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Tudo funcionou simultaneamente e foi muito bem coordenado no Mega 

Chanucá, realizado em 6 de dezembro, no Jardim das Perdizes, um parque 

que ocupa uma área de 94 mil m2 em um complexo habitacional na Barra 

Funda, construído pela Tecnisa, que apoiou o evento.

A comemoração foi a maior já organizada pela comunidade judaica no Bra-

sil e contou com o apoio conjunto de todas entidades Chabad-Lubavitch 

de S. Paulo, e realização do Beit Chabad Central, ultrapassando todas as 

expectativas.  A festa de Chanucá nunca foi tão festejada e iluminada como 

neste ano de Hakhel, atraindo milhares de pessoas. Pá gs. 6 a 9
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CTEEN
Rafting e viagem a Curitiba. Págs. 12 a 14

CHABAD NO MUNDO
A comunidade de Viena. Págs. 18 e 19

ASHER YATSAR 
Um minuto para um corpo saudável. 
Págs. 22 e 23

MEGA CHANUCÁ REÚNE MILHARES DE PESSOAS
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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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mensagem do Rabino
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Antes mesmo de saber o que há dentro do pacote de presente, você diz 

“obrigado”. Antes de provar aquela sobremesa de aspecto celestial que o 

garçom traz, você murmura “obrigado”.

E antes de começar seu dia, embora ainda não tenha lavado as mãos, o 

rosto, escovado os dentes, você deve recitar a prece Modê Ani: “Dou graças 

a Ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado minha alma dentro de mim, com 

misericórdia; grande é a confiança em Ti.”

O conceito de expressar agradecimentos a D’us é um dos princípios funda-

mentais da vida judaica. Assim, essa nossa primeira ação do dia serve como 

base para toda a nossa conduta subsequente.

Ela nos ensina a sermos gratos, a não aceitar nada como se nos fosse devi-

do, a valorizar tudo que temos.

Ao começar o dia com Modê Ani, um judeu reconhece a soberania de D’us. 

Além disso, instala o espírito para o dia inteiro e para toda a sua vida. Isso 

nos ensina a sermos gratos pela vida desde os primeiros momentos do dia.

Os ensinamentos judaicos explicam que toda noite quando a pessoa vai 

dormir, sua alma retorna à sua Divina fonte, recarrega suas baterias e faz um 

relato das suas atividades naquele dia.

Na prece antes de ir para a cama dizemos: “Em Tuas mãos entrego minha 

alma; Tu me redimiste, D’us da confiança.”

Um sinal é algo que o devedor dá ao credor como segurança de que a dívi-

da será paga. Geralmente o credor não devolve o sinal enquanto o devedor 

ainda não fez a quitação. Mas D’us é misericordioso; embora todo dia ainda 

estejamos em dívida com Ele, Ele nos devolve nossa alma.

Nossos Sábios também explicam: quando uma pessoa dá algo como garan-

tia, mesmo que seja algo novo, torna-se velho e usado quando é devolvido. 

Mas D’us restitui nossa “garantia” nova e polida embora tenha sido “usada”.

Tente adquirir o hábito de fazer agradecimentos, desde o primeiro momento 

do dia. A gratidão segue um longo caminho.

Obrigado!

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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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
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!

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!

* a partir de 26/2 às 18h30

CABALAT SHABAT 
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H*

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

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH

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

Com Vanessa: 3087-0313/vanes  sa krosenbaum@chabad.org.br

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.

 w Família Kruglenski (yahrzeit de Aizik Toive ben Shmuel)

 w Família Faintuch (yahrzeit de Yossef ben Anchel Mayer e 

aniversário Anchel)

 w Julio Spritzer (yahrzeit da mãe, Maita bat Hersh Leib)

 w Benzion e Rachel Strengerowski (casamento da filha 

Ariela com Yoni Davidson)

 w Isaac Weinstrof (elevação da alma da mãe, Rachel bat 

Yitschac)

MINYAN DIÁRIO
Shacharit

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

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira – 19h*
2º minyan de Arvit – 20h15

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 19h*

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30

Kidush e Farbrenguen – 12h00

Aula da Parashá com explicações do Rebe 

– 1 h antes do horário das velas **

Minchá seguida de Seudá Shlishit com 
histórias chassídicas – 15 min antes do 
horário das velas **

Aula da Parashá para senhoras – 15 min 
antes do horário das velas **

Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos

** A partir de 21/2 às 18h30
** Veja o horário das velas no verso deste informativo
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O farbrengen de Yud Tet Kislev, organizado pelo 

Beit Chabad Central e a Yeshivá Lubavitch, celebrou 

o 34º Siyum HaRambam para os que estudam três 

capítulos diários de Maimônides ou um estudo de 

seu Sêfer Hamitsvot. O encontro teve início com a 

apresentação de um vídeo do Rebe e contou com a 

participação de diversas personalidades e rabinos de 

outras comunidades, entre eles, os oradores R. Sh-

muel Aharon Havlin, R. Yitschok Dovid Horovitz e R. 

Yerachmiel Belinow. 

O término dos estudos foi realizado pelo R. Motl 

Zaiontz e foi reiniciado pelo R. Hersh Leib Begun, di-

retor das escolas Gani, Lubavitch e Yeshivá Tomchei 

Tmimim, recomeçando um novo ciclo de estudos do 

Rambam. Durante o farbrengen foi feita a divisão do 

estudo de todo o Talmud.

19 de Kislev celebra o dia da libertação do fundador 

do chassidismo e autor do Tanya, Rabi Shneur Zal-

19 de kislev
LUZ E LIBERDADE

man de Liadi, o Alter Rebe, da prisão em Petersbur-

go em 1798. Essa data tornou-se conhecida como  

Rosh Hashaná da Chassidut. Sua detenção colocou 

em risco não somente a vida do Alter Rebe, como o 

futuro do movimento chassí-

dico. Yud Tet Kislev também 

marca o dia do falecimento 

do Rabi Dov Ber, o Maguid de 

Mezritch, sucessor do Baal 

Shem Tov e mestre do Alter 

Rebe.

O evento teve como mestre 

de cerimônias o R. Dani Eski-

nazi, que fez um emocionante 

d e p o i -

m e n t o 

sobre o 

paradeiro 

de uma nota de dólar que havia 

recebido do Rebe há 25 anos. 

No final, um aguardado sorteio 

de uma passagem para Nova 

York para a data de Yud She-

vat teve como ganhador Clau-

dio Cukier (foto acima), do Beit 

Chabad de Vila Mariana.
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dos infláveis gigantes, pet zoo, passeio de 

pôneis, pista de skate, aluguel de segways, 

painel de graffiti, oficinas de velas, chaveiros, 

pipas (foram feitas 600), pinturas, sevivon, 

sand art. Uma terceira área coberta foi reser-

vada aos shows de circo, teatro de Chanucá e 

apresentação do consagrado ilusionista Issao 

Imamura. O salão teve lotação máxima e os 

shows fizeram sucesso.

Os trucks e as barracas venderam muito bem 

seus produtos. A praça de alimentação con-

tou com várias opções de alimentos de carne 

e leite separados. Ao ar livre foram disponi-

bilizados bancos e mesas para as refeições e 

lanches. Nas opções de carne havia hambúr-

gueres, hot dogs, pastéis, sanduíches na ba-

O domingo de tempo instável, com 

nuvens e chuva e raros momentos 

de sol, não afastou o público que 

compareceu em peso. 

