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Chega o mês de Elul, e nossa alma balança. A melhor época do ano para fazer 

nossa contabilidade é anunciada pelo despertar do shofar. Então somos sacu-

didos de nossa letargia para começarmos a investigar como temos utilizado 

nosso maior patrimônio: nossos pensamentos, falas e ações. 

Fomos bons e justos? Agimos com honestidade e piedade? Dividimos, mul-

tiplicamos e utilizamos as somas como deveríamos ter feito com justiça e 

transparência em nossas ‘contas’?

A Teshuvá (retorno, arrependimento) exige uma preparação. O último mês 

judaico do ano é o tempo para uma auditoria espiritual, e como instrumento 

fi nanceiro de nossos ganhos e perdas começamos com as Selichot (súplicas).

Mas não basta ler o texto, derramar nossas lágrimas ou ter boas intenções. A 

hora é de mudanças, atitudes sinceras, acréscimos em investimentos dura-

douros, mais mitsvot, mais estudo de Torá, um olhar ao redor para enxergar 

nosso próximo e ajudá-lo em suas necessidades. Afi nal, o Rei está no campo 

e novamente será coroado por seus súditos. Que sejamos merecedores de 

receber o Rei e aproveitar  Sua grandiosa presença... o ano inteiro! 

ELUL:
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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.

A

Baixe o pdf da revista em www.beitchabad.org.br/2943307 e veja também em seu iPad
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Quando estamos indo a uma reunião importante, certamente fazemos 

várias ações preparatórias. Além de assegurar que nossa roupa esteja imacu-

lada, ensaiamos a etiqueta correta e usamos o tempo do percurso para refletir 

e meditar sobre as ramificações da reunião e as várias estratégias que vamos 

apresentar.

Quando rezamos, estamos comparecendo à reunião com o Supremo Di-

retor. Mas, como não O vemos, é muito mais difícil entrar no estado de espírito 

e preparar-se para o encontro com Ele. Por isso, temos “rituais” que ajudam a 

nos aprontar para aquele compromisso tão relevante. 

Sim, fomos advertidos a não tornar nossas preces automáticas, repetin-

do as palavras como um canto sem sentido, mas com a atitude correta. Para 

tanto, nossos rituais nos ajudam a entrar numa “área de prece”. 

Lavamos as mãos antes de rezar; doamos para caridade; recitamos uma 

declaração de que aceitamos a obrigação de tratar nossos irmãos judeus com 

bondade, amor e respeito; e temos um local fixo para prece. 

Esses rituais antes da prece não são banais. Eles podem nos auxiliar a 

atingir nossa “área de prece” para que possamos nos conectar com D’us mais 

efetivamente.

Veja um exemplo do período das Grandes Festas que se aproximam. 

No mês anterior a Rosh Hashaná já desejamos às pessoas que elas sejam 

escolhidas e seladas para um ano bom. Na mesma época tocamos o shofar 

diariamente.

Quanto mais nos aproximamos de Rosh Hashaná, mais os rituais in-

tensificam-se. Até os mais conhecidos e aparentemente menos significativos 

como mergulhar maçãs no mel, comer bolo de mel, ou enviar e receber cartões 

de Rosh Hashaná criam uma atmosfera que não apenas traz de volta lembran-

ças queridas, como também ajudam a nos concentrarmos na importância e 

singularidade desta época do ano.

Portanto, à medida que iniciamos “todos esses rituais”, vamos lembrar 

que não apenas cada um deles tem as próprias ramificações e importância 

espiritual, como também nos leva a chegar à nossa “área de realização” de 

maneira mais eficiente.

A preparação

mensagem do Rabino
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A NOSSA SINAGOGA

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

Você também pode assistir à 
série de vídeo Torá Viva Online
em www.chabad.org/626747

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!

*2/9 às 17h50; 26/9 às 18h

CABALAT SHABAT 
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H55*

MINYAN DIÁRIO
Shacharit

Segunda a sexta-feira
1º minyan – 6h30
2º minyan – 7h45 
Domingos e feriados – 8h05

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira – 17h55*

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h55*

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 2 de setembro - 17h50
 De 25 a 30 de setembro - 18h

** Veja o horário das velas no verso deste informativo

BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH

 w Ruby Dodo (Yahrtzeit do pai, Avraham Cohen ben 
Orovida e do sogro, Mose Dodo ben Freha)

 w Família Livchy (Yahrtzeit de Reina Calachi Livchy – 
Malka ben Chaim)

 w Arnaldo Pasmanik (Yahrtzeit da avó, Frida bat Israel)

 w Lidia Fridman (Yahrtzeit da mãe, Necha bat Arnold)

 w R. Chaim e Miriam Ossowiecki (casamento da filha, 
Sterna com Sholom Dovber)

 w Amanda e Yonathan Wajchenberg (nascimento da filha 
Rachel)

 w Família Frischmann (Yahrtzeit de Yaacov ben Moshe)

 w Ruby Dodo (Yahrtzeit do marido, Avraham ben Rica e da 
mãe, Reina Cohen bat Esther)
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MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
Um empolgante programa para meninos e meninas da 
1ª à 5ª série. Venha e desfrute no Tsivot Hashem de um 
lanche fantástico, prêmios, jogos e histórias.

Todo Shabat à tarde logo após Minchá de Shabat

Envie um SMS para (11) 96889-8832 
com a palavra “velas” e receba sema-
nalmente o horário do acendimento 
em S. Paulo. Este serviço é gratuito.
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Resposta:
Deixe-me contar-lhe uma história:

Houve certa vez um grande debate no céu. Era sobre a 

mais linda e preciosa alma nova que D’us tinha criado. Os 

anjos debatiam sobre o que deveria ser feito com ela. Um 

grupo de anjos exigia que a alma ficasse no céu. “Ela é pura 

demais, sagrada demais para enfrentar a feiura do mundo 

inferior”, diziam. “Quem sabe o que lhe acontecerá num 

mundo de tentação e maldade? Esta alma deve ficar aqui 

conosco”.

Mas o outro grupo falava exatamente o oposto. “Na ver-

dade, esta alma reluz com um brilho Divino singular. Por 

isso ela deve descer à terra. Imaginem a beleza e bondade 

que ela pode levar a um mundo obscuro. Que bem há em 

manter uma alma assim no céu? Que ela desça à Terra, e 

que sua luz brilhe ali”.

E assim eles discutiram, cada lado com seu ponto de vista, 

até que ficou claro que precisavam de uma Autoridade su-

perior. O caso foi levado a D’us. Os anjos declararam seus 

argumentos perante a corte celestial. D’us ouviu as duas 

opiniões, e esta foi Sua resposta: 

“Na verdade, é triste enviar uma alma tão imaculada a um 

mundo tão escuro. Mas esta é a Minha vontade. Criei as tre-

vas para que almas como esta pudessem transformar es-

curidão em luz. Todo o objetivo da criação foi que o mundo 

inferior fosse refinado pelas boas ações dos seres huma-

nos mortais. Isso não pode ser feito por almas no céu. So-

mente pode ser atingido por almas em corpos. Portanto, 

até esta alma mais perfeita e pura deve descer à Terra”.

O primeiro grupo de anjos ficou desapontado. Não po-

diam entender como um ser tão espiritual poderia sobre-

viver num mundo tão físico. D’us voltou-Se para eles e 

disse: “Quanto ao seu pedido para manter esta alma aqui, 

vou concedê-lo parcialmente. Embora ela deva nos dei-

xar e descer à Terra, não demorará muito até voltar para 

nós. Uma alma tão brilhante não precisa de muito tempo 

para cumprir sua missão. Logo ela estará livre para voltar 

ao céu”.

D’us então voltou-Se para o segundo grupo e perguntou: 

“Estão satisfeitos com isso? Aceitam que esta alma possa 

permanecer na Terra por um tempo limitado?”

Os anjos responderam: “Sim, aceitamos. Cada dia que ela 

estiver lá será uma bênção”.

Quando um ente querido morre, sentimos ter perdido algo 

precioso. Somos deixados com um vácuo em nosso cora-

ção, e muitas vezes nos perguntamos por que ele foi tirado 

de nós. Mas ao mesmo tempo devemos ser gratos pelo fato 

de ele nos ter sido dado. Somos abençoados por ter almas 

tão belas em nossa vida. O mundo é privilegiado por hós-

pedes tão celestiais descendo à Terra. E mesmo que seja 

por pouco tempo, teremos aproveitado o que pudemos.

Com o tempo todas as almas serão reunidas. Enquanto is-

so, sejamos  gratos pelo presente de todos os dias.

Por Aron Mossreflexão

Por que algumas 
almas partem 
tão jovens? 

