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Campo di Ghetto Nuovo, vista aéra, foto Davide Calimani/The Washington Post

INFORMATIVO MENSAL DO BEIT CHABAD CENTRAL

500 ANOS DO GUETO DE VENEZA
Veneza é uma cidade fascinante pela sua beleza e também pela sua história. Os primeiros documentos a vincularem Veneza aos judeus datam de 945
e 992, quando o senado veneziano proibia os capitães que navegavam pelo
Oriente de aceitar judeus a bordo.
Com o passar do tempo, comerciantes judeus oriundos da Alemanha e do
Oriente Médio obtiveram autorização para viver lá, mas somente na ilha Spinalunga, no bairro de Giudecca. Em 1516 os judeus experimentariam a segregação, poderiam habitar unicamente em um bairro insalubre afastado, o
Ghetto, primeiro da história, que este ano completa 500 anos de existência.
Atualmente, apenas 450 judeus vivem em Veneza. O trabalho dos shluchim
de Chabad, Rabino Ramy e sua esposa Shachar Banin, está emergindo: o casal restabeleceu o vínculo deles com seu passado, além de conectar aqueles
que visitam a cidade a seu precioso legado. Cercados pela beleza dos canais,
vivenciam o “Shabat com Chabad” em um dos mais belos cenários do planeta.
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sempre a seu lado

A

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

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

Entrada Franca
Nosso calendário foi feito de tal maneira que todo ano a leitura da porção semanal de Bamidbar é feita antes de Shavuot, o dia do recebimento da
Torá. Veremos isso este ano, no início de junho. Entre várias razões existentes,
vejamos uma.
Aquela cena no Monte Sinai pode ser algo esmagador para alguém com
condições limitadas para estudar Torá. Afinal, mesmo depois de muito tempo e
esforço, ele apenas arranhou a superfície dessa obra, então seria muito natural
que ele perguntasse: “Qual é a minha participação nisso tudo? Talvez a inspiração dessa data seja reservada aos estudiosos, e devo apenas assistir do lado de
fora do campo”.
Por isso a leitura de Bamidbar sempre precede Shavuot. Nessa porção,
Moshê é ordenado a fazer um censo do nosso povo, cujo propósito é revelar a
ideia de que ele seja uma força unida com a missão coletiva de cumprir a vontade do Criador. Cada um conta e todos têm o mesmo valor. Cada um com suas
capacidades faz parte da planta da vida.
O Talmud relata que R. Yossef, filho de R. Yehoshua, ficou muito doente
e entrou em coma profundo. Com o tempo saiu disso, e o pai, sentindo que o
filho tinha passado por uma experiência do além, perguntou-lhe: “o que você
percebeu?”
“Vi que as pessoas importantes em nosso mundo ganharam posições baixas lá em cima, e as menos importantes aqui, são bem distintas lá!”, respondeu.
Neste mundo consideramos nossos rabinos, estudiosos e autores de
obras sagradas como pessoas de muito valor, e os mais simples têm um papel menos importante no destino da comunidade. Porém, no próximo andar, o
mundo da verdade, aquele que não usou todas as capacidades e oportunidades
de certa forma falhou e, portanto, não ocupa o mesmo nível daquele que se esforçou ao máximo para entender uma página do Talmud.
Festejemos os dias de Shavuot lembrando que servir corretamente não
é necessariamente tornar-se uma estrela, mas simplesmente aproveitar todo o
potencial com o qual fomos abençoados. Venham todos para a Torá, ela é de
todos – “Entrada Franca”.
Chag Sameach!

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
BC NEWS
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!
CABALAT SHABAT
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 17H25
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.

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH
w Maurício e Felícia Lawder (Yahrtzeit da mãe do Maurício, Eugênia bat Eva)

w Norma Nigri, filhos e netos (Yahrtzeit de Eliahu ben
Miriam)

w Henrique Stiefelmann (aniversário da esposa Tânia)
w Abrão Zimberg (Boas noticias da recuperação de sua
saúde,Yahrtzeit da mãe, Liba bat Wolf, e Yahertzeit do
pai, Mordechai ben Yaacov)

w Rabino Noach Gansburg (Yahrtzeit da mãe, Rivka bat
Israel Noach, e do pai, Yacov ben Menashe Mendel Hilel)

w Bufê de kidush oferecido após os serviços.

w Irene Spritzer

w Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o
quanto vai gostar!

w Michel Salama Herszage (agradecimento a D’us pela

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

brachá recebida)

w Família Berenstein (primeiro Yahrtzeit da mãe, Rivka
Lea bat Pinchas Alter)

w Arieh Lev del Cistia (aniversário)
w Arnaldo e Eliana Suchodolski Goldbaum (nascimento
da filha Beatriz)

A NOSSA SINAGOGA
Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!
MINYAN DIÁRIO
Shacharit
Segunda a sexta-feira
1º minyan – 6h30
2º minyan – 7h45
Domingos e feriados – 8h05

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira – 17h25

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 17h25
HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30

4

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

* Veja o horário das velas no verso deste informativo

Você também pode assistir à
série de vídeo Torá Viva Online
em www.chabad.org/626747
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projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

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

Shalom Ubrachot,
Vamos dar uma olhada no conceito
de contagem. A maioria das pessoas
que fala mais de um idioma, quando se trata de ‘contar’, automaticamente utiliza a primeira linguagem
que aprendeu em sua infância.
Retorne àquela experiência quando sua alma – em seu
estado mais puro – entrou pela primeira vez em seu corpo. O mesmo sentimento ocorre durante o período atual
da Contagem do Omer. Refinamos e purificamos nossa
neshamá da forma como era originalmente.
Conte cada dia, conte todas as Suas bênçãos, prepare-se
mais uma vez para Shavuot, quando receberemos nosso presente mais sagrado e valioso: a nossa Torá, nossa
aliança de casamento com D’us, Eterna fonte espiritual.
Com carinho,

Yael Alpern – diretora

O PRIMEIRO VISITADO DO LEV
Abrão Dimant foi o primeiro visitado do Projeto Lev há
quase 10 anos. Apesar de ele continuar recebendo visitas
de outras voluntárias ao longo desse tempo, o contato
com as primeiras consolidou uma relação de muito carinho e amizade que é mantido até hoje. A foto acima registra a visita das antigas voluntárias Márcia Frischmann
e Daisy Maltz, quando Abrão foi internado no início deste
ano. Ao lado de seu pai, Benjamin Dimant, Abrão recebeu
também a visita de Yael Alpern, diretora do Projeto, quando todas levaram mensagens positivas e votos para sua
rápida recuperação.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO

NOVOS VOLUNTÁRIOS
O Projeto Lev continua crescendo e se renovando. Recentemente três jovens se uniram ao quadro de voluntários
mostrando que sempre é possível reservar um tempo
para praticar o bem. Tatiana Gonoretzky (centro esq.), Luciana Levy (centro dir.) e André Levy visitam semanalmente as senhoras Ethel Gomberg (esq.) e Pola Zajdens (dir.)
no Residencial Einstein.

