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INFORMATIVO MENSAL DO BEIT CHABAD CENTRAL
EU ME IMPORTO
Elie Wiesel viajou para o Cambodja com um grupo de intelectuais americanos e franceses, levando mantimentos e
suprimentos médicos para os
famintos, mas o acesso lhes foi
vedado. A delegação, então, comunica-se com os prisioneiros
da ditadura de Pol Pot por alto-falantes. E Wiesel assim lhes
fala: “Pior que a fome, o medo, a
tortura, a humilhação é o sentimento de ter sido abandonado,
de que ninguém se incomoda,
de que você não conta. Aqui vim
porque ninguém veio quando eu
estava lá”.

destaques da edição
AVES

Mistério ou Sintonia?

Pág. 9

MURO OCIDENTAL

O tesouro revelado
Págs. 14 e 15

PROJETO FELICIDADE

Reportagem no Globo Repórter
Págs. 16 e 17

HISTÓRIA JUDAICA

Os marcos de nossa história em
liguagem resumida - PARTE I
Págs. 18 a 20

SUSTENTO

Como enfrentar a crise?
Por R. Shamai Ende
Pág. 25

BCNews_54_ago_v3.indd 1

ELIE WIESEL
1928 – 2016

UMA LUZ
QUE NUNCA SE APAGARÁ
O legado de Elie Wiesel é um patrimônio da humanidade. Tratá-lo como um
sobrevivente que deixou seu testemunho do Holocausto é bem relevante,
mas a herança que ele deixou para o mundo todo é ainda mais grandiosa.
Wiesel parte, mas deixa a sua assinatura na história traçada por nações inteiras: ele foi um incansável e corajoso guerreiro, lutando contra a indiferença,
voando para áreas em conﬂito, de miséria e destruição, levando lições de paz
e de acordos possíveis. Parte o corpo, mas sua alma e seus ensinamentos
preciosos são permanentes. Elie Wiesel aqueceu o coração da Terra com sua
eterna mensagem:
“O oposto do amor não é nenhum ódio, é a indiferença. O oposto da arte não é
a feiúra, é a indiferença. O oposto da fé não é nenhuma heresia, é a indiferença.
E o oposto da vida não é a morte é a indiferença.”
A vida importa. Que ninguém fique indiferente ao sofrimento do próximo.
Págs. 10 a 12
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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

Individualidade
Cada judeu é um indivíduo totalmente distinto com sua própria missão
e serviço Divino que ele, e somente ele, pode e deve realizar. E mesmo assim,
ele também faz parte de um todo, um conjunto, e sem ele o povo judeu inteiro
está incompleto.
Sobre a missão de cada um, o Judaísmo explica que somente um indivíduo totalmente justo sabe onde sua missão está a cada momento.
O restante de nós não sabe por que estamos num determinado lugar, até
que extraímos alguma informação dos recessos da nossa memória para ajudar
a fazer do mundo um lugar melhor.
Na participação real em mitsvot vemos a importância do individual bem
como do coletivo. Quando uma pessoa cumpre uma mitsvá, está fazendo aquela mitsvá. Ninguém mais a está fazendo e ninguém mais pode fazê-la por ela. E
mesmo assim, no instante em que ele a cumpre, associa-se a todos os outros
judeus que também a estão cumprindo.
Quando uma mulher acende velas de Shabat, ela está se conectando
com mulheres e moças no mundo inteiro que estão acendendo as velas e com
todas que, no decorrer da história judaica, acenderam velas de Shabat, desde
nossa Matriarca Sara.
E quando um homem coloca tefilin, ele está se ligando com homens e
meninos no mundo inteiro que estão colocando tefilin e com todos que no
decorrer da história colocaram tefilin desde o Patriarca Avraham.
Esse vínculo entre indivíduos no passado e no presente concede a cada
um o potencial para cumprir seu serviço – que afeta ele próprio, sua família, o
povo judeu e o mundo inteiro – com energia renovada.
À medida que continuamos a realizar nossas missões divinas individuais, estamos nos aprontando para o tempo em que o verdadeiro significado
de um indivíduo como obra de um todo será concretizado. Pois, na época da
Redenção e da reunião de todos os judeus unificados na Terra Santa de Israel
– “uma grande congregação irá retornar” – “nossos filhos e filhas, jovens e idosos” – retornarão à Terra Santa.

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 17H45*
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!

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH
ww
Luiz Steinecke (Yahrtzeit do pai, Israel ben Avraham)
ww
Amigos e alunos do R. Dani Eskinazi (homenagem à
formatura rabínica de seus filhos, Mendi e Avi)

ww
R. Chaim Ossowiecki (Yahrzeit do pai, Shlomo ben
Chaim)

ww
Arnaldo Pasmanik (Yahrzeit do avô, David ben Tsvi)
ww
Jaime Gruenberg (Yahrzeit do pai, Issachar Dov ben Zev
e da mãe, Sheive Rivka bat Chaia Sure)

ww
Família Nunez (Ofruf do filho, Michael)
ww
Miriam Ossowiecki (aniversário do marido, R. Chaim)
ww
Família Goldsztajn (Yahrtzeit do Dr. Jaime, Yecheskel
ben Gershon)

ww
Irene Spritzer (Yahrtzeit da mãe, Miriam bat Simon

*5/8 às 17h40; 26/8 às 17h50

Jacob)

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

ww
Família Metzger (Yahrtzeit dos pais da Sissa, Moshe
Tsvi ben Yechiel Leib HaCohen e Dvora Dina bat Refael
Yossef, e pai do Michel, Tsvi ben Yischac HaLevi)

ww
Miki e Renata Alpern (nascimento da neta Minia Ester
Schildkraut)

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 – 17h45*

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h45*
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 5 de agosto - 17h40
13 de agosto excepcionalmente - 12h45
De 21 a 31 de agosto - 17h50
** 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,
O ciclo da vida é mostrado claramente neste mês de Menachem Av:
vida e morte, alegria e tristeza, risos
e lágrimas. Esse é o presente de
D’us: a habilidade para sentir emoções e perceber que tudo ocorre por
Divina Providência, e concluir que é para o bem.
Moshe Gorban: a busca
por um sentido na vida

CONVERSA DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO
Moshe Gorban foi o convidado do Projeto Lev para
dar uma palestra aos voluntários, intitulada “De Lev
(Coração) para Lev” (fotos acima e abaixo). Moshe é
israelense, formado em engenharia pela Universidade de Tel Aviv. Além de trabalhar com eletricidade e
iluminação, ele se interessa por outras modalidades
de energia, como a teoria dos cristais e cromoterapia. Ele falou sobre a importância de praticar o bem
ao próximo, aproveitar o tempo e ser menos egoísta.
Entre várias abordagens, lançou alguns desafios ao
perguntar e dar as respostas: um copo, será que o
enxergamos metade cheio ou metade vazio? Nossa
vida vale mais do que a dos outros? O tempo é igual
na alegria e no sofrimento? Além de discursar sobre o sentido da vida, de como aplicar o tempo para
buscar felicidade e alegria, enfatizou a importância
de querer dar em vez de receber e ajudar a tirar um
pouco o sofrimento dos outros. E concluiu: esse é o
presente da vida!

Nesta época do ano em que estamos enlutados pela
destruição dos dois Templos Sagrados em Tishá BeAv,
aguardamos logo em seguida a chegada de 15 de Av
com sua lua cheia iluminando a escuridão e celebrando a
alegria de casamentos, de novos começos e esperanças.
Agradecemos a Hashem por nunca nos abandonar
e nos fornecer esperança e força de seguir em frente.
Quando nos mantemos unidos para cumprir nosso trabalho, percebemos os passos de Mashiach, que trará a
reconstrução do terceiro e definitivo Beit Hamicdash,
que transformará a realidade do mundo inteiro para
sempre. Amén!
Yael Alpern – diretora

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO
Voluntários:
8/8 Sheila Chouveke
27/8 Nathalie Kamkhagi

Visitados:
4/8 Fanni Entener
9/8 Leoni Forte
16/8 Anita Sister
17/8 Ethel Gomberg

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

FARBRENGENS CELEBRAM DATAS MARCANTES
28 de Sivan
O dia da chegada do Rebe Menachem Mendel e de sua esposa Chaya Mushka Schneerson salvos aos Estados Unidos (há 75 anos) foi celebrado com um farbrengen
que contou com a presença do Rabino Aharon Dov Halperin, editor da Revista Kfar
Chabad, de Israel. Entre vários relatos em hebraico, com tradução simultânea, ele
abordou o Holocausto, que deixou a Europa encoberta pela escuridão. E o que
seria do povo ao perceber que um terço de sua comunidade foi dizimada? Essa
era uma preocupação profunda que atormentava a mente do Rebe Anterior: como
trazer a luz para esses ossos quebrados pós-guerra e devolver seu caráter humano
e judaico? O Rebe Rashab apareceu no sonho do Rebe Anterior e disse-lhe que
não temesse, pois em breve uma nova luz surgiria. A data era 11 de
Nissan, dia do nascimento do Lubavitcher Rebe Menachem Mendel Schneerson, de abençoada memória, que cuidou dos judeus
como seus próprios filhos, elevando suas almas e fornecendo-lhes
energia e vitalidade. A luz que o Rebe espalhou ao redor do mundo por meio de seus shluchim fortalece a missão fundamental de
iluminá-lo.

