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ÉTICA

PARA ONDE ELA FOI?
No mundo inteiro há uma crise, entre tantas.
Porém a que mais nos abala é um produto
cada vez mais raro, seja no meio de lideranças
ou nas comunidades que povoam aldeias, cidades, países e continentes.
Parece uma epidemia sem vacina ou antídoto,
uma doença, um vício implacável que corrompe sociedades civilizadas.
O judaísmo possui uma infinidade de leis para
regrar a ética e definir como seremos tratados
se não agirmos inspirados nela. Pode até haver
falha em nosso comportamento, mas não no
Sistema.
O Código da Torá é transparente e cristalino, e
a mensagem não deixa dúvidas.
Mas será simples assim? E quando o prestígio,
a honra, a riqueza ou a vingança atormentam
a mente humana? Ou a cobiça, a inveja e a falta de escrúpulos passam a regrar os passos
do homem? Como resistir a pressões e tentações?
Somos dotados do livre arbítrio para fazer as
escolhas certas com um Manual de Bordo que
nos capacita a manter o leme na direção correta rumo ao nosso destino. Págs. 10 a 15
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CULINÁRIA

TRISTEZA E DEPRESSÃO

Você já acendeu a luz? Pág. 9

Empanadas Argentinas. Pág. 20

Controlando nossas emoções. Pág. 25

17 DE TAMUZ

KIDS

AS ABELHAS E SEU PAPEL

Por que jejuamos? Págs. 16 e 17
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Dentro do incrível Projeto Divino. Pág. 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

Guarda-chuvas
Os guarda-chuvas existem há mais de 2 mil anos. Segundo a Wikipédia,
“um artefato para proteger da chuva”, que não mudou muito nos últimos dois
milênios.
Não passamos muito tempo pensando sobre guarda-chuvas, a menos
que nos vejamos sem um quando está chovendo. Mas podemos compará-lo à
educação judaica. Vamos começar no nível em que não dispomos de nenhum
guarda-chuva (ou educação judaica). Nem sequer percebemos sua falta até precisarmos dela. Isso geralmente não acontece, a menos que sejamos apanhados
por uma tempestade de emoções desencadeada por uma tragédia, ou num nível
mais positivo, uma simchá judaica como um casamento, brit, bar/bat mitsvá.
Em muitos desses casos, sem uma forte educação judaica, não temos a menor
ideia sobre os costumes, leis, história, protocolo etc.
Sim, há o guarda-chuva que se pode comprar na rua por dez reais quando está chovendo. Mesmo que não dure mais de uma semana, pelo menos vai
“quebrar o galho”, pensamos. Mas com ventos fortes ele vira ao contrário as
varetas começam a soltar-se, e apesar da pouca utilidade nos dá uma falsa sensação de segurança.
Assim é a educação judaica que recebemos quando resmungando vamos
à escola hebraica apenas até o bar/bat mitsvá. Isso nos dá a sensação de segurança de pensar que pelo menos sabemos alguma coisa sobre nosso legado
judaico de 3.328 anos.
Então há o inflexível guarda-chuva duradouro, do tipo que chegamos até
a voltar para pegar se pensamos tê-lo deixado para trás. Durante muito tempo,
esse guarda-chuva existia apenas na cor preta. Hoje é encontrado em todos os
modelos e cores. Antigamente, uma educação judaica podia até ter parecido
sem graça ou enfadonha, como o guarda-chuva clássico. Mas hoje vem em várias versões. Professores empolgantes, material inovador, escolas renomadas, e
mais uma imensa quantidade de cursos para adultos e crianças que não podem
estudar em tempo integral.
Na véspera de Guimel Tamuz é propício tomar boas decisões e colocar em
prática as campanhas do Rebe, especialmente a transmissão de uma consistente educação judaica. Invista em seus filhos e netos; é vital!

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!
AGRADECIMENTO PELO KIDUSH
ww
Marly Wolk e Renata Ferman (Yahrtzeit de Avraham ben

ww
Melisa e Jacob Faintuch (noivado da neta Tamar Zinger
com Shmuel Rotenberg

Mordechai)

ww
Luiz Steinecke Wolk e Renata (Yahrtzeit do pai, Israel

ww
Família Gotlieb (Yahrtzeit do pai/marido Nathan
Itzchak ben Tsvi)

ben Avraham)

ww
Mariane Zuquim (Yahrtzeit da bisavó Maria, da avó Ana
bat Usher e dos pais Henrique ben Mordechai e Berta bat
Avraham)

ww
Ida Lewkowicz e Raquel Vaidergorn (Yahrtzeit de seu pai
e sogro do Dr. Paulo Vaidergorn, Eli Beire ben Moshe Leib)

ww
Peter Alexandre Breuer (Yahrtzeit do pai, Shmuel ben
Yeshaiahu)

ww
R. Yossi e Chani Alpern (nascimento da neta Mushka)

CABALAT SHABAT
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H30*
w Homens, mulheres e crianças estão convidados a
participar.
w Todos são bem-vindos, independentemente de
afiliação, conhecimento ou nível de observância.

ww
Sidney Mandelman (Yahrtzeit do pai, Natan ben Tuvia)

w Anunciamos as páginas com frequência.

ww
Dr. Hilton Kuperman (Yahrtzeit do pai, Yechiel ben Tsvi

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

Arieh)

w Bufê de kidush oferecido após os serviços.

ww
Gerhard (Geraldo) Gleicher (aniversário de 49 anos do
filho William e 25º Yarzeit da mãe, Rebeca bat Avraham)

ww
Vivian e Jack Strauss (Bar mitsvá do neto Allan Isy)

w Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o quanto
vai gostar!
* dia 1/7 - 17h25 / dia 22/7 - 17h35 / dia 29/7 - 17h40

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 17 a 22 de julho - 17h35
24 de julho excepcionalmente - 17h25
De 25 a 31 de julho - 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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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.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
Voluntários:
5/7 Mariane Zuquim
9/7 Márcia Calderon
10/7 Diana Liberman
27/7 Claudette Karaguella

30/7 Desirée Suslick
Visitados:
1/7 Hana Jurica
16/7 David Chusid

Shalom Ubrachot,
Julho é um mês em que geralmente
interrompemos nossa rotina: é tempo de férias!
Mas dentro de nosso âmago não
existe rotina nem férias, pois é lá
que Hashem reside. É essa nossa parte que recarrega-se
enquanto dormimos, ao recebermos o Shabat e quando
cumprimos nossas mitsvot.
Aproveite suas férias aonde quer que vá, e lembre-se de
que seus visitados tiram “férias” quando estão em sua
companhia.
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

Na foto ao lado, voluntários Rubens Giersztajn e Betina Coin com Sr.
Nuchim Goldryng (ao centro) na sinagoga Ohel Yaacov

ESFORÇO E DEDICAÇÃO
Criatividade, paciência e amor são as marcas registradas dos voluntários do LEV, que estão sempre inventando alguma novidade para levar vitalidade e ânimo
aos seus visitados.
Um bom exemplo disso é o e-mail enviado ao Projeto em abril por Rubens Giersztajn, relatando o progresso de suas visitas com Betina Coin ao Sr. Nuchim
Goldryng e perguntando se poderiam levá-lo para
conhecer a sinagoga Ohel Yaacov.
Ao lado um trecho da mensagem, que representa
o empenho da dupla (e de todos os voluntários do
LEV, que não medem esforços para agradar seus visitados) e, acima, a foto tirada durante a visita, que foi
um sucesso!