A previsão do número de presentes ultrapas-

sou todas as expectativas, e as pulseiras con-

feccionadas que foram distribuídas a quem 

chegava esgotaram.

As atrações foram divididas em vários seto-

res: praça de alimentação, com diversos food 

trucks, além de tendas e food bikes venden-

do todo tipo de alimento casher. Uma área 

de entretenimento infantil, com 16 brinque-

mega chanucá

O SUCESSO FOI A ADESÃO DA COMUNIDADE
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Food trucks, food bikes e barracas fizeram parte da maior praça de alimentação casher 
já organizada no Brasil
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guete. Nas de leite, pizza, massas, sorve-

tes cremosos, brigadeiros, churros, wafles 

e donuts. Além de sushis, sucos, bebidas, 

caldo de cana, água de côco e coquetéis de 

frutas sem álcool.  

O encerramento ocorreu às 19 horas, com 

o acendimento da primeira vela de Chanu-

cá por Meyer Nigri, da Tecnisa, principal 

apoiador do evento, consagrando um dia 

iluminado.

Pista de skate, passeio de segway, parque acrobático e infláveis
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mega chanucá

Público lotou o espaço onde aconteceram os shows de circo, teatro de Chanucá e performance do ilusionista Issao Imamura

Não faltaram atividades para as 
crianças, e os jovens e adultos 
também entraram na onda

Dezenas de voluntários garantiram o sucesso do Mega Chanucá
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O Espaço Playmobil, as 
ofici nas de chaveiros, 
cha nu  kiyá robótica e de 
pi pas foram muito con-
corridos

Dezenas de voluntários garantiram o sucesso do Mega Chanucá

Muita variedade na área de alimentação e agradáveis espaços para as famílias

O acendimento da grande Chanukiyá 
por Meyer Nigri encerrou o evento
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Ainda em dezembro, Rosana Melsohn, professora 

de Dança de Salão Senior, fez todas as senhoras se 

movimentarem num ritmo animado e cada uma res-

peitando seus próprios limites. Genny Melsohn (sua 

mãe) deu um de-

poimento sobre 

sua vida e trouxe 

produtos de maquiagem para enfeitar uma partici-

pante. Miriam Grinblat voluntariou-se, e saiu produ-

zida recebendo muitos elogios. (Na foto à esquer-

da, Genny e Miriam). A última atividade de 2015 foi 

a exibição do filme “O Con cer to”. A plateia adorou! 

Chani Alpern falou sobre a porção semanal da Torá no almoço 

que celebrou o final do semestre. As integrantes do grupo home-

nagearam Vanessa Rosembaum, coordenadora do Chá da Tarde, 

entregando-lhe um presente em um gesto de agradecimento ao 

seu maravilhoso trabalho desenvolvido ao longo do ano. As fotos 

desta página registram o almoço.

aconteceu

Durante todos os domingos do mês de novembro, cada crian-

ça que compareceu ao Avot Ubanim recebeu uma rifa pela 

sua participação para concorrer ao sorteio de uma bicicleta.

No último domingo do mês, após o estudo dos pais e filhos 

que ocorre das 18 às 19 horas, com direito a lanches e prê-

mios, o ganhador da bicicleta 

foi sorteado: Mendy Weitman 

(na foto ao lado com seu pai). 

Avot Ubanim estará de volta 

no mês de fevereiro. 

Participem!

Filho, traga seu pai! 

Pai, venha com seu(s) filho(s)!

AVOT UBANIM

CHÁ DA TARDE

PARTICIPE!
As senhoras da comunidade 
estão convidadas a fazer par-
te às 4as feiras, das 14h45 às 
17h, no Beit Chabad Central. 
Filhos e netos tragam suas 
mães e avós. Diversão, movi-
mento, aprendizado e amiza-
des são garantidos. 
Contatos com Vanessa: 3087-
0313 ou va nessakrosenbaum@
chabad.org.br
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O Playland do Shopping Eldorado, como em todos os 

anos, abriu seu espaço ao Beit Chabad Central para a ce-

lebração de Chanucá oferecendo uma programação com-

pleta e exclusiva para todas as crianças da comunidade, dia 

9 de dezembro, das 15 às 21 horas. Ao chegarem, todas as 

crianças receberam um cartão especial com créditos para 

se divertirem em vários brinquedos, além de balões a hé-

lio distribuídos por dois ‘sevivons’ ambulantes, tudo gra-

tuitamente.  Duas salas foram gentilmente cedidas pela 

direção do local para a hora do lanchinho, com sonhos, 

sanduíches, wafles e chips. 

Após muitas jogadas, correria e encontros com amigui-

nhos, todos se reuniram atraídos pela chamada do R. Dubi 

Nurkin, diretor do Tsivot Hashem, convidando-os a partici-

par do acendimento da quarta vela de Chanucá. 

Na saída as crianças receberam um brinde contendo balas, 

moedas e sevivon.

CHANUCÁ NO PLAYLAND
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cteen

      Meu filho Ilan Roy participa há alguns meses 

das atividades do CTeen e sinto orgulho dele. 

Além de ampliar seus conhecimentos e ter 

uma boa convivência com o R. David e seus co-

legas, ele demonstra que após o seu Bar Mitsvá 

aprende e coloca em prática os mandamentos.  

Juntos participamos do rafting em Juquitiba, 

dez pais acompanhando os filhos, e pude ver 

a grande alegria do Ilan e seu entrosamento 

no grupo. Agradeço ao CTeen pela experiência 

maravilhosa, e especialmente ao R. David, que 

organizou tudo fantasticamente. 

Dario Chemerinski

MENINOS
Para marcar o encerramento do se-

mestre do CTeen, o Rabino David 

Lancry organizou um passeio iné-

dito ao convidar os pais para acom-

panharem seus filhos. As corredei-

ras do Parque Canoar em Juquitiba 

foram fracas se comparadas à força 

da união entre pais e filhos que en-

frentaram as águas no rafting  tes-

tando o nível de adrenalina. O es-

pírito de aventura dos mais velhos 

não ficou nada devendo aos jovens: 

a primeira geração foi fotografada 

mostrando seu entusiasmo e dis-

posição na prática de esportes ra-

dicais. A atividade foi realizada no 

último dia de Chanucá.
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O grupo de meninas no Museu do Holocausto, no Centro 
Israelita do Paraná e na Praia de Caiobá, onde passaram 
uma noite na casa da família Frischmann

Acima, no Parque Tanguá. Abaixo, na Jardineira, ônibus 
que faz um passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade de Curitiba

AGORA FOI A VEZ DAS MENINAS
O grupo de meninas fechou o ano de atividades com uma viagem ao 

Paraná, partindo de S. Paulo no dia 14 de dezembro. Dez meninas 

participaram da aventura comandada por Mariana Lancry, coorde-

nadora do CTeen. Seguiram para Caiobá, litoral paranaense, onde 

puderam aproveitar e se divertir na praia. No dia seguinte foram 

para Morretes, cidade próxima e conhecida por suas correntezas, 

onde fizeram um rafting radical, com direito a banho nas águas 

cristalinas. Logo após o passeio, seguiram para a cidade de Curiti-

ba, onde foram muito bem acolhidas pelo Beit Chabad. Na quar ta-

feira, percorreram as atrações da cidade, começando pelo conheci-

do Jardim Botânico. De lá circularam a bordo da Jardineira, ônibus 

especial que passeia pelos principais pontos turísticos de Curitiba. 