3 e 12-13 de Tamuz
A data de Guimel (3) Tamuz, que marca o passamento do Rebe,
recebeu muitas pessoas que participam todo
ano desse encontro para homenagear o líder de
nossa geração. Após a projeção de um vídeo do
Rebe, Rabino Shabsi Alpern falou ao público, assim como os Rabinos Dubi Nurkin, David Lancry e
Avraham Stiefelmann, intercalados por melodias
chassídicas. Na ocasião foram sorteadas notas de
um dólar do Rebe.
A data do nascimento (1880) e libertação (1927)
do Rebe Anterior, Yossef Yitschak Schneerson,
foi comemorada com o farbrengen de 12-13 de
Tamuz, com histórias e relatos dos Rabinos Yossi
Alpern, Avraham Steinmetz e Daniel Eskinazi.
6
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A Neshamá chega novinha,
toda limpa para nós. É como
uma roupa. Nós a usamos,
amassamos, sujamos, mas tem
solução. Nós a mandamos para
a lavanderia, e o ferro a alisa e
a torna apta ao uso novamente.
Para a neshamá, o ferro são as
mitsvot. Elas aquecem a alma
e nos ajudam a cumprir a nossa tarefa de fazer da Terra uma
moradia para D’us.
Rabino Aharon Dov Halperin
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aconteceu
DOMINGO NO SÍTIO COM O CHÁ DA TARDE
O dia foi frio, mas o sol apareceu para esquentar quem veio passar o domingo no sítio, organizado pelo Tsivot Hashem. Passeio
de trenzinho, charrete e pedalinho já são opções tradicionais do
programa. Diversas senhoras do Projeto Chá da Tarde uniram-se
e compartilharam o transporte para prestigiar o evento. Animadas, participaram de diversas atividades, além do artesanato que
teve como opções pintura, confecção de porta chaves e porta
joias. Sempre há desenhos impressos para os pequenos poderem pintar com lápis coloridos.
No cardápio, três opções de sopa – mandioquinha, legumes e
ervilhas – além de diversos recheios para montar sanduíches.
Nunca falta o arroz, o feijão e batatas fritas.
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SEM DÚVIDAS

A evidência irrefutável de um Criador

AS AVES E O MISTÉRIO DA MIGRAÇÃO
R. Shmuel Waldman

“Há evidências de
que determinadas
espécies estão
sintonizadas com o
campo magnético
da Terra.”

T

odos nós sabemos que as aves migram para o sul durante o inverno. Nada de
especial, certo? Errado. Os cientistas chamaram isso de o “mistério da migração”
e eles ficam impressionados ao ver como em todo inverno muitas espécies de
aves fazem uma viagem muito longa, e chegam a um destino tão distante, geralmente
na mesma data e no exato local do ano anterior.
Os cientistas querem saber: como podem as aves viajar milhares de quilômetros sem
se perder, e como podem ser tão acuradas para encontrar o lugar aonde foram no ano
anterior? Bem, aqui está uma das respostas que eles fornecem. Dizem que as aves têm
a capacidade de se direcionar observando as estrelas à noite, e, durante o dia, se não
estiver muito nublado, elas orientam-se pela posição do sol.
Talvez você não fique impressionado com essa resposta, mas imagine que você e eu
estamos viajando pela estrada numa noite enluarada. De repente percebemos que estamos perdidos. Não há problemas. Podemos encontrar o caminho de casa olhando
para as estrelas, certo? Bem, não sei se você sabe, mas quando se trata de navegar
pelas estrelas, não sei nem começar, e provavelmente a maioria das pessoas também
não.
Mas, aqui está essa ave – esse cérebro de ave – que sabe como ler as estrelas, o que
é altamente duvidoso, e além do mais, isso iria ajudá-las somente a chegar numa área
geral imensa, mas jamais as levaria ao mesmo local preciso. No entanto, está bem
documentado que muitas aves migram ano após ano para o ponto idêntico ao do ano
anterior. Como o sol e as estrelas podem levá-los para lá? E como elas chegam durante o dia, se por alguns dias o céu está encoberto? Portanto, teorizam os cientistas, “Há
evidências de que determinadas espécies estão sintonizadas com o campo magnético
da Terra”.
A ciência precisou de milênios para desenvolver uma tecnologia muito sofisticada para
identificar e medir o campo magnético do Planeta. Porém, segundo essa teoria, muito
antes de os satélites com suas antenas de milhões de dólares circundarem a órbita da
Terra, as aves estavam “sintonizadas com o campo magnético”.
BC NEWS
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palavras de despedida

O ADEUS A
ELIE WIESEL

Por Simon Jacobson
Editor do jornal The Algemeiner

Sobrevivente de Auschwitz, Elie Wiesel faleceu aos 87 anos em Nova York.
Ele recebeu o Nobel da Paz em 1986 pelo
seu papel na manutenção da memória sobre
o holocausto dos judeus e pela sua voz crítica
em relação a atrocidades como o genocídio
no Ruanda ou as matanças na antiga Iugoslávia. Defensor dos Direitos Humanos, denunciou o racismo e a violência pelo mundo.
Publicamos o emocionante depoimento do
editor do jornal The Algemeiner, do qual era
Presidente do Conselho Consultivo
10

N

ós nos encontrávamos a cada poucos meses em
seu escritório na Madison Avenue. Apesar de ele
ter quase o dobro da minha idade, sempre me
cumprimentava gentilmente à porta e me levava até a sala
onde conversávamos durante horas.
“Íntimos” seria a palavra que melhor descreve nossos encontros. Com calor e atenção, ele discutia comigo – basicamente em seu poético yidish – eventos mundiais, desafios
pessoais, a trajetória da história – sempre infundido com
uma sensação de urgência e objetivo deliberado.
Os sobreviventes do inferno têm um foco apurado sobre o
objetivo. Têm pouco espaço para tolices e desperdício de
tempo. Como Elie me disse inúmeras vezes: “Não posso
considerar minha vida como um direito; meu pai, minha
mãe e minha irmã morreram nos campos. Muitas pessoas
morreram, e eu poderia ter sido uma delas. O fato de eu
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estar aqui é por algum motivo, e nunca, jamais, me esquecerei disso”.
Sim, nossa conversa era séria, bastante séria. Mas também
ríamos juntos. Ele lembrava sempre sua longa amizade
com meu pai, Gershon. Os dois eram jornalistas novatos
trabalhando nas Nações Unidas ao final da década de 1950.
Devido ao magro salário, eles se arrumavam nos banheiros
das Nações Unidas.
Elie contou-me como, em 1960, quando publicou seu livro
“A Noite” pediu ao meu pai para substituí-lo como correspondente para o jornal israelense Yediot Ahronot. Meu pai
continuou no cargo até 1972, quando fundou o “The Algemeiner Journal”.
Há muitos detalhes fascinantes para compartilhar sobre a
profunda amizade que se desenvolveu entre Elie e meu
pai. A hora para isso vai chegar. Mas, por enquanto, menciono alguns marcos menos conhecidos, porém importantes. Em uma conversa particularmente comovedora,
Elie revelou como ele tinha praticamente desistido da vida
após as atrocidades e perdas que testemunhou. Mesmo
após conhecer o escritor Frances François Mauriac, que o
persuadiu a atuar como testemunha e escrever sobre suas
experiências, ele ainda se sentia morto por dentro e não
conseguia se engajar em quaisquer atividades que valorizassem a vida.
Mas então as coisas mudaram. Wiesel contou-me: “Considero seu pai como sendo uma das primeiras pessoas que
mudaram minha visão e atitude para com a vida. Embora
ele próprio tivesse sofrido sob a opressão soviética, perdendo os pais ainda jovem, seu pai era um exemplo brilhante de positividade e de alguém que celebrava a vida e
suas possibilidades”.
Elie fez uma pausa, respirou fundo e continuou: “E então, no meio da década de 1960, seu pai apresentou-se ao
Rebe de Lubavitch, e persuadiu-me a ir sempre visitá-lo,
o que passei a fazer. Após horas de diálogo e correspondência subsequente, o Rebe convenceu-me a casar-me
e constituir uma família. Seu argumento mais forte – que
eu não podia refutar – era que a única e maior resposta à
destruição nazista era construir uma família e perpetuar a
memória daqueles que eles desejavam apagar. Isso mudou minha vida para sempre. Na decisão mais importante
da minha vida, casei-me com Marion em 1960, e então, em
1972, tivemos nosso filho – nosso orgulho e alegria – Shlomo Elisha, que recebeu o nome de meu pai, morto em Buchenwald”.
Obviamente muito emotivo, Elie mostrou-me as fotos so-

