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NOSSO LEGADO
Já sofremos constantes ameaças à nossa liberdade no passado, e por incontáveis vezes fomos ameaçados de extinção. Hoje não é diferente. O velho ódio e antissemitismo muda a embalagem, mas não esconde suas intenções.
Hoje aumentam os registros de sinagogas vandalizadas, lápides profanadas e ataques terroristas. O movimento
BDS de boicote a Israel promove o ódio e o isolamento de Israel – leia-se judestaques da edição
deus – sem trégua.
Uma pesquisa entre estudantes judeus americanos aponta que três quartos
11 DE NISSAN
Viagem inédita ao Rebe
dos entrevistados já sofreram algum tipo de agressão simplesmente por sePágs. 8 a 10
rem judeus. Enquanto isso, o exército israelense, além de combater atentados
O DÓLAR DO REBE...
contra seus cidadãos, de proteger suas fronteiras e lutar contra o terrorismo,
25 ANOS DEPOIS
como se não bastasse, trava uma batalha desmantelando túneis que invadem
Por Rabino Dani Eskinazi
Pág 11
seu território.
Qual a posição de Chabad sobre servir ao Tsahal, o exército de Israel? Essa
49 COMBINAÇÕES
foi a pergunta feita ao Rebe há 36 anos. Não escondemos nossos temores,
Os números de nossa alma
Págs. 12 e 13
nem fechamos nossos olhos ao ódio infundado, à falta de justiça, de ética ou
moral. Mas temos muitos meios para contribuir com a segurança de nosso
O PRESENTE...
Que
toda criança merece
povo! A sabedoria do Rebe fornece a resposta: somos todos judeus, somos
Pág 22
todos Israel. Págs 30 e 31
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sempre a seu lado

A

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

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

Lar Global
Falar do mundo como uma aldeia global já saiu de moda. Mas enxergá-lo como um
lar global é uma novidade. O Judaísmo tem ensinado durante milhares de anos que o
mundo está em processo de se tornar um lar único, grandioso, para D’us.
Ele o criou com um propósito: transformá-lo numa “morada” para Si mesmo. Todos
sabemos que lar é o local onde nos sentimos totalmente confortáveis, à vontade, onde
podemos ser nós mesmos sem ter de esconder nada. Com a vinda de Mashiach, o
mundo será a casa de D’us. A Divindade não terá mais de ser oculta para um mundo
que é incapaz de apreciá-la. Tudo que existe nele serão receptores adequados a essa
Divindade, e D’us conseguirá “ser Ele Mesmo”, por assim dizer, no mundo da Redenção.
Somos os empreiteiros, os construtores, os eletricistas e os pedreiros do lar de D’us.
Somos seus encanadores, azulejistas e marceneiros. Mas Ele é o proprietário e toma as
decisões finais.
As 613 mitsvot que nos deu são nossas ferramentas, materiais, suprimentos e instruções. Algumas são necessárias para o alicerce e outras para os detalhes de acabamento, mas estão todas no projeto original.
Após milhares de anos trabalhando nessa grandiosa obra, finalmente ela está completa. Estamos no limiar da Redenção e precisamos apenas abrir a porta e entrar. Mas,
alguns perguntam, como podemos dizer que tudo está completo enquanto o mal em
todas as suas formas ainda existe no mundo?
A filosofia chassídica explica que o bem é cumulativo, ao passo que o mal não tem
substância permanente. Bondade e santidade são eternas. Portanto, quando alguém
cumpre uma mitsvá, ela é eterna.
O mal nada mais é que uma ocultação da Divindade. Portanto, quando uma pessoa foi
punida pelo seu erro, ou quando se arrepende, o mal deixa de existir.
Considerar, mais uma vez, o exemplo de uma construção torna mais fácil entender a
natureza temporária do mal quando comparada à permanência do bem. Se um tijolo
não é colocado no nível, ou um cano é mal instalado, o erro é corrigido, o “mal” deixa
de existir, e a correção permanece.
Como o bem é eterno, todo o bem acumulado de todas as gerações passadas ainda
existe. E é por isso que agora, embora as aparências possam indicar que nossa geração
não é merecedora, logo teremos o privilégio de abrir a porta e entrar na nova era da
Redenção.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
BC NEWS
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!
CABALAT SHABAT
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H30*

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH
w Liane Susyn e filhos (Yahrtzeit do marido e pai,
Mordechai Leib ben Yoshua)

w Homens, mulheres e crianças estão
convidados a participar.
w Todos são bem-vindos,
independentemente de afiliação,
conhecimento ou nível de observância.
w Anunciamos as páginas com frequência.
w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.
w Bufê de kidush oferecido após os serviços.
w Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o
quanto vai gostar!

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.

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

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

* dia 6/5 às 17h35
dia 27/5 às 17h25

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

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 – 17h30*

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h30*
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
Pirkê Avot – 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 1 a 6 de maio - 17h35
De 22 a 31 de maio - 17h25
** Veja o horário das velas no verso deste informativo
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Você também pode assistir à
série de vídeo Torá Viva Online
em www.chabad.org/626747
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projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

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

Shalom Ubrachot,
A melhor parte do nosso Projeto Lev
(“Coração”) são seus participantes,
a nossa família. De um lado temos
os voluntários, anjos de D’us enviados para realizarem o Seu santo trabalho. E de outro, os visitados, que
têm a sorte de receber uma vez por semana a visita de
dois anjos. Quero abrir uma janela de um incrível pedaço de vida compartilhado pela nossa visitada, a querida
Hana. Ainda hoje ela é muito positiva, adora cantar, brinca com todos com seu humor e agradece pela sua vida
repleta de milagres. Sua história nos ensina que a vida é
um imenso, abençoado e maravilhoso milagre.
Obrigada, Hashem!
Yael Alpern – diretora

DEPOIMENTO DE UMA VISITADA
Nasci na Polônia, em 1922, em
Dambie. Tinha dez anos quando nossa família foi morar em
Lodz, onde cresci e estudei até
quase meus 16 anos, e então
teve início a Segunda Guerra Mundial. Os alemães nos
expulsaram de nossa casa e
nos mandaram para o Gueto
Litzmansíadt. Para sobreviver,
consegui um serviço em uma
fábrica de chapéus, sem direito a salário, em troca de uma
porção diária de sopa e lá permaneci por quatro anos.
Meus irmãos também trabalhavam em troca de comida,
mas alguns pereceram, assim como meus pais.
Então chegou a notícia de que o gueto seria libertado. Fomos colocados no vagão de um trem para transporte de
animais. Viajamos por três dias sem água, comida ou banheiro, até chegarmos ao destino: Auschwitz. A seleção dos
que iriam imediatamente para o crematório ocorria logo

ao sair do vagão. Andávamos enfileirados até uma grande
sala para tomar banho e rasparem nossos cabelos e, em
seguida, nos conduziram a um quarto de beliches onde
dormiríamos. Todas as noites nos acordavam no meio da
madrugada, e éramos levados ao pátio sem agasalho e
sem sapatos para a contagem de pessoas. Nosso desjejum
era uma caneca de café para ser compartilhada por cinco
de nós. A cada dia ficávamos mais fracos e doentes.
Após seis meses fomos transferidos para um local que
servia de moradia para os oficiais alemães. Recebemos
roupas listradas e fomos levados para cavar uma mina de
sal, a 830 metros de profundidade, usada como depósito ao armamento alemão. Então fomos levados a pé até
Bergen-Belsen, o pior lugar ao longo desses seis anos. Tínhamos que dormir no chão, e a única maneira de nos
mantermos aquecidos era colocando sacos de cimento
embaixo da roupa. Perdi mais uma irmã, a última sobrevivente de minha família. Sem nada para comer e beber, tive
febre tifoide e cheguei a pesar 28 quilos.
A guerra acabou e os soldados americanos montaram um
acampamento para tratar os sobreviventes. Eu já estava
inconsciente, mas soube que fui levada para a Suécia pela
Cruz Vermelha para tratamento médico. Lentamente recuperei a saúde física e mental e reaprendi a viver em
sociedade. Tenho sempre a lembrança das imagens que vi
e da dor de ter de enterrar eu mesma os meus pais.
Hana Júrica

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
Voluntários:
10/5 Tony Levy
16/5 Meryam Israel
21/5 Micky Helcer

Visitados:
5/5 Faygla Edelstein
9/5 Rivka Braumann
15/5 Fortunée Tawil
27/5 Sarah Schwartzman

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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aconteceu
CHÁ DA TARDE
Engraçado e inspirador o filme assistido dia 6 de abril,
contracenado por Robert de Niro e Anne Hathaway: “Um
Senhor Estagiário”. Uma lição de que experiência nunca
é demais, e jovens podem aprender e muito com os mais
velhos.