“Prezadas Yael e Silvia:
Estamos muito felizes com o trabalho realizado com o
Sr. Nuchim. Ele parece estar muito contente com a nossa visita, bem como a esposa e a filha dele.
Hoje a Betina desenvolveu um jogo de memória que foi
muito bem aproveitado pelo Sr. Nuchim. A mulher dele
também participou, foi ótimo.
Ao final da visita, quando estávamos nos despedindo,
ele disse: ‘Ah, fiquem mais, é tão bom estar com vocês’
(que presente essas palavras!)
Em uma das nossas conversas, falando sobre sinagogas, comentei a beleza da sinagoga da família Douek,
que está agora nos Jardins, e achamos que ele, a esposa e a filha ficariam contentes se nós os levássemos lá.
Abraços, Rubens”

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
COMO TUDO COMEÇOU...
A história do Chá da Tarde teve início há cinco anos. Comecei ligando para uma lista de mulheres a partir de
60 anos que vivem no entorno do Beit Chabad Central. O objetivo era oferecer-lhes um espaço para o cumprimento de uma agenda semanal atraente, repleta de atividades variadas e interessantes a fim de promover um vínculo
com a entidade e trazer novas perspectivas e amizades. No início vieram algumas. Não se conheciam. Começaram
a trazer suas amigas e a espalhar a propaganda.
Hoje contamos com a adesão de 30 a 40 participantes. De desconhecidas passaram a manter contato fora do encontro no Chá da Tarde. São mulheres com um currículo profissional e de vida, inteligentes, de humor aguçado,
que reservam esse tempo às quartas-feiras porque é prazeroso. Elas relaxam, estudam,
escutam palestras interessantes, assistem filmes marcantes e, claro, batem muito papo.
A maioria continua na ativa. Muitas praticam atividades físicas, e há entre elas voluntárias
que doam seu tempo para ajudar entidades comunitárias.
Sinto-me realizada por ter a honra de coordenar um grupo tão especial, no qual juntas
crescemos semanalmente, tanto física quanto espiritualmente. São lições de vitalidade,
de união e muita sensibilidade. Tenho muito a agradecer a elas, que acrescentaram um
sabor especial à minha vida.
Vanessa Rosenbaum
Coordenadora

ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS
“Tomem seus lugares, que o filme irá começar...”.
Assim teve início “Um homem Entre Gigantes”, baseado em uma história real, com Will Smith, indicado ao Globo de Ouro de melhor ator.
Rabino Yossi Alpern deu uma palestra sobre o significado e costumes da festa de Shavuot, que seria
celebrada nos próximos dias. O encontro ocorreu dia
8 de junho.
Dia 15 foi um dia de criatividade na aula de habilidades manuais,
orientada pela professora Sonia. Todas costuraram pedrinhas de
miçangas como peso nas bordas do tule utilizado para cobrir jarras. Quem tinha mais experiência no manuseio das peças ajudou
suas colegas.
O encerramento de mais um semestre foi comemorado com um
almoço especial, no salão do kidush. O grupo estava muito animado com mais de 40 participantes que escutaram atentamente as
palavras de Chani Alpern sobre a Porção Semanal da Torá. O cardápio incluiu sopa de mandioquinha, peixe com verduras e batatas
e, para adoçar, um mousse de chocolate decorado com suspiro.
6
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ROSH CHODESH SOCIETY
A VISÃO MÍSTICA SOBRE AS ARTES E COMO ELAS
PODEM EMBELEZAR E TRANSFORMAR A SUA VIDA
As aulas do curso Rosh Chôdesh Society, ministradas por Sarah Steinmetz no
Beit Chabad Central, montadas especialmente para mulheres, têm contado
com a adesão de muitas delas. O curso lança um tema de estudos diferente a
cada ano, abordado em sete módulos, utilizando vídeos, apostilas e power point.
As alunas tiveram uma surpresa este ano, quando todas ganharam uma pulseira
de pérolas doada por um joalheiro americano, como uma forma de unir as mais
de três mil participantes do Rosh Chôdesh Society do mundo todo (foto acima).
As aulas são gratuitas, com diferentes opções de horários. Em 2016 Sarah já
deu o conteúdo de duas: “Pintura: O Olho Interior do Artista” e “Música: A Caneta da Alma”. O curso é dedicado à elevação da alma de D. Esther Alpern, Minya Esther bat Harav Shelomô Shneur Zalman.
Para participar das
aulas, envie e-mail p/
sarah@chabad.org.br

CHALÁ
ABRINDO OS PORTÕES
Em preparação ao Shabat logo após Pêssach, quando os
portões do sustento se abrem, há um antigo costume (segulá) de preparar chalot em formato de chave. Sarah Steinmetz liderou as mulheres na mitsvá de preparar a chalá,
moldando essas chalot que já se tornaram tradicionais.
Antes de iniciar a aula prática, foi apresentado um vídeo
comovente de três minutos com um depoimento ligando a
chalá com aqueles que pereceram no Holocausto.
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aconteceu

YOM LIMUD
No domingo antes de Shavuot, o Beit Chabad Central
realizou um dia de estudos, Yom Limud, em conjunto
com a Yeshivá Lubavitch, para o público masculino.
Das sete às oito horas o Rabino Shalom Ben Gourarie ensinou um Maamar do 5º Rebe. Após a reza de
Shacharit, foi servido o café da manhã e, em seguida,

formaram-se grupos para estudar trechos do Talmud,
Maimônides e Shulchan Aruch sobre a contagem dos
49 dias entre Pêssach e Shavuot.
Das onze ao meio-dia, o Rabino Shamai Ende deu um
shiur que abordou a linha internacional que marca os
últimos dias da contagem utilizando mapas e citando a
abordagem e opinião conforme a Halachá.

Ao lado, a turma bem animada jantando. Acima, concentração no teste e abaixo, ao centro da foto, Joseph Horowitz recebe seu prêmio

CTEEN
PREPARANDO-SE PARA SHAVUOT
O restaurante chalavi (à base de leite) Celadom foi o destino do
CTeens como programa do mês em preparação a Shavuot.
Após escutarem a aula do rabino David Lancry, no segundo andar
do restaurante, realizaram uma avaliação para testar o conhecimento sobre a festa.
Joseph Horowitz recebeu um tsitsit de presente por ter feito o
maior número de acertos.
8
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guimel tamuz

O Rebe acende velas. Ele acende e cuida
da “vela de D’us, que é a alma” em cada
um de nós – sempre da maneira mais
positiva e amorosa. E ao fazer isso ele
permite a todos que acendam sua própria
vela para ajudar a dispersar a escuridão

UMA PEQUENA LUZ

H

á muito tempo, numa pequena aldeia da Rússia,
um grupo de chassidim pretendia cumprir as palavras de seu Rebe. Ele tinha lhes dito para descerem até o porão e dispersar a escuridão. Então eles tentaram realizar essa missão aparentemente simples.
Mas como exatamente fariam aquilo?, perguntavam.
“Desçam as escadas com varas e expulsem a escuridão”,
disse o Rebe.
Os chassidim obedientemente foram ao porão e tentaram
combater as trevas, batendo nelas. É claro, isso não resolveu, e logo eles voltaram ao seu Rebe para pedir conselho mais uma vez.
“Voltem escada abaixo e desta vez varram a escuridão.”
Os chassidim voltaram para lá com vassouras e obviamente não obtiveram sucesso.
E assim eles voltaram ao Rebe, que lhes deu uma outra
sugestão. “Desçam e acendam uma pequena vela”. Os
chassidim assim fizeram. E o porão que estava escuro, ficou iluminado, pois mesmo um pouquinho de luz afasta a
escuridão mais profunda.
No dia 3 de Tamuz (este ano 9 de julho), lembramos o
falecimento do Rebe. Sua abordagem é exemplificada

pela história acima, que é uma ilustração de um ensinamento de Rabi Shneur Zalman, fundador do Chassidismo
Chabad: “Um pouco de luz afasta uma grande escuridão”
(Tanya, cap. 12).
A atitude do Rebe proporciona o máximo no sentido de
viver com uma perspectiva positiva – trazendo júbilo, bem
e luz ao mundo. O Rebe acende velas. Ele acende e cuida
da “vela de D’us, que é a alma” em cada um de nós – sempre da maneira mais positiva e amorosa. E ao fazer isso
ele permite a todos que acendam sua própria vela para
ajudar a dispersar a escuridão.
A vela suprema é a iniciativa do Rebe para educar o mundo sobre Mashiach e a iminência da Redenção, uma era
de luz que vem após a escuridão.
As velas que cada um de nós acende ao fazer atos positivos, ser bondoso, alegre, ajudar outras pessoas, começando a cumprir mais uma mitsvá, avançar em nosso conhecimento judaico, estudar a Torá e a vinda de Mashiach.
Acenda todas as luzes hoje! Faça isso para afastar a escuridão ao seu redor. Faça isso para si mesmo. Faça isso
como um presente para o Rebe. Faça isso para apressar a
Redenção. Apenas faça!
BC NEWS
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CAPA