Empire State Building, em Nova York, iluminado em azul e branco na
noite de seu falecimento

bre sua mesa. Apontando para as de seu filho e dos netos, declarou: “Tudo vale a pena por isso”. Outra coisa que
se destacava em nossas conversas era o amor de Elie por
ensinar. Ele sempre dizia – especialmente quando eu o
provocava a responder sobre alguma controvérsia recente
– “Você sabinha paixão e meu trabalho na vida são ensinar
meus alunos”.
De fato, Elie deixa milhares de alunos que frequentaram
suas aulas, primeiro na New York City College, depois na
Boston University e Eckerd College, e mais recentemente
também na Chapman University. Muitos iam ouvir suas palestras memoráveis no “Y” da Rua 92, em Manhattan. Elie
entendia que o poder da eternidade está nas palavras. E na
eterna amizade, que enfrenta e transcende às vicissitudes
da vida.
Não admira, então, que quando meu pai faleceu, há onze
anos, a primeira pessoa para quem telefonei (fora da família direta) foi Elie. Ele saiu imediatamente de sua casa
em Greenwich para ir ao funeral no Brooklyn. Pedi-lhe para
compartilhar algumas palavras, o que ele fez – um discurso comovente vindo do coração de um amigo se despedindo de um amigo. E então, durante a shivá, Elie foi firme ao
me dizer: “O Algemeiner deve continuar. O legado de seu
pai e o meu – Elie era um colunista no The Algemeiner –
vai continuar vivo.
Fiel à sua palavra, Elie deu seu apoio à perpetuação do
The Algemeiner, pessoal, financeiramente e de todas as
maneiras. Emprestou seu nome para a direção de nosso
famoso Comitê de Tributo.
E ele disse-me mais de uma vez: “Ajudarei de todas as maneiras que puder. Jamais lhe direi não”. E mais uma vez,
fiel à sua promessa, ele nunca disse não. Não é exagero
afirmar que devido ao seu apoio, presença e memoráveis
palestras em nossos eventos, o The Algemeiner existe e
BC NEWS
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palavras de despedida

Rebe finalmente me convenceu a casar-me e
construir uma família. Seu argumento mais forte – que eu não podia refutar – era que a única e
maior resposta à destruição nazista era construir
uma família e perpetuar a memória daqueles
que eles desejavam apagar. Isso mudou minha
vida para sempre.
prospera hoje, como um poderoso guerreiro pela verdade
(nas palavras de Elie).
Certa vez perguntei-lhe se é verdade que ao marchar para
as câmaras de gás, os judeus cantavam Ani Ma’amin (Eu
creio), uma melodia tocante que expressa a fé completa e
inabalável na vinda de Mashiach, que trará um mundo novo
repleto de paz. Elie respondeu que os barracos onde os
judeus foram mantidos estava a uma distância das câmaras
da morte. Mas com frequência ele ouvia as preces murmuradas pelos judeus próximos a ele. O clamor do Shemá, a
recitação do Kadish, o Shabat ou as preces dos dias sagrados, e também o canto de Ani Ma’amin.
“Se me permite perguntar”, continuei, “Como você explica
essa devoção? A resposta de Elie capta sua essência: “As
coisas realmente não fazem sentido. A vida é bastante absurda. Vimos o homem naquilo que tem de pior. Mas para
o judeu, a insanidade não é anormal. Não posso lhe dizer
o que estava passando pela mente, coração e alma dos
judeus que caminhavam para a morte. Mas posso afirmar
que cada uma dessas pessoas sagradas sabia uma coisa. E

a declararam com suas preces e suas canções:
“Vocês podem tirar nossos corpos, mas não podem tirar
nossas almas. Podem levar nossa vida, mas não a nossa fé.
Nós prevaleceremos. Se não hoje, amanhã. Se não amanhã, no dia seguinte. Se não formos nós, os nossos filhos.
Se não os nossos filhos, nossos netos. Mas iremos prevalecer. Ani Maamim… Creio com total fé…”
Meu amigo, o querido e amado amigo de meu pai, você
deixou a sua marca. Serviu como um filho de seu pai e sua
mãe, e de tantos pais e mães. Você trouxe a este mundo
um filho e netos – e milhões de alunos, considerados também como filhos.
Você prevaleceu, bem como o povo judeu.
Viveremos para ver o mundo como nos foi prometido. E se
não hoje, amanhã. Foi uma honra conhecê-lo. Por favor, dê
um alô para o meu pai.
Simon Jacobson, 3 de julho, 2016

16 de Abril de 1945: os sobreviventes do campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha, aguardam a libertação
pelos aliados. Assinalado pelo
círculo, Elie Wiesel deitado em
sua barraca

© Corbis

Após horas de diálogo e correspondências, o

O SANDUÍCHE
Há alguns anos, Elie
Wiesel falou para uma
multidão de mais de
cinco mil pessoas na
Universidade Xavier, em Cincinnati. Ao final, ele respondeu às perguntas feitas pelos estudantes de ensino médio que tinham lido o seu livro, “A Noite”. Uma
delas foi: “Você pode descrever o que sentiu quando
vocês foram libertados do campo de concentração
pelo exército dos EUA?”. Ele respondeu: “Guardo uma
imensa gratidão pelas forças armadas americanas.
Durante a libertação, eu estava sem comer há seis dias
quando um soldado americano me ofereceu um sanduiche. Perguntei-lhe do que era, e ele disse: ‘de presunto’. Em outras palavras, não era casher. Se alguém
tivesse me oferecido isso no campo de concentração,
momentos antes da libertação, eu teria permissão de
comê-lo a fim de salvar a minha vida. Mas naquele
momento, quando já estava livre e tinha liberdade de
escolha, agradeci e esperei por alimento casher”.

© Schneur Menaker Photography
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Que educação judaica recebeu em sua infância?
Estudei em um colégio brasileiro em S. Paulo. Em casa tínhamos uma vivência laica e frequentávamos o shul
nas Grandes Festas. Sempre me interessei pela minha
origem, e o ponto que mudou um pouco a minha história
foi quando, em 1983, na época do meu Bar Mitsva, meus
pais me perguntaram: quer fazer uma festa aqui ou quer
o Bar Mitsvá em Israel? Na mesma hora, respondi: Israel! Estudei um ano para ter condições de fazer como
se deve uma primeira Aliá. E foi marcante, pois a maior
parte da família Dangot emigrou para Israel na época da
Segunda Guerra Mundial. Aquilo foi um reencontro de
gerações.
Qual é a sua profissão?
Estudei Administração na PUC/SP. Hoje trabalho no
show business com artistas nacionais e internacionais
voltados à música eletrônica. Também atuo na Rádio
Energia 97.7 FM há muitos anos.
Como faz para conciliar a sua profissão com o Shabat?
Durante muitos anos eu participava do Cabalat Shabat e
depois jantava na residência dos Rabinos Dani Eskenazi
ou Avraham Steinmetz. Pontualmente às 22h30 o carro
da rádio Energia passava para me buscar. Aquilo me incomodava. Até que em 2006 tomei a boa decisão de não
fazer mais o programa ao vivo no Shabat. Na empresa
criei mecanismos que me permitem ter um Shabat tranquilo, mesmo com artistas apresentando-se às sextas.
Como conheceu o Beit Chabad Central?
Por volta de 1972 o Rabino Shabsi Alpern fez uma visita
à fábrica de meu pai. A partir daquele ano eles desenvolveram uma boa amizade. Assim, desde pequeno (não
sou tão velho assim; nasci em 1971), frequentava o Beit
Chabad, principalmente em Simchat Torá. Meu interesse cresceu e passei a assistir as aulas do Rabino David
Azulay e também a receber jovens em minha casa semanalmente. Para o “desespero da minha mãe”, chegamos
a reunir 60 pessoas!

MARCELO DANGOT

7perguntas
Por que o chamam de “Boruch”?
Esse é o nome que recebi do meu bisavô, que nasceu
em Lipcani, na Bessarabia. Essa parte da minha família
é Levi. Não o conheci, mas todos falam dele com muito
carinho.
Você tem alguma história marcante com o Beit Chabad?
Sim. Quando terminei um namoro com uma moça nãojudia. No dia seguinte, Shabat à noite, logo após o “Lecha Dodi”, o Rabino Dani literalmente me carregou em
seus ombros fazendo uma grande festa. Nunca me esqueci das palavras do Rabino Shabsi Alpern para mim
naquele instante: “Ele (D’us) nunca fica devendo nada
a ninguém”.
Anos mais tarde, anunciei que iria casar com a Danielle,
e novamente fui carregado durante o Cabalat Shabat.
Foi algo muito marcante e isso deu condições para que
meus filhos tivessem um lar judaico.
O Rebe ocupa espaço em sua vida?
Ele é muito presente em nossas vidas. Meus dois filhos,
Mia e Nathan, nasceram respectivamente em Yud Tet
Kislev e Kaf Kislev. Levei ambos ao Ohel quando tinham
8 meses. Acredito que nada é por acaso, não existem
coincidências. Os dois aguardam com muita alegria a
chegada do Shabat. Às sextas-feiras a Mia me acompanha na sinagoga, e no sábado, a família toda.
Não tenho dúvidas de que o slogan “Sempre ao seu
lado” é o mais perfeito para a nossa singagoga, o Beit
Chabad Central.
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9 de av

O TESOURO
SOB O MURO OCIDENTAL

S

obre o Muro Ocidental, conta-se a seguinte história:
os judeus não podiam e não iriam se esquecer do
Beit Hamicdash. Todo ano em Tishá BeAv eles lá se
reuniam para lamentar sua destruição e implorar a D’us que
o reconstruísse e trouxesse de volta todos os judeus dos
quatro cantos do mundo para a Terra Santa.
Os romanos não suportavam ver como os judeus se apegavam à sua religião, e como consideravam sagrado o Muro
Ocidental. Os governantes romanos, portanto, emitiram um
decreto para queimá-lo e destruí-lo. Foi em vão; o fogo não
torrou as enormes pedras, e o Muro permaneceu intacto.
Os romanos, então, elaboraram um plano. Emitiram uma
ordem; todos os não-judeus que moravam em Jerusalém
deveriam jogar seu lixo perto do Muro Ocidental. Esperavam que com o tempo ele ficaria totalmente coberto de detritos e desapareceria da vista.
A cada dia aumentava a montanha de lixo perto do Muro
Ocidental. Pouco a pouco foi coberto por inteiro. Os não-ju-