Chegaram ao belo Parque Tanguá, de onde seguiram para o Centro 

Israelita do Paraná. O Museu do Holocausto, único na América Lati-

na, foi um dos momentos mais emocionantes da viagem. Para fina-

lizar o passeio, visitaram o Shopping 

Mueller, onde participaram de uma 

divertida gincana. Na quinta-feira, dia 

17, regressaram a S. Paulo.

“Além de uma viagem repleta de 

passeios divertidos, o que me deu 

mais orgulho quanto a minhas alu-

nas foi o ambiente de Ahavat Israel e 

respeito total. Fico muito feliz de ter 

realizado essa viagem, pois em três 

dias vi o quanto a juventude é a cha-

ve de nosso futuro”, revelou Mariana 

Lancry.
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No alto, as meninas no Jardim Botânico e na sequência, no Shopping Mueller, onde parti-
ciparam de uma divertida gincana. Abaixo, rafting na cidade de Morretes

  A viagem para Curitiba foi muito 

proveitosa. Apesar das seis horas de 

estrada, quando chegamos lá des-

cobrimos a beleza dos parques, nos 

aventuramos no rafting e ainda re-

forçamos nosso aprendizado sobre 

Judaísmo no Museu do Holocausto. 

Além de que tudo é melhor quando 

estamos entre amigas!

Carolina Gruenberg

cteen
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Qual a origem de sua família e onde você estudou?
É uma mistura de russos e poloneses pelos dois lados. 

Nossa família é tradicional, e sempre nos reunimos nas 

Grandes Festas. 

Estudei no Renascença, desde o jardim de infância até o 

terceiro colegial onde aprendi hebraico, cultura judaica e 

sionismo.

Como optou pela sua profissão e em que área atua?
Sempre tive muita facilidade nas matérias exatas, e 

meu pai, que era engenheiro, incentivou-me a optar por 

uma profissão técnica. Sou formado em Engenharia Ci-

vil pela Unicamp, fiz pós-graduação em Administração 

na GV e mestrado no IPT, Instituto de Pesquisas Tecno-

lógicas, na USP. 

Minhas atividades são bem diversas incluindo projeto e 

execução de galpões industriais, perícias e avaliações, au-

ditorias em construtoras como especialista para obtenção 

do ISO 9000/PBQP-H, e consultorias nas áreas técnica/

comercial, para clientes como incorporadoras, fundos de 

investimento e o Hospital Israelita Albert Einstein.

Qual a sua conexão com o judaísmo? 
Em 2003 casei com a Thaís, que sempre foi mais ligada 

ao judaísmo. Ainda sem filhos, ela gostava de participar 

do Cabalat Shabat no Beit Chabad Central e tentava me 

puxar, sem sucesso. 

Há seis anos, com o falecimento de meu pai, frequentei 

o Beit Chabad durante 11 meses para falar o kadish. Gos-

tei da forma como fui acolhido e desde então venho me 

aproximando.

Esse foi o seu primeiro contato com Chabad? 
Quando eu tinha 12 anos, o Rabino Miki Alpern iniciou um 

programa que levava uma turma de adolescentes de Hi-

gienópolis para jogar futebol na Hebraica no final da 

tarde. Em seguida, fazíamos um lanche no restauran-

te casher do clube. Chegávamos em casa pelas 22 

horas, cada um sendo deixado na porta de casa. 

Qual é o seu envolvimento com o Beit Chabad atu-
almente?
Além de frequentar o minyian e shiurim, participo 

das obras do Beit Chabad Central fornecendo orien-

tações técnicas, levando em consideração os custos, 

item fundamental para o bom emprego dos recursos 

de entidades que vivem de doações. 

Participei, por exemplo, da reforma da mechi tsá, 

substituindo as antigas telas metálicas perfuradas 

por vidros com películas de segurança. 

Em S. Lourenço da Serra há um estudo em anda-

mento para a construção de um grande quiosque 

com cozinha casher do qual participo verificando a 

viabilidade e execução da obra.

Que tipo de educação judaica deseja dar a suas fi-
lhas?
Nossas filhas são Ariela, Sharon e Yael tem 7, 5 e 3 

anos. A mais velha estuda na Escola Beit Yaacov e as 

menores no Iavne. Desejamos que aprendam judaís-

mo e não somente tradições. Que saibam usar o si-

dur, conheçam e pratiquem mitsvot. Além da escola 

judaica, elas têm o exemplo que damos em casa.

 

Em sua opinião, qual a maior contribuição judaica 
para o mundo atual?
Sem dúvida, a ética.

7 
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nossos projetos socioculturais

Projeto Inclusão Social 
na Serra

www.inclusaonaserra.org.br

Inclusão
 São Lourenço da Serra

Social 

TALENTO NÃO TEM IDADE

O Grupo da Terceira Idade e os jovens do Espaço Amigo, ambos de 

S. Lourenço da Serra, reuniram-se no sítio Felicidade para fechar o 

ano de 2015 com muita alegria e descontração. 

O Grupo da Terceira Idade mais uma vez provou que o que não falta 

aos seus componentes é energia e jovialidade. Após meses de en-

saios, eles se apresentaram encenando a peça “O Anjo e Catarina”, 

uma divertida releitura de “Chapeuzinho Vermelho”.

Com texto interessante, figurino criativo e atores muito bem prepa-

rados pelo professor de teatro Fernando Trevisol, o espetáculo só 

podia mesmo ser um sucesso. Após muitas gargalhadas e aplausos, 

chegou a hora da confraternização.

Para prestigiar a festa de encerramento do ano, estiveram presen-

tes o Prefeito de S. Lourenço da Serra, Fernando Antonio S. Amed, 

a Primeira Dama, Angela Amed, a Vereadora Maria Cintra, o Secre-

tário de Assistência Social, Wagner Narciso e a Maria do Carmo Ri-

beiro, coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social. 

E este ano promete muito mais!

Na foto acima, a Primeira Dama e o Prefeito de S. Louren-
ço da Serra em companhia de dois membros do grupo de 
idosos na festa de encerramento de 2015 promovida pelo 
Beit Chabad Central. Abaixo, algumas cenas do evento
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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. 

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 Sil-
via pelos tels. 3081-3081 ou 3087-
0326, das 8 às 13h, ou pelo e-mail 
silvia@chabad.org.br

         Shalom Ubrachot,

Nós, judeus, não precisamos de 

desculpas para celebrar o amor. 

Todos os dias acordamos para 

agradecer a D’us por retornar nos-

sas almas com suplementos de 

amor renovado.  

O Projeto Lev compartilha esse conceito e sentimento. 

A tarefa de levar amor garante-nos trabalho em tempo 

integral. Amamos trabalhar para o nosso Chefe e nun-

ca seremos aposentados. O amor é gratuito e podero-

so: nutre nosso coração e nos inspira o ano inteiro. 

 Com carinho,
 Yael Alpern – diretora

 

O jantar anual para voluntários do Projeto Lev foi um su-

cesso! O clima de festa foi incrementado com comida deli-

ciosa e palavras inspiradoras do Rabino Alpern. Para fechar 

a noite com chave de ouro, os irmãos Dudi, Deivid e Alex 

Klein, mais conhecidos como “Simchat Klein”, alegraram 

os convidados com can-

ções típicas judaicas. Eles 

vêm se apresentando vo-

luntariamente há quase 

um ano, visitando casas, 

hospitais e outros lugares 

onde possam levar ânimo 

com sua música. Trata-se 

de um belo trabalho e tem 

tudo a ver com a proposta 

do Projeto Lev!