Roupas confortáveis, espírito jovem e hora de descontrair com a professora Thaís Ravanelli, especializada em
atividade física sênior. Dia 13 de abril o grupo aderiu aos
exercícios de alongamento e à coordenação de movimentos; estimulantes essenciais! Com Pêssach já chegando, o
grupo de senhoras aproveitou as receitas deliciosas e práticas ministradas por Chana Alpern. Não faltaram pitadas
sobre a festa e dicas de como celebrá-la sem estresse e
feliz.
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 vanessakrosenbaum@chabad.org.br

MITSVÁ DA MICVE
Um grupo de vinte e sete alunas do Peretz, acompanhadas pelas mães, visitaram o Beit Chabad no dia 6 de
abril, em um programa agendado pela coordenadora do
programa de Bat Mitsvá da escola, Simone Benzinsky
Lermann, juntamente com as morot Regina Karlik (Régis) e Renata Gildin.
Como acontece todos os anos, Ester Dayan recebeu-as
com muito carinho e deu uma palestra abordando o ritual do micve, uma mitsvá tão essencial a toda mulher
judia casada, cujo cumprimento é uma fonte de bênçãos
para toda a família. Após ouvirem atentamente explicações sobre a origem e significado desse mandamento
que serve de alicerce ao lar judaico, todas fizeram um
tour pelo micvê neste ano tão singular de seu Bat Mitsvá.

Obrigada pela recepção, carinho e cuidado que tiveram com o
nosso grupo. As mães adoraram, e saiba que você, Ester, fez a diferença. Algumas pretendem experimentar esse ritual judaico tão importante para o Shalom Bait! Kol tuv!
Simone Benzinsky Lermann
6
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CTEEN
PAIS E FILHOS RADICAIS!
Após o eletrizante rafting e estimulando as atividades de integração entre pais e seus filhos, dessa vez todos
subiram em Segways. Acompanhados
pelo coordenador do CTeen para meninos, R. David Lancry, a turma partiu
para as manobras radicais com toda a
coragem. Após algumas divertidas voltas todos concluíram o circuito satisfeitos com o melhor do programa: compartilhar unidos esses momentos tão
especiais. Novas aventuras prometem
atrair pais com espírito jovem. Aguardem... aí vem nova programação!

OFICINA DE OZNEI HAMAN
Mariana Lancry, coordenadora do CTeen Meninas, promoveu uma aula
dia 22 de março, em preparação a Purim, abordando o significado da
festa e o que fazer para
celebrá-la. Logo após a
aula, as meninas modelaram a massa confeccionando Oznei Haman. Podiam escolher entre os deliciosos recheios disponíveis: doce de leite, chocolate, geleia, marshmallow,
granulado e crocante. Foi muito divertido fazer tantas misturas de
sabores. Cada uma levou seus biscoitos para assar em casa. Após
o momento de culinária, teve início a Amiga Secreta. Cada uma
trouxe um mishloach manot e após ser sorteada com o nome de
sua amiga secreta, as demais participantes tinham que adivinhar
quem ela havia tirado. A noite foi muito divertida, um aquecimento para a festa que seria celebrada no dia seguinte, com a leitura
da meguilá e uma explosão de mitsvot, alegria e fantasias.

BC NEWS
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aconteceu

O poder de nosso Rebe
transcende o tempo, as gerações, os lugares e a razão.
Agradeço aos rabinos Eliahu e
Yossi por tornar essa verdade
tão concreta.
Daniel Szor

Parte do grupo na chegada ao aeroporto de Nova York. Ao lado, foto oficial da
turma em frente ao “770”, sede mundial
do Movimento Chabad Lubavitch na Av.
Eastern Parkway, 770

11 DE NISSAN

VIAGEM INÉDITA EM COMEMORAÇÃO
AO ANIVERSÁRIO DO REBE

O
No WLCC, painel que mostra a conexão com o Brasil onde ‘202’ indica os
três últimos dígitos da linha telefônica
do Beit Chabad Central que recebia as
transmissões de NY em tempo real

8

s Rabinos Yossi Alpern e Eliahu Stiefelmann organizaram uma viagem
inédita a Nova York de 18 a 21 de abril, com programação intensa neste
ano marcado pela celebração de Hak’hel e do 114º aniversário do Rebe.
Após a chegada, as 23 pessoas do grupo reuniram-se no 770 para a reza de Shacharit. Um tour do World Lubavitch Comunication Center mostrou como as mensagens e farbrengens do Rebe eram transmitidos por telefone a diversos países,
incluindo o Brasil. À noite participaram de um jantar seguido de farbrenguen organizado na sede do Shluchim Office, onde todos tiveram a oportunidade de escutar
o Rabino David Azulay, da Congregação Monte Sinai, seguido do Rabino Pinchas
Margolis, Diretor do Cheder do Ohel em Long Island.
No dia seguinte, o grupo partiu para o Ohel onde reuniu-se em uma sala reservada
para estudos, Shacharit e onde escreveram o Pan (carta com pedidos de berachot)
para em seguida ser depositada no Ohel, local de descanso do Rebe ao lado de
seu sogro.
Durante um brunch caprichado Rabino Moshe Herson, reitor da yeshivá de Morristown (brasileiro de origem), e Rabino Moshe Kotlarsky, vice-presidente do Merkos
L’Inyonei Chinuch, braço educacional do movimento Chabad, dirigiram algumas
palavras ao pessoal.

BC NEWS
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Dois momentos de grande honra: Julio Spritzer enrola a Torá, e Alexandre Rabinovitsch carrega a Torá
na sinagoga do 770, onde o grupo rezou e se emocionou

A sala de yechidut no 770 foi o local visitado à tarde. Nela o Rebe recebia
pessoas para uma audiência particular. O museu / biblioteca Agudas Chassidei Chabad fez parte da agenda, onde havia uma exposição especial em
celebração aos 150 anos do Tsemach Tsedek.
A reza de Minchá foi realizada na residência do Rebe com a ilustre presença do secretário do Rebe, Rabino Yehuda Krinsky, que relatou fatos interessantes ocorridos durante seus anos ao lado do Rebe. Visita à fábrica
de matsá e a Yeshivah Experience, com estudo do Talmud sobre Pêssach,
orientado por Mendi Alpern, fizeram parte da programação, que terminou
com jantar no restaurante Basil. A noite culminou com um inesperado farbrenguen.
Na manhã seguinte, dia da despedida. Após o estudo de chassidut, seguido de Shacharit, no 770, todos compartilharam o café da manhã e tiveram o dia
livre. Ao final da tarde, o translado ao aeroporto marcou o fim da jornada espiritual:
uma experiência inesquecível e marcante.
Grupo visita a casa do Rebe, onde rezaram Minchá. Abaixo, na biblioteca

Abaixo, surpreendente encontro com o
secretário do Rebe, R. Yehuda Krinsky
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É a segunda vez que visito o
Ohel. Na primeira, há 28 anos,
não dei o devido valor. A experiência desta viagem foi uma oportunidade de ouro para mim, que
pude vivenciar os ensinamentos
e farbrengens com os rabinos do
Beit Chabad in loco. Uma dose a
ser repetida.
Julio Spritzer
Grupo reza em conjunto no Ohel, em momento único

A viagem para Nova York foi bem legal. A gente fez coisas que normalmente eu não faria. Minha parte favorita foi
o Ohel, onde dava para escrever para o
Rebe. E os cookies estavam muito gostosos. Obrigado, rabinos, por essa oportunidade.
Daniel Wajsbrot
Momentos de introspecção junto ao túmulo
do Rebe: Sara Orensztejn ao lado de Ruth
Byrne no setor das mulheres, e Beni Szor