14

deus celebravam, e os judeus lamentavam…. Passaram-se
muitos anos. Um judeu vindo do exílio chegou a Jerusalém
para abrir seu coração perante D’us, lamentando a destruição. Ele era um grande tsadik. Caminhou pelas ruas de Jerusalém, procurou o Muro Ocidental, mas não o encontrou.
Perguntou aos moradores: “Onde está o Muro Ocidental?”
Eles deram de ombros, dizendo que nunca na vida o viram.
O judeu, porém, não desistiu. Dia e noite passava pelas
ruas procurando o Muro Ocidental. Certa vez chegou a uma
enorme colina de cinzas e dejetos, e perguntou-se como
podia haver um tal acúmulo de lixo naquele local. Nesse ínterim, notou uma senhora não-judia muito idosa carregando nas costas um pesado saco de lixo. Ela dava alguns passos e parava para descansar, e então prosseguia. O judeu
aproximou-se para ajudá-la. “De onde vem, minha senhora,
e o que está carregando?”, perguntou-lhe.
“Venho de uma aldeia próxima, e estou trazendo um saco
de lixo para jogar sobre a colina”. O judeu perguntou curio-
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O Muro Ocidental não será mais chamado
de “Muro das Lamentações”, pois o som
do júbilo e da felicidade ecoará pelas ruas
da Antiga Jerusalém
so: “Vocês não têm espaço para lixo na sua aldeia e por isso
são obrigados a jogá-lo aqui?” “Você é um estrangeiro aqui,
assim parece”, disse a velha senhora. “É um velho costume
nosso trazer o lixo aqui para jogar fora. Neste local havia
um muro de pedra que os judeus consideravam sagrado, e
então recebemos a ordem de cobri-lo. Costumávamos receber pagamento por isso, mas atualmente não ganhamos
nem um centavo”, resmungou a idosa.
Ela esvaziou o saco e retornou à sua aldeia. O judeu permaneceu ali como se estivesse congelado. “Não sairei daqui até encontrar um plano para remover a sujeira daqui e
revelar novamente o Muro Ocidental”. Ele ficou ali de pé
durante algum tempo e de repente seus olhos brilharam…
O judeu voltou à cidade, e a todos que encontrava, dizia ao
ouvido: “Soube que um enorme tesouro está enterrado por
baixo da montanha de lixo jogado ali…” Ele pegou uma pá,
um balde, e começou a cavar na montanha de sujeira, enchendo o balde e esvaziando-o em um barranco perto dali.
Pouco tempo depois começaram a chegar muito mais pessoas com pás e baldes. A cidade inteira de Jerusalém foi
estimulada pela notícia de que havia um enorme tesouro
oculto debaixo da colina. A população rapidamente começou a trabalhar, cavando e limpando a sujeira. Cavaram durante um dia inteiro até que as pedras do Templo Sagrado
já podiam ser vistas.
O sol se pôs e todos voltaram para casa a fim de descansar
de um duro dia de trabalho. Somente uma pessoa permaneceu na colina – o judeu do exílio. Abraçou as pedras do
Muro e, com lágrimas nos olhos, beijou-as. Então tirou do
bolso algumas moedas de ouro, cobriu-as com detritos e
partiu. O sol mal tinha surgido no horizonte, e a colina onde
ficava o Muro Ocidental já estava apinhada de gente.
De repente houve um tumulto. Alguém tinha encontrado
uma moeda de ouro, depois uma segunda e por fim uma
terceira moeda. As pessoas começaram a cavar com maior
entusiasmo. Todo dia elas se reuniam e cavavam mais e
mais profundamente, tiravam o lixo, carregavam-no para
longe e continuavam cavando.
Todo dia eram encontradas algumas moedas de ouro, mas

todos diziam que o verdadeiro tesouro estava no fundo, na
própria base do Muro. Quanto ao judeu, ele cavava e arrastava o lixo da mesma maneira que todos os outros, e gastou toda a sua fortuna nessa missão sagrada de descobrir o
Muro Ocidental.
Durante quarenta dias os habitantes de Jerusalém cavaram
ao redor do Muro Ocidental procurando o “tesouro” e finalmente o Muro inteiro ficou livre do lixo. Não encontraram o
tesouro, mas diante de seus olhos surgiu um grande muro
de pedra. De repente irrompeu uma tempestade. Choveu
durante três dias e três noites, lavando o Muro e deixando-o
limpo de quaisquer vestígios de sujeira, e quando as pessoas chegaram para ver o que tinham desenterrado, viram um
lindo muro com pedras enormes, algumas delas com mais
de três metros de altura.
A partir de então, os judeus começaram a se reunir ao pé do
Muro Ocidental em Tishá BeAv para abrir o coração perante
seu Pai no céu, rezando pela completa redenção que Ele
prometeu a Seu povo por intermédio de nossos sagrados
Profetas.
Até muito recentemente dezenas de milhares de judeus
costumavam ir ao Muro Ocidental em todo Tisha BeAv, tirando antes os sapatos, porque o local é sagrado. No mesmo ponto onde Avraham levou Yitschac para a Akedá, onde
ficava o primeiro Beit Hamicdash, construído pelo Rei Salomão, e o segundo Beit Hamicdash, construído por Ezra
e Nehemiá, nesse mesmo lugar o terceiro e definitivo Beit
Hamicdash será construído, quando Mashiach chegar, em
breve, rezamos.
O novo Beit Hamicdash vai superar em beleza e majestade
os dois primeiros, e mais uma vez os Sacerdotes realizarão a sagrada Avodá, os Levitas entoarão suas canções, e
todas as nações reconhecerão o Único D’us. Então haverá
um mundo lindo e radiante.
O Muro Ocidental não será mais chamado de “Muro das
Lamentações”, pois o som do júbilo e da felicidade ecoará
pelas ruas da Antiga Jerusalém.
Extraído de Talks and Tales – Sivan, 5718 – julho 1958
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nossos projetos sociais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

Destaque no Globo Repórter
PROJETO FELICIDADE PROPORCIONA DIVERSÃO A CRIANÇAS
COM CÂNCER
O Globo Repórter levou ao ar em ju
lho um programa sobre o Projeto Fe
licidade. A reportagem acompanhou
os cinco dias das crianças ao lado de
seus familiares para retratar como o
Projeto repercute em suas vidas e no
tratamento contra o câncer. A rotina é
deixada de lado e dá lugar a emoções
de paz e alegria desde o momento
em que chegam até o último dia.
Ao lado, matéria publicada no portal
da Globo, que “bombou” nas mídias.
Link para o artigo e vídeo da reporta
gem: http://glo.bo/29o0t93

“ Acabei de ver a reportagem
no Globo Repórter! Parabéns
pela maravilhosa iniciativa e
pelo trabalho incrível. Fiquei to
cada e gostaria de ajudar como
voluntária. ”
Isys Samy Portela

16

No aeroporto de Congonhas, expectativa e ansiedade. A espera é por um
grupo especial, convidado pelo Projeto Felicidade para passar cinco dias
de diversão em São Paulo. Não é nenhuma promoção. É gente ajudando
gente, como diz o cartaz de boas-vindas.
São crianças em tratamento de câncer em hospitais públicos de todo o
Brasil. Viajaram na companhia de pais e irmãos. E, claro, com a permissão dos médicos.
Todos têm em comum as dificuldades da doença. Um grupo por semana,
11 meses por ano. E lá se vão 15 anos. Um trabalho feito a muitas mãos,
com parceiros, como hotéis e companhia aérea. É assim que as famílias
deixam de lado a rotina de exames, medicamentos e muitas perdas.
“Isso está comprovado cientificamente. Existem pesquisas. Não só a
criança, qualquer doente que tem carinho, que tem atenção, que sai de
casa ou que sai do hospital e faz outra atividade, o que acontece? Os hormônios são liberados no corpo e o prazer começa a existir. E quando você está feliz, você esquece da dor”, diz Flávia Bochernitsan, diretora-geral do Projeto Felicidade.
Cento e doze voluntários colaboram com o projeto, doando um dia de trabalho. Elviro Leal é um grande animador na visita ao Museu do Futebol. Como as exposições são
interativas, todos participam
muito. E sempre tem um menino agarrado na mão dele.
Mas, se pudesse, Elviro acolheria também os adultos.
“Eu vejo nessas mães, nesses
pais, nesses avós verdadeiros
guerreiros, que deixam a gente desse tamaninho. Porque
eles, sim, são os verdadeiros
lutadores pela saúde dessas
crianças”, afirma.
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“ Ótimo exemplo. Que D’us abençoe cada vez
mais aqueles que se doam em prol do bem co
mum.”
Reginaldo Neves

“ Foi muito bom mesmo. Participei em 2006 e até
“ Fiz tratamento no Hospital do Câncer AC Ca

hoje eles me mandam cartas e até cartão de Feliz

mar
go. Tive leucemia linfoide aguda, e vocês

Aniversário. Isso me ajuda muito. Muito obrigada

trou
xeram muitas felicidades para minha vida.

ao pessoal do Projeto por lembrar não só de mim,

Lembro-me de esperar e contar os dias para ir aos

mas de fazer várias crianças felizes.”
Viviane Carvalho Ferreira

parques, hotéis e outras diversas atividades, o que
tira o foco do hospital e das quimioterapias e nos
mostra novos motivos para lutar. Hoje estou casa