Onde está 
a justiça?
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22 de setembro às 19h
PÚBLICO FEMININO A PARTIR DE 11 ANOS

A comunidade reunida para fazer Chalá antes de Rosh Hashaná

Salão Marc Chagall da Hebraica
www.megachallahbrasil.com.br

A comunidade reunida para fazer Chalá antes de Rosh Hashaná

ב״ה

aconteceu

CHÁ DA TARDE
D ESPEDIDA E CONFRATERNIZAÇÃO
Vanessa, coordenadora do Chá da Tarde, atendeu a um pe-

dido de Uri Blankefeld e programou uma festa de despe-

dida para sua mãe, Helena, frequentadora do grupo e que 

em breve fará alyiá ao lado do fi lho e sua família. Helena 

Blankefeld é sobrevivente do Holocausto, e em outra opor-

tunidade relatou fatos marcantes de sua trajetória e mila-

gres que viveu. 

Nessa tarde recheada de deliciosos bolos, a emoção to-

mou conta do salão e fortaleceu Helena em sua nova jor-

nada. Ela é muito querida por todas e está muito feliz, mas 

por outro lado sente um ‘frio na espinha’. 

Cerca de 60 pessoas compareceram à sua despedida, com 

suas melhores amigas vindo prestigiá-la, além de suas co-

legas do Chá da Tarde. Cada uma das participantes dirigiu 

algumas palavras a Helena, e ela própria fez um discurso 

comovente que tocou a todas. Para alegrar o momento, 

entoaram canções juntas. O Rabino Shabsi Alpern desejou 

muita paz e berachot para ela e seus familiares, que esta-

rão em breve realizando o sonho de muitos. 

Todas as senhoras da comunidade estão convidadas a par-
ticipar do grupo Chá da Tarde. Para inscrever-se, entre em 
contato com Vanessa Rosenbaum pelo telefone: 3087-0313 
ou va nessakrosenbaum@chabad.org.br
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CONTATOS CTEEN
Meninos: R. David Lancry 
davelancry@gmail.com / 98889-0328

Meninas: Mariana Lancry
malancry@gmail.com / 98889-1908

ENCONTRO LATINOAMERICANO
O CTeen espanhol lançou a ideia, e o paulista aderiu. Sessen-

ta jovens, acompanhados por rabinos, a maioria da Argentina, 

Colômbia, Peru e alguns de S. Paulo (Beit Chabad Central e 

de Perdizes) participaram de cinco dias de estudo e lazer em 

Nazaré Paulista. 

Na quarta-feira foram ao Estádio de Futebol do Palmeiras, o Allianz Park, 

vi sitaram o Museu do Futebol e em seguida almoçaram em um restaurante 

ca sher. Na quinta-feira, foi só aventura e adrenalina nas corredeiras do raf-

ting de Socorro. Diversas atividades foram realizadas em Nazaré, na sexta-

fei ra, e o Shabat foi completo e muito especial com farbrenguen, shiurim 

e refeições em um ambiente 

alegre e descontraído. O re-

sultado do en contro foi o for-

talecimento desses jovens de 

diferentes locais, que se sen-

tiram unidos, co nec tados pela 

Torá. E em 2017, mais de dois 

mil jovens do mundo inteiro 

es tarão reunidos em No va 

York no Shabaton Internacio-

nal. Imperdível!

cteen

  Estive recentemente em Nazaré 

Paulista para participar de um acampa-

mento do CTeen. Fui apresentado ao 

projeto alguns anos atrás pelo R. David 

Lancry, que, antes de trazer o projeto 

americano ao Brasil, dava aulas para 

jovens que já tinham feito o Bar Mits-

vá. Foi uma viagem interessantíssima, 

pois conheci rapazes de outros países. 

Fiz várias amizades lá. O que eu mais 

gostei da viagem foi jogar futebol, es-

pecialmente contra os argentinos, que 

não paravam de falar do 7 a 1 que o Bra-

sil levou contra a Alemanha na Copa de 

2014. Foi muito bom ter ido, aprendi 

coisas novas, me diverti e conheci ou-

tras culturas.  
Victor Zauder, 15 anos 
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TESHUVÁ
Teshuvá significa um retorno a D’us, conectar-se com Ele.

O princípio de teshuvá é indispensável – pois é impossível 

para o homem não pecar e errar, seja adotando erronea-

mente uma opinião ou qualidade moral que na verdade 

não é recomendável, ou sendo dominado por paixão e fú-

ria. Se o homem fosse acreditar que essa falha jamais po-

deria ser remediada, ele iria persistir em seu erro e talvez 

até aumentar sua desobediência. 

O pecado é catastrófico: afasta a pessoa de D’us. D’us, no 

entanto, não quer que os pecadores se percam. Assim an-

tes de criar o mundo, Ele criou a teshuvá. 

A crença em teshuvá leva o homem a aperfeiçoar-se, a 

chegar num estado que é melhor, próximo da perfeição, 

diferente daquele que obtinha antes de pecar. É por isso 

que a Torá prescreve muitas ações que têm o objetivo de 

estabelecer esse princípio correto e muito útil da teshuvá.

O poder da teshuvá é ilimitado. Nada se coloca no caminho 

da teshuvá. Conserta e remedia tudo. Remove um passado 

difícil e abre a porta para um novo futuro. Significa renova-

ção, renascimento, tornar-se uma pessoa diferente, nova. 

Além disso, é imediata; um único pensamento ou medita-

ção de teshuvá instantaneamente tira a pessoa das profun-

dezas e desespero do pecado para as alturas da reunifica-

ção com D’us.

Um único pensamento ou meditação, na verdade, pois a 

essência da teshuvá está no coração, na mente do homem: 

o arrependimento sincero pelos pecados cometidos (se-

jam de omissão ou de ação) e um firme propósito de não 

repetir esses erros. A teshuvá adequada, porém, não busca 

apenas o perdão mas também a expiação, i.e., conciliar-se 

com D’us. Isso requer mais do que simplesmente deixar o 

passado para trás e começar de novo. Exige confissão ver-

bal do pecado perante D’us e articular a própria busca de 

perdão e do favor de D’us. Este é o conceito básico e o con-

teúdo das Selichot, as preces de súplica pedindo perdão e 

expiação.

AS PRECES DE SELICHOT
Esse tipo de prece remonta às antigas fontes, na verdade 

aos primeiros seres humanos como Adam e Caim. O Tana-

ch, contendo todos os volumes bíblicos, está repleto com 

tais súplicas em prol de indivíduos e da comunidade.

Algumas semelhantes foram compostas tempos depois 

e podem ser encontradas nos textos talmúdicos. Parte da 

tradição judaica são as assembleias especiais e as ordens 

de recitação de Selichot. De modo geral, porém, elas estão 

relacionadas a ocasiões especiais. O conjunto de Selichot 

no contexto de yamin nora’im, os Dias de Reverência no 

início do ano do calendário judaico, como conhecemos, pa-

recem ser de origem posterior.

Nossos sábios interpretam o versículo “Busca a D’us quan-

do Ele é encontrado, clama a Ele quando Ele está perto” 

refere-se a “o asseret yemei teshuvá – os dez dias de teshu-

vá” de Rosh Hashaná a Yom Kipur. Com certeza, D’us está 

sempre perto daqueles que clamam a Ele. Mesmo assim, 

os asseret yemei teshuvá são uma época especialmente 

auspiciosa: “Teshuvá é sempre adequada, mas nos “dez 

dias entre Rosh Hashaná e Yom Kipur é especialmente 

apropriada e aceita imediatamente.” Portanto é um costu-

me universal entre todos os judeus que durante esse perío-

do eles “aumentem em caridade e boas ações, e cumpram 

mitsvot, mais que durante o restante do ano. Todos rezam 

nas sinagogas durante esses dez dias e, com palavras de 

súplica que chamamos de Selichot.”

A primeira referência e texto para uma ordem de Selichot 

elul

TESHUVÁ E SELICHOT
Rabino J. Immanuel Schochet

“Pois é impossível para o homem não pecar e errar, seja adotando erroneamente 

uma opinião ou qualidade moral que na verdade não é recomendável, ou sendo 

dominado por paixão e fúria”
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durante aqueles dias é encontrada na era medie-

val dos Geonim, nas obras de Rav Amram Gaon. 

Durante aquela mesma época surgiu também um 

costume de recitar Selichot antes de Rosh Hasha-

ná, todos os dias do mês precedente de Elul. O pe-

ríodo inteiro dos quarenta dias de Primeiro de Elul 

até Yom Kipur é um tempo auspicioso, reconhecido 

como tal desde os dias de Moshê, pois esses foram 

os quarenta dias que Moshê passou no céu para re-

ceber as Segundas Tábuas e efetivaram o perdão 

Divino para Israel. As comunidades sefaraditas ob-

servam essa prática até os dias de hoje.