66 MITSVÁ TANKS DESFILARAM EM
NOVA YORK EM HONRA AOS
66 ANOS DE LIDERANÇA DO REBE
Em honra à data de Yud Alef Nissan, que marca o
114º aniversário do Rebe, 66 Mitzvah Tanks desfilaram pelas ruas de Nova York. Após seguirem juntos
até Manhattan chamando a atenção da população,
espalharam-se por diversos bairros incentivando a
celebração de Pêssach neste ano de Hak’hel. Além
de colocarem Tefilin em milhares de judeus, distribuíram matsot e levaram a mensagem do Rebe
para que todos os judeus, indiscriminadamente, se
unam no cumprimento da Torá e mitsvot.
10
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CENAS
Indescritível a emoção que senti quando meu filho me mostrou
aquela nota de um dólar na qual eu
havia escrito há um quarto de século
Por Rabino Daniel Eskinazi

UM DÓLAR 25 ANOS DEPOIS

Avi Eskinazi ao lado de Gabriel (Haviv Aharon) Illoz e Dov Ber, que
identificou o dólar (em detalhe no alto da página). Na foto à direita, R.
Daniel Eskinazi

Gabriel Illoz cresceu no Brasil em um lar não religioso, mas acabou optando por cursar a escola Yemin Orde,
de ensino religioso para estudantes brasileiros em Israel.
Ao retornar ao Brasil, em 2013, começou a estudar no Beit
Chabad Central com o Rabino Eliahu Steifelmann. Este
logo percebeu o crescimento espiritual e entusiasmo do
seu aluno pelo estudo da Torá e encorajou-o a ir para uma
Yeshivá. Foi assim que Gabriel matriculou-se na Yeshivá
Tiferet Bachurim de Morristown, NJ.
Verão veio e verão se foi, e Gabriel, na época chamado Haviv Aharon, permanece até hoje na Yeshivá. Na véspera
de Rosh Chodesh Kislêv, Dov Ber Immanuel, um sheliach da Yeshivá de Tiferet Ohr Elchonon de Los Angeles,
aproximou-se de Haviv balançando uma nota de um dólar
e disse-lhe: “Esta nota tem seu sobrenome ’Illoz’ escrito
nela. Está vendo?”
Haviv ergueu a cabeça e apanhou o dólar. Entusiasmado
e ao mesmo tempo confuso, leu “Recebido do Rebe em
Lag Baomer 1990, e endereçada a Rachel Illoz”. “Essa é a
minha avó!” exclamou, “Onde você conseguiu isto?”
“Recebi de troco em uma loja,” Dov Ber respondeu.
Haviv resolveu ir atrás para esclarecer a questão. Enviou

uma foto da nota aos seus pais,
mas eles disseram que não tinham conhecimento sobre detalhes para ajudar. Mesmo assim,
o pai de Haviv encaminhou o assunto a seus dois irmãos, um dos
quais costuma viajar comigo para
Nova York a cada ano. Quando
Haviv falou com seu tio, este lhe
disse: “Eu não recebi esse dólar do Rebe, mas não tenho
dúvidas de que se trata de um presente para você de sua
avó. Guarde-o bem enquanto vou pesquisar melhor.”
Alguns dias se passaram quando meu filho Avi, que estuda na Yeshivá Tomchei Temimim de Morristown, aproximou-se de Haviv e pediu-lhe para dar uma olhada na nota
de um dólar.
“Eu reconheço esta letra”, disse Avi. “Posso tirar uma foto
e enviá-la para o meu pai?”
Quando vi a imagem, respondi-lhe: “Eu que escrevi isso.
Sua avó foi quem recebeu esse dólar do Rebe em nome
de Rachel Illoz!”
A avó de Haviv (já falecida) encontrava-se doente na época. Então, minha mãe, que era uma amiga bem próxima
de Rachel Illoz, ao visitar-me em Crown Heights, onde eu
morava à época, resolveu dar a nota recebida das mãos
do Rebe na Fila do Dólar para a sua amiga. Pediu-me que
marcasse nela a data em que a recebeu e o nome a quem
seria destinada: Rachel Illoz, antes de entregar-lhe a nota.
Vinte e cinco anos se passaram para que a nota chegasse
às mãos do neto, Haviv Aharon, de 20 anos, baal teshuvá
e aluno da Yeshivá em Morristown.
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.
BC NEWS
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contagem do ômer

SETE ATRIBUTOS EMOCIONAIS

QUAL A RAZÃO?
Agora mais do que nunca, pessoas de todas as esferas da
vida estão buscando um sentido e um propósito. Algumas
procuram respostas na meditação. Outras voltam-se para
livros de autoajuda, terapia, religião, yoga, programas de
doze estágios e filosofias modernas. Muitas pessoas, entretanto, não se dão conta de que a mais antiga - portanto
testada mais vezes - resposta nos foi dada há 3.328 anos
no Monte Sinai. É a Torá.

A OUTORGA DA TORÁ
Torá significa instrução. A Torá e suas histórias são, em sua
essência, a história de nossa vida, um plano espiritual que
ilumina as camadas e dimensões de nossa psique e alma.
Cada evento nela reflete um outro aspecto de nossa personalidade interior. Por intermédio de suas mitsvot e mandamentos, a Torá ensina como nos atualizarmos conforme a
intenção de D’us ao nos criar. Decifrando o código da Torá,
desvendamos sua mensagem pessoal a cada um de nós.

EM CADA PALAVRA DA TORÁ HÁ UM SIGNIFICADO PROFUNDO, PESSOAL E ESPIRITUAL.
O processo de receber a Torá no Sinai começou, na verdade, quarenta e nove dias antes, com o Êxodo do Egito.
Esse período é tradicionalmente chamado de “Sefirat Haômer”, que significa contagem do ômer. Qual é o sentido da
12

contagem e como isso se relaciona com a antecipação e os
preparativos para receber a Torá?
Qual é a sua relevância para nós hoje e como se aplica à exploração das dimensões mais recônditas de nossa alma? A
resposta está em um entendimento mais profundo do êxodo da nação judaica do Egito. A palavra “mitzrayim” (Egito, em hebraico) significa limites e fronteiras, e representa
todas as formas de conformidade e definição que restringem, inibem ou tolhem nosso livre movimento e expressão. Dessa maneira, a saída do Egito simboliza liberdade
das amarras. Após deixarem o Egito, os judeus passaram
os próximos quarenta e nove dias no deserto, preparando-se espiritualmente para a mais monumental experiência
de todos os tempos: a outorga da Torá a Moshê e ao povo
judeu no Monte Sinai.

49 DIAS
Esse período foi de intenso aperfeiçoamento de caráter.
Por quarenta e nove dias os judeus ascenderam um degrau
por vez, uma escada emocional em direção a uma pureza mais elevada. Esse período de refinamento de caráter
tem tanta relevância em nossa vida hoje como teve há 3
mil anos. Da mesma forma que éramos escravos no Egito,
podemos também ser escravos de nossas personalidades,
dirigidos por forças sobre as quais frequentemente senti-
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A partir da segunda noite de Pêssach, inicia-se
a contagem do ômer até a festa de Shavuot
mos não ter controle algum. Os quarenta e nove dias da
Sefirá nos ensinam como recobrar o controle de nossas
emoções, mostrando-nos como refinar nosso caráter, passo a passo, com base nas verdades eternas da Torá.
Após esses quarenta e nove dias, chegamos ao quinquagésimo dia, Matan Torá (a outorga da Torá), tendo conseguido
plena renovação interior pelo mérito de ter avaliado e desenvolvido cada um dos quarenta e nove atributos. Qual é
o significado do quinquagésimo dia de Matan Torá? Nessa
data celebramos a Festa de Shavuot. Após termos consumado tudo que pudemos pela nossa própria iniciativa, somos merecedores de receber um presente (Matan) do Altíssimo, que não poderíamos ter atingido com nossas limitadas faculdades. Recebemos essa habilidade não apenas
para sermos seres humanos aperfeiçoados que refinaram
todas suas características pessoais, mas seres humanos divinos, capazes de se expressar acima e além das definições
e limitações de nosso ser. A contagem da Sefirá que se seguiu ao êxodo do Egito é um processo que devemos recriar
continuamente em nossa vida, para que possamos atingir
verdadeira liberdade pessoal.