“ Acabei de assistir a reportagem no Globo Re

da. E fui curada do câncer. Meu cabelo cresceu. E

pórter. Queria agradecer pelo trabalho lindo que

nem tenho palavras pra agradecer a todos vocês.”

vocês realizam. Parabéns por tanta dedicação e

Gabrielle Araújo

atenção.”
Julia Torres

“ Parabéns, Projeto Felicidade! Que trabalho lin
do, quantos sorrisos e alegria nestes pequeninos!
Que D’us abençoe todos os anjos desse projeto e
os empresários.”
Rita Cassia Aquino

“ Hoje venho aqui, agradecer a vocês pelo carinho
“ Conheci esse projeto pela reportagem do Globo
Repórter. Fiquei extremamente encantada com o
amor e respeito que tem pelas crianças e seus fa
miliares. Minha intenção era dizer o quanto fiquei
feliz em saber da existência desse projeto e dar
parabéns a todos.”
Bruna Evelin Menck

que sempre tiveram comigo, agradecer por cada
cartão que me enviaram todos esses anos, e dizer
o quanto fico feliz quando recebo cada um deles.
Guardo todos com muito amor! Se hoje estou
curada, vocês tiveram grande parte nisso, sempre
me trazendo felicidade no momento mais difícil
da minha vida. Que D’us continue abençoando a
cada um de vocês. Obrigada! ”
Sabrina Signorini

“ Foram cinco dias de pura felicidade que eu e
meus filhos não temos como agradecer. Tamanha
alegria, com pessoas atenciosas que estavam ali
para cuidar de nós e nos dar momentos de tran
quilidade. Projeto Felicidade, amo essa família.”
Elisangela Quintino
BC NEWS
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Os Marcos da História Judaica
em 40 séculos - PARTE I
Conheça, em dois breves capítulos, a longa e fascinante saga do nosso
bravo povo judeu, desde o patriarca Avraham até os dias de hoje

Extraído de “Forty Centuries - Milestones in Early Jewish History”, Kehot Publication Society

A

história do nosso povo começou com Avraham
(1948-2123 após a Criação), o primeiro em sua
geração a reconhecer e proclamar D’us como
Criador do Universo. Numa época em que todos eram
adoradores de ídolos, Avraham proclamou a unicidade de
D’us, pelo que D’us fez um pacto eterno com ele, que seus
�ilhos seriam o povo escolhido para carregar a tocha da sabedoria e da luz Divina em todo o mundo.

Y

itschac, �ilho e herdeiro de Avraham e Sarah, seguiu
o caminho de seus pais, e assim criou seu �ilho Yaacov (mais tarde nomeado por D’us: Israel) que por
sua vez ensinou a tradição da família aos seus doze �ilhos,
os cabeças das doze tribos sagradas de Israel: Reuven,
Shimon, Levi, Iehudá, Issachar, Zevulun, Yossef, Byniamin,
Dan, Naftali, Gad e Asher.

M

ais tarde, Yaacov e toda a sua família, setenta almas no total, desceram ao Egito. Era a vontade
de D’us que o povo judeu deveria em sua infância
ser preparado por meio do sofrimento para se tronar um
povo espiritual e moralmente forte. No decorrer do tempo
os �ilhos de Israel cresceram a
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grandes números e foram escravizados pelos faraós egípcios. Durante 210 anos os �ilhos de Israel moraram no
Egito e, apesar de seu sofrimento, chegaram a ser vários
milhões de almas. No auge de sua dor eles se voltaram a
D’us, o D’us de seus pais Avraham, Yitschac e Yaacov. D’us
então enviou dois homens notáveis, Moshê e Aaron, que
os levou para fora do Egito, após muitas maravilhas e milagres de D’us. O êxodo triunfante dos �ilhos de Israel para
fora do Egito ocorreu em 15 de Nissan, no ano 2448 após a
Criação, o qual comemoramos celebrando Pêssach, a Festa
da Liberdade.

S

ete semanas depois (6 de Sivan, 2448) D’us revelouSe ao Seu povo no Monte Sinai, e na sua presença,
entre trovões e raios e o som do Shofar, proclamou
os Dez Mandamentos. Vem daí a Festa de Shavuot. Em
seguida, Moshê subiu ao Monte Sinai, onde permaneceu
durante 40 dias e 40 noites, recebendo as Tábuas de pedra sobre as quais os Dez Mandamentos foram escritos por
D’us. Nessa época, também, ele recebeu a Torá inteira, que
forma nossa Lei, e nos ensina nosso estilo de vida.

A

o descer do Monte Sinai e descobrir que seu
povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar,
Moshê quebrou as Tábuas Sagradas (17 de Tamuz, 2448). E imediatamente
destruiu o ídolo e fez seu
povo arrepender-se
do grave pecado. Na
manhã seguinte, ele
subiu o Monte Sinai

7/25/16 12:06 PM

para rezar pelo perdão de D’us. Mais uma vez Moshê permaneceu no Monte Sinai durante quarenta dias e quarenta
noites, até D’us ordenar-lhe que gravasse outras Tábuas.
Finalmente Moshê subiu ao Monte Sinai pela terceira vez,
novamente permanecendo por 40 dias e noites, descendo
em dez de Tishrei, 2449 (Yom Kipur), trazendo as Tábuas e
as boas novas do perdão de D’us.

P

ara lhes assegurar ainda mais o perdão, e também
para dar a Israel um emblema visível da Sua presença entre eles, D’us disse a Moshê para construir
um Santuário. O Santuário logo foi construído, segundo o
plano prescrito por Ele.

povo e os salvou de seus vizinhos
selvagens. Assim, a
sorte do povo de
Israel
mudou
muitas vezes no
decorrer de mais
de trezentos anos,
até que D’us escolheu Saul,, o filho de
Kish, da tribo de Benjamin, como Rei de
Israel.. Depois D’us
transferiu a coroa a David, o filho de Yishai (Jesse), da tribo de Iehudá (2854-2924).

N

O

N

A

o entanto, os filhos de Israel novamente enfureceram o Criador. Quando a maioria dos espiões enviados por Moshê à Terra Prometida trouxeram um
relato desencorajador, dizendo que ali era tão fortificado
que estava inconquistável, os filhos de Israel recusaramse a prosseguir caminho. Deixaram de entender que com a
ajuda de D’us nenhum obstáculo seria intransponível. D’us
então decretou (9 de Av 2449) que ninguém daquela geração viveria para contemplar a Terra Prometida: que eles
pereceriam no deserto no decorrer de 40 anos caminhando; somente seus filhos, a nova geração, herdaria a Terra.

a primavera do ano 2448 os filhos de Israel, liderados por Yehoshua, sucessor de Moshê, cruzaram o
Jordão e entraram na Terra Prometida.

D

urante a vida de
Yehoshua e os Anciãos de Israel que sobreviveram a ele, os filhos
de Israel estavam devotados
à adoração de D’us e habitaram em paz.

M

ais tarde, porém,
os judeus caíram
sob a influência
dos países vizinhos, idólatras, e retornaram à idolatria. Assim que se afastaram do
caminho da Torá viram-se oprimidos pelos seus vizinhos.
Sob essa cruel opressão eles voltaram-se a D’us com fé renovada, e Ele lhes enviou os Juízes que restabeleceram o
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rei Shlomo (2912-2964), que sucedeu seu pai David com a idade de 12 anos, foi ordenado por D’us a
construir o Beit Hamicdash em Jerusalém. Após a
morte do Rei Shlomo, somente as tribos de Iehudá e Benjamin permaneceram leais a Rehaboam, filho e herdeiro de
Shlomo, enquanto as outras dez tribos estabeleceram um
reino separado com Jeroboam, filho de Nevat, como seu
rei. Assim a Terra de Israel foi dividida em dois reinos: o
Reino Norte das Dez Tribos, e o Reino Sul de Iehudá.
os poucos o povo judeu afastou-se dos caminhos
de D’us, caindo sob a influência dos povos vizinhos idolatras e corruptos. Eles não levaram em
conta os avisos dos sagrados profetas de que D’us enviara
para admoestar e avisá-los sobre a retribuição que viria, a
menos que voltassem à Torá e à observância dos seus mandamentos.

F
O

inalmente veio a retribuição, quando o rei da Assíria
invadiu o Reino das Dez Tribos e levou-os ao exílio,
destruindo sua capital, Samaria, e saqueando o país
(3205).
reino de Iehudá continuou, mas o povo não aprendeu com a terrível calamidade que tinha se abatido
sobre seus irmãos ao norte. Finalmente, D’us entregou-os nas mãos do poderoso rei Nabucodonosor, da Babilônia. Nabucodonosor com sucesso invadiu a Terra de
Israel e sitiou Jerusalém (10 de Tevet), capturando-a após
um cerco de quase três anos, destruindo o Beit Hamicdash
(9 de Av, 3338). O povo foi levado ao exílio na Babilônia.
BC NEWS
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O
A

exílio na Babilônia durou 70 anos. Ao final desse
período ocorreu o grande milagre de Purim (14
de Adar, 3405), quando os judeus no vasto império
persa foram milagrosamente salvos do perverso Haman.

pós 70 anos de exílio, D’us teve pena do povo e
devolveu-os à Terra de Israel. O Beit Hamicdash
foi reconstruído, e o povo judeu estabeleceu-se em
sua terra. Embora politicamente sob o governo da Pérsia e,
desde Alexandre o Grande, sob o governo da Grécia e Síria,
eles estavam livres para adorar ao seu D’us e observar os
mandamentos da Torá.