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO

Voluntários: 
4/2 Anette Klepacz
10/2 Simone Steinecke 
21/2 Juliana Hutzler

Visitados:
2/2 Riwa Kleiman
4/2 Sarah Dimant
4/2  Evelyne Egedy  
4/2 Sonia Fanni
11/2 Mirella Ades
14/2 Maurice Srourour 
21/2 Ghil Mendel
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chabad no mundo

Nascido em Jerusalém, de uma família de origem po-

lonesa, Rabino Jacob Biderman e sua esposa Edla, 

nascida na França, viviam em Nova York. Ainda re-

cém-casados, foram enviados pelo Rebe a Viena em 1980, 

quando então fundaram a primeira Casa de Chabad na Áus-

tria. Foi difícil no começo, mas hoje a comunidade já conta 

com quatro sedes na capital e mais uma em Salzburg.

Com muito carinho e dedicação, o casal instituiu uma pré -

escola e uma escola que atende 400 crianças, além de um 

centro de convivência para adolescentes e jovens, com ins-

talações amplas e modernas. 

O prédio da sinagoga é antigo, mas foi completamente res-

taurado. Durante a reforma, exatamente no local que havia 

sido projetado para as atividades juvenis, foi encontrada uma 

inscrição em uma das paredes, com os dizeres “Chazak ve 

Ematz” (força e coragem, em hebraico). Isso foi preservado, 

VIENA 
UM OÁSIS JUDAICO BEM
NO CENTRO DA EUROPA

para mostrar que antes do Holocausto aquele edifício já 

era frequentado por jovens judeus.

A menina dos olhos 
Há dez anos, Rabino Biderman, juntamente com Ronald 

Lauder, fundou a Lauder Business School, a única univer-

sidade judaica da Europa, que atende rapazes e moças 

vindos dos quatro cantos do mundo.  

Filantropo, ativista pelas causas judaicas e ex-embaixa-

dor da Áustria nos Estados Unidos, Ronald Lauder tem 

sido um ótimo parceiro do Rabino Biderman e contribuí-

do muito para o fortalecimento da comunidade judaica 

da Áustria, com cerca de 10 mil judeus. Estima-se que no 

país haja aproximadamente 40 mil assimilados.

A Lauder Business School ocupa hoje o décimo primei-

ro lugar no ranking das universidades europeias. “Não se 

Entrada do Beit 
Chabad de Viena 
e o Rabino Jacob 
Biderman junto 
à foto de seus 
cinco filhos

Por Dorothea Piratininga
Fotos Yigal Cotter
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trata de uma escola religiosa, a academia foi criada para 

que jovens judeus possam estudar em um ambiente judai-

co, evitando, assim, a assimilação”, explica Rabino Bider-

man. Entre rapazes e moças, hoje há 382 alunos, vindos 

de 19 países (seis deles brasileiros), dos quais 120 são bol-

sistas, que têm direito a residir nos dormitórios do campus. 

Mais 90 acomodações estão sendo planejadas para breve.

“Temos realizado vários casamentos entre os alunos”, or-

gulha-se Rabino Biderman. “Aqui os jovens têm a oportu-

nidade de receber uma boa formação acadêmica e fortale-

cer o judaísmo dentro de cada um deles”.

O atentado
Em dezembro de 2009, minutos antes do acendimento 

da grande Chanukiá na famosa praça vienense, Stephans-

platz, Rabino Dov Gruzman, reitor da Lauder Business 

School, foi atacado por um extremista palestino e teve um 

de seus dedos amputado. 

Segundo Rabino Biderman, essa tragédia pode ser consi-

derada como um fato isolado, uma vez que a comunidade 

muçulmana que vive na Áustria é de origem turca, e entre 

eles o terrorismo é condenado. Ele conta que a situação 

dos judeus no país é bem mais tranquila do que na França 

ou na Bélgica, por exemplo. Além disso, o governo austrí-

aco apoia as instituições judaicas, contribuindo, assim, para 

que o judaísmo floresça em paz em um dos cantos mais 

belos da Europa.

Abiaxo, formandos da Lauder Business School, a única universidade 
judaica da Europa, fundada por R. Biderman junto a Ronald Lauder

Parede original do prédio com inscrições de an-
tes do Holocausto, um espaço que já abrigava 
jovens judeus antes da guerra

Acima, o centro de convivência juvenil em ambiente moderno e aco-
lhedor. Na coluna ao lado, imagens da pré-escola
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DEPOIMENTO

É noite de sexta-feira e estou indo para a casa do rabi-

no a leste de Jerusalém, no bairro de Armon Hanat-

ziv. As ruas estão vazias, e estou com um nó no estô-

mago. Os ataques mais recentes atingiram perto de casa.

Os últimos quatro meses têm sido repletos de emoção 

e sentimento que se poderiam esperar de uma “olá cha-

dashá” (imigrante recente a Israel): empolgação, gratidão, 

felicidade, esperança, incerteza, ansiedade, saudade de 

casa, mas, em geral, um profundo senso de fazer parte e 

de amor pelo povo e pela terra. Porém, pela primeira vez, 

enquanto caminho pelas ruas vazias à noite – sinto medo.

Geralmente me gabo da minha incapacidade de sentir 

medo. Na noite de Tishá Beav, quando andei por uma hora 

e meia do Cotel até o meu apartamento, estava realmente 

agradável, tudo calmo e seguro, pelo menos para mim.

Então, o que ocorre agora, que me faz perguntar ao guar-

da da portaria do prédio até que horas ele estará ali para 

deixar-me entrar, para que eu não espere um ou dois mi-

nutos sozinha do lado de fora?

Seja o que for, está me corroendo por dentro. Fico olhan-

do para a esquerda e para a direita procurando alguma 

sombra que se mova, tentando ficar longe da calçada no 

caso de alguém pular para lá, mas também longe da rua 

no caso de um motorista assassino acelerar na minha di-

reção. Enquanto tento permanecer calma, uma melodia 

chassídica surge em minha cabeça e começo a cantar.

Disse D’us a Jacob: “não tema, meu servo Jacob.”

E lenta mas seguramente, as palavras têm um efeito cal-

mante, e eu continuo:

Disse D’us a Jacob: Sim, Pai, sim.

“Não tema, meu servo Jacob.” Não, Pai, não. 

Não temo nada, somente o Senhor.

As ruas vazias estão me ajudando, pois não há ninguém 

por perto para me deixar constrangida pelo meu sotaque 

imperfeito, e recupero aquela sensação de segurança que 

tinha me deixado por um breve instante.

“A Intifada das Facas”, creio que é assim que estão cha-

mando este momento. E não me entendam mal, o perigo 

existe. Fui prestar meus respeitos à família de Aharon Be-

nita, o rapaz de 22 anos que foi apunhalado até a morte na 

Cidade Velha. O sofrimento é real. O ataque no ônibus em 

Arman Hanatziv, no qual dois homens foram mortos acon-

teceu a minutos da minha casa, e fiquei muito chocada.

É claro que precisamos ficar alertas e usar todos os nos-

sos recursos – seja um alfinete, um bastão de selfie ou 

um guarda-chuva. E graças a D’us pelos nossos soldados 

e oficiais da polícia, bem como pessoas que reagem, dia 

sim dia não, a situações das quais outros poderiam fugir. 

Que D’us abençoe todos e cada um deles. 