ÉTICA

Uma Obrigação Judaica

O

judaísmo é regido por regras de moral e ética bem amplas,
transmitidas por meio da Torá, que abrangem todas as áreas da
vida. Um judeu precisa antes de mais nada ser ético. Essa é a
marca que deve reger seu comportamento em todos os campos, tanto
nos relacionamentos interpessoais quanto dele em relação a D’us.
Ser religioso significa ser ético; aquele que pratica atos justos e bons.
Um judeu sem ética não é considerado observante nem religioso, e
apesar de cumprir à risca as leis do judaísmo, não chegará a entender que o Criador rejeita a observância das leis por parte daqueles
que agem de forma imoral.
Infelizmente há judeus que restringem suas preocupações religiosas
à prática de rituais repetitivos. Eles seguem mecanicamente essas leis, ignorando os princípios éticos nelas contidos. Aquele que é observante das leis entre
o indivíduo e D’us, e presta especial atenção às regras que regem a cashrut, por
exemplo, dedica-se igualmente a tratar o seu próximo com educação e respeito.
A observância das leis interpessoais – amar ao próximo como a si mesmo – é uma
mitsvá de tanto peso que deve ser praticada em todos os atos que interlaçam os
relacionamentos humanos.
A Torá mostra como a má inclinação, a que todos estamos sujeitos, pode ser driblada e dominada. A ética é o equilíbrio permanente na balança em que o bem
está acima do mal, e os atos são direcionados seguindo a orientação apontada pela
própria Torá. Dominar nossos maus instintos, vencer obstáculos e tentações da vida
é uma forma de exercer nosso livre arbítrio de forma efetiva.
Espera-se sempre dos judeus um excelente comportamento ético, pois os dados
estatísticos comprovam: homicídios, raptos, crimes hediondos são praticamente
inexistentes entre judeus, e isto ocorre tanto em sociedades onde constituem a
maioria da população (como em Israel), como onde os judeus são minoria.
O termo hebraico Halachá, Código das Leis Judaicas, significa caminho. A Halachá
fornece todos os instrumentos necessários para se chegar a um determinado lugar,
que deve ser o da santidade, moralidade e ética. As leis da ética e conduta do povo
10
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judeu são o meio, mas depende exclusivamente de cada um de nós usá-lo da
maneira certa para realmente nos tornarmos exemplos vivos da Torá, judeus
verdadeiros, e conectados, por dentro e por fora.

AMOR AO PRÓXIMO
Um princípio básico da mensagem moral transmitida por D’us ao povo judeu é
o de que somos responsáveis uns pelos outros. Para a ética judaica é proibida
a indiferença ao sofrimento de outros. Diz-se no Levítico: “Não desconsideres o
sangue de teu próximo”.
Para a ética judaica, a pobreza não é um problema apenas dos pobres, mas de
todos. Esses são direitos básicos do homem: direito à dignidade, à alimentação,
à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia entre outros. Todos proclamam que
estes são direitos essenciais do ser humano, mas já foram proclamados há milênios pela ética judaica.
As grandes desigualdades são severamente censuradas pelo judaísmo. Os profetas questionaram-nas e julgaram moralmente os poderosos que as fomentavam. O judaísmo criou uma institucionalidade completa para prevenir as polarizações sociais. A Torá estabelece que a cada sete anos a terra deve descansar
para que os pobres possam aceder a seus frutos. A cada 50 anos ela deve retornar a seus proprietários originais. Procura-se assim impedir sua monopolização.
É o jubileu. Assim também, a cada sete anos as dívidas devem ser perdoadas.
Como ajudar o desfavorecido? Esse tema foi analisado por Maimônides no século XII, que identificou oito níveis de ajuda. O nível inferior é quando se ajuda
alguém de má vontade. No entanto, o nível mais alto de todos, a melhor ajuda
que alguém pode dar é aquela que fará com que o necessitado não volte mais
a precisar dela.
A força desses conceitos, seu contínuo ensinamento no âmbito familiar e na escola judaica assentaram as bases para grandes resultados em matéria de trabalho voluntário. Os países estão tentando dar força ao voluntariado e veem com
crescente interesse os bons resultados. Israel e as comunidades judaicas têm

A ética é o equilíbrio
permanente na balança
em que o bem está
acima do mal, e os
atos são direcionados
seguindo a orientação
apontada pela própria
Torá. Dominar nossos
maus instintos, vencer
obstáculos e tentações
da vida é uma forma
de exercer nosso livre
arbítrio de forma efetiva
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CAPA
A abordagem judaica
para uma questão
ética baseia-se em
uma avaliação de
informações pertinentes
a partir de uma rica
herança de mais de três
mil anos de existência
judaica
índices recordes de trabalhadores voluntários. A conclusão é clara: a possibilidade
de desenvolver o voluntariado está ligada à interiorização dos valores éticos pelas
pessoas.

O SISTEMA LEGAL JUDAICO
A abordagem judaica sobre qualquer questão ética baseia-se em
dois conceitos importantes: a de que a boa ética começa com uma
sólida educação e que no judaísmo não há distinção entre a lei judaica e a ética, lidando com fatos reais e práticos. A lei judaica é aplicada para cada caso, e as respostas devem representar um paradigma
ético. Por essa razão, a ética médica judaica é apenas a aplicação da
lei judaica para a medicina, assim como cashrut é a aplicação da lei
judaica à alimentação, ou o direito penal judaico é a aplicação da lei
judaica para danos monetários.
Quando alguém se aproxima de um rabino com uma questão ética,
em qualquer faceta da vida, como é que ele determina a resposta
apropriada? Enquanto a abordagem de uma comissão de ética apoia-se nos sentimentos e experiências pessoais, a abordagem judaica
baseia-se em uma avaliação de informações pertinentes a partir de
uma rica herança de mais de três mil anos de existência judaica.
Para entender como uma questão específica da ética médica é atendida, por exemplo, é preciso entender o sistema legal judaico. A metodologia de investigação de qualquer dilema haláchico ou ético é
semelhante. O posek, ou rabino treinado na lei judaica, reúne informações técnicas e situacionais sobre o caso em questão. Em seguida, ele examina fontes legais judaicas da Torá para o século 20, identificando precedentes de casos anteriores que podem ser aplicáveis
ao caso atual. Ele então percorre cuidadosamente as questões relevantes pela Torá, Mishná, Talmud, Rishonim (primeiros comentários
talmúdicos) e Acharonim (últimos comentários talmúdicos), usando
a literatura haláchica prévia para guiar a aplicação da lei judaica para
os problemas contemporâneos. Após rastrear o caminho da lei judai12
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ca da Torá e sua aplicação no mundo atual, ele forma uma opinião.
A essência da lei judaica é, em muitos aspectos, similar à de sistemas legais
ocidentais. A analogia é um tanto simplista, mas instrutiva para dar uma noção
de como o processo haláchico está organizado. Assim como a base escrita do
sistema legal dos Estados Unidos é a constituição, a Torá é o fundamento do
sistema haláchico. A Torá é um documento Divino escrito que D’us apresentou
ao povo judeu no Monte Sinai e que contém todas as mitsvot e outros conceitos
importantes do judaísmo.
A lei americana baseia-se em uma longa tradição de direito comum que remonta há muitos séculos na Grã-Bretanha e até mesmo a Roma antiga. Esse componente da tradição jurídica secular é muito maior e mais abrangente, mas é
igualmente legítimo e compreende a base para grande parte da jurisprudência
gerada pelos tribunais. Da mesma forma, a Mishná, o Talmud e outras obras
que compreendem a Lei Oral são muito mais extensas do que a Torá Escrita e
igualmente legais. A Lei Oral é o corpus da lei judaica que tem sua origem na
revelação no Monte Sinai e que mais tarde inclui decisões rabínicas judiciais,
que vão se concretizando ao longo do tempo e encontram lastro na Torá. A Lei
Oral trata dos aspectos práticos da vida judaica em seu dia a dia.
Como qualquer sistema jurídico ocidental, nossas leis são compiladas em livros
de códigos legais. Assim como existem volumes de leis federais e estaduais,
temos compilações de lei judaica de mais de 800 anos. A mais antiga e extensa
foi realizada por Maimônides, um grande rabino e médico do século 12. Sua
obra, Yad Hachazaká, também conhecida como Mishnê Torá, abrange todas as
áreas da lei judaica e continua a ser um dos guias jurídicos mais destacados no
judaísmo.
O próximo grande livro de estatutos, a Arbá Turim, foi escrito pelo rabino Yaakov ben Asher no início do século 14. Provavelmente a obra mais famosa de
compilação da lei judaica é o Shulchan Aruch (Código da Lei), escrito pelo GrãoRabino sefaradi Yosef Karo, que viveu em Safed, Israel, com interpretações do
rabino ashkenazi polonês, Moshe Isserles. Esse trabalho seminal foi concluído
no final do século 16, e enquanto centenas de comentários posteriores foram
escritos, continua a ser o guia preeminente da lei judaica.