OS DIAS DE SELICHOT
As comunidades ashkenazitas adotaram um costu-

me para iniciar a recitação das Selichot (pelo me-

nos) quatro dias antes de Rosh Hashaná. 

Na tradição ashkenazi o hábito é começar Selichot 

sempre na noite seguinte ao Shabat. Esse é um 

dia consagrado a D’us, a ser usado no Seu serviço 

e no estudo de Torá. O Shabat, no entanto, é tam-

bém um dia de deleite, quando devemos apreciar 

e desfrutar até no nível da nossa realidade física 

partilhando comida e bebida deliciosas. O Shabat, 

assim, gera uma sensação de completo júbilo e 

felicidade, espiritual e fisicamente. Esse júbilo é 

muito importante, pois “a Shechiná não habita na 

tristeza”, somente no meio do entusiasmo em co-

nexão com uma mitsvá. Assim é bom começar as 

Selichot naquele estado de espírito, como é gera-

do pela alegria do Shabat.

TESHUVÁ NUM MINUTO
ARREPENDIMENTO
Teshuvá significa arrepender-se de alguma coisa errada 

que você fez e decidir não a repetir. Não podemos di zer-

lhe como sentir arrependimento ou como tomar uma re-

solução; isso é algo que acontece dentro de nós. E é aque-

la sensação interna de teshuvá que o habilita a de fato ar-

rumar a confusão feita. Podemos dar algumas dicas sobre 

como melhorar o que você fez de errado. Veja como:

PASSO 1: EM VOZ ALTA
Como: à noite, ou quando você estiver sozinho, diga em 

voz alta: “Querido D’us, sinto muito pelo pecado que co-

meti em Sua presença (aqui fale qual foi o pecado).” Há 

uma prece específica para isso em seu livro de orações, 

chamada Vidui, que recitamos em Yom Kipur. Você pode 

recitá-la e acrescentar essa linha em qualquer ponto.

Porque: suas palavras ajudam a tirar aquela confusão 

para fora, para que você possa livrar-se dela para sempre.

PASSO 2: CONSERTO
Como: desculpando-se e compensando a pessoa que foi 

afetada pelo seu erro. Se a princípio eles não perdoarem, 

continue tentando até que se tornem irracionais.

Porque: se o seu erro foi algo entre você e outra pessoa, 

então não seria justo que D’us o perdoasse sem acertar 

com aquela pessoa.

PASSO 3: CARIDADE
Como: doe mais do que está acostumado a doar.

Porque: um erro diminui a vida; caridade significa dar vida. 

A caridade cura o mundo e também a sua alma.

PASSO 4: ELEVAÇÃO
Como: compense aquilo que aconteceu. Aja melhor, com 

mais bondade, estude mais.

Porque: o erro age como inércia para arrastá-lo para bai-

xo. Você precisa transformá-lo em um incentivo para se 

elevar.

A teshuvá é poderosa. Segundo nossos Sábios, um pe-
cado pode levá-lo ainda mais alto do que todas as mits-
vot poderiam alcançar – se você fizer teshuvá por amor. 
Amor a D’us, pela Sua Torá e pela sua alma preciosa.
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 BC NEWS

chai ELUL

A REVOLUÇÃO

 w Tudo que fazemos é significativo. Cada ato nosso, cada 

palavra que proferimos, até um simples pensamento 

nosso, tem um efeito que reverbera em todos os mun-

dos e através de toda a história.

 w Tudo que acontece no mundo de D’us, desde o chefe 

de um império até uma folha se virando ao vento numa 

floresta distante é para um propósito, especificamente 

guiado e dirigido pelo Todo Poderoso – um propósito 

que contribui para o propósito geral da criação.

 w D’us nos ama, a cada um de nós, como se fôssemos Seu 

único filho.

 w A forma mais verdadeira de amar a D’us é amar todo e 

cada um de Seus filhos.

 w A vida é alegre, e podemos viver alegremente em toda 

situação, sob toda e qualquer circunstância.

 w D’us está em toda parte e em tudo, significando que na 

essência há somente bondade: mal, sofrimento e de-

sespero são apenas véus atrás dos quais Ele Se ocul-

ta para nos prontificar a nos livrarmos deles em nossa 

busca por Ele.

 w Nossa simples fé, nosso compromisso de fazer o bem 

é mais precioso aos olhos de D’us que todo o gênio do 

erudito e toda a espiritualidade do místico. 

Quando olhamos dentro das nossas próprias almas, sabe-

mos que tudo isso é verdade. Mas a vida do ser humano 

com frequência não é orientada para olhar dentro da pró-

pria alma. É por isso que precisamos de mestres – não tan-

to para nos dizer aquilo que não sabemos, mas para nos 

mostrar aquilo que já sabemos. 

A cada cem anos mais ou menos, surge uma pessoa 

que muda nossa maneira de enxergarmos a nós 

mesmos e o mundo. Ela diz algo tão diferente, tão 

novo e inesperado – tão contrário às nossas concepções 

anteriores – que a princípio parecerá impossível ser verda-

deiro. Mas acaba sendo corroborado por fórmulas mate-

máticas e experimentos clínicos, e por fim é aceito como 

fato por todos. Até que surja o próximo revolucionário.

Mas há algo ainda mais raro. Alguém chega e diz coisas tão 

revolucionárias que mudam a maneira de olharmos para 

nós mesmos e nosso mundo. Mas não se trata de novida-

de, nem de algo inesperado. É algo que já sabemos e sem-

pre soubemos, que ressoa profundamente dentro de nós 

e não requer “provas” para estabelecer sua autenticidade. 

No 18º dia do mês hebraico de Elul do ano 5458 da Criação 

(1698 DC), a alma de um indivíduo assim nasceu em nosso 

mundo*. Seu nome era Rabi Israel Baal Shem Tov, e no de-

correr dos seus 62 anos de vida terrena ele revolucionou a 

maneira de vermos a nós mesmos, nosso mundo, e nosso 

lugar nele.

E estas são algumas das coisas que ele ensinou:

* Nessa data também nasceu Rabi Shneur Zalman, o primeiro Rebe de Chabad, no ano 5505 da Criação (1745)
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Por Yanki Tauber

Embora seis anos tenham se passado desde o derra-

mamento de óleo Deepwater Horizon, o pior na his-

tória dos Estados Unidos, devido à explosão de uma 

plataforma de petróleo no Golfo do México, seus efeitos 

ainda estão afetando a vida marinha e o meio-ambiente.

Extensas revisões dos regulamentos sobre plataformas, 

emitidos em abril de 2016, trazem Deepwater Horizon no-

vamente ao foco das notícias.

Segundo um ensinamento do Baal Shem Tov, tudo que 

vemos e ouvimos conta-nos uma lição, e isso se aplica ain-

da mais a algo que diz respeito a todo o planeta.

Vamos considerar por um momento a explosão da sonda 

Deepwater Horizon. Foram 4,9 milhões de barris de óleo 

derramados, viajando e afetando (negativamente) a popu-

lação marinha e costeira por milhares de quilômetros.

Uma lição óbvia a aprender com essa catástrofe é que pre-

cisamos de métodos à prova de desastres para lidar com 

qualquer tipo de energia em potencial. 

Uma lição mais esotérica e positiva – pois sempre pode-

mos aprender, até mesmo com a ocorrência mais negativa 

– é dupla: a existência de um “efeito cascata” imediato, e 

um efeito mais duradouro.

O fato de a explosão e derramamento em uma área afetar 

a vida a milhares de quilômetros e ser o tema de conversa 

ao redor do mundo nos mostra o quanto toda ação pode 

ser abrangente.

Tudo que um indivíduo faz tem um impacto em algum lu-

gar e, de alguma forma, ele é infinito.

Um exemplo simples disso é fazer aquilo que nossos Sá-

bios encorajaram – cumprimentar a todos com um sorriso.

Você já tentou traçar o caminho de um sorriso? Começa 

quando você sorri para alguém que parece mal-humorado. 

Aquela pessoa torna-se um pouco menos rabugenta e de-

cide não brigar com um colega quando ele faz algo errado.

O colega, surpreso e bastante aliviado, é mais agradável 

com a próxima pessoa com quem entra em contato, e assim 

continua o efeito dominó provocado por um único sorriso.

Reconheçamos ou não, nossas ações positivas e mitsvot 

têm o poder de tocar muito além daqueles que considera-

mos ser do nosso círculo de influência.

O derramamento de óleo espalhou danos e destruição, 

mas nossas mitsvot purificam o ambiente espiritual, irra-

diando cura e reparo, influenciando a própria direção em 

que o mundo está indo, até chegar ao seu destino final – a 

Era Messiânica.