Mas quem é o inimigo? Civis árabes israelenses moran-

do entre nós, nossos vizinhos, a pessoa sentada perto de 

mim no ônibus, um garoto de 13 anos que passa na rua? 

E quais poderiam ser as “medidas severas” que o governo 

está ameaçando tomar contra terroristas em potencial – 

que obviamente não se importam se vivem ou não? Não 

há exército para contra atacar, nenhuma organização para 

se responsabilizar ou sofrer consequências, e nenhum ini-

migo identificável, seja quem for.

Alguém, certa vez, me ensinou: “Quando parece não ha-

ver solução, já está solucionado.” Depois de termos feito 

tudo ao nosso alcance, política ou militarmente, há so-

mente um caminho: confiar no D’us Todo Poderoso, rezar 

e crer Nele. Como temos sorte em ter um D’us que dirige 

o mundo, que cuida e nos protege e escuta as nossas pre-

ces! Como nos sentiríamos desesperados e com medo se 

nos víssemos sozinhos nessa luta contra a violência com-

pleta, sem sentido, se não fosse a nossa confiança Nele!

Portanto, talvez eu tenha perdido a visão daquela confian-

ça na noite de sexta-feira e senti medo. E talvez ao lem-

brar o nigun (melodia) restaurei aquela fé e confiança. E 

talvez a melhor maneira de extinguir a ameaça do inimigo 

que vive perto de nós seja eliminar os inimigos dentro de 

nós, inimigos que atendem pelo nome de dúvida e medo.

Vamos manter nossa cabeça erguida com orgulho e con-

fiança em D’us. E todos os povos da terra verão que o 

nome de D’us é chamado sobre você, e eles O temerão.

CAMINHANDO PELAS 
RUAS DE JERUSALÉM...

...SOZINHA  COM D’USPor Jaya Forma / chabad.org
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GASTRONOMIA PELO MUNDO Por Dorothea Piratininga

PREPARO

Em uma panela leve a água ao fogo com o óleo, o sal e a páprica. Assim que 

ferver, adicione as farinhas e mexa até formar uma massa que se desprenda 

do fundo da panela. Desligue o fogo, Adicione a pimenta do reino e continue 

mexendo até que a massa fique morna.

Polvilhe uma superfície com farinha de milho e sove a massa ainda morna. 

Se necessário, adicione mais farinha de milho até que a massa se desprenda 

da mão. 

Recorte 4 retângulos de cartolina de 30 x 20 cm. Cubra-os com papel alu-

mínio e dobre-os ao meio no sentido longitudinal. Enfileire-os em uma assa-

deira e reserve.

Abra a massa sobre um filme na espessura de 3 mm. Corte círculos com a 

ajuda de algum utensílio redondo com raio de cerca de 10 cm e reserve-os.

Unte uma frigideira com óleo e frite os círculos de massa dos dois lados, 

até que dourem. Acomode-os ainda quentes sobre a cartolina e pressione-os 

para que fiquem no formato de conchas de taco. Leve-os ao forno preaqueci-

do a 200 oC por cerca de 30 minutos ou até que fiquem crocantes.

Em uma frigideira frite o alho no óleo, acrescente a carne moída e mexa para 

desfazer os grumos da carne. Acrescente os temperos, o tomate e o extrato 

de tomate e mexa até que o líquido evapore. Adicione o pimentão, a pimenta 

o milho verde, as azeitonas e, por último, a salsinha e a cebolinha. Deixe es-

friar e recheie as conchas, decorando com a alface picada.
RENDIMENTO

Aproximadamente 12 tacos

INGREDIENTES

PARA A MASSA
 w 1 1/2 xícara de chá de água

 w 10 colheres de sopa de farinha 
de milho

 w 3 colheres de sopa de farinha 
de trigo

 w 2 colheres de sopa de óleo

 w 1 colher de chá de sal

 w 1 colher de café de páprica 
doce ou picante em pó

 w 1 colher de café de pimenta 
do reino

PARA O RECHEIO
 w 2 colheres de sopa de óleo

 w 1 dente de alho amassado

 w 400 g de carne moída

 w 1 tomate picado sem pele e 
sem sementes

 w 1 colher de sopa de extrato de 
tomate

 w  1/2 xícara de chá de milho 
verde cozido

 w  1/2 pimentão verde picado em 
cubos

 w 2 colheres de sopa de azeito-
na verde picada

 w sal a gosto

 w páprica doce ou picante a 
gosto

 w pimenta chipottle ou dedo de 
moça picada a gosto

 w salsinha e cebolinha picada a 
gosto

 w alface crespa para guarnição

TACOS MEXICANOS

Começamos 2016 com 
um giro pelo mundo, 
trazendo uma versão 
casher de receitas típicas 
de diversos países
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CORPO: O INVÓLUCRO DA ALMA
Vivemos e respiramos com naturalidade. Muitas vezes nos esquecemos, em nosso dia a 

dia, de parar para agradecer a importância dos detalhes. Então vem a Torá nos lembrar 

de que há mitsvot e agradecimentos que devemos pronunciar, desde nosso despertar 

pela manhã, até a hora de deitar.

Diversas vezes ao dia vamos ao banheiro, mas muitos desconhecem uma bênção que 

deve ser pronunciada após utilizá-lo. Sério? 

Sim, existe uma bênção de gratidão, Asher Yatsar, para todas as vezes em que faze-

mos nossas necessidades básicas, fisiologicamente vitais. Pois TODO nosso corpo é 

sagrado. Ele é o invólucro de nossa alma, tudo que ocorre com ele e em torno dele é 

sagrado, é obra Divina.

 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo,

que formou o homem com sabedoria e nele criou muitos

orifícios e cavidades. Está revelado e sabido perante

o Trono de Tua glória que, se um deles estiver bloqueado

ou se um deles estiver aberto, não será possível

sobreviver nem mesmo por um curto espaço de tempo.

Bendito és Tu, A-do-nai, que cura toda carne e faz maravilhas.

Ao acordamos abrimos nossos olhos e tomamos consciência de um dos maiores mi-

lagres do universo: o nosso corpo físico. Ele possui órgãos e vasos com perfeito aca-

bamento, minuciosamente projetados para funcionarem juntos, em total harmonia. A 

sensação de estarmos saudáveis, descansados e revigorados para enfrentar mais um 

dia para viver uma vida física com saúde nos faz evocar a gratidão que sentimos pelo 

Criador. O “simples” processo de respiração, digestão, e demais funções naturais de 

nosso corpo são milagres articulados pela sabedoria Divina: raramente pensamos ne-

les, a não ser quando apresentam falhas, provocam dor ou deixam de funcionar. Sería-

mos ingratos se tomássemos esses milagres como obra do acaso, sem agradecer a D’us 

por Seus cuidados, sem compartilhar nossa gratidão “Àquele que cura toda a carne”.

Essa bênção, que é recitada ao lavar as mãos após sair do toalete, é uma atitude judaica 

com o corpo humano, conservado limpo e sagrado.

Na constituição física não podemos colocar órgãos altos e baixos, essenciais e secundá-

rios, todos se conectam e são essenciais à nossa saúde e vitais à sobrevivência. Nossos 

sábios ficavam maravilhados com o corpo humano e expressavam isso com palavras 

semelhantes a estas, contidas nesta bênção.

Segundo o sábio Rabi Tanhuma: “Um balão inflado, se tiver um furo do tamanho da 

ponta de uma agulha, perderá todo seu ar; mas o corpo humano é repleto de aberturas 

e, no entanto, nunca perde o sopro da vida”.