Cada dia da sefirá ilumina uma das quarenta e nove emoções; a energia de cada dia consiste em examinar e aperfeiçoar sua emoção correspondente. Após purificar e aperfeiçoar todas as quarenta e nove dimensões, estamos totalmente preparados para matan Torá, pois agora estamos
em sincronia com os quarenta e nove atributos Divinos a
partir dos quais os atributos humanos evoluem. Eis uma
descrição dos sete atributos emocionais, que em várias
combinações constituem as quarenta e nove qualidades a
ser examinadas e desenvolvidas durante esse período.

UM ESTÁGIO PARA O APERFEIÇOAMENTO
PESSOAL

O período de 49 dias da sefirá é contado em dias e semanas. Cada semana é representada por um aspecto daquele
atributo. Como uma emoção plenamente funcional é pluridimensional, inclui dentro de si uma mistura de todos os
sete atributos. Por exemplo: A primeira semana da sefirá é
dedicada a CHESED – o atributo da bondade. No primeiro
dia da primeira semana lidamos com chesed she’b’chesed
– o aspecto da bondade em si mesma. No segundo dia da
primeira semana nos concentramos em GUEVURÁ she
beChesed - o aspecto da restrição em bondade. No terceiro dia da primeira semana, o foco está em TIFERET she
beChesed - a harmonia da bondade, e assim ocorre com
todos os sete dias da semana.
Essa análise diária lhe dará a habilidade de recuar e olhar
objetivamente às suas emoções subjetivas. Observar seus
pontos fortes e fracos, por sua vez, possibilitará aplicar-se a
desenvolver e aperfeiçoar aqueles sentimentos, enquanto
você caminha em direção à maturidade emocional e espiritual.

A palavra hebraica “sefirá” tem várias definições. O famoso
cabalista RaMak (R. Moshê Kordevero, 1570) na sua monumental obra “O Pardes”, escreve que sefirá quer dizer tanto
“mispar”, significando número, e “sipur”, como em “contar uma história”. Uma terceira raiz de “sefirá” é sapir, uma
pedra de safira, um cristal translúcido que irradia brilho. A
contagem da Sefirá ilumina os diferentes aspectos de nossa vida emocional e nos conta uma história - a história de
nossas almas. O espectro da experiência humana divide-se
em sete emoções e qualidades, conhecidas no plural como sefirot. Cada uma dessas sete qualidades, por sua vez,
subdivide-se em sete, perfazendo o total de quarenta e nove. Cada dia no tempo tem vida própria, um fluxo ímpar de
energia, esperando para ser conduzida até cada uma das
fibras do ser humano.

OS SETE ATRIBUTOS EMOCIONAIS

CHESED: bondade, benevolência.
GUEVURÁ: justiça, disciplina, moderação,
reverência.
TIFERET: beleza e harmonia; compaixão.
NETZACH: resistência; firmeza; ambição.
HOD: humildade, esplendor.
YESOD: vínculo, princípio.
MALCHUT: nobreza, soberania, liderança.
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pêssach sheni
Em 14 de Iyar, este ano 22 de Maio, celebramos Pêssach Sheni. Entenda por quê.

UMA RECLAMAÇÃO JUSTA
Havia pessoas ritualmente impuras… e dessa
forma não podiam levar a oferenda de Pêssach
naquele dia. Elas aproximaram-se de Moshê…
“Por que devemos ser privados de levar a oferenda a D’us?”

E D’us dirigiu-se a Moshê, dizendo:
“Um homem entre vós, e nas futuras gerações,
que estará impuro do contato com os mortos, ou
em uma estrada distante da vossa, deverá observar um Pêssach para D’us no décimo quarto
dia do segundo mês…”
Bamidbar 9:1-11

Por Yanki Tauber

N

ossos Sábios afirmam que os versículos acima
aparecem na Torá fora do contexto cronológico.
Descrevem um evento que ocorreu no mês de
Nissan no ano 2449 após a Criação (1312 AEC), porém na
Torá eles vêm depois de uma descrição do censo feito um
mês depois, em Iyar daquele ano.
Por que a Torá não relata esses eventos na ordem em que
ocorreram? Nossos Sábios dizem que é para não começar
o Livro de Bamidbar com algo que é “uma desgraça para
Israel, pois nos quarenta anos em que o povo judeu esteve
no deserto, essa foi a única oferenda de Pêssach que eles
levaram”.
Mas por que isso deveria ser considerado uma desgraça?
O motivo pelo qual os judeus não levaram outra oferenda
de Pêssach (korban Pêssach) até entrarem na Terra de Israel foi porque D’us não lhes permitiu fazê-lo. D’us tinha
instruído que a oferenda anual de Pêssach deveria ser observada somente “quando entrarem na terra que D’us dará
a vocês”.
Os dois primeiros Pessachim – o primeiro observado no
Egito, e aquele observado no deserto no ano seguinte –
foram exceções a essa regra, especificamente ordenadas
por D’us. Então sobre qual deficiência no comportamento
deles os Sábios estão se referindo?
A resposta está na própria história do “Segundo Pêssach.”
Um grupo de judeus encontrava-se em um estado que, por
decreto Divino, os absolvia do dever de oferecer o korban
14

Pêssach. Porém eles se recusaram a concordar com isso.
Não aceitaram que essa via do seu relacionamento com
D’us lhes fosse fechada. E sua súplica e pedidos apaixonados “Por que devemos ser privados?” – fez D’us mudar de
ideia e estabelecer uma nova instituição, o “Segundo Pêssach” (Pêssach Sheni) para lhes permitir, e a todos que se
encontrem em uma situação semelhante nas futuras gerações, oferecer o sacrifício de Pêssach.
Nisso está baseada a “desgraça” dos 38 anos sem Pêssach
no Deserto do Sinai. Por que o povo judeu se reconciliou
com o decreto Divino? Por que eles aceitaram esse vácuo
em seu relacionamento com D’us? Por que não exigiram
a oportunidade de servir-Lhe na maneira plena e perfeita
que as mitsvot da Torá descrevem?
Durante mais de 1.900 anos nossos Pessachim têm sido
incompletos. Comemos a matsá e as ervas amargas, bebemos os Quatro Copos de vinho, fazemos e respondemos
as Quatro Perguntas, mas o coração e a essência do serviço
de Pêssach, o corban Pêssach, está ausente da nossa mesa
do Seder. Pois D’us escondeu Sua face de nós, removeu o
Beit Hamicdash, o trono da Sua presença manifesta nesta
terra física, de nosso meio. A lição do nono capítulo “mal
colocado” de Bamidbar é clara: D’us deseja e espera de nós
que nos recusemos a nos reconciliar com o decreto da galut, que abalemos os portões do Céu com o grito, o apelo e
a demanda: “Por que devemos ser privados?”.
Baseado em um discurso do Rebe 5741 (1981)
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Quando você se sente esgotado,
DE ONDE TIRA ENERGIA?

Quando encontra-se preso
à rotina,

COMO VOCÊ AVANÇA EM SEUS
OBJETIVOS DE VIDA?