Voluntários:
24/6 Rubens Giersztajn
28/6 Adriana Mitelman
30/6 Mireille Barki

Visitados:
11/6 Esther Sister
15/6 Bella Napchan
23/6 Dora Vaisberg
24/6 Cyvia Lasman

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

BC NEWS
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aconteceu

TSIVOT HASHEM
FOLIA EM CHOL HAMOED
Nem o frio e muito menos a chuva
seguraram as crianças em casa neste
chol Hamoed Pêssach. O tradicional
dia de muita diversão no parque Cidade da Criança – inaugurado em 1968 –
levou pais e crianças a S. Bernardo do
Campo. Diversos brinquedos demandaram queima de energia e disposição
dos pequenos, que aproveitaram para
valer.
Além de possibilitar a aquisição de
passaporte por um preço bem mais
acessível e colocar música judaica nos
alto-falantes, a direção do parque permitiu também a transmissão dos Doze
Pessukim, passagens da Torá, pelas
crianças.
Um salão foi reservado para que as famílias pudessem lanchar em um espaço agradável.
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Da esquerda para a direita: Dudu Nigri, da Yeshivá de Brunoy, França; Mendi Bloch, da Yeshivá de Netanya, Israel; Mendi Alpern e Mendi Nigri, da
Yeshivá de Brunoy, França; Avi Eskinazi, da Yeshivá de Morristown, NJ. Abaixo, Mendi Zajac, da Yeshivá de Buenos Aires, Argentina

KINUS TORÁ
O Rebe instituiu que após as três festividades, Pêssach,
Shavuot e Sucot, jovens estudantes de yeshivot, bem
como rabinos, reunissem a comunidade para expôr uma
nova ideia, visão ou aprofundamento de algum estudo de
Torá. Este ano, atendendo ao pedido dos bachurim que
estavam passando Pêssach em S. Paulo, o Beit Chabad
Central acatou essa sugestão.
O Kinus Torá, como é denominada essa iniciativa, ocorreu
em 1º de maio, dia seguinte ao término de Pêssach, e contou com a participação de vários jovens que hoje estudam
em yeshivot fora do Brasil e compartilharam seu conhecimento em curtas palestras, pilpul, entre temas como
halachot, Talmud, Mashiach e Gueulá.

CHÁ DA TARDE
MEMÓRIAS E EXPERIÊNCIAS
Em abril, as senhoras tiveram o privilégio de contar com
a presença de Sarita Sarue, que falou de seu trabalho na
USP sobre os sobreviventes do Holocausto. Nesse encontro algumas das participantes, também sobreviventes
de Holocausto, tiveram a oportunidade de dar seu depoimento, todos muito fortes e tocantes.
No final do mês o grupo fez um passeio ao Memorial
da Imigração Judaica no Brasil, localizado na sede da
Sinagoga mais antiga do Estado de S. Paulo,
a Kehilat Israel, no bairro do Bom Retiro.

O Memorial reúne importante acervo com documentos
e obras raras que narram a história e a contribuição dos
imigrantes judeus ao desenvolvimento do país. As participantes foram guiadas por um historiador com formação
em Jerusalém, enriquecendo ainda mais a visita.

Sarita Sarue compartilha seu trabalho ligado ao
Holocausto

Memorial da Imigração Judaica no Brasil

MAIO
Nesse mês, a seção de cinema exibiu o filme “Labirinto de
Mentiras”, que narra a emocionante história de um jovem
procurador alemão que começa a investigar casos relacionados à Segunda Guerra Mundial.
E bingo! Uma das atividades favoritas da turma, mais uma
vez, foi um tremendo sucesso.
BC NEWS
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CAPA

Ao lado, Scuola Grande Tedesca, a mais antiga sinagoga do gueto, 1528

Acima, centro de informações da comunidade
judaica de Veneza, onde no lugar do “i”, símbolo tradicional para informações turísticas,
há um “j”. Abaixo, fachada e interior do restaurante casher Gam Gam

GHETTO DI VENEZIA

(1516 – 2016)

No dia 7 de Iyar de 1516, o Conselho Municipal de Veneza decretou que todos
os judeus fossem segregados a uma área específica da cidade. Assim nascia
o Gueto de Veneza, o bairro judaico mais antigo do mundo, que permanece
intacto, marcado por pórticos escuros, pintura descamada, roupas penduradas
no varal, como nos velhos tempos.

UM POUCO DE HISTÓRIA
Até o século 14, os judeus só eram autorizados a permanecer em Veneza para
atividades comerciais, mas não para fixar residência. Só receberam autorização em 1385, quando a cidade estava em guerra contra a vizinha Chioggia e
precisava de recursos. Após a expulsão dos judeus da Espanha, em 1492, e de
Portugal, em 1497, muitos judeus e marranos chegaram em Veneza. O mais
famoso deles, Isaac Abrabanel, de Lisboa, lá passou seus últimos anos de vida,
até 1508. A inquisição não chegou a Veneza da forma como se espalhou por
outros lugares. O gueto de Veneza sempre foi mais aberto para a cidade do
que o romano, por exemplo, assolado pela obsessão da igreja pela conversão.
Mas o racismo persistiu, e em 1516 o conselho governante de Veneza impôs
restrições aos judeus e confinou-os em um gueto cujas portas eram trancadas
à noite. Apesar de poderem sair durante o dia, os judeus foram marcados: os
homens tinham de usar um círculo amarelo no ombro esquerdo enquanto as
mulheres, um lenço amarelo.
8
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Mapa e canais do bairro judaico. Abaixo, um
“Mitsvá Tank” adaptado às águas de Veneza

O perímetro do gueto era composto por três bairros interligados: Ghetto Nuovo, Vecchio e Nuovissimo. As sinagogas, chamadas de Scuola (literalmente,
escolas, “casas de ensino”), constituíam o centro de convergência e principal
manifestação de identidade do judeu veneziano. As primeiras sinagogas do
Ghetto Nuovo foram construídas nos andares mais altos por questões de segurança e para atender a lei judaica: uma sinagoga deve ser construída em
local onde o céu e estrelas sejam visíveis.
Os primeiros judeus a se instalarem no gueto foram os ashkenazim que construíram duas sinagogas: a Scuola Grande Tedesca, a primeira de Veneza e a
Scuola Canton. Ao atravessar a ponte e entrar no Ghetto Nuovo chega-se a
ampla praça em volta da qual estão três sinagogas, no topo dos prédios e conectadas por uma série de passagens que sobreviveram aos séculos.
Os judeus levantinos, sefaradim, chegaram em seguida e foram morar em uma extensão do gueto
veneziano concedida em 1541. Tinham posses que
lhes permitiram construir no Ghetto Vecchio duas
sinagogas: a Scuola Grande Spagnola e a Scuola Levantina, com fachada grandiosa que reflete a época
de estabilidade vivida pelos judeus venezianos no
século XVII. Napoleão abriu os portões do gueto em
1797, reconhecendo a igualdade de direitos para os
judeus. Assim, as famílias deixaram os cortiços para
morar em casas mais espaçosas na cidade.
Veneza foi um importante centro cabalista, onde viveu o famoso Moses Hayyim Luzzatto. Foi lá também

BCNews_junho52.indd 9

que ocorreu a primeira impressão de
duas grandes obras: Mishnê Tora, de
Rambam e o Shulchan Aruch.
Antes da Segunda Guerra Mundial viviam cerca de 1.300 judeus em Veneza, dos quais 289 foram deportados
pelos nazistas e somente sete retornaram.
O Museu Judaico é responsável pela
manutenção de três das cinco sinagogas do gueto.
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Celebração da chegada de um novo Sefer Torá na comunidade

