos os tipos de barbárie.
um filho em idade de casar?” “Sim” respondeu. “E o comPortanto, a solução está em divulgar a fé na existência de
prador teria uma filha nessa idade? Casem seus filhos enum D’us único e Poderoso, que controla nossos passos, que
tre si e o tesouro será do novo casal”. Com esse veredicto,
cuida de cada um dos fatos que ocorrem em nossa vida,
os dois saíram felizes do tribunal.
que rege a natureza e nos proporciona todas as bênçãos.
Ao ouvir a ponderação, Alexandre suspirou profundamenAlém disso, cada um tem o dirigente que merece. Um povo
te. Assustado, o rei perguntou-lhe: “Você discorda desse
honesto elege líderes honestos. Quando o efeito dominó
juízo?” “Não. É que no meu país esse tipo de discussão jade positividade se inicia, tem-se o poder de mudar toda a
mais ocorreria, pois se o comprador encontrasse um tesoumentalidade de uma nação, criando uma sociedade justa
ro nunca contaria ao vendedor. Caso este descobrisse, iria
e altruísta.
BC NEWS

BCNews_abril50.indd 25

25

3/30/16 2:43 PM

DOE SEU IMPOSTO

Agora você pode doar para o Beit Chabad Central sem doer nada no seu
bolso! Isso porque você pode destinar parte de seu Imposto de Renda
devido, e também seu ICMS, para os projetos sociais de nossa entidade.

É simples: acesse o site www.doarsemdoer.com.br e veja como fazer
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
ww
Mazal Tov pelo Bar Mitsvá de Yossi, filho de Alexandre
e Taly Korich. Parabéns também aos avós Lea Korich e
Leon e Olga Klein e aos bisavós Henry e Stella Michaan

ww
Parabéns pelo Bar Mitsva de Gabriel Leib, filho de Liza
e Sidney Wajsbrot

ww
Mazal tov a Shemuel Shay , filho de Helena Harary,
pelo seu Bar Mitsva

ww
Noivaram Arieh Leib, filho de R. Shimon e Ethel Brand,

Solucao do
Caca-palavras

e Reizi, filha de Mordechai Procaccia e Miriam Kullock

ww
Parabéns pelo nascimento da filha de Yoni e Sara Léa
Zumerkorn, filhos de David e Claudia Zumerkorn e
Yacov Moshe e Nazira Laufer

ww
Mazal Tov pelo casamento de Renato e Sara, filhos
de Miriam Zyngier Orensztejn e Efraim e Celia Igel
Teitelbaum

Frase oculta:
CADA JUDEU DEVE CONSIDERAR COMO SE
ELE MESMO ESTIVESSE SAINDO DO EGITO

ANIVERSÁRIOS*
ABRIL
Jaime Cynamon
Alexandre Susyn
Guershi Avi Goldsztajn
Abramino Schinazi
Roberto Schnaider
Shimon Kaminetzky
Celso Gitelman
Samuel Roimicher
Norton Glattstein
Iehuda Maltz
Yossi Kacowicz
Petr Kolar
Avraham Steinmetz
Uriel Frenkel
Julio Kijner
Chaim Kuszer

24 Adar
25 Adar II
26 Adar
26 Adar
27 Adar
27 Adar
27 Adar
28 Adar II
29 Adar
1 Nissan
1 Nissan
2 Nissan
3 Nissan
4 Nissan
5 Nissan
6 Nissan

3 abr
4 abr
5 abr
5 abr
6 abr
6 abr
6 abr
7 abr
8 abr
9 abr
9 abr
10 abr
11 abr
12 abr
13 abr
14 abr

Elimelech Maltz
Beni Szwarcbart
Beny Fortes
André Hascal
Mendel Raskin
Arnaldo Pasmanik
Shlomo Ossowiecki
Beni Derdyk
Denis Szyfman
Ricardo Grunkraut
David Abergel
Silvia Scemes
Benzion Strengerowski
Fabio Szyfer
Maurício Kurc

9 Nissan
11 Nissan
11 Nissan
13 Nissan
13 Nissan
13 Nissan
14 Nissan
15 Nissan
15 Nissan
16 Nissan
16 Nissan
16 Nissan
18 Nissan
19 Nissan
22 Nissan

17 abr
19 abr
19 abr
21 abr
21 abr
21 abr
22 abr
23 abr
23 abr
24 abr
24 abr
24 abr
26 abr
27 abr
30 abr

*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:
Chassidut
Crianças / Jovens
Farbrenguen
Histórias
Leis Judaicas