Portanto, essa simples berachá de Asher Yatsar expressa nosso reconhecimento e gra-

tidão a D’us por Suas obras maravilhosas, entre elas, um corpo saudável e em pleno 

funcionamento.  
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A PARASHÁ NA CABALÁ – FEVEREIRO

TETSAVÊ
Tudo e toda pessoa têm seu próprio objetivo ou tarefa, e isso não torna ninguém mais 

ou menos importante, pois todos são imprescindíveis na totalidade das coisas, assim 

como todo membro ou órgão de um corpo é essencial. Se uma pessoa desejasse mu-

dar sua função, isso não apenas perturbaria sua própria harmonia pessoal, como tam-

bém a harmonia total.

20
fev

KI TISSÁ
As luzes do Shabat têm a ver com o motivo prático de iluminar a casa para que nin-

guém tropece na escuridão e se machuque, D’us não o permita. Mas em um sentido 

mais profundo, as velas do Shabat iluminam a casa e cada membro da família com a 

luz da Torá, para andar com segurança pelo caminho da vida, que é repleto de peri-

gosos abismos. Além disso, acender uma vela em honra ao Shabat e às Festas repre-

senta iluminar a sua mazal (sorte), para ser abençoado por D’us também nas necessi-

dades materiais.

28
fev

MISHPATIM
A conquista da prometida Terra Santa era para ocorrer em estágios (v. 30), o 

que se aplica também, em um sentido mais profundo, à conquista pessoal 

do ser. Geralmente o melhor método é pelo avanço gradual, etapa por eta-

pa, em vez de por uma drástica mudança. 

6
fev

TERUMÁ
“Blocos de Prata” seguraram a estrutura. Alguém poderia esperar que a estrutura prin-

cipal do Tabernáculo fosse feita com metal precioso, e os alicerces fossem algo mais 

funcional e prático. Porém, os alicerces eram de prata, e a estrutura principal de madei-

ra. Por quê?

A estrutura do nosso corpo é feita principalmente de ossos e músculos, mas são aqueles 

pequenos tendões que juntam os músculos ao osso que torna possível os movimentos.

D’us já fez o físico e o espiritual. É nossa importante tarefa conectá-los. Portanto, no 

Tabernáculo, que era o modelo dos planos de D’us para a criação, as peças conectoras 

eram feitas de metal precioso.

13
fev

BCNews_fev48_final.indd   24 1/22/16   1:34 PM



25 BC NEWS

PERGUNTE AO RABINO

Existe uma “febre da Cabalá”. O que todos estão à procura?

Envie suas perguntas para yeshivalubavitch@uol.com.br

Por Rabino Shamai Ende

cabalá

cabalísticos, mas apenas uma pequena amostra que ele 

chama de ‘uma gota do oceano’. Ele nos ensina que não 

devemos nos dedicar a esses estudos, mas sim às leis 

reveladas da Torá Oral. Já na conclusão de sua obra, ao 

relatar como será a conduta na era messiânica, ele diz 

que então não haverá nenhuma outra ocupação dos seres 

humanos além da dedicação ao conhecimento de D’us 

e à aquisição da sabedoria oculta, ou seja, ao estudo da 

Cabalá. Entendemos assim o motivo pelo qual Arizal con-

siderou ser uma mitsvá revelar esse conhecimento, pois 

a partir daí se iniciou o processo 

de preparação para a era messiâni-

ca. Esse foi também o motivo pelo 

qual o Baal Shem Tov e seus discí-

pulos revelaram ao mundo a Chas-

sidut, que é a expressão profunda 

dos segredos da Torá, preparando 

o mundo para receber Mashiach. 

Atualmente, quando nos encontra-

mos no limiar da era Messiânica, 

os raios dessas revelações já co-

meçam a ser sentidos. O sagrado 

Zohar previu que a partir do ano 

5600 (1840), os portões celestiais da sabedoria Divina se 

abririam exibindo cada vez mais os segredos da Torá. Por 

essa razão hoje as pessoas estão tão atraídas por esse co-

nhecimento, já que suas almas captam essas irradiações. 

O Rebe afirmou várias vezes que a humanidade está se-

denta da palavra Divina. Portanto, devemos aproveitar 

para transmitir cada vez mais os ensinamentos profundos 

da chassidut. Dessa forma aproximaremos a futura re-

denção, conforme a promessa de Mashiach ao Baal Shem 

Tov, de que ele virá quando as fontes da chassidut se ex-

pandirão para todo mundo.

Quando Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai, D’us lhe 

outorgou também as interpretações que compõem a Torá 

oral e lhe ensinou os seus segredos. Essa faceta da Torá 

Moshe não transmitiu ao povo, mas apenas aos sábios 

escolhidos a dedo, que a repassaram aos seus alunos 

destacados. Daí surgiu o termo Cabalá, que significa ‘re-

cebimento’, indicando que esses segredos eram difundi-

dos de geração para geração. É interessante notar que a 

transmissão da Torá oral é chamada de Massoret (trans-

missão), e a dos segredos da Torá é chamada de Cabalá, 

pois enquanto a primeira era ensi-

nada pelos mestres, a segunda eles 

ocultavam de seus discípulos, que 

procuravam desvendá-los. 

O estudo da Cabalá trata principal-

mente do conhecimento de D’us e 

de Seus atributos; de Suas obras 

na Criação e manutenção dos mun-

dos, tanto do material como dos vá-

rios níveis espirituais e Divinos; das 

almas e suas manifestações. Vale a 

pena frisar que estamos falando da 

Cabalá autêntica, e não das várias 

versões baratas que se espalham atualmente.

Durante várias gerações o conhecimento esotérico da Ca-

balá era dominado por poucos. No século 16, surgiu na 

cidade de Tsfat um grande sábio cabalista, o famoso Ari-

zal, que transmitiu esse tesouro a vários alunos e anun-

ciou que a partir de então seria uma mitsvá revelar essa 

sabedoria, de forma que seu aluno, Rabi Chaim Vital, edi-

tou várias obras cabalísticas com os ensinamentos de seu 

mestre. 

Maimônides inicia sua obra principal, que compõe os 14 

livros de todas as leis da Torá, explicando os conceitos 

O estudo da Cabalá trata prin-

cipalmente do conhecimento 

de D’us e de Seus atributos; de 

Suas obras na Criação e manu-

tenção dos mundos, tanto do 

material como dos vários níveis

espirituais e Divinos; das almas

e suas manifestações
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Este foi mais um ano de crescimento para o Beit Chabad Central, tanto nas 

atividades internas como na participação comunitária.

No entanto, estamos vivendo em tempos fi nanceiramente desafi antes, e a 

entidade tem sido profundamente afetada pela atual situação econômica.

PRECISAMOS DO SEU APOIO!

Junte-se ao nosso Clube Chai doando apenas R$ 54,00 (3 x 18) mensalmente.

Dezoito é o valor numérico da palavra Chai, que signifi ca vida e, pela nossa 

tradição, tudo que é feito três vezes signifi ca constância e confi rmação. 

Para informações de como contribuir fale com Vanessa no telefone 3081-3081.