CHABAD EM VENEZA
A comunidade judaica de Veneza conta hoje com 450 residentes locais. Orgulhosa, mas dispersa.
Por duas décadas os shluchim Chabad, Rabino Ramy Banin e sua esposa Shachar, têm recebido judeus do mundo
todo em sua sede, principalmente no verão. São brindados
com bebidas refrescantes e convite para participarem dos
serviços de Cabalat Shabat ao ar livre, junto ao canal que
cerca o gueto. “Nos últimos 25 anos, além de estarmos
aqui para atendermos os turistas, queremos aumentar o
número dos residentes que rezam e estudam conosco,
participam dos programas de férias e chaguim e colocam
seus filhos em nossa Hebrew School. Atuamos nos campi
ajudando estudantes israelenses e
de outras nacionalidades a se sentirem
acolhidos, não só
em Veneza, mas
também universidades de outras ciPurim no Beit Chabad de
Veneza

10

dades ao redor. Tornamo-nos para eles um ‘lar longe do
lar’ e estendemos nossa ajuda a Veneto, comunidades de
Padova, Verona, Treviso etc.” De segunda a sexta os bachurim, estudantes da yeshivá local incentivam judeus a
colocarem tefilin pela primeira vez. Viajam por toda Itália
distribuindo kits para as festas, promovendo atividades
como estudo e farbrengens. Milhares de refeições casher
são preparadas pelo restaurante Gam Gam, localizado na
entrada principal do gueto, com serviço de encomendas
e entrega em hotéis, onde todas as refeições que não são
consumidas no local recebem um duplo invólucro para
poderem ser aquecidas em qualquer forno.
Neste ano, para Pêssach, o Gam Gam preparou os sedarim
que incluiram 250 quilos de matsá shmurá. O seder coletivo e interativo contou com a participação de centenas de
pessoas do mundo todo. Em Chol HaMoed, refeições de
Pêssach, para alivio dos turistas, podem ser consumidas
no restaurante ou levadas em passeios e viagens. O gueto, que este ano comemora 500 anos de existência, permanece como âncora e referência dos judeus que visitam
essa belíssima cidade. Sentem-se acolhidos pelo Chabad
que fornece, além de sua infraestrutura, calor e conforto
para se sentirem “veramente” em casa.

BC NEWS
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B”H

Perspectives on Disability, Social
Responsibility, and Belonging

A NEW FOUR-SESSION
COURSE FROM THE ROHR
JEWISH LEARNING INSTITUTE
A powerful new course exploring
the limits of our own perception, the
inherent dignity of humanity, social
responsibility, and the importance
of ethical practice.Toward Inclusion
examines ancient texts alongside
modern scientific studies to discover
how to pay attention to the humanity
in all people, no matter their ability
(or disability), and how to integrate
this perception to influence our daily
interactions with others.

BCNews_junho52.indd 11

Inclusion as a movement advocates
for the opportunity for all people to
fully participate in society.
TOWARD INCLUSION is predicated
on the understanding that real and
enduring societal change is achieved
by transforming individual minds
and hearts.
If you are a company or an
organization looking to educate
your volunteers or employees, or a
therapist or psychologist or anyone
else who wants to be part of this
initiative, please contact
Rabino Avraham 3087-0325
or Sarah Steinmetz 98315-8770
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artigo

Por Rabino Simon Jacobson

VOCÊ ACREDITA EM
MILAGRES?

A

s pessoas com frequência falam sobre milagres. Há
os que creem firmemente que eles acontecem, e
há céticos que não acreditam. Mas antes de discutirmos o tema, não seria interessante definir o significado
de um milagre?
Muitos associam um milagre a um evento sobrenatural –
uma suspensão da ordem natural das coisas. A abertura do
mar é um exemplo típico. Imagine se o Atlântico ou o Pacífico de repente se abrissem em dois, deixando no meio
um caminho para as pessoas atravessarem. Ou pense no
sol parando no céu durante várias horas. Esses são eventos
paranormais que desafiam as leis da natureza e são impossíveis de explicar cientificamente.
Mas é essa a verdadeira definição de milagre?
O Baal Shem Tov afirma que a diferença entre um milagre
e um evento natural é somente a frequência. “Um milagre
é um evento inusitado, uma coisa nova que acontece pela
primeira vez na natureza. Mas depois que passa a se repetir, também se torna natureza”.
Nossas personalidades instáveis então consideram essa
ocorrência “natural” comum e monótona e continuamos
procurando uma novidade, qualquer coisa que pareça diferente e nos deixe empolgados.
Verdade seja dita, não entendemos realmente as “leis” da
natureza. Elas funcionam segundo um projeto que aceitamos como normal. Embora isso torne a vida mais previsível, não necessariamente a deixa mais compreensível.
Quando sabemos, por exemplo, que o sol surgirá amanhã
cedo, temos uma sensação de ordem e controle; mas ainda não temos ideia sobre por que isso ocorre. Nós não consideramos esse evento fora do comum, embora seja um
milagre que se repete sem parar.
Essa é uma característica humana – ficamos tão acostumados a algo que, não importa quão extraordinário possa ser,
nós o aceitamos como normal. Existe milagre maior que a
vida em si mesma? Os milagres estão todos ao nosso redor. Eles abundam em toda parte. Apenas temos de fazer
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uma pausa e apreciá-los.
Um milagre é ver o extraordinário no ordinário, e o sobrenatural no natural. Ao reconhecer que não importa quantas
vezes um milagre se repete, ele não enfraquece (mesmo
que nosso interesse o faça).

O SUPREMO MILAGRE É NOSSA PRÓPRIA
EXISTÊNCIA
Como estamos tão envolvidos pela luta diária para sobreviver, tendemos a ignorar fatos tão simples. O próprio ruído
da vida abafa o som subjacente daquilo que deveria ser real
para nós. Não é que não acreditemos em milagres; simplesmente deixamos de reservar um tempo para apreciá-los. Ver um milagre significa valorizar o incomum dentro
do comum. Quando somos capazes de reconhecer isso,
ocorrências sobrenaturais não são tão significativas. Nossa
fé não depende desses milagres, pois temos um relacionamento maduro com uma realidade que é mais elevada
que nós mesmos, e percebemos que o supremo milagre é
nossa própria existência.
Contemplemos o equilíbrio dentro de qualquer família do
reino animal, vegetal ou mineral, para não mencionar a
beleza do corpo humano ou a elegância do sistema solar.
O milagre da natureza não está em eventos que ocorrem
uma vez na vida, mas sim na regularidade incansável.
Enquanto toda criação feita pelo homem é efêmera, a natureza é ilimitada, permanente e inexplicável – em uma
palavra, miraculosa.
Sim, podemos explicar muitos eventos, até os “miraculosos”. Porém, mais uma vez, uma boa mente pode explicar
qualquer coisa. Assim como temos uma escolha em tudo
que fazemos, podemos usar a mente para procurar os milagres da vida ou para negá-los.
Ao olharmos sinceramente para nossa vida, reconhecemos
os milagres dentro da natureza e o milagre da natureza em
si. Constatamos a Divina providência e valorizamos os milagres da vida.
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Existe milagre maior que a vida em si mesma? Veja a respiração humana: uma
pessoa que chegue aos 80 anos terá tido 700 milhões de respirações durante
a vida! Não é um milagre que possamos inalar e exalar centenas de milhões de
vezes no decorrer da vida, sem falhar?