O cumprimento das mitsvot tem também um efeito pesso-

al. Elas refinam a alma, tornando-a mais receptiva à bon-

dade e à Divindade.

Mas e quanto ao fato de as repercussões do derramamen-

to de óleo ainda estarem sendo sentidas seis anos depois? 

Que lição podemos aprender disso?

A Chassidut ensina que o negativo termina por desapare-

cer, enquanto o bem é eterno. Assim, as transgressões e 

ações adversas dos judeus no decorrer dos anos se desva-

necem com o tempo. Porém, o bem de todas as gerações, 

desde nossos ancestrais Avraham e Sarah até o bem que 

cada um de nós faz todo dia, permanece.

Essa é também a explicação sobre por que é especifica-

mente em nossa geração que Mashiach vai nos tirar do 

exílio e levar à Redenção. Não é porque somos mais me-

ritórios ou melhores que as gerações anteriores. Mas sim, 

o acúmulo de bondade e Divindade finalmente chegou ao 

ponto em que a criação está saturada, e a Redenção, como 

o Rebe enfatizou tantas vezes, é iminente.

Continuando a fazer o bem e cumprindo mitsvot, nossas 

ações se espalham até alterar o mundo inteiro.

EFEITO CASCATAEFEITO CASCATA
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BOAS ENERGIAS
Nosso querido visitado, 

François Garlon, foi surpre-

endido no início deste ano 

pela presença de Yael Al-

pern junto com os habituais 

voluntários que recebe toda 

semana em sua casa. Ele fi -

cou tão feliz em conhe cê-la 

pessoalmente que resol-

veu retribuir enviando um 

simpático cartão que pode 

ser visto abaixo. Nele fi ca 

claro como o carinho re-

cebido durante as visitas 

gera somente boas ener-

gias em nossos visitados!!

projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

Para tornar-se voluntário ou indicar alguém que gostaria de ser visitado, entre em contato com 
Yael ou Silvia pelos tels.: 3081-3081 ou 3087-0326, das 8 às 13h, ou e-mail: silvia@chabad.org.br

ANIVERSARIANTES 
DE SETEMBRO

Voluntários: 
15/9 Ana Esther Rog

19/9 Roger Barki

29/9 Laura Turkie

Visitados:
20/9 Salomão Bally

27/9 Mauricio Ring

28/6 Nuchim Goldryng

LEV é uma organização que promove visitas a pessoas que 

encontram difi culdade 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 Projeto Lev conecta-se com 

a Tarde das Mulheres de duas 

maneiras: com a participação 

de suas voluntárias e com a 

presença de algumas de suas 

visitadas. Por ocorrer no mês 

de Elul, o evento anual é uma entrada para as 

Grandes Festas e ao novo ano judaico. É um des-

pertar espiritual e solene, mas ao mesmo tempo 

muito alegre, para começar o ano com o pé direito.

As iniciais da palavra Elul falam sobre amor entre 

D’us e nós, mas também sobre relações humanas. 

Nós, do Projeto Lev, desejamo-lhes um ano reple-

to de saúde e milagres, e não nos esqueçamos de 

tempe rá-lo com muito amor. Shaná tová umetucá!

Com carinho,

Yael Alpern – diretora
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De origem espanhola, este prato é tão saboroso quanto fácil de preparar. Olé!

GASTRONOMIA PELO MUNDO Por Dorothea Piratininga

PREPARO

Numa panela funda, leve o azeite ao fogo. Adicione a cebola e os 

pimentões. Tempere com o sal e o alho picadinho e mexa bem. 

Em seguida, junte a abobrinha e deixe cozinhar por alguns minu-

tos. Depois, acrescente a berinjela e continue mexendo. Adicione 

o molho de tomate. Para finalizar, coloque o atum. Cozinhe mais 

um pouco e retire do fogo. 

Coloque a mistura em um refratário, quebre os ovos sobre a su-

perfície e leve ao forno preaquecido a 180 ºC até que os ovos fi-

quem ligeiramente cozidos. Decore com folhas de manjericão. 

Sirva com pão.

RENDIMENTO
6 porções

INGREDIENTES

 w 3 colheres de sopa de azeite 

 w 1 cebola grande picada 

 w 1 pimentão verde picado em cubos

 w 1 pimentão vermelho picado em cubos

 w 2 dentes de alho 

 w 2 abobrinhas picadas em cubos

 w 1 berinjela picada em cubos

 w 2 colheres de sopa de molho de 
tomate

 w 1 lata de atum

 w 3 ovos 

 w Sal a gosto

 w Folhas de manjericão para decorar

PISTO 
MANCHEGO
PISTO 
MANCHEGO
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história de vida

Ao caminhar pelas ruas de Crown Heights não há 

quem não reconheça Devorah Benjamin e a acla-

me pelo seu maravilhoso projeto. Ela é a fundadora 

do KSCVK – Keren Simchas Chosson V’Kallah (fundo para 

alegrar o noivo e a noiva), com quatro mil casamentos já 

rea lizados. 

Respeitada por seu trabalho, ela ajuda casais judeus ne-

cessitados, órfãos ou solitários a realizar o casamento de 

seus sonhos. Há mais de quinze anos Devorah trabalha du-

ro pedindo doações que podem somar centenas e milha-

res de moedas. Ela já chegou a passar 18 horas em frente 

a um supermercado recolhendo fundos para tsedacá. Uma 

vez ela pagou a um buffet o valor de U$ 640,00 em moe-

das de 25 centavos. Em outra ocasião, comprou uma roupa 

nova para um noivo juntando U$ 100 em moedas de dez. 

Toda doação, pequena ou grande, é um tesouro para KS-

CVK. Não importa quanto cada um possa dar; a soma sem-

pre ajuda, e às sextas-feiras ela pode ser vista sentada em 

um ponto da Kingston Avenue, o coração do bairro, solici-

tando donativos para o seu projeto.

“Tenho uma gama de clientes, desde famílias trabalhado-

ras que não dispõem de milhares de dólares para gastar 

em uma festa, até famílias que possuem muitos filhos para 

casar em um só ano, a órfãos – de um ou ambos os pais. 

DEVORAH BENJAMIN

A REALIZADORA
DE SONHOS

Digo-lhes que paguem o que puderem, e eu conseguirei o 

resto”, diz Devorah.  

Ela e seu marido, Shmuel Benjamin, trabalham exaustiva-

mente ao lado de vários voluntários para fazer casamentos 

memoráveis de casais que não têm condições de os reali-

zarem sozinhos. 

Shmuly Brashevitzky é um dos membros da equipe, que 

entrou para o KSCVK logo após ter sido ajudado com seu 

casamento. “Três de meus oito irmãos casaram-se em qua-

tro meses, e sem o KSCVK eu teria um monte de contas no 

cartão de crédito até agora”, disse. “Eu ainda tenho, mas 

seria muito pior… Eu vi o que a organização faz”.

Em certas semanas Devorah coordena cinco cerimônias na 

Yeshivá Oholei Torá na Eastern Parkway. Também já aju-

dou em cerimônias na Rússia, Ucrânia, Lituânia, França, 

Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Austrália, Israel e em várias 

cidades dos Estados Unidos.

KSCVK ajuda com tudo que se relacione a casamentos; um 

pacote padrão para 230 convidados inclui o que eles cha-

mam de FLOP (Flowers, Liquor – bebidas para o lechaim 

-, Orchestra & Photographer). “Como há enlaces entre ca-

sais que vivem em diferentes países, às vezes eles chegam 

aqui sem dinheiro até mesmo para comprar as roupas que 

irão vestir no casamento. Nós lhes fornecemos um guarda-
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-roupa completo”, conta Devorah. 

A ajuda pode recair também na compra de um terno para 

o noivo, um lindo vestido para a noiva ou um presente para 

ser dado pelo noivo à sua amada. “Há um joalheiro que doa 

colares de pérolas para esse fim. Não faço ideia de como 

ele faz, mas toda a vez que estou dando o último colar, ele 

aparece com mais uma caixa repleta deles”. Isso sem falar 

nos castiçais de Shabat que Devorah faz sempre questão 

de dar aos noivos. “Todos precisam ter um”, declara.

Devorah e seu grupo também organizam casamentos para 

aqueles que querem contratar seus serviços apenas para 

ficarem despreocupados com tantos detalhes e garantir 

que tudo ocorra com perfeição. No pacote pode entrar a 

negociação entre as famílias, o que ela intermedia muito 

bem, com seus anos de experiência. 

Uma semana antes do grande dia tudo deve estar pronto 

para que as famílias, e principalmente os noivos, possam 

estar livres do estresse.