U
D

ma onda de perseguição religiosa por Antiochus, rei
da Síria, levou à revolta dos bravos Hasmoneanos,
que derrotaram os exércitos sírios e livraram-se deles a 25 de Kislev (3622).

urante muitos anos a coroa foi mantida pela família
sacerdotal dos Hasmoneanos, e os judeus estavam
livres e independentes. Mais tarde, porém, a coroa
foi tomada por Herod, o Edomita, um escravo na Casa dos
Hasmoneanos, que assassinou todos os membros da família Hasmoneana e estabeleceu sua própria dinastia.

A
S

Terra de Israel foi assolada pela guerra e caiu sob
o domínio romano. Ódio e conflito eram constantes, e os verdadeiros líderes do povo, os fariseus e
os tanaim, eram totalmente ignorados.

ob essas circunstâncias um grupo de fanáticos organizou uma imensa revolta para libertar a Terra
de Israel da opressão romana.
Apesar da advertência feita pelos
líderes religiosos de que
a revolta contra a

poderosa Roma estava fadada ao fracasso, a revolta teve
início. Numerosas legiões romanas, sob a liderança de Vespasiano e seu filho Titus, varreram a terra. Uma após outra
as fortalezas da Terra de Israel caíram sob os poderosos
golpes dos exércitos romanos, até que Jerusalém ficou sitiada. A incrível coragem e bravura dos defensores judeus
de nada valeram, e Jerusalém foi capturada pela segunda
vez (17 de Tamuz).

O

Beit Hamicdash foi destruído (novamente em 9 de
Av, no ano 3828), e centenas de milhares de judeus
foram torturados e assassinados; muitos foram presos para perecerem na escravidão ou lutar contra animais
ferozes nos circos. Toda a Terra de Israel foi destruída, e
do magnífico Beit Hamicdash nada restou, exceto o muro
ocidental, que mais tarde seria chamado de o Muro das
Lamentações, por causa das muitas lágrimas que os judeus derramaram ali no decorrer de todos os séculos que
se passaram desde então.

O

único consolo, além da Promessa Divina da Redenção, que o devastado povo judeu encontrou naquele tempo, foi a notável academia de Torá liderada por Rabban Jochanan Ben Zakkai em Yavne. Esse grande
Tanna, bem como seus contemporâneos e sucessores, ensinou ao povo judeu como se ajustar ao seu novo status de
povo no exílio, até chegar o tempo quando D’us reunirá
todos os judeus dispersos dos quatro cantos da terra
e os levará de volta à Terra de Israel: acima de tudo, os
judeus devem permanecer fieis a D’us e Sua Torá; devem
adorá-Lo por intermédio da prece e observância dos mandamentos da Torá, e levar a luz da Torá aonde quer que a
Providência os envie; devem sempre lembrar que “pelos
nossos pecados fomos exilados da nossa terra,” e que somente pelo arrependimento e retorno a D’us seremos redimidos do exílio e levados à nossa terra pelo Mashiach,
nosso Justo Redentor.

E

sses ensinamentos e nossa leal aderência à nossa
Torá e tradição nos ajudaram a retomar nossa identidade nas terras da nossa dispersão e a sobreviver
a todas as desumanas perseguições às quais nosso povo
indefeso e pobre foi sujeitado. Onde quer que estejam os
judeus, eles estabelecem academias (Yeshivot) para estudar a Torá e para fortalecer os alicerces da nossa tradição e
observância religiosa. Pois a Torá é nossa vida, nosso refúgio, nossa própria existência.
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GASTRONOMIA PELO MUNDO

INGREDIENTES
Ingredientes:
ww
6 filés de peito de frango sem pele
cortados em cubos
ww
2 colheres de sopa de pasta de amendoim
ww
6 colheres de sopa de molho de soja
ww
6 colheres de sopa de suco de limão
ww
1 colher de sopa de açúcar mascavo
ww
2 colheres de chá de curry em pó
ww
2 dentes de alho picados
ww
1 colher de chá de molho de pimenta
ww
1 colher de sobremesa de sal
Para o molho:
ww
1/2 xícara de chá de amendoim sem
casca, torrado e moído no processador
ww
100 ml de leite de coco
ww
1 colher de chá de curry em pó
ww
1 colher de sopa de açúcar mascavo
ww
Suco de 1 limão
ww
1 colher de chá de sal

Por Dorothea Piratininga

FRANGO SATAY
Leve o sabor exótico da Tailândia à sua mesa.
O segredo desta receita está no molho
PREPARO
Em uma vasilha, misture a pasta de amendoim, o molho de soja, o
suco de limão, o açúcar mascavo, o curry, o alho, o molho de pimenta e o sal. Coloque os cubos de frango nessa mistura de temperos e
deixe-os marinando na geladeira por no mínimo de 3 horas.
Coloque os cubos de frango nos espetinhos para churrasco.
Preaqueça a churrasqueira ou forno em temperatura alta. Coloque
os cubos de frango nos espetinhos de bambu e leve à churrasqueira
ou forno por 5 minutos de cada lado, ou até ficarem assados.
Leve todos os ingredientes do molho ao fogo até dar uma leve engrossada.
Sirva o frango com o molho.

RENDIMENTO
Aproximadamente 12 espetinhos
BC NEWS
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Ilustrações: Caio Borges
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Um segredo

D

urante 60 anos, a Sra. Leibowitz acordava todas as manhãs e saía para fazer
visita a crianças no hospital. As pessoas se referiam a ela como “a senhora do
hospital”. Ela não se importava em ser chamada assim. Apenas queria visitar as
crianças doentes.
Diariamente a Sra. Leibowitz ia ver uma menina chamada Elisheva. “Bom dia, Elisheva”,
dizia ela, com um sorriso alegre na face. “Como você está se sentindo hoje?”.
“Obrigada por vir, Sra. Leibowitz”, respondia Elisheva. “Todo dia espero ansiosa pela sua
vinda. Mas tenho uma pergunta para lhe fazer: por que passa tanto tempo visitando crianças no hospital?”.
A Sra. Leibowitz sorriu. “Tenho visitado crianças neste hospital há muito tempo. Não é
difícil. É a parte mais alegre do meu dia. Nossos Sábios ensinam que quando visitamos
uma pessoa doente, tiramos uma pequena parte de sua doença. E eu já comprovei isso.
É verdade”.
“Mas a senhora faz isso todo dia, chova ou faça sol”, retrucou Elisheva. “Não é difícil para
a senhora? Tem alguma outra razão, também?”.
Mais uma vez, a Sra. Leibowitz sorriu. “Sim, tenho outro motivo. Mas em todos esses
anos, jamais contei para ninguém.”
“Por favor, conte para mim”, murmurou Elisheva. “Quero realmente saber”.
“Tudo bem, vou lhe contar”, assentiu a Sra. Leibowitz. “Mas tem que ser um segredo entre
nós. Ninguém mais deve saber, somente você e eu”.
Um segredo! Elisheva gostava de segredos. Mal podia esperar para ouvir.
“Quando eu era uma menininha, exatamente da sua idade, eu estava no hospital, também. Os médicos disseram à minha mãe que eu estava muito doente. Eu rezava muito a
Hashem para sarar. E fiz um pequeno acordo com Ele”.
“Que tipo de acordo?”, perguntou Elisheva, com os olhos arregalados.
“Eu disse a Hashem que se Ele fizesse eu me sentir melhor, quando eu ficasse mais velha, iria toda manhã visitar as criancinhas. Eu realmente fiquei curada, e durante 60 anos
tenho estado aqui todas as manhãs fazendo visitas. Estou apenas cumprindo minha promessa”.
Naquela noite Elisheva rezou com muita fé para melhorar. E quando terminou, fez seu
próprio trato com Hashem.

Fonte: “Bedtime Stories of Jewish Values”, Shmuel Blitz, Mesorah Publications
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A PARASHÁ NA CABALÁ – AGOSTO
6
ago

MATOT
Nunca se sinta desencorajado se achar difícil seguir em frente, às vezes
sem sucesso, pois o desânimo é um dos muitos truques do impulso do
mal, a fim de enfraquecer o espírito batalhador do bem. Portanto, nunca desanime e jamais pense que a batalha está perdida, mas continue
lutando; fique alerta para superar um mau hábito assim que ele venha
tentá-lo.

DEVARIM

13
ago

É altamente significativo que a Torá tenha sido outorgada em um deserto, o
Deserto do Sinai.
Isso enfatiza que a Torá não é condicional de qualquer local em particular,
nem tempo, ou qualquer conjunto “normal” de condições.

20
ago

VAETCHANAN
Você tem “reservas ocultas” de forças para criar novas possibilidades e
qualidades interiores que lhe dão habilidade para superar obstáculos e
moldar sua vida e a vida ao redor em harmonia com a Verdade e a Bondade. Para revelar e aplicar esses poderes você precisa buscar e liberar
suas forças potenciais. Mas lhe foi prometido: “Você O encontrará – se
procurá-Lo com todo seu coração e com toda a sua alma” (v. 29).