E, finalmente, vamos entender que o mundo está passando
por milagres dentro de milagres, uma revolução que vem
de dentro. Está na hora de reconhecermos que o mundo
está caminhando para a redenção – e que é nossa escolha
ser parte dela.
Quando observamos o mundo ao nosso redor, o que deveríamos estar procurando? Quando buscamos um relacionamento amoroso, como asseguramos que estamos
olhando para as coisas importantes que têm valor, e não
para exterioridades superficiais? E como atingimos essa
perspectiva quando somos inundados com o interminável
fluxo de informação que assalta nossos sentidos, diminuindo e distorcendo nossas prioridades?
Quando olhamos para qualquer objeto, o que enxergamos? Primeiramente notamos seus aspectos físicos – formato, cor, tamanho e posição. Podemos também ver suas
funções e os benefícios. Com maior concentração, discernimos elementos sutis que podem não ser notados ostensivamente. Com um estudo mais detalhado observamos sua
composição molecular, sua formação biológica e química.
Indo ainda mais além, descobrimos sua estrutura atômica,
que por sua vez é formada de partículas subatômicas.
Ver o milagre Divino é ver a Essência de toda a realidade e
reconhecer que ela está além da realidade. “Ele é o espaço
do universo, mas o universo não é o Seu espaço”. Em algu-

mas maneiras isso significa ver a floresta olhando das árvores; as raízes a partir dos sintomas; as causas pelos efeitos.
Mas para conseguir abrir nossos olhos e ver o milagre – as
forças interiores que moldam nossas realidades exteriores
– duas coisas importantes são necessárias:
1. Devemos deixar nossas zonas de conforto e embarcar em
uma jornada fora das nossas inclinações subjetivas rumo à
transcendência. Devemos viajar para longe das nossas próprias armadilhas subjetivas e remover as pressões imediatas que nos impedem de ver o que está por dentro. Isso
inclui controlar o fluxo de imagens, sons, sabores, toques
e odores que entram no nosso ser e embaralham a vida.
2. Devemos dedicar nossas vidas e transmitir esse legado aos nossos filhos e às gerações vindouras – para nos
concentrarmos não nos meios, mas nos fins: olhar além
das distrações sedutoras da vida superficial e ver o que
está por dentro; procurar a essência das coisas, em vez
de reagir aos sintomas. Buscar o propósito da existência e
transformá-lo na força impulsora das nossas decisões, em
vez de permitir que nossas necessidades e preocupações
existenciais determinem o curso da nossa vida. Precisamos
nos concentrar nas forças interiores e no propósito de tudo,
assegurando que os meios que o dirigem não sejam confundidos com a meta final. Com frequência nos vemos tão
consumidos pelas ferramentas – ganhar o sustento, comBC NEWS
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Marilyn Barbone / Dreamstime

artigo

Vamos nos comprometer
a não considerar nossas
vidas e nossos dons como
algo garantido. Vamos enxergar o milagre da vida –
o milagre a cada vez que
respiramos, a cada passo
que damos, em todo grão
de areia e em toda fibra da
existência.
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preparar – que não sobra tempo, energia
e espaço para o objetivo de todas essas
ferramentas.
Esse compromisso com a meta mais
elevada, em oposição aos meios, manifesta-se em uma vida dirigida pela virtude e altruísmo, e não em gratificação instantânea e nas necessidades imediatas.
Assim que demonstramos compromisso com essa abordagem, novas portas irão se abrir. E então começaremos a ver o
extraordinário no ordinário. Cada detalhe da vida começa a irromper com enorme
energia. Uma nova perspectiva milagrosa surge, ensinando-nos a unir o visível e o
invisível, o sensorial e o supra-sensorial – como usar os sentidos para atingir além
dos sentidos e experimentar novas dimensões.
Toda situação, então, se torna uma oportunidade para gerar uma força inovadora
para ajudar outros e melhorar o mundo – direcionando todo detalhe da sua vida para
o sublime, revelando o propósito Divino em tudo, cumprindo o próprio objetivo da
existência.
Os milagres estão à nossa volta; precisamos abrir nossos olhos para vê-los.
Em uma audiência do Rebe com um grupo de estudantes, um deles perguntou-lhe
se ele podia realizar milagres.
“O mundo físico, natural”, explicou ele, “não é uma entidade separada do mundo
espiritual mais elevado – mas sim, evoluiu a partir dele. E assim, quando alguém se
conecta com o mundo espiritual, com D’us, pode afetar coisas neste mundo físico
de uma maneira que não pode ser prevista. Toda pessoa tem a escolha, se vai ou
não se conectar com o mundo espiritual. Devemos fazer a escolha certa e usar toda
a nossa força para viver virtuosamente, para introduzir harmonia a todos que encontramos, encorajar os outros a aumentarem a bondade e derrotar o mal – na verdade,
a fazer do mundo um local melhor”, disse o Rebe. “Portanto, na essência, ao inspirar
estudantes como vocês a saírem ao mundo e realizar boas obras, sim, nós podemos
realizar milagres”, concluiu.
Vamos nos comprometer a não considerar nossas vidas e nossos dons como algo
garantido. Vamos enxergar o milagre da vida – o milagre a cada vez que respiramos,
a cada passo que damos, em todo grão de areia e em toda fibra da existência.
Sejamos humildes e agradecidos perante o milagre das nossas vidas.
E quando fazemos isso, abrimos novos canais que fluem com energias milagrosas
ainda mais abundantes, abençoando-nos com grande sucesso, boa saúde, felicidade e nachas para nós mesmos e nossas famílias.
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shavuot

Por Rabino Adin Steinsaltz

MIRIAM, A IRMÃ MAIS VELHA
O Talmud declara que foi no sexto dia de Sivan (este mês), que mais tarde
seria conhecido como Shavuot, que o pequeno Moshê, com três meses, foi
colocado no Nilo. Conheça um pouco sobre o significado de Miriam esperando e observando Moshê, e como isso tem relação com o nosso tempo

O

Êxodo do Egito foi dirigido pelos três filhos de
Amram: Moshê, Aaron e Miriam. Diferentes como
eram em caráter e personalidade, os três deixaram
sua marca no decorrer da história judaica.
Miriam e Aaron eram profetas. Ela foi a profetisa das mulheres de Israel após a travessia do Mar Vermelho. Após a
canção que Moshê cantou com Israel, Miriam organizou as
mulheres em resposta, com “pandeiros e danças” (Shemot
15:20). Miriam era não somente a irmã de Moshê e Aaron,
como também uma líder. Cada um desses três redentores
contribuiu com algo especial na jornada a Canaan: o maná
é creditado a Moshê, as nuvens de glória, a Aaron, e o poço
de água, que vagava com eles nas viagens pelo deserto, a
Miriam. Os sábios descrevem o poço de Miriam como uma
fonte milagrosa que de repente surge como uma fonte de
cura e então desaparece. O Talmud afirma que ele pode
ser visto no Mar da Galileia das alturas do Monte Carmel.
Além do papel de Miriam como profetisa, ela era a irmã
mais velha, encarregada dos mais novos.
O Talmud relata que Miriam tinha profetizado aos pais que
eles teriam um filho que seria o redentor de Israel. Ela ficou por perto (Shemot 2:4) para ver qual destino seria o do
bebê Moshê, e esperou para verificar sua própria profecia.
Miriam se sentia responsável por Moshê não apenas como
irmã mais velha, mas no papel mais importante, como
mensageira de sua chegada.
Esse papel de precursor da redenção é um tema repetido.
A tradição afirma que o Profeta Eliahu seria o precursor de
Mashiach e o identifica como Pinchás, o Sacerdote. Eliahu