Como qualquer sistema
jurídico ocidental, nossas
leis são compiladas em
livros de códigos legais.
Assim como existem
volumes de leis federais
e estaduais, temos
compilações de lei
judaica de mais de
800 anos
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CAPA
“Nada há de novo

A ÉTICA NA MEDICINA

sob o sol.” Temas

A abordagem judaica da medicina é de muitas maneiras oposta à secular. Muitos
lapsos éticos ao longo do século passado foram resultado de colocar o bem da
sociedade acimado bem do indivíduo. Na teologia judaica, o indivíduo é de suma
importância. Essa declaração é afirmada pelo rabino Jonathan Sacks em seu livro,
A Letter in The Scroll, sobre a contribuição dos judeus no conceito do mundo da
moralidade. Ele escreve: “Em eras que adoravam o coletivo – a nação, o estado, o
império – eles (os judeus) falavam sobre a dignidade da pessoa humana”. Em outra
seção, o rabino Sacks aborda a contribuição judaica para a civilização: “Em termos
de ética, o judaísmo foi a primeira religião a insistir na dignidade e santidade da vida
humana. Pela primeira vez, o indivíduo não podia mais ser sacrificado para o grupo.
O assassinato não se tornou apenas um crime contra o homem, mas um pecado
contra D’us”.
O Talmud ensina que o Todo-Poderoso primeiro criou a humanidade como um único indivíduo, em vez de um grupo de pessoas, para nos ensinar que aquele que salva uma única vida salva um mundo, e aquele que destrói uma única vida, destrói um
mundo inteiro. Na visão judaica um indivíduo é um microcosmo de todo o mundo.
Independentemente do quanto um indivíduo possa estar doente, jamais podemos
prejudicá-lo a fim de salvar uma outra pessoa. Embora o mundo secular cogite a
ideia de remover órgãos de pacientes muito doentes obtendo consentimento para
tirar o suporte à sua vida, a Halachá inequivocamente rejeita a ideia de sacrificar esse
paciente para salvar a vida de outro.
Isto não significa que a Halachá impeça a doação de órgãos de alguém declarado
com morte cerebral comprovada; o que ela salienta é a proibição de matar uma
pessoa para salvar outra. Todos os dias, novas descobertas médicas e tecnológicas
ocorrem, ampliando o panorama de opções terapêuticas. Enquanto a marcha da
tecnologia melhora continuamente a nossa saúde, ela cria novos cenários e desafios. Qual é a abordagem da Torá quando surgem situações inéditas?
Independentemente de uma situação parecer nova, a abordagem do sistema haláchico permanece inalterada. Como o livro de Eclesiastes afirma: “Nada
há de novo sob o sol.” Temas atuais como novos tratamentos para
infertilidade, prolongamento artificial da vida, aborto, cirurgias de alto risco, e uma miríade de outras questões éticas contemporâneas foram tratadas na lei
judaica por milênios. O desafio é reconhecer adequadamente as questões mais importantes, a fim de aplicar
corretamente a lei judaica.
Sem um padrão tão precioso de comparação como a Torá, questões éticas
podem se tornar um terreno muito escorregadio. Assassinato torna-se “matar por misericórdia”, destruição da vida fetal pode se tornar uma questão
de “escolha pessoal”, e as regras básicas da dignidade humana sobre
a qual a sociedade deve ser alicerçada são corroídas debaixo dos
nossos pés. Com o nosso extenso histórico comprovado de moralidade que deriva de uma fonte divina e que sublinha a nobreza
de todos os seres humanos, somos candidatos altamente qualificados para entrar no debate social sobre questões de políticas
públicas que envolvem aspectos éticos em todos os campos da vida.

atuais como novos
tratamentos para
infertilidade,
prolongamento
artificial da vida, aborto,
cirurgias de alto risco,
e uma miríade de
outras questões éticas
contemporâneas foram
tratadas na lei judaica
por milênios
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MAIS ÉTICA NO SEU DIA A DIA
CONSCIÊNCIA

GENTE

Preocupe-se mais com a sua consciência do que
com a sua reputação. Sua consciência é o que você
é, e a sua reputação é o que os outros pensam de
você. Siga sua consciência e não se preocupe em
seguir a maioria. Siga o certo, seja com a maioria ou
com a minoria. Aspire à sabedoria. Inveje os cultos. A
sabedoria só é atingida com muito estudo e dedicação, pensando de forma independente dos outros.

O que é ser um menscht?
Antes de tornar-se um médico, rabino, arquiteto, filho,
avô, tio, antes de tudo isto, o
mundo e o momento clamam para que cada um de
nós seja “gente”.

COMPRAS
Você pode comprar um livro, mas não o conhecimento. Você pode comprar uma posição social, mas
não o respeito dos outros. Você pode comprar um
relógio, mas não o tempo. Você pode comprar uma
casa, mas não um lar. Você pode comprar o colchão
mais caro, mas não um sono tranquilo. Você pode
comprar comida, mas não o apetite. Você pode
comprar os melhores remédios que a medicina oferece, mas não a saúde. Você pode comprar algumas
coisas na vida, mas a vida mesmo quem dá é D´us.

RESPEITO
Quem despreza o pobre, blasfema contra D´us,
porque justamente o pobre, que não tem nada, é
que merece nossa consideração e apoio. Não nos
deixemos impressionar por pessoas que se julgam
importantes ou desejam ser especiais. Vamos, sim,
nos aproximar dos necessitados.

DOAÇÕES
Abra sua mão a seu irmão necessitado. As doações
têm o poder de anular as sentenças negativas decretadas contra você pelas suas faltas. D’us as anula. Quem não ajuda os necessitados deve saber que
o mundo dá voltas, e que você, seu filho ou seu neto
podem passar necessidade e serem obrigados a recorrer a doações.

FELICIDADE
A verdadeira felicidade vem de levar uma vida na
qual não há desconexão entre nossos valores mais
profundos e a maneira pela qual nos conduzimos.
Publicado por Kolel Rio
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NEGÓCIOS
Nossos sábios frisam o quão importante é a honestidade em todas as transações e relacionamentos
sociais. Não faça propaganda enganosa. Não use
pesos falsos, não entregue menos do que vendeu
e não faça alta ilícita de preços. Se você se comprometer verbalmente, assuma o que falou. Haja sempre de forma correta, aplicando os valores judaicos
ao seu cotidiano.

TEMPO
A partir do seu nascimento, começam a diminuir
os seus dias aqui na Terra. Talvez você nem queira pensar sobre isto, mas é certo que cedo ou tarde você partirá. Aproveite, então, o máximo de seu
tempo enquanto estiver por aqui. Aproveite cada
hora e minuto que passam como a coisa mais importante da sua vida.

PAZ
Nossos sábios ensinam que a paz é um dos pilares
do mundo, pois a discórdia destrói as pessoas. A palavra paz é um dos nomes de D’us, daí deduzimos o
quanto ela é querida a Seus olhos.