Serão abordados no curso:
- MANTER A CLAREZA

- QUALIDADES DE UM LÍDER
- COMPROMISSO E SACRIFÍCIOS
- LIDAR COM ERROS
- SIMPLICIDADE
- UM ENCONTRO COM O DESTINO

FORÇA
SUPERAÇÃO
Lições de caráter extraídas de episódios de nossos Profetas

UM NOVO CURSO DE SEIS SEMANAS DO JLI

Matricule-se no www.myJLI.com
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Ministrado por R. Avraham Steinmetz
INÍCIO NA 2ª QUINZENA DE MAIO
Turmas noturnas às segundas e terças-feiras
no Banco Daycoval
Turma diurna às quintas-feiras
no Beit Chabad Central

Mais informações:
3081-3081 / 98315-8770 com Sarah
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

Novidade Na Sexta-Feira
Toda sexta-feira, na despedida das famílias, o Projeto
Felicidade entrega uma sacola com diversos presentes e
guloseimas. Este ano, aproveitando os tecidos recebidos

depoimento
Olá! Eu gostaria de falar um pouco sobre mim,
sobre a experiência de lutar e vencer a batalha contra o câncer. Tenho vinte anos, e quando participei do
Projeto Felicidade eu tinha uns treze, estava no começo dos longos seis anos de tratamento. Aos quinze, após estar em remissão da doença, tive uma recaída precoce, o que me levou a fazer mais três anos de
quimioterapia, mas nem por isso desisti. Minha vida é
um milagre, pois ela foi entregue totalmente a D’us,
que nos permite passar por grandes adversidades,
mas vencer. Foram muitas experiências, umas não tão
boas, mas outras que nunca mais esquecerei, como foi
ter conhecido o Projeto Felicidade. Hoje estou curada, estudando Psicologia e trabalhando na área da
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como doação, elas foram confeccionadas na oficina de
costura do Projeto. O resultado foi maravilhoso, e todos
os presenteados adoraram a iniciativa.

Franciele e sua
mãe no Parque
da Xuxa

saúde, com
muitos sonhos ainda a
realizar. Deixo aqui meu
depoimento,
minha gratidão e meu
incentivo a todos os pequenos que tão cedo estão nessa difícil batalha. Meu muito obrigada ao Projeto, ah e
muito obrigada pelas cartinhas de felicitação pelo meu
aniversário, elas nunca falharam!
Franciele Vargas da Silva
Estância Velha - Rio Grande do Sul
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Inclusão
Projeto Inclusão Social
na Serra

Sã

Social

oL
oure
nço da Serra

www.inclusaonaserra.org.br

PLANETA ÁGUA
H2O! Este é o tema a
ser explorado durante
todo o ano de 2016 entre as crianças e adolescentes das escolas
públicas de S. Lourenço da Serra.
As primeiras atividades
foram realizadas na Creche Sagrada Família, onde os pequenos, na faixa de três anos, confeccionaram gotinhas
com massa de modelar. Em seguida, ouviram uma história sobre o ciclo da água e aprenderam que o precioso
líquido circula em nosso planeta de forma dinâmica. Elas
compreenderam que devem cuidar das “gotinhas” economizando água em suas atividades diárias.

EM BUSCA DA HISTÓRIA
No último encontro mensal do Grupo da Terceira Idade
deu-se continuidade ao projeto cujo objetivo é resgatar

o passado de cada um, com
foco em seus aspectos culturais.
Como introdução às atividades foi narrada uma história
que serviu como inspiração
para a produção do “olho da
vida”, um objeto artesanal
formado por fios de lã coloridos, trançados em torno de
dois gravetos. Durante sua confecção, os participantes
vão meditando e refletindo sobre suas vidas, desde a infância até o momento atual. Com isso, cada um revive a
sua história pessoal, que será relatada em um livro de
memórias.
Esse “olho da vida” servirá como capa, e no final do ano o
resultado do trabalho será exposto na sede do Grupo de
Terceira Idade, na cidade de S.Lourenço da Serra.
BC NEWS
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lag baômer
Por Benyamin Bresinger

FUNDINDO O MATERIAL
COM O ESPIRITUAL

L

ag BaOmer celebra o falecimento de Rabi Shimon
bar Yochai, um dos mais destacados sábios do Talmud e autor do Zohar, texto fundamental da Cabalá.
O conhecimento de Rabi Shimon ia do âmbito esotérico
e legal da Torá até os seus segredos místicos mais profundos. Ele entendia essas duas áreas não como distintas, mas como um todo, o aspecto legal sendo o corpo e
o elemento místico a alma. Isso permitiu-lhe perceber a
unidade Divina de nosso mundo material e, além disso,
tê-la expressa no campo real, bem como no abstrato.
O Zohar relata que Erets Yisrael certa vez passou por uma
terrível seca. Quando os judeus apelaram a Rabi Shimon
por ajuda, ele explicou o versículo: “Como é bom e agradável para os irmãos morarem juntos” – e começou a chover.
No mesmo nível, o Midrash relata que um dos alunos de
Rabi Shimon retornou a Erets Yisrael após conquistar riquezas em terras estrangeiras. Vendo que alguns alunos
ficaram com inveja, Rabi Shimon levou-os a um vale e clamou: “Vale, vale, encha-se de moedas de ouro,” e assim
aconteceu. “Quem quiser pode pegar à vontade,” declarou Rabi Shimon, “mas ele deve saber que está tirando de
sua porção no Mundo Vindouro.”
Rabi Shimon conseguiu tornar a riqueza espiritual do
Mundo Vindouro tão manifesta quanto a riqueza material
neste mundo.

18

NÃO UMA PARTIDA, MAS UMA EXTENSÃO
Em Lag Baomer, procuramos imitar essa qualidade de
Rabi Shimon. Nesse dia, os alunos da yeshivá costumam
deixar as salas de estudo e vão aos campos. A intenção é
não marcar o yahrtzeit de Rabi Shimon tirando uma folga
do estudo de Torá, mas sim levar a yeshivá até o campo.
Rabi Shimon conseguia unir os elementos místicos mais
profundos da Torá com os elementos naturais do mundo. Em imitação a ele, os jovens estendem a atmosfera da
yeshivá até o campo, uma área aparentemente além do
âmbito da Torá.

UM COMPROMISSO ABRANGENTE
Rabi Shimon ensinou que a unidade subjacente da Torá e
a mundanidade devem ser expressas todos os dias. Tendo isso em mente, podemos entender um clássico debate
talmúdico sobre o versículo: “Este Rolo de Torá não deve
separar-se de sua boca.”
Rabi Yishmael afirma que o versículo não pode ser tomado literalmente; o máximo de tempo possível deve
ser dedicado ao estudo de Torá, mas parte dele deve ser
devotado a ganhar o sustento. Rabi Shimon, no entanto,
argumenta que o versículo deve ser levado literalmente.
Uma pessoa deve devotar todo seu tempo e esforço ao
estudo de Torá, deixando a cargo de D’us assegurar que
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Nossos ancestrais recebiam seu alimento do céu, não tiveram de se preocupar
com o sustento. Assim, eles puderam concentrar-se no crescimento espiritual.
Nós não recebemos milagres abertos, portanto devemos passar um tempo
envolvidos com assuntos mundanos. Apesar disso, enquanto estudamos a Torá,
nossas preocupações materiais devem ser deixadas de lado.

suas necessidades materiais sejam satisfeitas.
Rabi Shimon seguia os próprios ensinamentos. O Talmud
diz sobre ele, “Torato Umanato”, – “Sua profissão era a
Torá.” Ele se devotava ao estudo de Torá, permanecendo
afastado dos assuntos mundanos.

EXTRAINDO O MELHOR DOS NOSSOS MOMENTOS
A opinião de Rabi Shimon é relevante para nós? Resumindo o debate, o Talmud diz: “Muitos seguiram a opinião de
Rabi Yishmael e foram bem-sucedidos; outros acolheram
a opinião de Rabi Shimon e não tiveram sucesso.” Embora o próprio Rabi Shimon conseguisse funcionar nesse
nível elevado, isso parece estar além do alcance da maioria. De fato, nossos rabinos declaram que o conceito de
Torato Umanato, como exemplificado por Rabi Shimon,
não existe mais.

Enquanto nossos ancestrais recebiam seu alimento do
céu, não tiveram de se preocupar em ganhar seu sustento. Com todas as suas necessidades providas, eles
puderam concentrar suas energias no crescimento espiritual.
Nós, em contraste, não recebemos milagres abertos, portanto devemos passar um tempo envolvidos com assuntos mundanos. Apesar disso, enquanto estudamos a Torá,
todas as nossas preocupações com os assuntos materiais
devem ser deixadas de lado. Desse modo, durante o estudo de Torá podemos atingir o nível “daqueles que comeram maná”, e imitar o estado de Torato Umanato de Rabi
Shimon.
O Alter Rebe explica que cumprir uma mitsvá estabelece uma união eterna com o Divino. Assim, estudar Torá,
mesmo que brevemente com a atenção “daqueles que
comeram maná”, sedimenta um vínculo eterno com D’us
ao nível de Rabi Shimon bar Yochai.