é o precursor deß Mashiach; e os filhos de Amram são,
cada qual à sua maneira, redentores e precursores do supremo redentor.
Esse reconhecimento em Shemot do papel especial das
mulheres em inspirar os homens aparece em diversos lugares no Midrash. Como as mulheres não participaram no
pecado do Bezerro de Ouro, foi-lhes designado seu próprio festival, Rosh Chodesh (a lua nova), quando elas se
abstêm de trabalho, pelo menos de alguns trabalhos.
Miriam é a primeira precursora da redenção, devido ao
seu papel em proteger Moshê no cesto. Não apenas ela
o resguardou fisicamente do perigo, mas também “ficou
por perto para ver o que lhe seria feito” (Shemot 2:4) para
assegurar o cumprimento da visão. A Redenção é geralmente um processo turbulento, com frequência difícil e
precário.
Para que um indivíduo ou nação seja redimido, a base deve
ser estabelecida. A redenção não tem importância para
aquele que não está preparado para ela. Para ser redimido
do Egito, o povo de Israel teve de passar por vários estados de preparação espiritual para se tornarem dispostos a
partir.
Uma estrutura de expectativa deve assegurar que a futura
grandeza seria aceita. Miriam garantiu que o redentor não
se perdesse. Moshê seria criado na casa do rei, porém permaneceu ligado ao seu povo e ao seu nascimento.
Isso simboliza o papel de Miriam como irmã mais velha,
não apenas de Moshê e Aaron mas da nação inteira. Ela tornou a redenção possível. Sua tarefa era jamais se afastar da
sua visão, reconhecer o que deve ser protegido e preservado e agir de acordo com isso. Miriam
é a “irmã mais velha” que vigia, se preocupa e prepara para o futuro, uma parte
essencial do processo da redenção.
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shavuot

O LIVRO DE RUTH
Ruth foi uma princesa moabita de caráter muito distinto. Ela estava insatisfeita com a idolatria de seu povo, e quando surgiu a
oportunidade, ela abriu mão dos privilégios da realeza e aceitou
uma vida de pobreza entre as pessoas que admirava.

R

egistrado pelo Profeta Samuel, o Livro de Ruth é
uma leitura adequada para Shavuot por dois motivos: primeiramente porque Shavuot é a festa da
colheita, e essa obra nos dá uma imagem da colheita e de
como os pobres eram tratados com simpatia e amor. Em
segundo lugar, porque Shavuot é o dia do nascimento e
também o yahrtzeit do Rei David, e no Livro de Ruth nos
é ensinada a origem da Casa de David, pois o Rei David foi
um bisneto de Ruth e Boaz.
Mas talvez o principal motivo para lermos o Livro de Ruth
nessa festa seja porque Shavuot também é conhecido como o “Tempo da Outorga da Nossa Lei”, e temos
um quadro do perfeito Guer Zedek, (prosélito). Pois estávamos todos mais ou menos naquela categoria antes
da Outorga da Torá, e quando a recebemos, nós, assim
como o Guer Zedek, prometemos aceitá-la e cumprir
suas 613 mitsvot.
Ruth foi uma princesa moabita muito distinta. Ela estava
insatisfeita com a idolatria de seu povo, e quando surgiu a
oportunidade, abriu mão dos privilégios da realeza e aceitou uma vida de pobreza entre as pessoas que admirava.
Tudo aconteceu nos dias em que os juízes governavam
Israel. Os filhos de Israel tinham se tornado relapsos em
sua observância da Torá, atraindo o castigo de D’us. Passou a reinar uma grande escassez na Terra de Israel.
Havia um rico mercador em Judá chamado Elimelech. Ele
não conhecia a fome e a pobreza, e pensava que podia
escapar delas mudando-se para outro local. Então levou
sua esposa Naomi e seus dois filhos para viver em Moab.
Ruth tornou-se amiga dessa família judaica e passou a admirar suas leis e costumes. Assim, quando um dos filhos
a pediu em casamento, ela aceitou sem sentir qualquer
angústia por abandonar a vida de luxo e o título real. Tudo
que ela via era a falta de compaixão de seu povo, e a dife-
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rença dos judeus a quem ela havia se apegado.
Elimelech e seus dois filhos morreram, e Naomi, agora
uma viúva pobre, não sabia o que fazer. Ela disse a Ruth e
à sua outra nora Orpah:
“Minhas filhas, decidi retornar à minha cidade, Beth-Lechem. As coisas podem não estar muito boas ali, e não há
motivos para você sofrerem também. Voltem para a casa
de seus pais. Seus maridos estão mortos, e se vocês ficarem, talvez possam encontrar quem se case com vocês”.
Orpah ficou triste, beijou a sogra, e despediu-se dela. Mas
Ruth se apegou a Naomi e implorou que a permitisse ir
junto, dizendo:
“Onde quer que você vá, eu irei; e onde se alojar, eu me
alojarei; seu povo será meu povo, e seu D’us o meu D’us;
onde morreres eu morrerei, e ali serei enterrada; o Senhor faz isso para mim, e de qualquer maneira a morte se
afastará de você e de mim”.
Naomi alertou-a sobre as dificuldades enfrentadas pelos
judeus o tempo todo, porém Ruth estava determinada a
seguir sua sogra, e apegar-se à fé de sua escolha.
Era época da colheita quando Ruth e Naomi chegaram à
terra de Judá. Estavam cansadas da viagem, e Ruth disse
a Naomi que descansasse enquanto ela iria aos campos
de Beth-Lechem para ver o que poderia encontrar para
sustentá-las.
Ruth entrou num campo onde os homens estavam ocupados cortando trigo, uns o amarravam em feixes, enquanto outros estavam empilhando em vagões a fim de
transportá-los para longe.
Um tanto hesitante, Ruth entrou no campo e sentou-se
para descansar e ver quanta sorte poderia ter ali.
De repente ficou animada ao ouvir uma voz bondosa e
gentil: “D’us esteja com você, estranha! Venha até o campo! Colha algumas espigas de milho e satisfaça sua fome!”
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Ruth e Naomi, por Judith Mehr, 1992

Era Boaz, o proprietário do campo, que falou com Ruth.
Ela agradeceu e apanhou algumas espigas de milho. Estava indo embora, quando a mesma voz pediu-lhe para
ficar e colher Peá.
“O que é Peá?”, perguntou Ruth.
Nossa Torá nos diz que quando o dono de um campo tem
seu grão colhido, ele não deve cortar os cantos do campo,
mas deixá-los para os necessitados”, respondeu Boaz.
Então ela colheu o milho do canto do campo, e mais uma
vez preparou-se para ir embora.
“Você ainda não precisa ir”, insistiu Boaz. “Por que não fica
e se beneficia de Leket?”
“O que significa Leket?”, perguntou Ruth.
“Segundo a nossa lei, se um colhedor deixa de cortar algum grão ele não pode voltar para recolhê-lo; este deve
ser deixado para os pobres e os estranhos,” explicou Boaz.
Ruth nada disse, mas não viu motivos para recusar-se a tirar
vantagem das leis da Torá. Quando ela recolheu um cesto
repleto, foi até Boaz, agradeceu e preparou-se para partir.
“Você não precisa ir agora”, disse Boaz. “Ainda há Shikchá
que você pode pegar”.
“A Torá é ilimitada em seus cuidados aos menos afortunados”, disse Ruth. “Diga-me, o que é Shikchá?”