APÓS 120 ANOS
Dizem nossos sábios: quando uma pessoa falece,
fala-se pouco do patrimônio material que deixou,
pouco de como ganhava a vida, mas sim como tratava os outros e das suas virtudes. Não se alude a
sua posição social conquistada, mas como era o seu
coração. Pouco das rodas que frequentava, mas sim
da sua participação comunitária.
Muitos falecem, mas ao partirem continuam vivos
entre nós, pelo exemplo e legado que nos deixam.
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17 de tamuz

O DIA DE JEJUM
Entenda qual a história por trás dessa data

E

m 17 de Tamuz fazemos um jejum. É o início das
“Três Semanas” que observamos como um período
de semi-luto e que termina com outro dia de jejum –
Tishá Beav, o 9º dia de Av.
Essas datas, bem como o período entre elas, relembram
uma série de catástrofes que se abateram sobre nosso
povo lá atrás na nossa história, a maior parte relacionada à
destruição do Beit Hamicdash.
Cinco terríveis calamidades aconteceram em 17 de Tamuz.
1 – As Tábuas foram quebradas,
2 – As oferendas diárias foram interrompidos,
3 – As muralhas de Jerusalém foram derrubadas,
4 – Apustmus queimou a Torá,
5 – Um ídolo foi colocado no Templo Sagrado.
A primeira dessas ocorreu em 2448 (após a Criação), o ano
do Êxodo do Egito. Três meses e dois dias depois que os

16

filhos de Israel foram libertados do cativeiro egípcio, e somente quarenta dias após terem recebido a Torá no Monte
Sinai, os filhos de Israel fizeram um Bezerro de Ouro, cometendo, assim, a grave transgressão da idolatria.
Descendo do Monte Sinai com as Tábuas nas quais D’us
tinha inscrito os Dez Mandamentos, Moshê viu a cena e
quebrou as Tábuas que os filhos de Israel tão vergonhosamente tinham profanado. Embora Moshê tenha conseguido salvar o povo desgarrado, após muita prece, o dia
tornou-se sinistro para o nosso povo, pois o pecado não
fora plenamente erradicado.
Passaram-se muitos anos após aquele evento, quase nove
séculos. Os filhos de Israel tinham se instalado na Terra
Prometida, havia reis, profetas e Sumos Sacerdotes. Porém, mais uma vez os filhos de Israel tinham abandonado
a Torá, e Jerusalém ficou sob o domínio do exército babilônico (no ano 3336), o que terminou levando à destruição
do Beit Hamicdash e à perda de sua terra. O tempo passou;
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o povo tinha aprendido a lição, se arrependido, e recuperara sua liberdade, sua terra, e tinham reconstruído o Beit
Hamicdash. Eles tinham líderes fiéis e corajosos, como os
Macabeus, e notáveis eruditos e mestres, como os Tanaim.
Porém, mais uma vez o “Reino de Sacerdotes e Nação Sagrada” não fez jus aos seus elevados padrões. A retribuição
Divina chegou sobre eles, e Jerusalém mais uma vez ficou
cercada, dessa vez pelos romanos. O cerco durou um longo tempo e causou uma grande penúria na cidade, e não
havia mais cordeiros para os sacrifícios diários no Beit Hamicdash. Todo dia, pela manhã e à noite, um cordeiro era
sacrificado no Beit Hamicdash em nome de todo o povo
judeu, e cada um deles sentia que havia um vínculo inquebrável entre ele e seu Criador.
Agora, quando esses sacrifícios tinham acabado, o povo
sentiu a esmagadora catástrofe que se abatera sobre eles.
O cerco continuou até o fatídico dia dezessete de Tamuz –
quando os romanos quebraram as muralhas de Jerusalém
e dominaram a cidade sagrada. Completa derrota, destruição e exílio vieram logo em seguida. Era o ano 3828, uma
década menos que cinco séculos após a destruição do primeiro Beit Hamicdash.
Mais duas calamidades ocorreram em dezessete de Tamuz, embora o ano exato não seja conhecido: um certo
Apustmus, capitão das forças de ocupação, queimou pu-

blicamente a Torá, e um ídolo foi colocado no Beit Hamic
dash. Essas calamidades foram um duro golpe contra a
vida espiritual do nosso povo.
Mas graças ao nosso D’us Todo Poderoso, sobrevivemos a
todas essas calamidades, e a muitas outras que se abateram sobre nós no decorrer dos muitos anos de nossa história. E o motivo é porque entendemos que “Por causa dos
nossos pecados foram exilados da nossa terra”.
Quando aceitamos a Torá no Monte Sinai, estabelecemos
altos padrões para nós mesmos. A Terra Santa foi dada a
uma nação sagrada, e somente se correspondermos aos
nossos padrões e formos de fato uma nação modelo, a Terra de Israel nos aceitará. Entendendo isso, adquirimos força
a cada momento difícil e calamidade que se abateram sobre nós, pois eles nos aproximaram de D’us e da nossa Torá.
A taça de nossas calamidades agora está cheia, e os remanescentes de Israel, moralmente fortalecidos e se apegando fielmente à nossa Torá, logo verão uma luz nas nuvens.
As sombras da noite abrirão caminho para uma alvorada
brilhante, quando as palavras dos nossos sagrados profetas irão se materializar. Após as “Três Haftarot de Admoestação” que lemos durante as Três Semanas, vêm as “Sete
Haftorot de Consolo”, nas quais o Profeta Isaías nos promete completa Redenção por intermédio do nosso Justo
Mashiach.
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

QUINZE ANOS DE PROJETO

Rir É sempre o Melhor Remédio
Comemorar 15 anos é maravilhoso, especialmente se for proporcionando alegria
para pequenos heróis como os que passam pelo Projeto Felicidade e suas famílias.
A transformação é enorme, pois no primeiro dia todos estão acanhados, tristes e enfraquecidos, pois enfrentam diariamente um grande inimigo que entrou em suas casas sem
pedir licença, se apropria de um membro da família, provocando sentimento de impotência. Sofrem uma grande transformação na rotina diária e, o hospital passa a ser uma
extensão de suas moradias, onde o terror e a incerteza são uma constante.
Aqui aprendem que podem e devem ser felizes (apesar de tudo) e isso acontece no
momento em que olham para seus filhos e descobrem que eles voltaram a brincar, e o
sorriso nasceu novamente em seus rostos.
É uma experiência ímpar ver uma criança com câncer rir, um riso que contagia o grupo
todo e age liberando hormônios que ajudam a elevar sua autoestima, aumenta a imunidade e diminui a dor. É um verdadeiro remédio que não se compra em nenhuma farmácia, mas está ao alcance de todos e, o mais importante: não tem contraindicação, e os
efeitos colaterais são bem-vindos. Quem ri atrai outras pessoas, fortalece relacionamentos, acrescenta entusiasmo à vida e alivia o estresse.
Enfim, são esses verdadeiros milagres que ocorrem semanalmente no Projeto Felicidade: crianças com câncer rindo, comendo, brincando, vivendo e não deixando simplesmente a vida passar.
Tornam-se novamente protagonistas de suas histórias, pois aprendem que quando encontram GENTE AJUDANDO GENTE vale a pena viver.
Flávia Bochernitsan - Diretora

Groupon
Vivian Alvo, que trabalha no Groupon, contatou o Projeto Felicidade a fim de conhecer melhor as atividades realizadas pelo
voluntariado. Ela contou que no mês de junho os funcionários
estão realizando diversas ações em diferentes ONGS e mostraram especial interesse no Felicidade. Como trabalham o
dia inteiro e teriam somente o horário do almoço livre, a ideia
foi que escrevessem cartões aos aniversariantes que já passaram pela semana do Projeto.
Na foto ao lado, encaminhada por Vivian, podemos ter certeza de que a tarefa foi cumprida com imensa alegria.
18
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Inclusão
Sã

Projeto Inclusão Social na Serra

Social

oL
oure
nço da Serra

www.inclusaonaserra.org.br

MÃES E FILHOS JUNTOS
Desta vez as atividades programadas para as crianças
das creches e escolas de educação infantil de S. Lourenço da Serra foram dedicadas ao convívio entre mães e
filhos. Tudo foi pensado para promover momentos inesquecíveis entre eles e, claro, as mães foram as convidadas de honra.

A rotina e trabalho intenso de muitas delas acaba dificultando esse contato, e a oportunidade foi ideal para que
desfrutassem a companhia dos pequenos em um ambiente tão bucólico e relaxante quanto é o Sítio Felicidade.