QUANDO TUDO COMEÇOU

Devorah nasceu na Bélgica e cursou o ensino fundamental 

em Manchester, Inglaterra, até os 13 anos. Em Londres fre-

quentou o High School e imigrou para o Brooklyn em 1990 

para estudar no Seminário Beit Rivka. 

Ela estava no meio de seus estudos hebraicos quando uma 

de suas colegas perguntou-lhe se poderia ajudá-la a levan-

tar U$ 100 para o seu casamento. 

“Nós conseguimos o dinheiro – U$ 5 aqui, U$ 10 ali”, conta 

Devorah.

Aquela cerimônia bem-sucedida foi divulgada e ajudou 

com que a reputação dela se espalhasse em toda a comu-

nidade como sendo alguém que poderia dar assistência a 

casais que precisavam de ajuda. 

Seus pais eram muito simples e viviam felizes com pou-

co. “Eles tiveram que fazer dois casamentos com dez dias 

de diferença. Foi difícil, mas, Baruch Hashem, casei aos 19 

anos e hoje tenho um casal de filhos, Chaya Mushka, de 21, 

e Levi Yitschac, de 18”.

Mas Devorah também teve seu momento de dúvidas. Após 

três anos à frente do Projeto ela desejou parar, mas antes 

enviou uma carta ao Rebe. A resposta veio direta: “Você de-

ve continuar”. 

“A cada dia ocorrem verdadeiros milagres e muito amor. 

A comunidade de Crown Heights é incrível e pratica mui-

ta bondade”. Mesmo quando as pessoas não precisam de 

dinheiro, Devorah fornece preciosos conselhos de como e 

onde encontrar o melhor de tudo necessário para um ca-

samento.

Ela é considerada uma verdadeira heroína, conhecida co-

mo “The Tsedoke Lady”. Com seu trabalho indispensável 

à comunidade, ela e sua turma movem montanhas, uma 

pedra de cada vez promovendo tudo para que os noivos se 

casem com dignidade e, na medida do possível, que seus 

sonhos se tornem realidade. 

“Você não precisa ter dinheiro para ser uma boa pessoa. 

Cresci em uma família de ‘fazedores’. Minha mãe sempre 

me disse, ‘se você não pode doar, doe o seu tempo”, con-

clui Devorah. 

Devorah já chegou a passar 18 horas em 

frente a um supermercado recolhendo fun-

dos para tsedacá. Uma vez ela pagou a um 

buffet de casamento o valor de U$ 640,00 

em moedas de 25 centavos. Em outra oca-

sião, comprou uma roupa nova para um noi-

vo juntando U$ 100 em moedas de dez. 

Por Daisy Maltz

Devorah Benjamin recolhe doações todas as sextas-feiras na Kingston 
Avenue, coração de Crown Heights
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O Felicidade realiza uma festa anual para todas as crian-

ças que já participaram do Projeto.

A pedido do Parque da Mônica, este ano o evento ocor-

reu em duas datas: no dia 16 de agosto recebemos o 

pessoal de alguns hospitais do interior, e no dia 30, os 

da capital. Dessa forma, as crianças não enfrentaram 

longas filas nos brinquedos.

Esse evento é esperado por todos com ansiedade, pois 

trata-se de uma oportunidade de reencontrar os amigos, 

brincar no Parque da Mônica, e poder sentir-se igual a 

todos; ninguém olha diferente, todos fazem parte de 

histórias semelhantes.

Conheça alguns dos presentes: 

RITA DE CÁSSIA 
(na foto ao lado, com 

a diretora Simone e 

sua mãe) esteve no 

Pro jeto em 2002. 

Ho je, com 28 anos, 

tra ba lha na farmácia 

do GAACC e faz au -

la de jazz. Ela é uma 

vence dora, pois nas-

ceu prematura, com 

síndrome de down, e nos primeiros anos de vida passou 

por uma cirurgia cardíaca. Já na adolescência apresen-

tou fortes dores no corpo, e o diagnóstico foi leucemia. 

Segundo a mãe, durante um ano a vida delas foi dentro 

do hospital e, quando ela recebeu alta, o médico encami-

nhou-a para o Projeto Felicidade. “Foi um respiro de paz” 

afirmou a mãe”. 

Sandra, mãe de BEATRIZ, fez questão de mostrar a filha, 

agora com 16 anos e cursando o segundo ano do segun-

do grau. Ela participou do Projeto Felicidade com 4 anos 

e até hoje mantém contato com as outras crianças. Ela 

citou o nome de algumas, e apontou uma linda jovem, a 

Tamires, que estava ao seu lado, dizendo: “Fizemos o tra-

tamento juntas, passamos a semana no mesmo hotel e 

estamos aqui, amigas até hoje”.

HEBERT também estava lá, 

muito feliz. Quase não o re-

conhecemos. Veio apresentar 

a esposa (foto ao lado) e con-

tar que começou a trabalhar 

de serralheiro e agora só vai 

ao hospital para fazer manu-

tenção.

Quando paramos para admirar a garotada escalando a pa-

rede, Keren, mãe de GABRIELLE, aproxi mou-se e per-

guntou se lem brá vamos de sua fi lha. Quando respon de-

mos que não, afir mou que nem pode ríamos, pois a lin da 

menina (foto abaixo) , agora com 8 anos, esteve no Pro-

jeto quando tinha apenas 

um, após passar por uma 

cirurgia de retirada de um 

rim. Na época os médicos 

disseram que era um caso 

grave, e que provavel-

mente não sobreviveria, 

pois estava com metásta-

se. Keren rezou muito e 

nunca perdeu a fé. Hoje 

Gabrielle está curada, fre-

quenta a escola, faz nata-

ção e ballet.

nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade 
www.felicidade.org.br

Parque da Mônica
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Projeto Inclusão Social 
na Serra www.inclusaonaserra.org.br

Inclusão
 São Lourenço da Serra

Social 

RECICLAGEM
Os alunos do Colégio William 

Belo, de S. Lourenço da Serra, 

participaram de uma ecogincana 

no Sítio Felicidade. Tudo come-

çou com uma discussão sobre a 

importância da reciclagem e cul-

minou com uma caça ao tesouro. 

As pistas estavam espalhadas 

pelo ambiente, e todos 

se empenharam em localizá-las.

A turma se divertiu para valer. E todos perceberam a 

necessidade da reutilização de materiais e se compro-

meteram a realizar diariamente a separação do lixo or-

gânico do reciclável.

JANELA DOS SONHOS 
As atividades para o grupo dos idosos de S. Lourenço da Serra tiveram início com a narração do conto “A Menina 

e o Pássaro Encantado”, de Rubens Alves. Trata-se da história de um pássaro que voava pelo mundo afora e, ao 

retornar contava à menina o que havia visto nos lugares em que esteve. Ela esperava ansiosamente pelo regresso 

do pássaro. Ficava tão aflita, com medo que um dia ele não voltasse mais, que decidiu prendê-lo em uma gaiola. 

Preso, o bichinho perdeu o viço e esqueceu-se das histórias. Então ela resolveu soltá-lo, e ele tornou a brilhar, 

voar pelo mundo e contar histórias. Espe-

lhando-se no pássaro, a menina passou a 

se aperfeiçoar, esperando pelo retorno do 

pássaro.

Em seguida, foi proposta ao grupo a vivên-

cia “Janela dos Sonhos”, na qual cada um 

poderia recordar seus sonhos utilizando 

como forma de expressão colagem de fi-

guras. Os participantes foram aos poucos 

se envolvendo em seus pensamentos, ex-

pressando-os no papel.
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O Pentateuco (5 Livros da Torá)

Moshê escreveu todos os Cinco Livros da Torá; até as 
passagens que a ele se referem, na terceira pessoa, 
pois cada palavra lhe foi ditada por D’us.

Os 613 Mandamentos

ATorá relata como D’us criou o 
universo, como a raça humana 
veio a existir a partir de Adam e 

Eva, como nossos Patriarcas, Avraham, 
Yitschac e Yaacov viajaram, como o 

povo judeu tornou-se uma nação es-
colhida por D’us para ser um reino 

de sacerdotes, e uma nação sa-
grada ao receber e observar a 

Torá.  Ela contém 613 man-
damentos, dos quais 248 
são positivos (o que fazer) 

e 365 são negativos (o 
que não fazer). Os pre-

ceitos e mandamentos 
envolvem cada fase 

da vida judaica, tan-
to os deveres do 

homem quanto 
sua maneira de 
adorar a D’us 

para atingir os 
padrões morais 
mais elevados.

Massorah – (Tradição)

Além dos preceitos, mandamentos e proibições es-
critas na Torá, D’us ensinou a Moshê mais leis que 
ele deveria memorizar e transmitir oralmente aos 

seus sucessores, que por sua vez deveriam manter essa 
tradição e transmiti-la de geração em geração. Muitas leis 
e costumes, portanto, foram praticados por nós tradicio-
nalmente, como se estivessem realmente escritos na Torá.