“Quando o dono de um campo está pegando sua carga
de grão para os celeiros, é possível que tenha esquecido
alguns feixes no campo. A Torá o proíbe de voltar e juntá-los; ele deve deixar esses feixes esquecidos para os pobres, as viúvas, os órfãos e os estranhos”.
Ruth estava feliz com sua boa sorte. Tinha juntado quase
mais do que podia carregar. Ela e Naomi agora estavam
com provisões para algum tempo. Agradeceu novamente
a Boaz, que a fez prometer que voltaria. Então Boaz fez
algumas perguntas sobre a estranha que tinha tomado
seu coração, e descobriu que ela era a nora viúva de Naomi. Ruth estava empolgada quando correu até sua sogra
e relatou o ocorrido. Naomi ficou feliz por Ruth, e assim,
quando Boaz pediu Ruth em casamento, Naomi disse-lhe
para que aceitasse.
Agora Ruth estava recompensada com riqueza e felicidade. Ela e Boaz foram abençoados com filhos que se tornaram famosos na história. Viveram o suficiente para ver seu
bisneto David, que se tornou o ungido do Eterno e amado
rei de todo o povo judeu.
Pois Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Obed que se
tornou pai de Jesse. E David, como todos sabem, era o
filho mais novo de Jesse.
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

Kit Festa
Todas as crianças que passam no Projeto Felicidade e que moram em um perímetro de até 100 km da sede recebem a visita das voluntárias na semana de seu aniversário. Muitos pais
preferem não contar isso a seus
filhos, e a surpresa é enorme.
As crianças que já sabem, esperam com ansiedade e convidam
parentes e amigos para festejarem juntos.
O kit de presentes é motivo de
muita alegria e sorrisos, pois contém brinquedos, roupas, bolo,
refrigerantes e descartáveis. A emoção contagia a todos, e as
lembranças da festa passam a ser o assunto preferido por um
bom tempo.

carta de uma mãe
Este depoimento foi escrito por Cleuzeni, mãe de Danilo, quando eles participaram da semana do Projeto Felicidade. Na época residiam em S. Paulo, pois o pequeno
estava em tratamento, aguardando a realização da cirurgia de retinoblastoma que o acometia.
Durante o tempo em que permaneceram na capital frequentaram a sede do Projeto, e Cleuzeni aproveitava
para aprender diferentes tipos
de artesanato, enquanto Danilo
brincava na companhia de outras
crianças. Passados alguns meses, na ocasião da alta, retornaram para Porto Velho, sua cidade
natal. Atualmente, visitam a sede
do Projeto Felicidade sempre
que a consulta de acompanhamento é marcada.
18
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Inclusão
Sã

Projeto Inclusão Social na Serra

Social

oL
oure
nço da Serra

www.inclusaonaserra.org.br

A ÁRVORE DA VIDA
Em continuidade ao projeto “Histórias Pessoais”, no
mês de maio 30 idosos compareceram ao sítio Felicidade para participar de uma atividade de arteterapia
aplicada ao público da terceira idade.
Foi entregue a cada um dos participantes uma árvore recortada em cartolina. Eles tinham a tarefa de colocar nela um pouco de sua história pessoal, por meio de desenhos, palavras e narrativas, utilizando materiais
como revistas, cola, lápis e canetas hidrográficas. Alguns deles estavam
emocionados por manusearem os lápis e as canetas pela primeira vez
em suas vidas.
Todos trabalharam com entusiasmo e o resultado foi surpreendente: a maioria compreendeu o objetivo da atividade e
expressou algumas de
suas lembranças na cartolina. A experiência foi
muito enriquecedora. O
grupo ficou mais unido,
e o pessoal despediu-se
com muita vontade de se
encontrar novamente.
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GASTRONOMIA PELO MUNDO

Por Dorothea Piratininga

MELKTERT

Esta sobremesa típica da África do Sul vai fazer sucesso em Shavuot, quando costumamos
consumir alimentos à base de leite
INGREDIENTES

PREPARO

Para a massa:
w 100 g de manteiga
w 1 gema
w 80 g de açúcar
w 250 g de farinha de trigo
w 50 ml de água
w 1 pitada de sal

Massa: bata a manteiga, a gema e o açúcar. Adicione o sal.
Acrescente a farinha e a água alternadamente e continue batendo até obter uma massa homogênea. Embrulhe-a em filme de
cozinha e leve à geladeira por uma hora. Abra a massa com um
rolo em uma superfície enfarinhada. Forre o fundo e as laterais
de uma assadeira redonda com essa massa. Faça alguns furos
nela com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC e asse
por cerca de trinta minutos ou até que a massa comece a dourar.

Para a cobertura:
w 1 l de leite integral
w 1 pau de canela
w 1 colher de sopa de manteiga
w 1/2 xícara de chá de amido de milho
w 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
w 1 xícara de chá de açúcar
w 1 colher de café de noz moscada ralada
w 3 gemas
w 1 colher de chá de essência de baunilha
w canela em pó para polvilhar
20

Cobertura: leve ao fogo 2/3 do leite com a manteiga, o pau de
canela e a noz moscada. Deixe derreter, mas sem ferver. Desligue o fogo. Em outra tigela, misture as gemas, a essência de
baunilha, 1/3 do leite, o açúcar, a farinha e o amido de milho.
Bata até obter um creme liso. Passe-o para a panela com leite,
misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, para não
empelotar. Quando o creme engrossar a ponto de soltar do
fundo da panela, tire do fogo e continue mexendo até amornar.
Retire o pau de canela e despeje o creme sobre a massa.
Polvilhe com canela em pó.
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Qual a origem de sua família e qual tipo de educação
judaica lhe foi transmitida?
Meu pai, Dr. Jonas Vaidergorn, era de Hotyn, na Bessarábia, assim como o pai de minha mãe. O avô materno dela
era de Shklov, uma das primeiras cidades onde se imprimiu o livro Tanya. Minha família, embora não ortodoxa,
era tradicional, e foi essa a herança que recebi. Meu pai
foi por 35 anos conselheiro e diretor do clube A Hebraica, do qual meu avô materno Isaac Gelman foi um dos
dez fundadores e meu avô paterno era fundador e Gabai
do Shil de Pinheiros. Minha mãe trabalhou muitos anos
na Magbit, e o irmão de minha avó, Samuel Bak, era presidente do Macabi. Minha esposa, também médica, participa do Projeto Lev e atende voluntariamente no consultório oftalmológico do Ten Yad. Nesse sentido, eu, por
não fazer trabalho comunitário, posso ser considerado a
ovelha negra.
Onde você estudou e qual a sua atuação profissional?
Estudei em colégios não judaicos e fiz a Faculdade de
Medicina da USP (Pinheiros), com residência e pós-graduação em oftalmologia e, dentro dela, especializei-me
em glaucoma.
Desde quando sua família está ligada ao Beit Chabad
Central e como ocorreu este vínculo?
Meu pai conhecia bem o rabino Alpern desde os tempos
do colégio Beit Chinuch, mas a família começou a frequentar esta sinagoga há aproximadamente onze anos.
Quando meus pais começaram a vir aqui, para não deixá-los vir sozinhos, passei a acompanhá-los, e foi uma das
melhores coisas que fiz (a outra foi casar-me com minha
esposa Rachel).
Que mudanças ou acréscimos a convivência com a
entidade trouxe à sua vida e à de seus familiares?
Posso dividir a vida entre antes e depois do Chabad.
Considero os shiurim como o oxigênio do Judaísmo (interessante que quando eu ainda não convivia com eles,