Identidade Judaica
Mística e Cabalá
Moral e Ética
Porção Semanal
Talmud

AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira
7:45 Daniel Eskinazi
Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *
7:45 Yakov Nurkin
Guemará *
9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *
19:00 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

AULAS SEMANAIS
DOMINGO
9:00 Shabsi Alpern
Café da manhã com debate de histórias comoventes *
9:30 Daniel Eskinazi
Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *
9:30 Yakov Nurkin
Guemará *
10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
18:15 Integração pais e filhos – Avot Ubanim
Os pais estudam com seus próprios filhos sob a
orientação de um professor *
18:30 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde
19:00 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 **
18:30 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
2 de abril.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

CURSO PREPARATÓRIO de CASAMENTO
para noivos e noivas
Informações com R. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br

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

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 Avraham Steinmetz
Rumo a uma vida significativa– em português ***
Banco Daycoval (de 7 mar a 18 abr)
21:00 Shamai Ende
Sabedoria do Rebe (residência de casais)

TERÇA-FEIRA
8:30

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

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

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

SEXTA-FEIRA

11:15 Dovber Nurkin
Salmos **

7:45

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

7:45 Elimelech Katz
Guemará /Shiur Klali *

12:30 Avraham Steinmetz
Lunch & Learn – Faria Lima
18:30 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
Rumo a uma vida significativa– em inglês ***
Banco Daycoval (de 8 mar a 19 abr)
20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *

QUARTA-FEIRA
15:00 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá *
15:45 / 17:00 / 18:30
David Lancry
Aulas individuais de Bar Mitsvá*
18:30 Dovber Nurkin
Prédica entre as orações da tarde
19:30 Yossi Alpern
Ein Yaacov
20:20 Dovber Nurkin
Análise geral da porção semanal
21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA
10:30 Avraham Steinmetz
Rumo a uma vida significativa– em português ***
Beit Chabad Central (de 3 mar a 14 abr)
17:00 David Lancry
Aula individual de Bar Mitsvá *
18:30 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

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

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
18:30 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 *
17:00 Shabsi Alpern
Ensinamentos sobre a porção semanal
18:00 Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
18:15 Shabsi Alpern
Histórias chassídicas
18:30 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. 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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O Rebe escreve sobre...
ANIVERSÁRIO
Saudações e Bênçãos:
Como periodicamente peço aos nossos amigos em comum informações sobre
você e sua família, fiquei contente ao saber do seu recente aniversário.
Sem dúvida você sabe que os chassidim observam costumes especiais em relação a aniversários, que refletem a importância dessa data na vida judaica.
Em geral, eles abrangem três itens: 1) uma Aliyah (ser chamado à Torá) no
Shabat precedente, se possível; 2) estudo adicional de Torá no próprio dia do
aniversário; 3) uma doação extra para tsedacá (caridade) se cair em um dia de
semana, ou após, se ocorrer no Shabat.
Desnecessário dizer que os costumes judaicos são significativos em diversas
maneiras. Teríamos de nos alongar muito para mencionar mais de um aspecto
a respeito de cada um dos três costumes acima.
A Aliyah à Torá, no Shabat precedente, que é a preparação para o aniversário,
enfatiza que a cada ano o judeu sobe a um nível espiritual mais alto. Isso é indicado também pela palavra Aliyah (“subindo”). E, embora o termo também se
refira à ascensão física de subir à Bimá (plataforma elevada onde é lida a Torá,
que fica em um nível mais alto que o chão da sinagoga), seu verdadeiro significado é o aspecto espiritual. Na verdade, é exatamente por causa da elevação
espiritual (obtida por meio da leitura e estudo de Torá) que a Bimah fica em um
plano superior.
A importância particular do aniversário é esta: uma pessoa, é claro, cresce física
e mentalmente de um dia para o outro e ano após ano, portanto, em alguns
aspectos, hoje ela não é exatamente como era no dia anterior. Certamente na
esfera espiritual o significado do aniversário é provocar uma mudança essencial
(não apenas superficial), pois naquele dia sua Mazel (sorte) é renovada.
Isso significa, como expressa a Guemará, que a “mazelayu chozi”, a “raiz” da
alma, permanece agregada à sua Fonte no Alto, enquanto somente uma extensão da alma, por assim dizer, desce ao corpo e o vitaliza. Pois, obviamente,
a alma que é eterna e parte da “verdadeira Divindade” não poderia estar “totalmente confinada” no corpo, porque o próprio D’us não poderia ser confinado
dentro do mundo que Ele criou. E assim como D’us está tanto no mundo como
além dele, assim também é no que diz respeito à alma e ao corpo.
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Logo, quando chega o aniversário,
espera-se que o judeu ascenda a
um nível mais elevado de maneira essencial, ou seja, fortalecendo
a própria raiz da alma, quando, na
verdade, a mudança é sentida também no aspecto “inferior” da alma que vitaliza o corpo físico. Essa mudança
somente pode ser atingida por intermédio da Torá, que é “nossa própria vida e
a duração dos nossos dias”.
A segunda observância – um aumento no estudo de Torá – segue a primeira,
porém de maneira mais tangível, ou seja, o estudo de Torá com entendimento
e compreensão, de forma a permear a mente e refletir-se na verdadeira experiência da vida diária.
O terceiro item – doar para tsedacá – significa doar a si próprio, de corpo e alma.
Como uma pessoa consiste tanto de corpo quanto de alma, seu crescimento e
avanço precisam abranger tanto o espiritual como o físico. Se a Aliyah e o estudo de Torá refletem o espiritual, doar para tsedacá reflete o físico e material, ou
seja, o suor e o esforço para ganhar dinheiro, que então é convertido em algo
espiritual e sagrado, pois é dedicado a uma causa sagrada, como é indicado
pelo termo “tsedacá”.
Tendo sido informado pelos nossos amigos sobre os seus consistentes progressos, tanto espirituais quanto materiais (em questões de tsedacá), resta-me
apenas expressar a esperança de que, a partir do seu recente aniversário, você
continue fazendo isso com inspiração e alegria ainda maiores, e que o progresso seja evidente tanto em qualidade como em quantidade.
Com bênçãos,