Os Livros dos Profetas

Os Livros dos Profetas incluem: Joshua, Juízes, Sa-
muel, Reis, Jeremiah, Ezekiel, Isaiah e Tre-Assar (os 
12 livros dos Profetas Menores: Hosea, Joel, Amos, 

Obadiá, Joná, Micá, Nahum, Habakkuk, Zephaniá, Haggai, 
Zecharia, Malachi).

As Sagradas Escrituras

As Sagradas Escrituras incluem os livros de Ruth, 
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânti-
cos, Lamentações, Daniel, Esther, Ezra e Crônicas. 

Todos esses livros foram escritos por um de nossos profe-
tas por inspiração Divina (“Ruach Hakodesh”).

Ao todo temos 48 profetas e 7 profetisas, cujas pro-
fecias foram registradas pela sua eterna importân-
cia. Além deles têm havido profetas em Israel em 

toda a geração, mas devido ao fato de suas profecias terem 
sido con�inadas somente às suas épocas, elas não foram 
registradas.

Os Marcos da História Judaica 
em 40 séculos - PARTE II
Dando sequência à saga do povo judeu, que apresentamos na edição 

anterior, seguimos aqui com as bases de textos e leis que regem o Judaísmo 

até os dias de hoje
Extraído de “Forty Centuries - Milestones in Early Jewish History”, Kehot Publication Society
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A Lei Oral

Inclui tudo que Moshê aprendeu de cor com D’us. Embo-
ra não tenha anotado nada, ele repassou todos os ensi-
namentos oralmente aos seus sucessores.

Mishná

De Moshê até Rabbenu Haka-
dosh as leis tradicionais fo-
ram então aprendidas de cor e 

transmitidas pelas gerações oralmente. Ra-
benu Hakadosh, porém, percebendo que 
por causa das crescentes di�iculdades e 
perseguições os judeus poderiam não 
ser capazes de reter na memória todas 
essas leis tradicionais, decidiu registrá-
-las. Sendo tanto um grande erudito como um homem 
com meios consideráveis, ele reuniu ao redor de si os 
maiores eruditos de seu tempo e registrou todas as leis 
e interpretações tradicionais da Torá que eles tinham 
aprendido com seus mestres. 

Todo esse vasto conhecimento ele organizou em seis 
seções: 1– leis agrícolas; 2 – leis do Shabat e Festas; 
3 – leis do casamento; 4 – leis civis e criminais; 5 – 

leis dos Sacri�ícios; e 6 – leis da limpeza e pureza espiritual.

C ada seção ainda foi subdividida em tratados: cada 
tratado em capítulos subdivididos em mishnaiot 
seguidos pela Guemará explicativa.

Talmud /Guemará

As Mishnaiot foram escritas muito concisamente, 
sem discussão ou muita argumentação. Os dis-
cípulos dos Rabinos mais tarde compilaram os 

“Toseftot” e “Brayetot” nos quais os temas das Mishnaiot 
são examinados profundamente. Os grandes eruditos que 
viveram após a redação e compleição da Mishná, que estu-
daram, examinaram, discutiram e interpretaram as Mish-
naiot. Assim, eram estudadas nas grandes Yeshivot de 
Eretz Yisrael e Babilônia durante cerca de 400 anos após a 
destruição do Segundo Templo. 

Finalmente Rav Ashi, um dos maiores eruditos da sua 
época, percebendo que os crescentes problemas e 
sofrimentos do povo judeu poderiam fazer com que 

muitas das leis e interpretações, que tinham sido transmi-
tidas tradicionalmente por muitas gerações, fossem esque-
cidas, decidiu escrevê-las. Junto com seu contemporâneo 
Ravina, e outros líderes das Yeshivot na Babilônia, reuni-
ram-se e compilaram a Guemará – o Talmud da Babilônia. 
Os eruditos de Eretz Israel já tinham compilado e organi-
zado o Talmud Yerushalmi.

Vários grandes eruditos de anos posteriores compi-
laram as decisões �inais e as organizaram. O mais 
destacado deles foi: o ‘Autor do Turim’ Rabi Jacob, 

�ilho do Rosh. Mais tarde Rabi Yossef Caro reexaminou e 
relançou as decisões de lei e as arrumou em sua famosa 
obra o Shulchan Aruch (“Mesa Posta”), para que todo ju-
deu pudesse estudar e aprendê-las. Diversos eruditos após 
ele �izeram outras edições dessa obra com novidades de 
cada época.

A Sagrada Torá – a Torá Escrita e a Torá Oral – são 
o presente Divino que D’us nos concedeu por in-
termédio de Moshê no Monte Sinai. Essa mesma 

Torá foi transmitida por Moshê ao seu sucessor Joshua, e 
assim de geração em geração até o dia de hoje. Como D’us 
é eterno, também a Torá que Ele concedeu é eterna, e por 
meio do estudo de Torá e observando os preceitos e man-
damentos da Torá, o povo judeu também é eterno.

nclui tudo que Moshê aprendeu de cor com D’us. Embo-
ra não tenha anotado nada, ele repassou todos os ensi-
namentos oralmente aos seus sucessores.
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A época que antecede as Grandes Festas é propícia para tomar 
boas decisões e contribuir com boas causas.

Atualmente, mais do que nunca, precisamos de você como 
um dos pilares do Beit Chabad Central para podermos dar 

continuidade às nossas atividades que você tão bem conhece. 

O valor que visamos é de R$ 1.800,00. 

Ao fazer a doação sugerida você receberá uma placa com a 
tradicional Bênção dos Negócios. E que esta seja uma bênção 

especial de sucesso para todos os seus empreendimentos.

O seu apoio é inestimável. Agradecemos de coração e 
desejamos que o Bom D’us lhe retribua com saúde e alegrias.

Para efetuar sua doação escolha entre as opções de pagamento 
acessando o site: 

www.doarsemdoer.com.br/Pilares

Doações a partir de R$ 1.800,00 serão presenteadas 
com uma placa de Bênção dos Negócios, para colocarem 

em seus locais de trabalho e terem sempre muita 
prosperidade

TORNE-SE UM DE NOSSOS PILARES

Sempre a seu lado
Desde 1973

Interessados devem entrar em contato com Vanessa ou Arieh Lev: 3081-3081
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Que influências tiveram em sua vida a educação de 
sua casa e da escola?
Em casa, com meus pais, dentre muitas outras coisas, 

aprendi o valor da família, o amor por Eretz Israel, a res-

peitar e me preocupar com os outros, ser honesto. Na 

escola, cultivei amigos que mantenho até hoje. Apesar 

de ter estudado em colégio não religioso, tive uma boa 

base de hebraico e judaísmo de uma maneira geral.

Como chegou ao Beit Chabad Central?
Em 2004 perdi meu pai (z”l). Eu rezava o cadish todas 

as manhãs em outra sinagoga, mas à tarde vinha ao Beit 

Chabad Central, que é mais próximo de minha casa.

Como foi recebido? 
Apesar de meu irmão e eu não sermos religiosos na épo-

ca, mas por estarmos no período de luto, éramos Cha-

zanim (oficiantes da reza) sem nenhuma diferenciação 

com os demais. Senti-me acolhido.

Como foi sua Teshuvá e no que o Beit Chabad o aju-
dou?
Eu já frequentava sinagogas, principalmente no Cabalat 

Shabat. Mas depois do falecimento do meu pai, rezando 

todos os dias o cadish, passei a vivenciar o dia a dia do 

judaísmo com aulas de Torá, as Festas Judaicas, e logo 

depois comecei a cumprir Shabat. Mas ainda não co-

mia casher. Em 2007, estávamos querendo transformar 

nossa casa (da minha mãe) em casher, mas achávamos 

muito complicado. Foi aí que o Rabino Yossi Alpern nos 

ajudou muito. Veio em casa para ver quais utensílios e 

louças poderiam ser aproveitados e nos indicou um jo-

vem da Yeshivá que fez toda a mudança para nós. Depois 

perguntas7 

disso, convidou-me para estudar o Talmud com ele duas 

vezes por semana,  sobre assuntos ligados a leis (Baba 

Batra). Como advogado, foi muito interessante para mim 

comparar os ensinamentos da Torá com as leis do Brasil. 

Depois disso continuei estudando e participando de ou-

tras aulas com outros rabinos.

 Qual é a sua formação e experiência como advogado?
Formei-me em 2000 na FMU. Trabalhei em escritórios 

de advocacia nas áreas cível e trabalhista, nas quais atuo 

bastante. Quando comecei a trabalhar no Beit Chabad 

deparei-me com algo novo, que é o trabalho com o Ter-

ceiro Setor, onde já trabalho há oito anos.