DR. PAULO VAIDERGORN

7perguntas
o rabino David Gorenstein convidou-me para frequentar
seu shiur. Eu não tinha muito interesse em ir, mas, por
acanhamento, respondi que sim. Vim e gostei muito). É
grande a nossa sorte de termos a família Alpern e tantos
rabinos tão competentes e dedicados. Tremo só de pensar o que teria sido de nós se o Rebe não tivesse tido a
clarividência de nos enviar o rabino Shabsi.
Você poderia relatar um fato marcante nesses anos
no Beit Chabad?
O que impressiona é que o “espírito” do Chabad significa
que cada um do nosso povo é bem-vindo, importante e
tratado como VIP. Isso faz toda a diferença, e creio ser
uma das chaves de seu sucesso. Além disso, com tantas
atividades, os frequentadores são estimulados a participar e assim crescer. Veja só, o Chabad não fica passivo,
esperando as pessoas, mas vai ativamente atrás delas,
buscando-as onde estiverem, até nos lugares mais remotos.
Como você concilia sua vida profissional com a comunitária?
Não há nenhum conflito e, como dizia meu pai, ”tempo
se arranja para tudo”.
O que mais aprecia como membro participante do
Beit Chabad Central?
Não tenho palavras para descrever o privilégio que considero conviver com as pessoas daqui, com as quais fiz
tantas amizades. Gostaria de terminar fazendo meus os
dizeres do Rebe, com votos de “mais e mais progresso”
ao Chabad e a toda Kehilá.
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Hospedes bem-vindos

T

rês viajantes chegaram à cidade numa sexta-feira. Foram informados
de que poderiam ficar na casa de Reuven Katz para o Shabat. Ele gostava de receber hóspedes.
Ele lhes deu as boas-vindas, dizendo: “Aqui está o quarto onde ficarão. Por
favor, sintam-se à vontade. E mais uma coisa: cobro 25 dólares de cada pessoa
que fica em minha casa para o Shabat. Por esse preço vocês podem comer e
beber o quanto desejarem”.
Os hóspedes ficaram um tanto surpresos. Depois que Reuven se afastou, o
primeiro reclamou: “Pensei que ficaríamos aqui como convidados. Ninguém
nos disse que teríamos de pagar”.
“Bem, sendo assim”, vamos aproveitar ao máximo, comer e beber o quanto
quisermos”, disse o segundo homem.
“E quero ter certeza de que meu dinheiro vai valer a pena”, afirmou o terceiro.
Naquela noite os três tiveram um jantar maravilhoso. Comeram à vontade, até
não poder mais, conversaram, cantaram e discutiram tópicos de Torá.
Depois do Shabat, eles foram pagar a Reuven pela estadia. “Foi um ótimo Shabat. Valeu o que você cobrou”, disse um deles.
“Eu certamente recebi pelo que paguei”, reconheceu o outro.
“Oh, não”, respondeu Reuven. “Não vou aceitar seu dinheiro. Vocês foram
meus convidados. Eu disse que iria cobrar apenas para que vocês se divertissem e comessem o quanto quisessem. Eu queria que se sentissem em sua
própria casa. Da próxima vez que vierem à cidade, por favor, venham para outra refeição de Shabat. E claro, será novamente por minha conta”.
Devemos fazer nossos convidados se sentirem bem. Hashem ficava muito alegre quando nosso patriarca, Avraham, recebia seus convidados de maneira plena e gentil.
Extraído do livro: “Bedtime Stories of Jewish Values”, Shmuel Blitz, Mesorah Publications

Ilustrações: Caio Borges

22

BC NEWS

BCNews_junho52.indd 22

5/19/16 12:29 PM

Palavras cruzadas

Soluções na página 27
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A PARASHÁ NA CABALÁ – JUNHO
4
junho

BECHUCOTAI
Quando você observa os mandamentos, isso amplia os canais para
receber as bênçãos de D’us, incluindo maior perspicácia e entendimento para lidar com os problemas e fazer os julgamentos corretos e
tomar as decisões certas.

BAMIDBAR

11
junho

Literalmente, o versículo declara: “O primogênito, Nadab e Abihu, Eleazar
e Ithamar”, sugerindo que ambos, Nadab e Abihu eram os primogênitos.
Isso alude à ideia de que Nadab e Abihu eram ambos reencarnações de
porções diferentes da alma de Cain, sendo este o primogênito de Adam.
Portanto, em um certo sentido, Nadab e Abihu eram os primogênitos, espiritualmente falando.
Mais tarde, a alma de Cain seria reencarnada em Jesse, pai do Rei David, e
atingiria sua tikun final (cura espiritual) do pecado de Adam.

18
junho

NASSÔ
O nazirita aqui mencionado está conectado com o sacerdote, que foi o foco da
passagem anterior. Tanto o nazirita quanto o sacerdote estão enraizados em
Chessed (bondade Divina), por isso ambos estão proibidos de beber vinho (veja
Levítico, 10:9), que está enraizado em Guevurá (severidade).
Da mesma forma, o nazirita não pode raspar o cabelo porque o constante brotar
do cabelo representa a contínua emanação da Chessed de D’us.

BEHAALOTECHÁ

25
junho

D’us fez o homem íntegro, mas ele procurou muitas explicações (Eclesiastes 7:29). O homem se confunde com frequência, buscando desnecessariamente respostas para coisas que deveriam ser aceitas como corretas e que na verdade não apresentam qualquer problema. Quanto mais
intelectual uma pessoa é, mais está inclinada a buscar “explicações” e,
consequentemente, tem maior probabilidade de ficar confuso.
24
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FALECIMENTO E CONSOLO

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

Por Rabino Shamai Ende

Quando uma pessoa perde um parente ou amigo próximo, é difícil consolá-lo dizendo que todo o mal
vem para o bem, pois afinal de contas, o falecido já não voltará. Como podemos, então, confortá-la?
Em primeiro lugar, só a presença amiga que vem transnas o seu contato físico. No entanto, quando fazemos
mitir consolo a um enlutado, mesmo sem falar uma úniuma boa ação em sua memória, ou dedicamos à sua alma
ca palavra, causa um efeito poderoso. Além disso, uma
uma obra benevolente, temos o dom de causar-lhe um
boa intenção tem o poder de uma ação. A boa vontade de
grande prazer, criamos um elo com ele.
amparar outrem, por si só já causa uma reação positiva
O luto demonstrado por alguém que partiu expressa um
que tem o poder de confortá-lo. Como dissemos antesentimento de amizade e compaixão positiva. Mas o pesar
riormente, o poder de um pensamento positivo é incalexcessivo não é ideal, pois o sofrimento exagerado revela
culável. É importante ter em mente que todo ser humano
que o importante era somente o prazer de sua presença
é composto de corpo e alma. A
e não a sua felicidade. SabenEnquanto
o
corpo
é
limitado
pelo
diferença entre uma pessoa viva
do que aquele que deixou este
e um finado é a alma. Os corpos
mundo está muito bem e que altempo, a alma é eterna. Quando
de ambos podem ser idênticos,
cançou a verdadeira paz de espíocorre um falecimento, a alma conmas em um deles falta a presenrito deve trazer conforto aos que
ça da alma.
ficam. Devemos nos lembrar dos
tinua a viver e mais intensamente
Cada alma que vem a este munbons momentos que repartido
que
antes,
pois
ela
já
não
está
do tem um prazo de vida delimos com aqueles que se foram,
mitado. Ninguém vive nem um
e agradecer a D’us por nos ter
mais limitada pelo corpo. A alma
segundo a mais ou a menos.
proporcionado sua convivência.
passa a habitar um mundo paralelo
Mesmo quem perece acidentalDessa forma teremos sempre
mais
elevado
e
harmonioso,
onde
mente, ou até mesmo quem é
sua memória relacionada com
assassinado, tem seu passamenuma verdadeira harmonia e paz
não existem as dificuldades que
to exatamente quando previsde espírito.
nos afligem neste andar material
to. Enquanto o corpo é limitado
A Cabalá nos ensina que da mespelo tempo, a alma é eterna.
ma forma que a vida física não é
Quando ocorre um falecimento, a alma continua a viver e
eterna, a morte também não é. O mundo físico limita os
mais intensamente do que antes, pois ela já não está mais
poderes espirituais da alma, sendo que para ele alcançar
limitada pelo corpo. A alma passa a habitar um mundo pao descanso eterno é necessária a desconexão com o corralelo mais elevado e harmonioso, onde não existem as
po no final da passagem pelo mundo material. No entandificuldades que nos afligem neste andar material. Apeto, na era pós messiânica, quando o mundo físico alcançar
sar de perdemos o contato físico de sua presença, a alma
sua elevação máxima, a alma se realizará até mesmo no
do ente querido continua a estar de nosso lado.
âmbito material, e a morte será totalmente abolida e viveAssim, entendemos que nunca perdemos alguém, aperemos para a eternidade. Que seja muito em breve.
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DOE SEU IMPOSTO