EMOÇÕES
O grupo da terceira idade da região de S. Lourenço da Serra reuniu-se no Sítio para dar continuidade ao projeto de registrar as
histórias pessoais de seus membros.
Foi lido o relato de um dos participantes e, em seguida, cada
um recebeu um círculo de
cartolina e material de pintura para nele expressassem
seus sentimentos, construindo de
senhos e formas
geométricas, com ou sem simetria. Após a conclusão do
trabalho cada um falou sobre a sua pintura e a
sensação que essa atividade lhes trouxe.
Algumas das respostas coletadas: “...voltei à
minha infância...”, “...fiquei feliz...”, “...foi difícil, mas agora estou aliviado...”.
Por fim, eles escreveram sobre momentos de
vida que desejam lembrar por algum motivo.
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GASTRONOMIA PELO MUNDO

Por Dorothea Piratininga

SALTEÑAS
Leve um pouco da Argentina à sua mesa, preparando irresistíveis empanadas. Muy ricas!
INGREDIENTES

PREPARO

Ingredientes para o recheio:
ww
1/2 kg de cebola cortada em tiras
ww
50 ml de óleo
ww
500 g de acém picado na ponta da faca
ww
1 tablete de caldo de carne esfarelado
ww
1 xícara (chá) de azeitona verde picada
ww
1/2 xícara (chá) de uva passa preta sem
semente
ww
cebolinha verde picada a gosto
ww
pimenta-do-reino a gosto
ww
sal a gosto
ww
pimenta calabresa (opcional)
ww
3 ovos cozidos e picados

Doure a cebola no azeite. Junte a carne e cozinhe por cinco minutos, em fogo alto, mexendo sempre para não queimar a cebola.

Ingredientes para a massa:
ww
500 g de farinha de trigo
ww
1 colher de sobremesa de sal
ww
100 g de gordura vegetal
ww
180 ml de água morna
ww
1 colher de sopa de farinha de trigo
para polvilhar
20

Acrescente o tablete de caldo de carne e os temperos. Polvilhe a
farinha e misture muito bem. Cozinhe por cerca de cinco minutos
ou até secar.
Acrescente a azeitona e a uva passa. Deixe esfriar, adicione os ovos
cozidos, e leve à geladeira.
Numa tigela coloque a farinha de trigo, o sal e a gordura vegetal.
Junte a água morna aos poucos, até obter uma massa lisa.
Trabalhe bem a massa com as mãos, abra-a com um rolo, até a espessura de dois mm e corte discos de 10 a 12 cm de diâmetro cada.
Coloque uma colher do recheio no centro de cada disco. Umedeça
a borda com água e feche como um pastel. Dobre a borda formando pregas. Coloque em forma untada e enfarinhada. Pincele as
empanadas com gema e asse-as em forno preaquecido a 180 ºC
por cerca de 15 minutos.

RENDIMENTO
Aproximadamente 20 unidades.
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MARCELO MORISE

7perguntas
Quem é Marcelo Morise?
Sou designer gráfico e de web e trabalho há 14 anos no
Beit Chabad Central. Tenho 40 anos, sou casado e tenho
um filho de 15. Sempre coloquei minha família em primeiro lugar, e eles sabem que podem contar comigo.
Desde quando começou a trabalhar?
Aos 13 anos eu já ajudava meu pai na montagem de revistas. Naquela época tínhamos um estúdio de arte e prestávamos serviço para editoras, produzindo revistas em
quadrinhos que vinham dos EUA para serem traduzidas,
montadas, letradas (profissão do meu pai) e coloridas.
Quando me casei fui trabalhar em uma gráfica onde pude apurar meus conhecimentos sobre impressão.
Como foi sua adaptação ao Beit Chabad e como concilia seu trabalho em publicações e como webdesigner?
No início foi difícil me acostumar com o ambiente de
trabalho que é muito sério, quieto, muito diferente do
que eu estava habituado. Apesar de ter experiência em
diagramação, sempre trabalhei em PC, e logo tive meu
primeiro desafio com um iMac, mas em pouco tempo
já estava dominando essa plataforma. Após dois anos
trabalhando com publicações, o Rabino Yossi me deu
a oportunidade de fazer um curso de “Dreamweaver”.
Quanto mais trabalhava com os sites, mais curiosidade
eu tinha sobre o assunto. Até que em 2010 cursei Sistemas para Internet na Faculdade Impacta de Tecnologia.
Assim, passei a desenvolver novos trabalhos, como o de
gerenciar os sites, e-mails e redes.
O que o tem mantido aqui?
O segredo para estar tanto tempo em uma empresa é a
dedicação. Temos que fazer as nossas tarefas com amor,
os desafios servem para o crescimento profissional e
pessoal. Acredito nos estudos e oriento e incentivo meu
filho quanto a isso. Estou sempre estudando, pois a área
de tecnologia exige atualização constante.
Você executa diferentes trabalhos para rabinos e colegas. Obedece a algum critério para “zerar” a fila?
As pessoas que me solicitam um trabalho sempre dizem
que é urgente. Tento organizar uma escala por ordem de

pedido, obedecendo a hierarquia, além de usar o bomsenso. Quando tudo isso não funciona, apelo para o Rabino Yossi, que resolve objetivamente e determina as
prioridades. Devido à necessidade de resolver problemas de informática e telefonia, acabei expandindo meus
conhecimentos nessas áreas: PABX, consertos da rede
e de computadores, formatação, wifi e permissões entre
elas. O rabino Yossi confiou-me esse trabalho para que
as pessoas fiquem bem conectadas.
O Marcelo que chegou aqui aos 26 anos e agora tem
40, mudou?
Reconheço que eu não tinha experiência de como lidar
com diferentes temperamentos e personalidades. Aqui
aprendi a respeitar as diferenças. Eu era muito prolixo e
hoje sou mais objetivo. Isso aprendi observando o Rabino Yossi, que é muito organizado, determinado e seguro
em tomar decisões. Comecei a valorizar mais meu próprio trabalho e aprendi a ser mais paciente e tolerante.
Hoje separo o que é uma questão profissional do que é
pessoal, o que permite um relacionamento mais saudável e produtivo com meus colegas. Entendo que nem
sempre eles estão em seu melhor dia e devo enxergálos como um todo, e não apenas naquele momento.
Quatorze anos: o que eles acrescentaram à sua vida?
Tornaram-me uma pessoa melhor. Agradeço a oportunidade de ter encontrado aqui um emprego seguro onde me respeitam pelo o que sou e valorizam meu trabalho. Além disso, por ter me proporcionado condições de
adquirir minha casa, meu carro e a minha estabilidade.
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Ilustrações: Caio Borges

Amizade

A amizade é baseada em dar para a outra pessoa, não em receber.
Para nos tornarmos próximos dos outros, devemos dar a eles
uma parte de nós mesmos. E isso vale a pena.

22

Fonte: “Bedtime Stories of Jewish Values”, Shmuel Blitz, Mesorah Publications

I

lana e Adina eram duas melhores amigas. Brincavam, estudavam e riam juntas.
Como estavam sempre unidas, as pessoas pensavam que eram irmãs gêmeas. Não
eram, mas ambas tinham a mesma data de aniversário.
“Este ano vou comprar para Adina o presente de aniversário mais especial”, pensava Ilana. “Sei o quanto ela gosta de colecionar selos. Vou encomendar os selos mais novos de
Israel para ela. Para conseguir ganhar o dinheiro, vou ser babá dos filhos da Sra. Teicher
durante as duas primeiras semanas do verão”.
Naquele mesmo momento, Adina estava fazendo os próprios planos. “Ilana é minha
melhor amiga. Este ano vou dar a ela um presente especial. Sei quanta falta ela sente
dos seus avós desde que se mudaram para outra cidade. Vou comprar uma passagem de
ônibus para ela visitá-los nas primeiras duas semanas do verão. Para conseguir dinheiro
suficiente, vou vender a minha coleção de selos”.
As duas meninas trabalharam em segredo para comprar uma à outra um presente de
aniversário especial. Elas estavam empolgadas para fazer uma surpresa à melhor amiga. Finalmente, chegou o dia tão esperado. Adina acordou cedo, pegou a passagem de
ônibus que estava guardada na sua caixa de joias e embrulhou-a num papel de presente
cor de rosa. Mal podia esperar para entregar à amiga o seu presente.
Naquela mesma manhã Ilana também acordou cedo e animada. Tirou os selos de Israel da caixa de joias e embrulhou-os num papel de presente cor de rosa. Estava ansiosa para entregar o presente para sua melhor amiga, Adina. As duas saíram de casa na
mesma hora. Na metade do caminho, elas se encontraram. “Adina, tenho um presente
especial para você”, disse Ilana.
“Aqui estão os selos mais novos de Israel. Trabalharei como babá todo dia durante as
duas primeiras semanas do verão, mas eu queria dar a você o que realmente lhe agradasse”. Adina olhou para os selos que Ilana tinha acabado de lhe entregar. Lágrimas de
alegria rolaram pelas suas faces.
“E aqui está meu presente para você. Uma passagem de ônibus para você visitar seus
avós nas primeiras duas semanas do verão. Vendi minha coleção de selos para comprar
seu presente”. As duas meninas se abraçaram, sabendo que seriam amigas para sempre.
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Labirinto
Ajude Ilana e Adina a entregarem seus presentes

Solução na página 27
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A PARASHÁ NA CABALÁ – JULHO
2
julho

SHELACH
“Eles foram e eles vieram”. Por que a Torá redeclara o fato da partida deles aqui?
Quando os espiões foram descobertos, eles se tornaram impregnados com as almas
dos filhos de Jacob como uma ajuda para cumprir sua missão. Mas assim que eles vacilaram, escolhendo criticar a terra, essas almas elevadas partiram deles.
“Eles foram” – as almas dos filhos de Jacob se afastaram deles; “e eles (os espiões)
vieram até Moshê.