ÊKEV

27
ago

No caso de um rei humano, jamais se pode ter certeza de que a tarefa que
ele designa é para o bem, ou que possa ser cumprida plenamente, ou que
ele possa honrar totalmente sua promessa de recompensa. Tudo isso, obviamente, não se aplica no caso de uma ordem Divina.
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TRABALHO E SUCESSO FINANCEIRO

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

Como lidar com a crise financeira dos tempos atuais?
Por Rabino Shamai Ende
Por maior que seja o empenho de uma pessoa no trabamesma razão, nunca devemos procurar ganhar dinheiro
lho, não é apenas esse esforço o responsável pelo seu
de maneira incorreta, pois esse montante não nos pertensucesso. Há os que se aplicam com mais intensidade aos
ce e não vai nos permitir receber mais bênçãos Divinas.
negócios, outros, menos. Alguns investem pouco tempo,
Arrisco dizer que, no fundo, todos nós acreditamos em
outros, longos anos. Mas a dedicação de cada um é apenas
D’us e sabemos que nosso sucesso depende Dele. Essa
um meio para alcançar a bênção Divina.
dita fé, no entanto, pode ser muito superficial, e dessa maNão é o trabalho em si que enriquece um indivíduo. É a
neira insuficiente para mudar nosso comportamento.
bênção de D’us que traz prosperidade. Nosso esforço diInfelizmente, nos últimos tempos a palavra fé ficou desário é apenas uma forma de alcançá-la; o que precisamos
gastada no mundo inteiro porque alguns grupos usam a
fazer é criar as condições ideais para recebê-la.
religião para cometer barbaridades e justificar seus gestos
Ainda assim, por mais que uma parradicais. Nesse caso, como reconhecela importante do sucesso esteja
cer uma pessoa que realmente acreQuem entende que o êxito
relacionada às decisões Divinas, não
dita em D’us?
está
nas
mãos
de
D’us
tira
podemos cruzar os braços e esperar
A resposta é que quem possui uma
que o sustento caia do céu, conforme
fé sincera tem um comportamento
um peso de si e fica mais
nos ensina o versículo: “E o Senhor
exemplar, sendo cuidadoso para não
tranquilo, pois sabe que a
teu D’us te abençoará em tudo o que
enganar o próximo. Procura ser jusfizeres”. Ou seja, a bênção Divina deto, cumpre sua palavra, jamais deseja
responsabilidade pelo supende também de nossa ação.
um único centavo que não lhe percesso
reside
em
algo
maior
Acreditar que o sucesso no trabalho
tence. Tem consciência de que seu
seja fruto apenas do próprio esforço,
sucesso depende de D’us e jamais
por outro lado, gera preocupação e ansiedade. Quem enage contra a Sua vontade. Em outras palavras, alguém que
tende que o êxito está nas mãos de D’us tira um peso de
acredita de verdade serve o Criador 24 horas por dia, não
si e fica mais tranquilo, pois sabe que a responsabilidade
somente na hora de rezar.
pelo sucesso reside em algo maior.
O próprio sucesso nem sempre depende do nível de insPor mais que uma pessoa trabalhe e se esforce, ela jamais
trução do indivíduo. Há pessoas muito simples que consereceberá um centavo a mais do que lhe é de direito. Por
guem ter um êxito superior ao dos que tiveram mais oporoutro lado, por mais que fracasse em seus negócios, jatunidades. E o fator decisivo é a vontade Divina.
mais terá um centavo a menos do que lhe foi previsto.
Lidar com o dinheiro, o sucesso e lutar pelo sustento são
De vez em quando temos gastos inesperados. Carro, métestes constantes que D’us realiza. Ele quer saber até
dico, casa, e tantos outros. Nesses momentos devemos
onde vai nossa fé. De nossa parte, ao confiar em Sua benenos lembrar de que, se por acaso essa soma foi “retirada”
volência, sempre estaremos tranquilos e despreocupados
de nós, é porque desde o início já não nos pertencia. Pela
para o que der e vier.
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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.

BCNews_54_ago_v3.indd 26

O portal do Beit Chabad Central

7/25/16 11:43 AM

NOSSAS ALEGRIAS
w Mazal tov pelo noivado de Tamar, filha de Rachel

w Mazal tov pelo Brit Milá de

e Henry Zinger e neta de Melisa e Jacob Faintuch
com Shmuel Rotenberg

Levi Yitzchak, filho de Rony
e Melany Magid e neto de Dina
Zaitz e Jack Magid, e Caio Luiz e
Suely Rascovsky

w Parabéns pelo casamento de Daniel e Ligia, filhos
de Rivane e Adolfo Goldener e Marli Zalcberg e
Nessim Safra

w Nasceu Chaya Bracha, filha de R.
Shneur Zalman e Fagie Ossowiecki.
Parabéns também aos avós, R. Chaim e Miriam
Ossowiecki e Malke e Levi Ytzchak Safranovytz

w Mendy, filho de Rab. Zalman e Madina Tzfasman,
celebrou seu Bar Mitsvá. Parabéns também aos
avós R. Haim Ezra e Dina PerlaTzfasman e Regina
Goldsztajn

w Parabéns pelo nascimento de Necha Fradel,
filha de R. Shimon e Sheina Rivka Shur. Mazal
tov também aos avós, R. Sholom Ber e Sara
Gourarie e R. Yossef Yitschak e Rivka Shur

w Mazal tov pelo casamento de Leandro e Ana, filhos
de Pnina e Peter Spett e Maria e Luiz Carlos de
Assis

w Parabéns pelo casamento de Josef e Chaia, filhos

w Mazal tov pelo casamento de Michael Nunez,
filho de Moshe e Chana Leah Nunez, com
Tamar Shoshana Liberman, filha de José e
Miriam Ruth Cobe

de R. Moshe e Raquel Khafif e R. Moshe e Judith
Dahan. Mazal tov também aos avós, Joseph e
Shella Khafif

w Nasceu o filho de Yehuda e Alessandra Barylka.

w Nasceu Minia Ester, filha de R. Berale e Mussi

Parabéns também aos avós, Ernesto e Dora Kogan e
R. Leon e Ester Barylka

w Parabéns pelo nascimento da filha de Chana e

Schildkraut. Mazal tov também aos avós,
R. Miki e Renata Alpern, R. Yossi e Chaya
Schildkraut, e aos bisavós, Regina Goldstajn e
R. Shabsi e Yael Alpern

Dovber Litvak e neta de R. David e Rose Naparstek,
e Alexander e Lea Litvack

Solução da atividade na pág. 23
Quando Avraham Avinu esteve doente, Hashem
foi visitá-lo. Se era importante para Ele visitar os
enfermos, imagine o quanto é fundamental que
façamos o mesmo.

ANIVERSÁRIOS*
AGOSTO
Ariel Fridman

26 Tamuz 1 ago

Mordechai Guertzenstein 5 Av

9 ago

Arnaldo Copeliovitch

15 Av 19 ago

Flávio Simeliovich

26 Tamuz 1 ago

Ari Eskinazi

6 Av

10 ago

Igor Rascovsky

15 Av 19 ago

Shimon Brand

26 Tamuz 1 ago

Sara Kalik Dressler

7 Av

11 ago

Nissim Forma

15 Av 19 ago

Roberto Leon

27 Tamuz 2 ago

Daniel Zauder

8 Av

12 ago

Mendy Nigri

17 Av 21 ago

Leo Scemes Altman

27 Tamuz 2 ago

Henry Gotlieb

9 Av

13 ago

André Dzik

18 Av 22 ago

Ariel Grunkraut

28 Tamuz 3 ago

Daniel Milner

9 Av

13 ago

Ricardo Waismann

18 Av 22 ago

Ariel Rosenthal

1 Av

5 ago

Sammy Buchsenspaner

9 Av

13 ago

Leandro Schefler

18 Av 22 ago

Daniel Sendyk

1 Av

5 ago

Jonathan Saul Zumerkorn 10 Av 14 ago

Moshe Alves

22 Av 26 ago

Rafael Frenkel

2 Av

6 ago

Mauricio Mindrisz

10 Av 14 ago

Isaac Galant

22 Av 26 ago

Ariel Lask

2 Av

6 ago

Charles Wajsbrot

10 Av 14 ago

Adrian Henigman

22 Av 26 ago

Sharon Wajchenberg

2 Av

6 ago

Haim Dayan

11 Av 15 ago

Pinechas Guertzenstein 23 Av 27 ago

Tishbi Michaan

3 Av

7 ago

Luis Rosenbaum

11 Av 15 ago

Haim Moscovich

24 Av 28 ago

Isaac Michaan

26 Av 30 ago

Marcelo Apsan

4 Av

8 ago

Eliezer Vofchuk

13 Av 17 ago

Joe Faintuch

5 Av

9 ago

Shlomo Fridman

13 Av 17 ago

*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 *
18:25 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

AULAS SEMANAIS
DOMINGO
9:00 Shabsi Alpern
Café da manhã com debate de histórias comoventes *
9:30 Daniel Eskinazi
Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *
9:30 Yakov Nurkin
Guemará *
10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
18:00 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 *

AVOT U’BANIM
Sorteios semanais de prêmios
Guloseimas para todas as crianças
Ganhe um prêmio a cada 8 participações

CONCORRA A 4 COLEÇÕES DE “CHUMASH”
SORTEIOS NOS DIAS 28/8 E 25/9
A cada domingo ganhe um cupom para concorrer

19:00 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico
19:00 Avraham Steinmetz
Os Maiores Por Quês do Judaísmo – em português ***
Beit Chabad Central – a partir de 14 de agosto
19:30 Yakov Nurkin
Sichot do Rebe e Explicações da Tefilá

SEGUNDA-FEIRA
9:45 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **
18:00 Eliahu Stiefelmann
Prédica entre as orações da tarde
18:30 David Lancry
CTeen para meninos
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *
AOS DOMINGOS
DAS 18H ÀS 19H
NO COLEL DO
BEIT CHABAD CENTRAL