COMO, ENTÃO, ENTENDEMOS ESSE ENSINAMENTO?

EM PREPARAÇÃO PARA A SUPREMA UNIDADE

Nossos Sábios dizem que a Torá foi dada apenas àqueles
judeus no deserto que comeram o maná. Essa declaração
não visa a limitar o número de pessoas que têm acesso
ao estudo de Torá; pretende, em vez disso, ensinar-nos
como devemos abordá-lo.

Na Era da Redenção, a fusão entre o material e o espiritual se refletirá em todo o mundo. E por meio da divulgação
dos ensinamentos de Rabi Shimon, a vinda da Redenção
pode ser apressada.
Que isso possa ocorrer brevemente em nossos dias.
BC NEWS
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GASTRONOMIA PELO MUNDO

Por Dorothea Piratininga

PHO

Agora que o frio se aproxima uma sopinha cai bem. Esta receita é típica do Vietnã e de
quebra é gluten-free. Experimente!
INGREDIENTES

PREPARO

w 100 g de macarrão de arroz

Deixe o macarrão de molho em água fria por 30 minutos. Escorra.

w 1 litro de água fria

Coloque água para ferver, despeje o macarrão e cozinhe por 3 a 5
minutos, cuidando para que não cozinhe demais. Escorra, passe
na água fria e reserve.

w 2 cubos de caldo de carne
w 2 colheres de sopa de gengibre picado
w 1/2 colher de chá de sal
w 1 pimentão verde picado
w 250 g de carne (acém) cortada em

fatias bem finas
w 1 punhado de folhas de hortelã
w 1 punhado de salsinha picada
w 100 g de broto de feijão
w 4 cebolinhas bem picadas
w Molho de pimenta (opcional)
20

Em uma panela, misture a água, o caldo de carne, o gengibre, o
sal e o pimentão. Deixe que ferva, abaixe o fogo e cozinhe durante 15 minutos.
Em 4 tigelas para sopa, arrume porções iguais do macarrão cozido. Coloque as fatias de carne crua por cima. Com uma concha,
despeje o caldo fervente sobre o macarrão e a carne. Decore com
folhas de hortelã, salsinha, brotos de feijão e cebolinha.
Sirva com o molho de pimenta.

RENDIMENTO
4 porções

BC NEWS

BCNews_maio51_final.indd 20

4/27/16 3:01 PM

Que educação recebeu dentro e fora de casa ?
Sou de uma família que sempre cuidou da tradição. Toda sexta-feira minha mãe reúne os filhos e netos para o
jantar de Shabat, uma ótima oportunidade de nos encontrarmos. Estudei no Renascença até o final do ginásio e
depois no colégio Rio Branco. Foi então que senti mais
necessidade de participar de atividades judaicas. Fui ativa no movimento juvenil Netzah Israel, onde frequentei
como chanichá e depois madrichá. Na época fazia a diagramação do jornalzinho, o Emdá. Sempre fui ligada a
Israel, onde tenho família e amigos. Tive o privilégio de
passar um ano lá, onde cursei o Machon leMadrichim.
E a faculdade, você já tinha ideia do que iria cursar?
Formei-me em Arquitetura e Urbanismo na USP. O curso
é muito abrangente e abre diversas portas. Uma das disciplinas era Programação Visual, com a qual descobri que
poderia me tornar profissional naquilo que mais gostava:
Design Gráfico. Especializei-me em Design Editorial (livros, revistas, catálogos, folhetos etc.) e adoro o que faço!
Que experiências a área de criação lhe possibilitou?
Trabalhei em alguns estúdios de design. Por muitos anos
fui diretora de arte da revista ARC DESIGN, especializada em design, arquitetura e interiores. Nessa época fui
convidada pelo Beit Chabad Central para trabalhar como
freelancer para a revista Chabad News. O R. Avraham
Steinmetz era o editor, e eu fazia a diagramação. Trabalhei em casa, em meu tempo livre, por 6 anos, quando a
publicação foi interrompida devido à crise de 2008.

BETINA HAKIM

Qual a origem da sua família?
Meus pais são sírios, ambos nasceram em Alepo. Meu
bisavô materno, R. Yitzhak Dayan, foi um importante rabino daquela comunidade. Ele fez o Brit Milá do meu
pai. Naquela época era comum as famílias enviarem
seus filhos para estudar na Europa. Minha mãe passou
sua infância em Israel e aos nove anos foi para uma escola judaica em Brighton, Inglaterra. A família migrou para
o México onde ela concluiu o colegial. Já meu pai fugiu
com a família para o Líbano e mais tarde foi estudar em
Genebra. Ambos chegaram no Brasil no final dos anos
50. Foi nesse ambiente que cresci e aprendi a falar diferentes idiomas e apreciar outras culturas.

Foto Rony Slama

7perguntas

O que mudou ao voltar a trabalhar na revista?
Em 2011 o R. Alpern me procurou para fazer um periódico para veicular as ações do Beit Chabad Central. O dia
em que marcamos a reunião era o yahrtzeit de D. Esther, e ele queria retomar essa publicação em sua homenagem. Trocamos o nome para BC News, e fizemos
da revista uma forma de divulgar as atividades, aulas e
projetos da instituição. Passei a trabalhar meio período,
tendo a revista como atividade principal, além de cuidar
de outras publicações. Fui responsável pelo projeto gráfico e diagramação de alguns livros, como “Memórias do
Coração” e “Gastronomia Casher”. Durante a tarde trabalho como designer freelancer em casa.
Quais são suas outras atividades e hobbies?
Sou coordenadora da Associação de Alumni do INSEAD
no Brasil e dedico a isso várias horas por dia. Em meu
tempo livre pratico esportes, e nos últimos dois anos adquiri gosto pela corrida. O mergulho autônomo também
é uma atividade que adoro. Não consigo ficar parada!
O trabalho dentro de uma instituição ortodoxa transformou de alguma forma a sua vida?
Além de estar rodeada de pessoas por quem tenho um
grande carinho, aqui me sinto muito acolhida. Trabalho
diretamente com o R. Alpern, que ouve e respeita minhas ideias e me dá autonomia e liberdade para criar.
Sinto que apreciam o olhar de alguém que não é ortodoxa, com pontos de vista diferentes. Pude conhecer melhor a filosofia Chabad, onde todos são tratados igualmente, ninguém é julgado pelo que veste ou quanto judaísmo pratica. Existe um respeito genuíno ao próximo.
E essa, para mim, é uma grande lição!
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Um presente especial

C

haim, você viu o novo modelo de avião que meu pai comprou para mim?”
perguntou Yonatan.
“Chaim, veja a nova bola de basquete que ganhei do meu pai” disse Elisha.
Chaim sentiu-se mal. Seu pai era um rabino na yeshivá. Ele não ganhava muito dinheiro
e não podia comprar-lhe coisas especiais. “Por que meu pai não pode ser como os outros
pais?” pensava ele.”Sei que ele é bom para mim, mas eu gostaria de ter algumas das
coisas que meus amigos têm.”
Toda noite após o jantar, o pai de Chaim costumava chamá-lo: “Venha, filho, vamos revisar
a Guemará de hoje.” Aquilo era muito bom, mas Chaim queria outras coisas de seu pai,
objetos que ele não tinha condições de lhe dar.
Naquela noite, os dois se sentaram juntos para estudar a Guemará. Mas Chaim não estava
se concentrando. Pensava nas coisas novas que seus amigos levariam à escola no dia
seguinte.
“Chaim, por que não está prestando atenção hoje?” perguntou o pai.”Por favor, diga-me o
que o está aborrecendo.”
Mas Chaim estava constrangido demais para dizer a verdade ao pai.
Na manhã seguinte, Chaim caminhou lentamente até a escola. Estava quase entrando na
sala de aula, mas parou quando ouviu dois meninos conversando.
“Chaim não é sortudo?” disse o primeiro menino. “Toda noite o pai revisa a Guemará com
ele. Queria que o meu fizesse isso. Meu pai nem sequer chega em casa quando vou para
a cama.”
“Entendo o que está dizendo,” acrescentou o segundo. “Gostaria que meu pai tivesse
tempo para sentar e estudar comigo. Eu seria o melhor aluno da classe.”
Chaim não podia acreditar no que estava ouvindo. Todo esse tempo ele tinha se
preocupado tanto em olhar para os presentes que seus amigos estavam recebendo, que
não percebera aquilo que tinha. Finalmente entendeu o quanto seu pai realmente era
especial.
A Torá nos ordena honrar nosso pai e nossa mãe. Eles querem o melhor para nós. Devemos
sempre ser gratos por tudo que nos fazem.
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Ilustrações: Caio Borges
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Jogo dos 7 erros