CÔRACH

9
julho

Côrach estava imbuído com centelhas da alma de Caim. O próprio Moshê era uma reencarnação de Abel, e as almas daquela geração eram todas derivadas da alma de Abel.
Por isso, Côrach, que era espiritualmente independente de Moshê, comandou a rebelião. A disputa entre Moshê e Côrach era um exemplo da tensão primordial entre Caim
e Abel ressurgindo.

16
julho

CHUCAT
A Torá é chamada “A Torá de Luz” (Provérbios 6:23), porque sua natureza essencial é
iluminar o caminho do homem na vida. E quando o caminho é iluminado dessa maneira,
pode-se ver claramente quais ações e condutas são boas, e quais devem ser evitadas.

BALAC

23
julho

Quem é o Messias? É você! Pelo menos essa foi a conclusão de Rabi Menahem Nahum
de Chernobyl (1730-97) em sua obra A Luz dos Olhos. É claro que o Judaísmo sempre
afirmou que haverá um Mashiach específico, um homem descendente do Rei David.
Aquilo que Rabi Menahem Nahum acrescentou a essa ideia é que a mudança global
na consciência necessária para tornar isso possível depende não apenas do próprio
Mashiach mas também do indivíduo. Cada um de nós, afirmou ele, contém uma centelha do Mashiach, um santuário interior da espiritualidade mais pura que é nossa tarefa
de “localizar” e transformar numa parte ativa de nossas vidas.

30
julho

PINECHAS
A cena entre as filhas de Zelophehad e Moshê foi um reaparecimento do antigo conflito
entre Caim e Abel. Zelophehad, por outro lado, possuía uma centelha da alma de Caim.
Portanto, as filhas de Zelophehad eram cuidadosas em afirmar “Ele não era parte da…
assembleia de Korah,” porque Korah e seu grupo tinham todos sido encarnações de
Caim. Mas sim, elas argumentavam, ele era do lado bom de Caim. Mas como Moshê era
do lado de Abel, ele não podia ficar imparcial e “levou seu caso perante D’us”.
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COMO ENFRENTAR A TRISTEZA

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

No final deste mês inicia-se um período de tristeza para o nosso povo.
Mas como sair dela depois, se na vida pessoal as coisas não vão bem?
Por Rabino Shamai Ende
O ser humano, diferentemente dos animais, foi criado de
gue dominar seus sentimentos para despertar a alegria,
forma tal que sua cabeça está acima do coração. Mesmo
consegue também arquivar as lástimas.
ao se deitar, as pessoas normalmente colocam um travesMuitos pensam que essa forma de atuar é imprópria. Chaseiro sob a cabeça para que esta fique em posição mais
mam isso de se iludir e fugir da realidade. No entanto, conelevada. E o corpo físico é um espelho do que ocorre no
forme dito acima, a realidade é que tudo vem para o bem.
lado espiritual. Isso significa que o homem pode colocar
Portanto, devemos apenas deletar momentaneamente
sua mente acima das emoções. Sendo assim, temos a posessa adversidade, cobrindo-a com pensamento positivo
sibilidade de controlar nossas emoções a partir da mente.
até conseguirmos forças para entendê-la corretamente.
Muitas pessoas são alegres por natureza, outras têm tenDe vez em quando, porém, é possível que nos encontredência a ser mais sérias e até mesmo depressivas. Porém,
mos em uma situação apática, e não conseguimos sair disnão podemos deixar que nossas emoções nos dominem,
so com facilidade. Para tanto os mestres nos ensinam que
podemos e devemos controlá-las.
devemos despertar a alegria superfiPara alcançarmos a alegria devemos
cial, sorrindo cantando e até mesmo
A alegria é uma arma podeconstantemente nos focar nas boas
dançando, nem que seja sem vontacoisas que nos ocorrem no dia a dia.
de. Em algum momento conseguirosa para destruir os obstáTodo mundo tem bons momentos e
remos interiorizar essa alegria e nos
culos
que
nos
impedem
de
fatos positivos. Devemos constantelivramos da depressão, revertendo a
mente ressaltá-los para colocá-los
situação para o bem. A alegria é uma
atingir o sucesso. É um escuem evidência. Dessa forma, estarearma poderosa para destruir os obsdo potente que nos protege
mos gerando em nosso coração um
táculos que nos impedem de atingir
verdadeiro sentimento de júbilo.
o sucesso. É um escudo potente que
de qualquer aflição
Lembremos diariamente de que
nos protege de qualquer aflição. Há
tudo o que ocorre no mundo é pela
estudos que apontam a alegria como
Divina providência. D’us é que cuida de todos os nossos
meio de alcançar a cura até para doenças graves.
passos, e Ele só faz bondades. Consequentemente, tudo
A depressão, por sua vez, é a porta de entrada para divero que ocorre conosco é o máximo do bom. Mesmo quansos problemas que nos afligem. É um mal que deve ser
do não conseguimos enxergar desse modo, devemos
totalmente erradicado para permitir que tenhamos uma
saber que realmente é assim e nos convencermos dessa
vida realizada. Não há dúvida de que em certos casos a
verdade.
depressão deve ser tratada com remédios, conforme
No entanto, algumas pessoas, ao passarem por certas diprescrição médica, mas mesmo assim, o trabalho espirificuldades, não conseguem digeri-las de forma correta,
tual do indivíduo ajuda muito e milagrosamente facilita o
e um sentimento amargo pode dominá-las, levando-as a
serviço do profissional.
um estado de depressão. A receita para isso é novamente
A máxima alegria iremos presenciar na era messiânica.
usar a mente para afastar esses pensamentos e desviar a
Comecemos, então, a nos exercitar com alegria para seratenção do infortúnio e se concentrar apenas nas coisas
mos merecedores desta época tão especial muito em
boas da vida. Da mesma forma que o ser humano consebreve.
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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 Nasceu Messody Reizel, filha de Levi e
Thamar Rabinowicz. Mazal tov também aos
avós, Flavio e Mirella Rabinowicz e Franklin e
Alegria, e à bisavó Ignez Rabinowicz

w Parabéns a David e
Rivka Frida Andrade
pelo corte de cabelo de seu
filho, Ezra Haim

w Parabéns pelo noivado de Sterna, filha de
R. Chaim e Miriam Ossowiecki com Sholom
Dovber, filho de Shimon e Any Nemni

w Mazal Tov pelo Bar Mitsvá de
Allan Isy, filho de Alessandro
Strauss e Cecília e neto de Jack e
Vivian Strauss e Guy e Frida Setton

w Mazal tov a Marcia Frischmann e Daniel Harari
pelo noivado
w Parabéns pelo opshernish (corte de cabelo)
de Avraham Moshe, filho de R. Richard e Katia
Tamezgui e neto de José Mario e Rebeca
Grynberg e Charles e Bela Tamezgui

w Parabéns pelo Bar Mitsvá de Arie Leib Ysroel,
filho de Haim e Rochele Moscovich

Solucao do
labirinto

w Nasceu Fernanda, filha de Daniel e Bety
Argalji e neta de Natan e Geni Argalji, e Eva
Woller Fidel. Mazal Tov!