Que função exerce no Beit Chabad Central e quem 
mais participa em seu departamento?
Cuido da parte jurídica em geral e em especial da manu-

tenção da certificação da entidade como beneficente e 

de parcerias com órgãos públicos e entidades privadas. 

Trabalho principalmente junto com os departamentos 

Administrativo, Financeiro e Recursos Humanos que es-

tão interligados com minha área.

 

Quais são as vantagens e dificuldades de trabalhar 
em uma entidade como o Beit Chabad? 
A vantagem é que além de ser perto de casa, já estou na 

sinagoga, o que facilita para rezar e estudar. Além disso, 

o ambiente é fantástico e harmonioso, o que torna mais 

prazeroso o trabalho. Por outro lado, acho que trabalhar 

para uma entidade importante como o Beit Chabad traz 

uma sensação maior de responsabilidade. 
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E os Anjos Sorriram 

A
i! Você pisou no meu dedo”, gritou Nachum. “Por que não pode ser mais cuida-

doso?”

“Desculpe”, disse Yoni, “foi sem querer.”

“Você pode pedir desculpas, mas mesmo assim meu pé ainda dói”, retrucou Nachum.

Lá no céu os anjos devem ter chorado.

“Mamãe, você disse que minha camisa branca seria passada hoje”, reclamou Nachum. 

“Agora não tenho uma camisa limpa para ir à escola”.

“Desculpe, Nachum”, respondeu a mãe. “Mas hoje foi a festa de aniversário de sua irmã-

zinha. Não tive tempo para fazer qualquer outra coisa”.

“Você pede desculpas, mas mesmo assim ainda não tenho uma camisa branca para ves-

tir”, resmungou Nachum.

Lá no céu os anjos devem ter chorado.

“Sinto muito, alunos”, desculpou-se a professora com a classe, “mas devido à greve de 

ônibus, não podemos ir hoje  ao zoológico”.

“Não podemos ir?” gritou Nachum. “Esperamos o mês inteiro para ir ao zoológico. A 

senhora pode dizer que sente muito, mas somos nós que estamos perdendo o belo pas-

seio”.

Lá no céu os anjos devem ter chorado.

Rosh Hashaná chegou, e Nachum rezava na sinagoga. Ele rezou com fervor, como to-

dos. Naquela noite Nachum teve um sonho. Lá no céu, ele viu seu Livro das Ações sendo 

examinado.

“Nachum rezou pedindo perdão este ano”, anunciou uma voz profunda. “Mas quando 

olho para suas ações, vejo que ele não perdoou ninguém. Como pode ele ser perdoado 

pelos seus pecados, se não perdoa ninguém?”

No sonho de Nachum, os anjos no céu estavam chorando.

Durante o recesso do dia seguinte, os meninos estavam jogando com a bola de Nachum. 

Arieh atingiu-a com tanta força, que ela voou para além do muro da sinagoga. Ninguém 

conseguia encontrá-la. Arieh disse a Nachum: “Sinto muito. Tentei realmente encontrar 

sua bola, mas está perdida”.

“Oh, não se preocupe com isso”, respondeu Nachum com um sorriso. “Foi um acidente, 

poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Aceito suas desculpas”.

E lá no céu os anjos devem ter sorrido.

Todos cometem erros. Se nos arrependermos devidamente, Hashem está sempre pronto 
a nos perdoar. Mas somente se estivermos dispostos a perdoar os outros também. 
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Recorte a figura abaixo nas linhas 
pontilhadas e monte o quebra-cabeça

Solução na página 27
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A PARASHÁ NA CABALÁ – SETEMBRO

KI TETSÊ
Como um rio que flui constantemente, D’us não deseja que a linhagem 

de uma alma cesse de vir a este mundo. Portanto, se um homem morre 

sem ter filhos, ele deve ser reencarnado para assegurar continuidade à 

sua alma. Se, no entanto, o casamento levirato é feito pelo seu irmão, 

então seu nome não é “perdido de Israel”, e a alma é poupada de uma 

reencarnação especialmente dolorosa.

17 
set

REÊ
Confiar em D’us não significa acreditar somente em milagres. A Torá exi-

ge que façamos todo o possível na ordem natural das coisas para ganhar 

a vida, mas ao mesmo tempo devemos nos lembrar de que sucesso e 

bênção vêm de D’us. Assim, a Torá declara: “D’us abençoará você em 

tudo o que fizer”.

3 
set

SHOFETIM
O desapontamento, fator geralmente negativo, está bastante ligado ao de-

sânimo, mas pode ser convertido em uma força positiva, para redobrar seus 

esforços na direção certa. Pode transformar-se em um trampolim para uma 

realização ainda maior.

10 
set

KI TAVÔ
Embora tanto o intelecto quanto as emoções precisem participar plenamente 

em sua experiência religiosa, o intelecto tem suas limitações naturais, en-

quanto que as emoções vão mais profundamente e mais longe. Alegria e en-

tusiasmo rompem barreiras e inspiram você a realizar coisas que de outra 

forma seriam inatingíveis.

24
set
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O que está nas nossas mãos e o que está nas mãos de D’us? Se tudo acontece segundo a 
vontade Dele, de que adianta o livre arbítrio?

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

Por Rabino Shamai Ende

LIVRE ARBÍTRIO

tência de um pintor, o que poderemos dizer, então, do 

universo, com infinitos pormenores em impressionante 

harmonia? Será que tudo isso poderia ter sido arquiteta-

do e executado sem um Criador?”  

Muitas vezes em nossa vida deparamo-nos com certas 

coincidências incríveis. Por exemplo: “justo quando eu 

pen sava sobre alguém, essa pessoa me ligou, ou nos 

en con tramos de repente”. Há diversos fatos ocorren-

do na ho ra certa e no momento certo. Será que essas 

“coincidên cias” ocorrem por acaso? 

Serão mesmo coincidências?

De acordo com a Cabala, a res-

posta é não. Absolutamente tudo 

acontece por Divina providência, 

que cuida de cada um de nossos 

passos e ações. Os sábios dizem: 

“Tudo está na mão dos Céus, com 

exceção do temor aos Céus”. Esse 

temor é o quanto cada pessoa cui-

da para que suas ações sejam rea-

lizadas conforme a vontade Divina. 

O Criador deu o livre arbítrio ao homem para agir ou não 

de acordo com a Sua vontade. Assim, se uma pessoa vai 

atuar corretamente ou por caminhos antiéticos, isso de-

penderá exclusivamente dela.  

Todos os outros detalhes de nossa existência, porém, 

estão nas mãos de D’us. Se seremos ricos ou pobres, 

saudáveis ou não, tudo é controlado por Ele. Mas todos 

nós somos capazes de usar diversos meios para receber 

a bênção Divina, podendo, assim, sensibilizar D’us e me-

lhorar nossa própria sorte. 

Um homem discutia com Rabi Akiva, dizendo que tudo é 

aleatório e insistia em afirmar que o mundo foi criado to-

talmente ao acaso. Sem dar o braço a torcer, desafiou o 

sábio, insistindo para que ele desse provas da existência 

de D’us. Rabi Akiva educadamente pediu-lhe que voltas-

se no dia seguinte, pois naquele momento estava sem 

tempo para conversar.

Conforme combinado, o homem chegou à casa do mes-

tre, mas não o encontrou. A porta estava entreaberta, e 

ele se sentiu à vontade para entrar. 

Sobre a mesa havia um belo qua-

dro onde uma paisagem estava de-

senhada com perfeição. O homem 

ficou tão absorto contemplando 

aquela obra-prima que nem perce-

beu a chegada do anfitrião. 

Quando Rabi Akiva cumprimentou-

-o, ele exclamou: “Que belo qua-

dro o senhor tem aqui. Quem é o 

artista de mãos abençoadas que o 

fez? “  

“Este quadro”, disse o sábio, “foi resultado de um aci-

dente. Havia vários potes de tinta sobre a tela, e aciden-

talmente eles caíram, entornando seu conteúdo. Quan-

do fui ver, esse desastre transformou-se nesta maravi-

lhosa obra”. 

“Impossível”, retrucou o homem. “Como pode ser que 

este quadro tão perfeito tenha vindo do acaso? Somente 

um profissional de alto gabarito poderia tê-lo pintado”. 

“Ouça suas próprias palavras”, disse o Rabi. “Se um 

simples quadro, com alguns detalhes, comprova a exis-

O Criador deu o livre arbítrio 

ao homem para agir ou não 

de acordo com a Sua vontade. 