Ilustrações: Caio Borges

SALA 2

SALA 2

Soluções na página 27
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A PARASHÁ NA CABALÁ – MAIO
7
maio

ACHARÊ
Sangue é símbolo de guevurá (julgamento). Como o julgamento é a raiz da
qual todas as forças demoníacas extraem sua energia, honramos o sangue,
cobrindo-o. Agora que a guevurá foi honrada adequadamente, não irá mais
“olhar para toda parte” por sua honra.

KEDOSHIM

14
maio

Taharat Hamishpachá (pureza familiar) é um fator
básico na preservação da paz e harmonia (Shalom
Bait) no lar, que é vitalmente fortalecida por ela.

21
maio

EMOR
O Judaísmo não é um estilo de vida restrito a alguns dias sagrados específicos, ou mesmo ao Shabat, mas abrange nossa vida
inteira, todo e cada dia.
É por isso que a Torá é chamada de “nossa vida”, indicando que
deve ser contínua e ininterrupta. E é isso que torna a religião judaica radicalmente diferente de qualquer outra: não é algo adicional a você; mas sim parte de você.

BEHAR

28
maio

No Shabat, as setas metafísicas apontam para cima, pois passamos o dia
em introspecção, enfatizando “ser” acima de “fazer”. Durante o restante
da semana, as setas apontam para baixo, quando investimos em nossa
carreira e na contribuição à sociedade em geral.
O Judaísmo trata de encontrar equilíbrio e integração saudáveis entre esses dois polos.
Portanto, o fato de que a Torá foi outorgada “no Monte Sinai” é enfatizado
aqui, em conexão com o Ano Sabático. Tornar “sabático” um dia da semana é relativamente fácil; mas viver o ano inteiro com o espírito do Shabat
– manter uma aparência espiritual mesmo quando estamos imersos numa
vida material – é de fato um desafio diferente.
24
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crise e vinda de mashiach

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

Qual o paralelo existente entre os acontecimentos trágicos que estão abalando o mundo com as previsões da chegada de Mashiach?
Por Rabino Shamai Ende
Vivemos uma época de valores deturpados. O mundo
nossos sábios afirmam que Mashiach chegará quando
passa por uma crise financeira e moral, e existem muitos
todo o povo for merecedor ou, ao contrário, quando toconflitos e guerras entre as nações. Quando dizemos que
dos serão desprovidos de qualquer mérito. Um dos grana vinda de Mashiach está muito próxima, as pessoas ficam
des sábios atuais, rabino Moshe Feinstein, considerado o
céticas.
maior legislador de halachá da nossa geração, ao comenNo entanto, é assim que o Talmud retrata o mundo que
tar esse trecho do Talmud, observou que à primeira vista
precede a era messiânica. Consta no final do tratado de
nossa geração não se enquadra em nenhuma das duas
Sotá que no limiar da era messiânica haverá muito atreviavaliações, pois existem muitos judeus que seguem as
mento entre as pessoas. A inflação será excessiva, apesar
leis da Torá à risca. Por outro lado, inúmeros judeus estão
de não faltar comida. O governo
totalmente afastados de nossas
Consta no Talmud que no limiar da tradições, e não podem ser consiserá dirigido por corruptos e incrédulos, os parlamentos serão
era messiânica haverá muito atrevi- derados merecedores. Como popromíscuos. Não haverá alguém
demos, então, afirmar que vivemento entre as pessoas. A inflação
com comportamento exemplar,
mos no limiar da era messiânica?
será excessiva, o governo será di- Mas ao observarmos melhor,
e assim ninguém terá coragem
de advertir o próximo. A verdarigido por corruptos e incrédulos, afirma o sábio, é justamente sode será oculta e rara. Haverá um
bre nossa geração que o Talmud
os
parlamentos
serão
promíscuos.
conflito entre as gerações. Os jose refere ao dizer que são todos
Não haverá alguém com comporta- merecedores, pois aqueles que
vens zombarão dos idosos, filhos
levantar-se-ão contra seus pais, e
mento exemplar, e assim ninguém mantêm o comportamento judaifilhas e noras, contra suas mães
co exemplar são grandes heróis.
terá
coragem
de
advertir
o
próxie sogras. O líder do povo será
Onde existe outro povo na face da
como um cachorrinho, que vai à
terra que foi expulso de seu país e
mo. A verdade será oculta e rara
frente de seu dono, mas sempre
espalhado pelos quatro cantos da
olha para trás para saber aonde deve seguir. Ele não terá
terra, passando perseguições e chacinas por quase dois
personalidade e agirá de acordo com a vontade dos subalmilênios, e ainda assim se mantém fiel a suas tradições?
ternos.
Por outro lado, não podemos culpar aqueles que se assiNo tratado de San’hedrin o Talmud afirma que quando
milaram. O Talmud os chama de crianças cativadas entre
observarmos que as nações ameaçam umas às outras,
os povos em sua infância. Estes não podem ser responpodemos esperar pela vinda de Mashiach. Consta tamsabilizados por abandonar o judaísmo, pois tinham de
bém que antes da sua vinda a pobreza será tanta que não
quem aprender, mas seus descendentes são isentos de
haverá nem mesmo uma única moeda.
qualquer culpa. Dessa forma, afirma o rabino Feinsten,
Entretanto, no tratado de Ketubot o Talmud afirma que
apesar de a maioria de nossa geração parecer não ser meo maior sinal para a era messiânica será quando Israel
recedora, ela realmente se encaixa na categoria de ‘todos
florescer e produzir árvores com frutas após uma longa
meritosos’ que o Talmud afirma que receberão a vinda de
época de abandono. Esse fato milagroso também obserMashiach.
vamos na atualidade.
Esperamos, então, muito em breve testemunhar essa
Sobre a situação do povo judeu na era pré messiânica,
grande revelação.
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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
w Parabéns pelo casamento de Débora, filha de

w Parabéns pelo casamento

Joyce Tauby e Peter Breuer, com Maurício, filho de
Regina Futer e Elvis Charchat

de Ari e Raizy Brand, filhos
de R. Shimon e Ethel Brand,
e Mordechai Procaccia e Miriam
Zulauf. Mazal Tov!

w Mazal tov a Chani e Yosef Yitzchok Raichik
pelo casamento. Parabéns também aos pais, R.
Avraham e Sarah Steinmetz, e Elozor e Ita Raichik,
e avós R. Shabsi e Yael Alpern, e R. Mordechai
Ze’ev e Ruth Averbuch

w Mazal tov pelo corte de cabelo de
Isroel, filho de R. Arie e Libi Bloch!

w Parabéns pelo Brit Milá dos gêmeos Shimon e

w Noivaram Michael Nunez, filho de Moshe e Chana

Shalom DovBer, filhos de R. Ilan e Deby Stiefelmann. Parabéns também aos avós, Henrique e
Tania Stiefelmann, e Stella e Gilberto Bande

Lea Nunez, com Tamar Shoshana Liberman, filha
de Miriam Ruth Cobe, de Buenos Aires. Mazal Tov!

w Iossef Itzchak Khafif noivou com Chaya Mushka
Dahan. Parabéns também aos pais, R. Moshe e
Raquel Khafif, e Moshe e Yehudit Dahan