Trecho da correspondência do Rebe
25 de Cheshvan, 5735 (1974)
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18

Shacharit 9h30
Minchá 17h40
Término 18h20

24

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h40

25

1º dia de Chol Hamoêd

Veten Berachá à noite

4

11

2º dia de Pêssach

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

10 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50

3 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

25 ADAR II

28

17 NISSAN

17

10

3

27

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h05

18 ADAR II

SEGUNDA

16 NISSAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

9 NISSAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h50

2 NISSAN

Shacharit 8h05
Minchá 18h

24 ADAR II

Shacharit 8h05
Minchá 18h05

17 ADAR II

DOMINGO

19

12

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h40

5

29

26

2º dia de Chol Hamoêd

18 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Farbrenguen

Aniversário do Rebe
Tehilim 115

11 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50

4 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

26 ADAR II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h05

19 ADAR II

TERÇA

ABRIL 2016

20

13

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h40

6

30

27

3º dia de Chol Hamoêd

19 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

12 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50

Chá da Tarde 14h45

5 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Chá da Tarde 14h45

27 ADAR II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h05

Chá da Tarde 14h45

20 ADAR II

QUARTA

14

21
Shacharit 6h30/7h45
Eruv Tavshilin
Velas às 17h22
Minchá 17h40

28

4º dia de Chol Hamoêd

20 NISSAN

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

7

31

Busca do chamets à noite

13 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50

6 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

28 ADAR II

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h05

21 ADAR II

QUINTA

Shacharit 9h30
Velas até 17h22
Minchá e Cabalat
Shabat 17h40

7º dia de Pêssach

21 NISSAN

29

22

Shacharit 9h30
Yizcor 11h
Minchá 16h
Seudat Mashiach 16h15
Término 18h16

16

9

23

30

Último dia de Pêssach

22 NISSAN

Shacharit 9h30
Minchá 17h10
Velas após 18h21
Início de Sefirat
Haômer

Morid Hatal no Mussaf
2º seder à noite

Jejum dos Primogênitos
Comer chamêts até 10h11
Queimar até 11h08 / 1º seder à noite

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h27
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

15 NISSAN
1º dia de Pêssach

14 NISSAN

15

Shacharit 9h30
Minchá 17h20
Término 18h27

Shabat Hagadol
Parashá Metsorá

8 NISSAN

Shacharit 9h30
Minchá 17h25
Término 18h33

Véspera de Pêssach

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h33
Minchá e Cabalat
Shabat 17h50

7 NISSAN

8

2
Parashá Tazria / Hachôdesh

Rosh Chôdesh

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Término 18h40

Abençoamos o mês de Nissan

Tehilim
Parashá Shemni / Pará

23 ADAR II

Véspera de Rosh Chôdesh

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h40
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

JU

SÁBADO

1 NISSAN

1

e

ANO DE UNIÃO

29 ADAR II

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h46
Minchá e Cabalat
Shabat 18h05

22 ADAR II
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