ANIVERSÁRIOS*
JULHO
Dubi Nurkin
Mendy Eliezer
Mendy Tzfasman
Michel Gruenberg
Peter Breuer
Leo Kauffman
Ivo Illoz
Sérgio Schnaider
Mendi Savoia
Marcelo Ankier
Yoni Faizibaioff
Ricardo Preter
Michel Rosenthal
Noach Yaacov Dressler
Noriel Eliezer
Yossi Brand
Marcelo Roitburd
Michel Liberman
Marcelo Copeliovitch
David Botrashvili
Avi Kuszer
Marcos Klein

25 Sivan
25 Sivan
25 Sivan
27 Sivan
29 Sivan
30 Sivan
3 Tamuz
3 Tamuz
3 Tamuz
3 Tamuz
3 Tamuz
4 Tamuz
5 Tamuz
5 Tamuz
5 Tamuz
7 Tamuz
7 Tamuz
7 Tamuz
8 Tamuz
9 Tamuz
10 Tamuz
11 Tamuz

1 jul
1 jul
1 jul
3 jul
5 jul
6 jul
9 jul
9 jul
9 jul
9 jul
9 jul
10 jul
11 jul
11 jul
11 jul
13 jul
13 jul
13 jul
14 jul
15 jul
16 jul
17 jul

Levi Yitschak Benzecry
Carlos Dzik
Luiz Kotek
Chaim Ossowiecki
Jairo Lichewitz
Jairo Wajs
Milton Abramovich
Daniel Azulay
Jonas Grinspun
Reuven Abergel
Yaacov Guertzenstein
Isaac Jose Nigri
Mendi Koncepolski
Luiz Gornstein
Marcel Sawaya
Celso Fischer
Celso Kressler
Maurício Schaffer
Ricardo Susyn
Marcelo Rubinstein
Alexander Friedman
Shaya Begun

12 Tamuz
13 Tamuz
14 Tamuz
14 Tamuz
16 Tamuz
16 Tamuz
17 Tamuz
17 Tamuz
17 Tamuz
19 Tamuz
19 Tamuz
19 Tamuz
20 Tamuz
22 Tamuz
22 Tamuz
22 Tamuz
22 Tamuz
23 Tamuz
23 Tamuz
24 Tamuz
24 Tamuz
24 Tamuz

18 jul
19 jul
20 jul
20 jul
22 jul
22 jul
23 jul
23 jul
23 jul
25 jul
25 jul
25 jul
26 jul
28 jul
28 jul
28 jul
28 jul
29 jul
29 jul
30 jul
30 jul
30 jul

*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 *
18:10 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

EM AGOSTO!

OS MAIORES

PORQUÊS

DO JUDAÍSMO
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sobre j
Turma diurna no Beit Chabad Central
Turmas noturnas no Banco Daycoval

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 e 30 de julho.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br
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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 *
17:45 Avraham Steinmetz
Prédica entre as orações da tarde
18:15 Integração pais e filhos – Avot Ubanim
Os pais estudam com seus próprios filhos sob a
orientação de um professor *
18:10 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides *
19:00 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico
19:30 Yakov Nurkin
Sichot do Rebe e Explicações da Tefilá

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 *
20:30 Avraham Steinmetz
Força e Superação – em português ***
Banco Daycoval – até 20 de junho
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 – até 21 de junho
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 – até 23 de junho
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 PAZ FAMILIAR E A VIDA CONJUGAL
... Recebi sua carta, em seguida à conversa que tivemos quando você esteve aqui. Embora não seja meu hábito repetir por escrito coisas já discutidas oralmente, abordarei
mesmo assim diversos tópicos que você pediu urgentemente.
1 – A respeito da maioria dos problemas sobre os quais escreve, há a promessa dos
nossos Sábios, de abençoada memória, “Tente com firmeza e você conseguirá.” Se
você está realmente determinado a resolver os problemas, encontrará a maneira adequada de fazê-lo.
2 – Sobre a questão de como atingir um ajuste mais fácil na vida familiar de marido e
mulher, deve-se lembrar antes de mais nada que na verdade acontece com frequência que um ajuste desses seja necessário, pois há duas pessoas envolvidas, que vêm
de duas famílias diferentes, etc. Deve-se lembrar que não existe algo como perfeição
humana e que uma pessoa deve fazer concessões à outra, reciprocamente.
3 – Sobre a questão de temperamento, e especialmente quando falamos de raiva, essa
fraqueza pode ser controlada refletindo-se sobre o versículo “Eu visualizo D’us perante mim sempre,” que é também a introdução à primeira parte do Shulchan Aruch.
Refletindo sobre o fato de que a pessoa está sempre – a todo momento – na presença
de D’us, como é possível descer tanto a ponto de mostrar qualquer tipo de mau gênio?
4 – Por mais que a vida íntima compartilhada seja salutar ao máximo, é necessário
observar estritamente as leis de Taharat Hamishpachá [Leis da Vida Conjugal]. Pois,
embora essas leis exijam separação por um determinado período de tempo, esse distanciamento tem o efeito de aproximar ainda mais o casal no período que se segue,
enquanto a proximidade durante aquele tempo que exige separação resulte em separação quando deveria haver proximidade. Assim, na maioria dos casos, a verdadeira
harmonia e a paz na vida conjugal estão diretamente relacionadas com a observância
das leis e de Taharat Hamishpachá.
5 – A respeito de exercer influência sobre parentes e amigos com o objetivo de aproximá-los da Torá e mitsvot – desnecessário dizer, isso depende da formação psicológica das pessoas a serem influenciadas, bem como do seu nível intelectual, etc., sendo estes fatores que devem ser levados em consideração em cada caso. No entanto,
deve-se aplicar a todos os casos que abordagem, embora firme, deva ser amigável.
Não se sinta desencorajado se os primeiros esforços não trouxerem imediatamente o
resultado desejado; temos a certeza de que as palavras vindas do coração penetram
o coração e têm um efeito, especialmente quando associadas a um exemplo vivo. Se,
por algum motivo, os esforços parecem ser infrutíferos, a falta provavelmente será da
pessoa fazendo o esforço, cuja abordagem, embora bem intencionada, não é a correta.
Em conexão com a feliz expectativa, que D’us conceda uma gravidez normal e completa, e o parto normal de uma criança saudável num lar feliz e auspicioso.
...
Trecho da correspondência do Rebe
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sem dúvidas
A evidência irrefutável de um Criador

A ABELHA

Q

ue tal falarmos sobre um inseto comum: a abelha? Como ela faz o mel?
Primeiramente ela extrai néctar das
flores. Em seguida, volta para a colmeia e passa o néctar para outra abelha. Este é misturado com secreções glandulares na sua boca e
perde um pouco de sua água. Então ela deposita o mel numa célula aberta dentro do
favo de cera, também conhecido como favo de mel. “Por acaso”, outras abelhas ventilam os favos abertos com suas asas durante três dias, evaporando a umidade restante,
terminando, assim, a transformação do néctar em mel.
Então elas enchem o favo com um tampão de cera armazenando o mel até que precisem dele como alimento. Quem ensinou as abelhas a transformar néctar em mel?
E onde elas conseguiram a cera que o envolve e preserva? Felizmente, também “por
acaso”, é claro, uma abelha tem glândulas produtoras de cera em seu abdômen. Em
outras palavras, têm uma máquina de cera no estômago! A abelha remove a cera com
suas pernas. Então a mastiga para amolecê-la e torná-la flexível. Por fim, é moldada
dentro do favo de mel.
As abelhas “têm sorte” por saberem como fazer e moldar a cera, porque ela é essencial
para armazenar seus ovos, que mais tarde eclodem e se desenvolvem até se transformarem em abelhas adultas. Além disso, a sobrevivência da colônia de abelhas durante
os meses frios do inverno depende de um grande estoque de mel, que é preservado
nessas células de cera.
E assim, “por coincidência”, tudo se desenvolveu exatamente da maneira como deveria
ser. Outro fato intrigante é que as abelhas sabem como moldar a cera em pequenas células hexagonais, o que é considerada a maneira mais eficiente de maximizar o espaço
limitado da colmeia. Onde as abelhas aprenderam a fazer um favo de mel?
Uau, quantos “acasos” felizes!

Quando alguém contempla a impressionante profundidade
do projeto no mundo
natural, das moléculas às plantas, a animais, aos seres humanos – o mundo
proclama: “Algo inteligente me criou! Eu
não apareci na existência ao acaso!”

R.Shmuel Waldman
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