Assim, se uma pessoa vai agir 

corretamente ou por cami-

nhos antiéticos, isso depen-

derá exclusivamente dela
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O Beit Chabad Central lançou a série 

“Histórias com o Rebe” para marcar os 55 

anos da chegada do Rabino Shabsi Alpern 

como emissário do Rebe para o Brasil. 

Todas as terças-feiras ele conta his-

tórias pessoais e marcantes como tam-

bém experiências que outros emissá-

rios tiveram com o Rebe.  

Os vídeos podem ser assistidos aces-

sando a nossa página no Facebook 

(www.facebook.com/beit chabadcentral) 

ou em nosso canal no YouTube.

Rabino Shabsi Alpern dedica esta iniciativa à elevação da alma de Chaia Mushka Stiefelmann
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ANIVERSÁRIOS*

*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br

SETEMBRO
Fabio Bornsztein 28 Av 1 set

Flávio Munhoz 28 Av 1 set

Leandro Cohen 28 Av 1 set

Rogério Calderon 29 Av 2 set

Dovi Naparstek 29 Av 2 set

Marcelo Susyn 30 Av 3 set

Moshe Paim 1 Elul 4 set

Rafael Loeb 1 Elul 4 set

Paulo Nachim 2 Elul 5 set

Jacob Faintuch 3 Elul 6 set

Felipe Dorf 3 Elul 6 set

Bernard Guerchfeld 3 Elul 6 set

Eliahu Andrade 3 Elul 6 set

Ory Abramowicz 5 Elul 8 set

Avraham Stiefelmann 6 Elul 9 set

Wolf Goldenstein 6 Elul 9 set

Yossi Ossowiecki 7 Elul 10 set

Diogo Idelsohn 7 Elul 10 set

Bruno Zac 9 Elul 12 set

Bruno Szlak 9 Elul 12 set

Luís Nicolaewsky 10 Elul 13 set

Aharon Byrne Rego 11 Elul 14 set

Renato Kyhl 12 Elul 15 set

Mendy Zajac 13 Elul 16 set

Hilton Kuperman 13 Elul 16 set

Joseph Harari 14 Elul 17 set

Daniel Faingezicht 16 Elul 19 set

Homero Grossmann 16 Elul 19 set

Roberto Michaan 17 Elul 20 set

David Nagiel 17 Elul 20 set

Mendi Begun 18 Elul 21 set

Gerhard Gleicher  18 Elul 21 set

Zalman Tzfasman 21 Elul 24 set

Mendi Bloch 22 Elul 25 set

David Lancry 23 Elul 26 set

Ariel Kullock 24 Elul 27 set

Peter Spett 25 Elul 28 set

Danielle Adler Hassan 25 Elul 28 set

Sami Lancry 26 Elul 29 set

Shaya Gansburg 26 Elul 29 set

NOSSAS ALEGRIAS

 wMazal tov pelo nascimento de 
Rachel, fi lha de Yonathan e Amanda 
Wajchenberg 

 w Ruty Brandt, fi lha de R. Shimon e Ethel 
Brand, noivou com Eli Steinhauser. 
Parabéns!

 wMazal tov pelo casamento de Sterna 
e Sholom Dovber, fi lhos de R. Chaim 
e Miriam Ossowiecki  e Sr. Shimon e 
Messudah Nemni

 wMazal tov pelo nascimento do fi lho 
de Felipe Zveibil Fisman e Montse 
Grinspun. Parabéns também aos avós 
Livia Fisman, e Ester e Pessach Grinspun

Solucao do quebra-cabeca 
da pag. 23

 wNasceu o fi lho de 
R. Mendi e Dvora 
Lea Levy e neto(a) 
de R. Chaim e Miriam 
Ossowiecki e R. Avraham 
Reuven e Yael Levy. 
Mazal tov!
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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 *

18:10 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 * 

18:35 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

19:00 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico

19:00  Avraham Steinmetz
 Os Maiores Por Quês do Judaísmo – em português ***
 Beit Chabad Central – até 18 de setembro

19:30 Yakov Nurkin
 Sichot do Rebe e Explicações da Tefilá

TERÇA-FEIRA

8:30 Yossi Alpern
 Histórias do Talmud **

9:20 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico ** 

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 *

18:35 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

SEGUNDA-FEIRA

9:45 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico ** 

18:10 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 *

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

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 primei-

ro dia do mês judaico. As próximas leituras acontecerão no 

Shabat 27 de agosto.

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

28 BC NEWS

AOS DOMINGOS

DAS 18H ÀS 19H

NO COLEL DO

BEIT CHABAD CENTRAL

Sorteios semanais de prêmios
Guloseimas para todas as crianças

Ganhe um prêmio a cada 8 participações

A cada domingo ganhe um cupom para concorrer

CONCORRA A 4 COLEÇÕES DE “CHUMASH”
SORTEIOS  NOS DIAS 28/8 E 25/9

AVOT U’BANIM
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QUINTA-FEIRA

10:30  Avraham Steinmetz
 Os Maiores Por Quês do Judaísmo – em português ***
 Beit Chabad Central – até 22 de setembro

17:00 David Lancry
 Aula individual de Bar Mitsvá *

18:10 Yossi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde 

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

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 *

16:40 Shabsi Alpern
 Ensinamentos sobre a porção semanal

17:40 Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

17:55 Shabsi Alpern
 Pirkê Avot

17:55 Avraham Steinmetz
 Ensinamentos da porção semanal **

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição

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*

18:10 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 – até 21 de setembro

21:00 Shamai Ende
 Curso de leis judaicas

SEXTA-FEIRA

7:45 Daniel Eskinazi
 Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *

7:45 Elimelech Katz
 Guemará /Shiur Klali *

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

18:10 Shabsi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde 

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

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

11:15 Dovber Nurkin
 Salmos **

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

12:30 Avraham Steinmetz
 Lunch & Learn – Faria Lima

18:10 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
 Os Maiores Por Quês do Judaísmo – em português ***
 Banco Daycoval – a partir de 20 de setembro

20:30 Guershi A. Goldsztajn
 Entoando melodias chassídicas *
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O Rebe escreve sobre...
TESHUVÁ

… 

Teshuvá (arrependimento) permite a uma pessoa retifi car por completo tudo aqui-

lo que deveria ter sido atingido no decorrer do passado, em assuntos de Torá e 

mitsvot – “de uma vez e em um momento”.

Nem é preciso enfatizar que isso não deve servir como desculpa para agir errada-

mente, pois, como advertiram Nossos Sábios, “Aquele que diz ‘Pecarei e depois 

me arrependerei’ – não recebe a oportunidade de fazer Teshuvá.”

O tempo não é medido simplesmente pela duração, mas por seu conteúdo em 

termos de realização. Assim, ao avaliar o tempo há grandes diferenças em termos 

de conteúdo, e a partir daí, em valor real, de um minuto, de uma hora. 

Basta mencionar como exemplo que não se pode comparar uma hora de prece e 

expressão da alma perante D’us com uma hora de sono. E para usar a analogia das 

moedas, podem existir moedas de tamanho e formato idênticos, porém diferentes 

em valor intrínseco, dependendo do fato de serem feitas de cobre, prata ou ouro.

Com todas as maravilhosas oportunidades que D’us fornece a uma pessoa para 

preencher esse tempo com o conteúdo mais elevado, há o presente mais maravi-

lhoso do “D’us que opera maravilhas”, da extraordinária qualidade da Teshuvá, que 

transcende todas as limitações, incluindo as de tempo, para que “em um momen-

to” ele transforme todo o passado, até o grau de absoluta perfeição em qualidade 

e espiritualidade.

O Todo Poderoso também ordenou ocasiões especialmente favoráveis para Teshu-

vá, ao fi m de cada ano e no início do novo, juntamente com a certeza de que todos 

que resolverem fazer Teshuvá – possam fazê-lo “em um momento”. Assim, a pes-

soa transforma a quantidade da materialidade do passado em qualidade meritória, 

espiritualidade e santidade. Ao mesmo tempo, prepa ra-se para o futuro, no ano 

vindouro e depois dele, de maneira adequada.

Isso é conseguido por meio de Torá e mitsvot na vida diária, elevando-se assim, e 

ao ambiente em geral, ao mais alto grau possível de espiritualidade e santidade, 

tornando este mundo material uma morada adequada para D’us. Possa Ele conce-

der que todos que se esforçarem ativamente, de acordo com a prece da Profetisa 

Chana, que lemos no primeiro dia do Ano Novo: “Meu coração rejubila-se em D’us, 

minha força é elevada por meio de D’us… Rejubilo-me  em Sua ajuda… e Ele exal-

tará o reino de Seu Mashiach.”

Com bênção para o sucesso em tudo e para um Chasimoh uGmar Chasimoh Toivoh 

(selado e completamente selado para o bem), tanto material quanto espiritual-

mente.

… 
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