Faça parte do Clube CHAI

SUA CONTRIBUIÇÃO FARÁ A DIFERENÇA

Digite:

beitchabad.org.br
e encontre...

w Serviços e projetos comunitários

w Datas das festas judaicas

w Como afi xar 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 signifi cado para sua vida. O portal do Beit Chabad Central
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ANIVERSÁRIOS*

FEVEREIRO

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

NOSSAS ALEGRIAS

 w Nasceu Menachem Mendel, fi lho de R. Levi e Chana Dina 
Slonim. Mazal tov também aos avós R. Zalman e Hana 
Slonim e Flavio e Mirella Rabinowicz e bisavós R. Shabsi 
e Yael Alpern e Ignez Rabinowicz

 w Parabéns pelo noivado de Renato Orensztejn e Sara 
Teitelbaum

 w Nasceu Chaya Mushka, fi lha de R. Nochum e Chana 
Lifcitz. Parabéns também aos avós Rita e Aharon Lifcitz e 
R. Chaim e Miriam Ossowiecki

 w Mazal tov a Marcelo e Danielle Dangot pelo corte de 
cabelo do fi lho Nathan. Parabéns aos avós Arnaldo 
Dangot e Sandra e Yaacov Fuhrman e Glacy Lucky

 w Parabéns pelo Bar Mitsvá de Daniel, fi lho de Alberto e 
Jacqueline Levy e neto de Sarah Levy

 w Shenur Zalman, fi lho de R. Arie e Libi Bloch, celebrou 
seu Bar Mitsvá. Mazal tov!

 w Parabéns pelo Brit MIlá de Shmuel Yehoshua, fi lho de 
Rochele e Marcelo Apsan e neto de David e Cláudia 
Zumerkorn e Bernardo e Giselle Apsan

 w Mazal tov pelo casamento de Gershi e Mushki, fi lhos de 
R. Miki e Renata Alpern e R. Moshe Leib e Shoshana Ve-
ber. Parabéns também aos avós R. Shabsi e Yael Alpern 
e Regina Goldsztajn

 w Parabéns pelo nascimento de Mina Reizel, fi lha de Mi-
riam e Alexander Shimon Friedman e neta de R. Yakov e 
Guita Nurkin e Yelena e Vitaly Friedman

 w Mazal tov pelo casamento de Debby e Ari, fi lhos de 
Flavio e Mirella Rabinowicz e R. Berel e Esther Malka 
Levertov 

 w Parabéns pelo nascimento de Dvora Dina, fi lha de R. 
Yasha e Tamara Dayan. Mazal tov também aos avós Isaac 

e Ester Dayan e Sissa e Michel Metzger

 w Mazal tov pelo nascimento de Natanael 
Tsvi, fi lho de Micki e Ilana Faintuch.  Parabéns 
também aos avós Jacob e Melisa Faintuch e 
Jacques e Ariane Stern. 

 w Avremi, fi lho de Miki e Renata Alpern, festejou seu Bar 
Mitsvá em Israel. Parabéns também aos avós R. Shabsi e 
Yael Alpern e Regina Goldsztajn

 w Mazal Tov a R. Avi e Dedé Tawil pelo corte de cabelo de 
seu fi lho Mendy. Parabéns também aos avós R. Yossef e 
Chana Tawil e Marc e Claudia Nigri

 w Parabéns pelo nascimento de Eliahu, fi lho de Marcelo e 
Greicy Susyn. Mazal tov também aos avós Liane Susyn e 
Jacob e Esther Beraha Freilich

 w Mazal pelo nascimento de Shterna Sara, fi lha de R. Berale 
Ende e Chava Lea e neto de R. Shamai e Hanna Ende e 
Renato e Fani Rosenberg

 w Nasceu Guitel Lea, fi lha de Sheina e R. Shaya Nemanow. 
Parabéns aos avós R. Alter Zalman e Chana Slonim e R. 
Yitschac e Perla Nemanow. Parabéns também aos bisavós 
R. Shabsi e Yael Alpern

 w Mazal tov pelo nascimento Michal Sara, fi lha de Sharon e 
Ilanit Wajchenberg

 w Parabéns pelo nascimento do fi lho de R. Avraham e Chaia 
Mushka Stiefelmann e neto de Henrique e Tânia Stiefel-
mann e R. Avraham e Margalit Berkes

 w Parabéns a Moshe e Hava Bácia por seu casamento. Mazal 
tov também aos pais Naftaly Stern e Rosana Halpern e R. 
Mordechai e Daniela Susana Guertzenstein

 w Mazal tov pelo casamento de Ariela e Yoni, fi lhos de Ra-
chel e Benzion Strengerowski e Raya e Joseph David son

Kenneth Basch 22 Shevat 1 fev
Marcos Berenholc 22 Shevat 1 fev
Gabriel Lichewitz 22 Shevat 1 fev
Michel Hamoui 22 Shevat 1 fev
Vitalis Moritz 23 Shevat 2 fev
Ivo Bornsztein 24 Shevat 3 fev
Motel Zajac 25 Shevat 4 fev
Noach Gansburg 26 Shevat 5 fev
Arnaldo Len 26 Shevat 5 fev
Ângelo Kullock 29 Shevat 8 fev
Carlos Krybus 30 Shevat 9 fev

Yossi Levaton 30 Shevat 9 fev
Marcelo Szpektor 2 Adar I 11 fev
Jaques Chortis 3 Adar I 12 fev
Eytan Basch 5 Adar I 14 fev
Renato Orensztejn 6 Adar I 15 fev
Jean Pierre Diamant 8 Adar I 17 fev
Michel Crespin 9 Adar I 18 fev
Eduardo Novogrebelski 11 Adar I 20 fev
Daniel Bauman 13 Adar I 22 fev
Gerson Kogan 14 Adar I 23 fev
Mendy Khafi f 18 Adar I 27 fev
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AULAS SEMANAIS
ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:

 Chassidut
 Crianças / Jovens
 Farbrenguen 
 Histórias
 Leis Judaicas

 Identidade Judaica
 Mística e Cabalá
 Moral e Ética
 Porção Semanal
 Talmud

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 *

19:15 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 *

19:40 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides *

19:00 Daniel Eskinazi
 A mística do alfabeto hebraico

19:45 Yakov Nurkin
 Tanya

TERÇA-FEIRA

8:30 Yossi Alpern
 Histórias do Talmud **

SEGUNDA-FEIRA

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

19:15 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)

28 BC NEWS

PARA MULHERES
Sarah Steinmetz
- Todo início do mês judaico
- Toda véspera das festas judaicas
- Aulas de chalá

SUPER-TERÇA
- Todas as terças-feiras de manhã, aulas exclusivas 
para o público feminino abordando temas 
variados (veja quadro ao lado)

avot ubanim
Venha estudar com seu filho aos domingos!

antes de minchá – das 18h às 19h

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

Nurkin: 40 min depois de 
minchá

AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira

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

7:45 Yakov Nurkin
 Guemará *

9:00 Dovber Nurkin
 Trechos da porção semanal *

16:30 Dovber Nurkin
 Código de leis *

19:40 Yakov Nurkin
 Leis das obras de Maimônides 

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 

6 de fevereiro.

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

17:00 David Lancry
 Aula individual de Bar Mitsvá *

19:15 Yossi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde 

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

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. Dov Pomeroy: dov@chabad.org.br
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 *

18:30 Shabsi Alpern
 Ensinamentos sobre a porção semanal

19:30 Mendi Nurkin
 Atividade cultural com nossas crianças

19:45 Shabsi Alpern
 Histórias chassídicas

19:45 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*

19:15 Dovber Nurkin
 Prédica entre as orações da tarde 

19:30 Yossi Alpern
 Ein Yaacov

20:00 Dov Pomeroy
 Análise geral da porção semanal

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 *

19:15 Shabsi Alpern
 Prédica entre as orações da tarde

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

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

19:15 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 Guershi A. Goldsztajn
 Entoando melodias chassídicas *
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O Rebe escreve sobre...
DESASTRES NATURAIS

Trecho da correspondência do Rebe 
Shushan Purim 5712 (1952)

Saudações e Bênçãos 

Em resposta à sua carta, em resumo:

1 – Você pergunta como podemos reconciliar os atributos Divinos de misericórdia e bonda-

de com os desastres naturais como terremotos e outros semelhantes, envolvendo a perda 

da vida humana.