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 27 de agosto.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br
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19:30 Eliahu Stiefelmann
Judaísmo relevante (jovens)
20:15 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá *
21:00 Shamai Ende
Sabedoria do Rebe (residência de casais)

TERÇA-FEIRA
8:30

Yossi Alpern
Histórias do Talmud **

9:20 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **
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10:10 Avraham Steinmetz
Conceitos na parashá da semana **

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

11:15 Dovber Nurkin
Salmos **

SEXTA-FEIRA

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

7:45

12:30 Avraham Steinmetz
Lunch & Learn – Faria Lima

7:45 Elimelech Katz
Guemará /Shiur Klali *

18:00 Daniel Eskinazi
Prédica entre as orações da tarde

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

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *

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

18:00 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

19:15 Eliahu Stiefelmann
Tanya

SHABAT

20:30 Avraham Steinmetz
Os Maiores Por Quês do Judaísmo – em português ***
Banco Daycoval – a partir de 16 de agosto
20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *

QUARTA-FEIRA
15:00 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá *
15:45 / 17:00 / 18:30
David Lancry
Aulas individuais de Bar Mitsvá*
18:00 Dovber Nurkin
Prédica entre as orações da tarde
19:30 Yossi Alpern
Ein Yaacov
20:20 Dovber Nurkin
Análise geral da porção semanal
20:30 Avraham Steinmetz
Os Maiores Porquês do Judaísmo – em português ***
Banco Daycoval – a partir de 17 de agosto
21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA
10:30 Avraham Steinmetz
Os Maiores Por Quês do Judaísmo – em português ***
Beit Chabad Central – a partir de 18 de agosto
17:00 David Lancry
Aula individual de Bar Mitsvá *
18:00 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

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 *
16:30 Shabsi Alpern
Ensinamentos sobre a porção semanal
17:30 Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
17:45 Shabsi Alpern
Pirkê Avot
17:45 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **
* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição

As aulas são gratuitas. Para participar, entre em contato
previamente com o responsável pelo curso.
Rab. Avraham Steinmetz: avraham@chabad.org.br
Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com
Rab. David Lancry: davelancry@gmail.com
Rab. 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...
DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO
…
Embora não devamos abrir mão de uma única alma judaica que está em perigo de se afastar
do caminho da Torá e mitsvot, e certamente em risco de casamento misto ou assimilação,
D’us não o permita, não devemos poupar esforços para tentar salvar aquele judeu ou judia.
Com certeza, temos obrigações para com nossa sociedade em geral. Devemos contribuir
com nossa parte para o bem-estar comum, ajudar a manter e elevar os padrões da moralidade e ética, e encorajar o não-judeu a observar os “Sete Preceitos dos Filhos de Noach”.
Mas para conseguir esses objetivos, não há necessidade de haver diálogo religioso com
não-judeus, nem quaisquer atividades na forma de discussões religiosas, intercâmbio de
púlpitos, e outras ações semelhantes.
Na maioria dos debates, o resultado não é uma reaproximação de mentes e corações; ao
contrário, evoca um impulso de rivalidade e o desejo de ter uma vitória sobre o oponente.
Esse é o caso até em polêmicas não-religiosas, e mais ainda em debates religiosos, pois
o assunto em questão toca a alma da pessoa; e ainda mais quando se trata de fanáticos
religiosos.
Portanto, se o objetivo do diálogo é reaproximação, está fadado a falhar desde o início, e
muitas vezes traz os resultados opostos. Quando um dos participantes do diálogo tem por
objetivo o proselitismo, e o outro não, fica claro que será usado pelo primeiro para conseguir seu objetivo, e o “diálogo” será um “monólogo”.
Sob um ponto de vista prático, o esforço despendido nesses “diálogos” é um desperdício,
pois todo indivíduo tem apenas recursos limitados de tempo, energia e influência, enquanto
toda pessoa correta deve ter um senso de responsabilidade para conseguir algo em prol da
comunidade em que vive.
A experiência tem demonstrado que os benefícios, se é que existem, desses “diálogos” são
imperceptíveis. Mas o certo é que as energias consumidas têm sido às custas de áreas vitais
do Judaísmo.
Obviamente, há indivíduos bem-intencionados, mas equivocados, que veem na interfé e no
diálogo ideais elevados que merecem nosso respeito. Mas há também aqueles que os encorajam provocando a má orientação e o mau emprego de energias e recursos, necessários
na divulgação entre nossos jovens de um conhecimento mais profundo da Torat Chaim (a
Torá da Vida), que é o verdadeiro guia na vida diária do judeu.
As verdades da Torá são eternas, tendo sido dadas pelo Eterno. É uma trágica ironia que,
nesta época e neste país, onde temos sido abençoados com liberdade de culto, e não enfrentamos perseguição, como ocorre em outros países, tantos da nossa geração mais jovem
são perdidos por negligência e equívocos dos líderes que deveriam saber mais.
Está na hora de substituir a interfé pela fé interior e focar no diálogo com nossos jovens mal
orientados, bem como, para nosso constrangimento – com os adultos, de modo a renovar
sua fé adormecida e iluminar suas vidas com o Pilar de Luz e o Pilar de Fogo da Torá.
Com bênção,
30
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B”H

A Divisão Feminina Chabad convida para a 30ª Tarde das Mulheres

SAIBA COMO
Palestra com Rabino Shabsi Alpern
e toque do Shofar, seguida
de confraternização no salão

Quarta-feira
21 de Setembro – 18 de Elul

às 14 horas

Na entrada: R$ 20
Local: Beit Chabad Central
Rua Dr. Melo Alves, 580 – Jardins
Sempre a seu lado
Desde 1973

Serviço de manobrista opcional

Por que d’us não responde
às minhas perguntas?
daísmo dá
Por que o ju
à comida?
ia
c
n
â
t
r
o
p
im
tanta
Por que não h
á mais milagre
s
em proporçõe
s bíblicas?
ocamos
por que col
m u lo s ?
ú
t
s
o
n
s
a
r
ped
É UM CURSO FEITO POR VOCÊ, PARA VOCÊ

Por que os judeus sempre
foram perseguidos?

OS MAIORES

POR QUÊS

DO JUDAÍSMO
O JLI fez uma pesquisa com 30
mil estudantes, selecionando
as 50 perguntas mais
populares e preparou um curso
especialmente para você.
Esta é sua chance de discutir
as questões que sempre
lhe perturbaram. Não perca esta
oportunidade única!
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por que a torá diz que somos o
povo escolhido? não é racismo?
OPÇÕES
6 domingos, das 19h às 20h30
14/8 a 18/9 – Beit Chabad Central

6 quartas, das 20h30 às 22h
17/8 a 21/9 – Banco Daycoval

6 terças, das 20h30 às 22h
16/8 a 20/9 – Banco Daycoval

6 quintas, das 10h30 às 12h
18/8 a 22/9 – Beit Chabad Central

INSCREVA-SE AGORA: www.myJLI.com / 3081-3081 / 98315-8770 com Sarah

7/25/16 12:09 PM
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31

Shacharit 8h05
Minchá 17h50

24 AV

Shacharit 8h05
Minchá 17h50

17 AV

Shacharit 8h05
Minchá 16h55

28

21

14

Jejum de 9 de Av
Término do Jejum 18h12

10 AV

Shacharit 8h05
Minchá 17h45

3 AV

Shacharit 8h05
Minchá 17h40

Domingo no sítio

25 TAMUZ

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50

25 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50

18 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

11 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

4 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h40

26 TAMUZ

8

1

29

22

15

SEGUNDA

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50

26 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50

19 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

12 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

5 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h40

27 TAMUZ

TERÇA

30

23

16

9

2

AGOSTO 2016

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50

Chá da Tarde 14h45

27 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50

Chá da Tarde 14h45

20 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Chá da Tarde 14h45

13 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

Chá da Tarde 14h45

6 AV

31

24

17

10

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50

28 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50

21 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

14 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h45

7 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h40

1

25

18

11

4

5

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h36
Minchá e Cabalat
Shabat 17h50

2

Shacharit 9h30
Minchá 17h20
Pirkê Avot 5
Término 18h30

Parashá Rêe

Rosh Chôdesh
Véspera de Rosh Chôdesh

Shacharit 9h30
Minchá 17h20
Pirkê Avot 4
Término 18h28

Abençoamos Elul

Parashá Êkev

Tehilim

23 AV

30 AV

26

19

Shacharit 9h30
Minchá 17h15
Pirkê Avot 3
Término 18h26

29 AV

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

22 AV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h31
Minchá e Cabalat
Shabat 17h45

Parashá Vaetchanan

Shabat Nachamu

Tu Beav

3

27

20

13

Shacharit 9h30
Minchá 12h45
Início do Jejum de 9 de Av
17h49
Echá à noite
Término do Shabat 18h24

16 AV

12

6
Shabat Chazon / Parashá Devarim

9 AV

15 AV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h28
Minchá e Cabalat
Shabat 17h45

8 AV

Shacharit 9h30
Minchá 17h10
Pirkê Avot 2
Término 18h21

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h25
Minchá e Cabalat
Shabat 17h40

3

Parashá Matot / Mass’e

Rosh Chôdesh

Véspera de Rosh Chôdesh

Chá da Tarde 14h45

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h40

2 AV

SÁBADO

1 AV

SEXTA

JU

29 TAMUZ

QUINTA

ANO DE UNIÃO

e

28 TAMUZ

QUARTA

UM

d
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DA