Solucao do Jogo
dos 7 erros

w Nasceu Rina, filha de Chaia Mushka e Chaim Ysroel
Winer. Mazal Tov também aos avós, R. Shamai e
Chana Ende, e R. Zushe e Ethel Winer

w Noivaram Aron e Deborah, filhos de Roberto e
Tami Michaan, e Suzy Benedek. Parabéns também
aos avós Henry e Stella Michaan e Gerta Benedek

w Nasceu Kim (Chaia), filha de Maurício e Marcela
Dangot
x
x
x

x

x
x

ANIVERSÁRIOS*

x

MAIO
Rubens Leszkowicz
Ricardo Kalmus
David Kuzniec
Sidney Mandelman
Alexandre Dzialowski
Roberto Goldchmit
Shmuel Osher Begun
Mariano Zauder
Jacques Carasso
Yirmiyohu Labkowski
Yonathan Wajchenberg
Yossi Azulay
Elie Barki

23 Nissan
26 Nissan
26 Nissan
29 Nissan
30 Nissan
1 Iyar
2 Iyar
2 Iyar
2 Iyar
2 Iyar
4 Iyar
4 Iyar
5 Iyar

1 mai
4 mai
4 mai
7 mai
8 mai
9 mai
10 mai
10 mai
10 mai
10 mai
12 mai
12 mai
13 mai

Gustavo Aronson
Marc Nigri
Sergio Vofchuk
Henri Kanarik
Daniel Catach
Arie Lev Cistia
Yedidia Michaan
Abraham Chachamovits
Iacov Maltz
Gabriel Goldenberg
Ernesto Kogan
Ricardo Sasson
Daniel Wajsbrot

8 Iyar
9 Iyar
9 Iyar
10 Iyar
11 Iyar
11 Iyar
13 Iyar
15 Iyar
18 Iyar
18 Iyar
19 Iyar
20 Iyar
23 Iyar

16 mai
17 mai
17 mai
18 mai
19 mai
19 mai
21 mai
23 mai
26 mai
26 mai
27 mai
28 mai
31 mai

*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 *

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 *

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *

17:45 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde

18:10 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

18:15 Integração pais e filhos – Avot Ubanim
Os pais estudam com seus próprios filhos sob a
orientação de um professor *
18:10 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides *
19:00 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico
19:45 Yakov Nurkin
Tanya

SEGUNDA-FEIRA
9:45 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **
17:45 Eliahu Stiefelmann
Prédica entre as orações da tarde
18:30 David Lancry
CTeen para meninos
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *
19:30 Eliahu Stiefelmann
Judaísmo relevante (jovens)
20:15 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá *

corrente de salmos
A cada mês, dezenas de mulheres juntam-se virtualmente
para a Corrente de Salmos. A Corrente acontece uma vez
ao mês, no Shabat que antecede Rosh Chôdesh, o primeiro dia do mês judaico. As próximas leituras acontecerão no
Shabat 7 de maio.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

28

20:30 Avraham Steinmetz
Força e Superação – em português ***
Banco Daycoval
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
17:45 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
Força e Superação – em português ***
Banco Daycoval
20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *

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

QUINTA-FEIRA
10:30 Avraham Steinmetz
Força e Superação – em português ***
Beit Chabad Central
17:00 David Lancry
Aula individual de Bar Mitsvá *
17:45 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 *
17:45 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 *
16:15 Shabsi Alpern
Ensinamentos sobre a porção semanal
17:15 Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
17:30 Shabsi Alpern
Pirkê Avot
17:30 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...
A POSIÇÃO CHABAD SOBRE ISRAEL
Saudações e Bênçãos:
Em resposta às suas perguntas, e para começar com a do por quê Lubavitch não
é ativo nesse ou naquele projeto, aparentemente você não está bem informado
sobre as atividades de Lubavitch, pois alguns dos projetos que você menciona
não somente foram incluídos na obra de Lubavutch, como há muitos anos têm
feito parte dessa obra. Mas, você pode retificar essa falta de informação por
intermédio de seus contatos Lubavitch.
Deixe-me citar exemplos com referência a algumas de suas dúvidas. Você pergunta por que os chassidim Lubavitch não servem no Tzahal (exército israelense). Saiba que muitos servem, e vários já atingiram postos altos nas forças
de defesa em trabalho ativo; e não somente na Capelania, como você pensava.
Quanto àqueles que servem na Capelania, obviamente é onde eles mais contribuem com o Tzahal e a segurança do país, pois manter o moral das forças de
defesa no mais alto nível é de grande importância. Seria um mau julgamento
por parte do Tzahal pressionar alguém preparado para ser um Capelão a trabalhar como soldado raso, pois isso seria forçar alguém que está qualificado como
coronel a servir como soldado raso.
Ainda sobre esse tema, deixe-me mencionar mais um detalhe, embora você
não se refira a ele explicitamente, ou seja, a isenção do serviço militar para alunos da yeshivá. Como você talvez saiba, essa isenção foi reconhecida e aceita
pelo fundador do Tzahal, o falecido David Ben Gurion. Isso se baseia no fato
de que um estudante de yeshivá pode realizar mais pela segurança do país ao
continuar seu estudo de Torá do que por dever militar. Todo aquele que está
familiarizado com a Sedra (porção da Torá) Bechukosai e não tem preconceito
pode ver isso claramente.
Tendo respondido às suas perguntas, creio que posso ter a liberdade de lhe
fazer algumas. Tendo em vista sua profunda preocupação pela segurança da
Terra de Israel e seu povo, e como você está consciente do quanto essa segurança está entrelaçada com a aderência à Torá e mitsvot (mandamentos), como
é repetidamente declarado na Torá no Sedra Bechukosai e em outras partes – o
quanto você tem feito, e se fez o suficiente, para fortalecer essa segurança divulgando Yiddishkeit (Judaísmo), Torá e mitsvot?
Além disso, como todos os judeus e o povo judeu constituem uma entidade,
um organismo, em que um benefício a uma parte é um benefício para todos
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– o que você fez, e talvez poderia ter feito mais, para encorajar a observância de
mitsvot naqueles círculos onde você tem
influência, para que todo o povo judeu e
particularmente nossos irmãos na Terra
Santa sejam beneficiados?
Em terceiro lugar, sabendo da equivocada abordagem daqueles judeus que
baseiam sua reivindicação por Eretz Yisrael na Declaração Balfour e na “bondade” das nações do mundo (as mesmas que forçaram a entrega dos poços de
petróleo e instalações militares no Sinai, tão vitais para a segurança da Terra
de Israel e clamam por mais concessões diminuindo sua segurança) – o que
você tem feito, ou fez o suficiente para ajudar aqueles judeus a verem a luz, ou
seja, que a Torá dada por D’us é nossa carta régia, e foi Ele que nos deu nossa
Terra Santa como um legado eterno e reafirmou isso por um Pacto eterno com
nossos Patriarcas e nosso povo desde então (como é também enfatizado por
Rashi no primeiro versículo da Torá)? O que você tem feito para apoiar e encorajar os chamados “extremistas religiosos” que estão lutando teimosamente
para impedir o desmembramento e rendição de partes de nossa Eretz Yisrael,
enquanto aqueles cuja posição é baseada nas boas graças das Nações Unidas,
já entregaram partes da Terra e estão dispostos a dar mais ainda em troca de
promessas sem valor?
Desnecessário dizer, essas não são questões apenas retóricas, mas um desafio
que pede ação prática, o qual confio que não será perdido com você, bem como
com aqueles sobre os quais você pode usar sua influência para levar na direção
certa – se você concordar com minhas opiniões e aceitar minhas palavras no
espírito adequado.
E certamente essa ação vale a pena mesmo que não estivesse relacionada com
a segurança da nossa Terra Santa e nosso povo que ali habita, pois é um imperativo do “Grande Princípio” da nossa Torá a mitsvá de “veahavta lereacha camocha” (amar o próximo judeu como a si mesmo), tornando obrigação e privilégio
de todo judeu cuidar para que todos os judeus vivam pela Torá e mitsvot.
Com bênçãos,

Trecho da correspondência do Rebe
26 de Iyar, 5740 (1980)
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