Há muitas circunstâncias envolvidas em cada evento, além do tempo e local. No entanto, há 

uma resposta geral a tais ocorrências aparentemente inexplicáveis, o que se tornará mais 

claro por meio da seguinte ilustração:

Suponha que alguém vê um indivíduo por um breve período de tempo, encontrando-o 

adormecido, ou engajado num trabalho árduo. Ora, se o observador quisesse concluir so-

bre a natureza do indivíduo durante aquele curto período baseado naquilo que viu, ele iria 

então concluir que o indivíduo tem uma natureza não produtiva – no primeiro exemplo; ou 

que leva uma vida de tortura – no segundo.

Obviamente, ambas as conclusões estão erradas, pois aquilo que viu foi somente uma fra-

ção da vida daquela pessoa, e o estado de sono era somente um período de descanso e 

preparação para a atividade, e – no segundo exemplo – o trabalho um meio para remunera-

ção ou outra satisfação que supera, e muito, o esforço envolvido. A verdade é que qualquer 

observação superfi cial, abrangendo apenas uma fração de tempo ou do sujeito, é provável 

que seja errônea, e aquilo que poderia parecer negativo vai assumir uma aparência bem 

diferente se a plena verdade do antes e do depois fosse conhecida. 

O mesmo ocorre no caso de qualquer observação humana de um evento mundial. O sujeito 

dessa análise é tirado de sua moldura de eternidade, de um único evento, isolando-o do 

restante.

...

BARBATANAS E ESCAMAS 
Há uma impressionante descoberta 

que os Sábios conheciam há milhares 

de anos. O único motivo pelo qual eles 

não temeram compartilhá-la conosco 

é porque não foi uma descoberta. Foi 

uma antiga tradição que o Próprio D’us 

transmitiu a Moshê.

A Torá nos diz que os únicos peixes 

que podemos comer são aqueles que 

têm barbatanas e escamas. Há dois 

SEM DÚVIDAS
Rabino Shmuel Waldman

Provas de que as tradições dos Sábios tiveram origem Divina

mil anos nossos Sábios, ao anotarem 

a Lei Oral na Mishná, escreveram o se-

guinte: “Qualquer peixe que tenha es-

camas tem também barbatanas, mas 

há alguns peixes com barbatanas que 

não possuem escamas.” 

Derivamos a seguinte lei haláchica 

dessa Mishná: qualquer peixe com es-

camas que se encontre, mesmo que 

não tenha barbatanas no momento, 

pode ser consumido. Isso signifi ca que 

o peixe já teve barbatanas e elas caí-

ram ou ainda crescerão. 

Ora, como poderiam nossos Sábios 

ter sabido disso? Talvez em um con-

tinente diferente fossem encontrados 

peixes com escamas, mas que não ti-

vessem barbatanas. Porém, ninguém 

jamais descobriu um peixe assim.  Os 

Sábios basearam-se em pura tradição, 

remontando até a época de Moshê, 

que a ouvira diretamente de Hashem.
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Imagine dois meninos gêmeos crescendo pacificamente 

dentro do calor do útero. Suas bocas estão fechadas, e 

estão sendo nutridos pelo cordão umbilical. Suas vidas 

são serenas. Para esses irmãos, o mundo inteiro é o inte-

rior do útero. Quem poderia conceber algo melhor, mais 

confortável? Eles começam a se perguntar: “Estamos des-

cendo cada vez mais. Certamente se isso continuar, sai-

remos algum dia. O que vai acontecer depois que sair-

mos?”

Ora, o primeiro menino é um crente. Ele acredita que ha-

verá uma nova vida após essa existência úmida e morna 

do útero. Uma crença estranha, aparentemente sem base, 

mas à qual ele se apega firmemente. O segundo menino é 

totalmente cético, acredita somente naquilo que pode ser 

demonstrado. É esclarecido e não tolera nenhuma conjec-

tura. Aquilo que não cabe na experiência de alguém não 

pode ter base em sua imaginação.

Diz o irmão fiel: “Depois da nossa morte aqui, haverá um 

novo mundo, melhor. Comeremos pela boca. Enxergare-

mos a grandes distâncias e ouviremos com os ouvidos que 

estão do lado da nossa cabeça. Ora, nossos pés serão endi-

reitados! E nossas cabeças – viradas para cima, livres, e não 

encaixadas para baixo.”

Responde o cético: “Bobagem. Você está novamente usan-

QUANDO TUDO ACABA, ACABA MESMO?
Um proeminente erudito israelense, Rabi Yecheil Michael Tuckachinsky, fez 
uma analogia que transmite esperança e confiança numa vida após a vida. 

do a sua imaginação. Não há base para essa crença. É ape-

nas seu instinto de sobrevivência. Você está procurando al-

guma coisa para acalmar seu medo da morte. Existe ape-

nas este mundo. Não existe um ‘mundo vindouro’!”

“Bem, então,” diz o primeiro, “como você acha que vai ser?”

O segundo irmão responde vigorosamente com toda a se-

gurança de quem sabe. “Sairemos com um estrondo. Nos-

so mundo vai acabar, e mergulharemos no nada. Nada 

mais. Um buraco negro. É o fim da consciência. Esqueci-

da. Esta pode não ser uma ideia agradável, mas é lógica.”

De repente, a membrana que segura a água dentro do úte-

ro se rompe. O útero se move. Convulsão! Tumulto! Agita-

ção! Tudo se solta. Então, um som misterioso – uma bati-

da esmagadora, em staccato. Depressa, depressa, devagar.

O irmão que acredita sai. Livrando-se do útero, ele che-

ga ao lado de fora. O segundo irmão se encolhe, assusta-

do pelo “acidente” que atingiu seu irmão. Encolhe-se e la-

menta a tragédia – a morte de um sujeito tão bom. “Por 

quê? Por quê? Por que ele não tomou mais cuidado? Por 

que caiu naquele abismo terrível?”

Enquanto ele se lamenta, ouve um grito alto e um grande 

tumulto. “Oh, não! Que fim horrível! Como eu previa!”

Enquanto o irmão cético se lamenta, seu irmão “morto” 

acaba de nascer para o novo mundo. O grito alto é um si-

nal de saúde e vigor, e o tumulto é, na ver-

dade, um coro de Mazal Tov vindo da famí-

lia que está agradecendo a D’us pelo nasci-

mento de uma criança saudável.

Assim como nos separamos e “morremos” 

saindo do útero, somente para entrar na 

vida, também nos separamos e morremos 

do nosso mundo, somente para renascer à 

vida eterna. A saída do útero é o nascimen-

to do corpo. A saída do corpo é o “nascimen-

to da alma”. Assim como o útero exige um 

período de gestação de nove meses, o mun-

do exige uma residência de décadas. Assim 

como o útero é uma ante-sala de prepara-

ção para a vida, também nossa existência 

atual é a ante-sala para o mundo vindouro.

artigo
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