Agora você pode doar para o Beit Chabad Central sem doer nada no seu
bolso! Isso porque você pode destinar parte de seu Imposto de Renda
devido, e também seu ICMS, para os projetos sociais de nossa entidade.

É simples: acesse o site www.doarsemdoer.com.br e veja como fazer
Digite:

beitchabad.org.br
e encontre...
w

Serviços e projetos comunitários

w

Datas das festas judaicas

w

Como aﬁxar uma mezuzá

w

A existência da vida após a vida

w

Como fazer sua cozinha casher

w

Guia para turistas

w

Produtos casher para Pêssach

Entre milhares de outros artigos que
darão mais signiﬁcado para sua vida.
26

O portal do Beit Chabad Central
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NOSSAS ALEGRIAS
w Parabéns pelo nascimento de Mushka, filha
de Chaya e R. Menachem Mendel Raskin, em
Londres. Mazal tov também aos avós, R. Yossi
e Chani Alpern e R. Levi Yitschac e Bassia
Raskin, e bisavós R. Shabsi e Yael Alpern
w Mazal tov pelo Bar Mitsvá de Moshê Yaacov,
filho de R. David e Simcha Azulay

Solucao das
palavras cruzadas

w Parabéns pelo opshernish (corte de cabelo) de
Tsvi Haim, filho de R. Yasha e Tamara Dayan.
Mazal tov também aos avós Isaac e Ester
Dayan e Sissa e Michel Metzger
w Mazal tov pelo Bar Mitsvá de Phillip Singer
Janssen, filho de Debora e Andreas Janssen

ANIVERSÁRIOS*
JUNHO
Ilan Bauer Feldman
Dov Pomeroy
Arie Leib Brand
Shmuel Perman
André Rosenthal
Flávio Derdyk
Reuven Rubinsztain Talassi
Max Buchsenspaner
Ivo Koschland
Ariel Azulay
Daniel Yagodnik
Aaron Torres
Mendy Steinmetz
Felipe Zveibil Fisman
Dudi Admoni
Sérgio Kruglenski
Avrumi Brand
Sérgio Vaie
Yossef Catach
Dor Leon Attar

26 Iyar
27 Iyar
27 Iyar
27 Iyar
27 Iyar
29 Iyar
29 Iyar
1 Sivan
2 Sivan
2 Sivan
5 Sivan
5 Sivan
5 Sivan
6 Sivan
6 Sivan
7 Sivan
11 Sivan
11 Sivan
12 Sivan
12 Sivan

3 jun
4 jun
4 jun
4 jun
4 jun
6 jun
6 jun
7 jun
8 jun
8 jun
11 jun
11 jun
11 jun
12 jun
12 jun
13 jun
17 jun
17 jun
18 jun
18 jun

Eli Fichmann
Alan Louis
Alex Feuerwerker
Leon Illoz
Zalman Zajac
Moishe Begun
Jackson Essoudry
Mendi Alpern
Michel Sternfeld
Doron Sadka
Dudu Nigri
Joe Horovitz
Julio Raicher
David Mesnik
Miki Alpern
Guershi Alpern
Itzi Alpern
Shmuli Schildkraut
Mendi Elbaz
George Zausner
Nachman Stulman

12 Sivan
13 Sivan
13 Sivan
14 Sivan
14 Sivan
16 Sivan
18 Sivan
18 Sivan
19 Sivan
20 Sivan
22 Sivan
22 Sivan
22 Sivan
23 Sivan
23 Sivan
23 Sivan
23 Sivan
23 Sivan
23 Sivan
24 Sivan
24 Sivan

18 jun
19 jun
19 jun
20 jun
20 jun
22 jun
24 jun
24 jun
25 jun
26 jun
28 jun
28 jun
28 jun
29 jun
29 jun
29 jun
29 jun
29 jun
29 jun
30 jun
30 jun

*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br
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ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:
Chassidut
Crianças / Jovens
Farbrenguen
Histórias
Leis Judaicas

Identidade Judaica
Mística e Cabalá
Moral e Ética
Porção Semanal
Talmud

AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira
7:45 Daniel Eskinazi
Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *
7:45 Yakov Nurkin
Guemará *
9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
16:30 Dovber Nurkin
Código de leis *
18:05 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides

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)

AULAS SEMANAIS
DOMINGO
9:00 Shabsi Alpern
Café da manhã com debate de histórias comoventes *
9:30 Daniel Eskinazi
Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *
9:30 Yakov Nurkin
Guemará *
10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
17:40 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 *
18:05 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides *
19:00 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico
19:45 Yakov Nurkin
Tanya

SEGUNDA-FEIRA
9:45 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **
17:40 Eliahu Stiefelmann
Prédica entre as orações da tarde

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

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

avot ubanim
Venha estudar com seu filho aos domingos!
das 18h às 19h
28

18:30 David Lancry
CTeen para meninos
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *
19:30 Eliahu Stiefelmann
Judaísmo relevante (jovens)
20:15 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá *
20:30 Avraham Steinmetz
Força e Superação – em português ***
Banco Daycoval – até 20 de junho
21:00 Shamai Ende
Sabedoria do Rebe (residência de casais)

TERÇA-FEIRA
8:30

Yossi Alpern
Histórias do Talmud **
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9:20 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **

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

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

SEXTA-FEIRA

11:15 Dovber Nurkin
Salmos **

7:45

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

7:45 Elimelech Katz
Guemará /Shiur Klali *

12:30 Avraham Steinmetz
Lunch & Learn – Faria Lima
17:40 Daniel Eskinazi
Prédica entre as orações da tarde
18:30 Mariana Lancry
CTeen para meninas
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes **
19:15 Eliahu Stiefelmann
Tanya
20:30 Avraham Steinmetz
Força e Superação – em português ***
Banco Daycoval – até 21 de junho
20:30 Guershi A. Goldsztajn
Entoando melodias chassídicas *

QUARTA-FEIRA
15:00 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá *
15:45 / 17:00 / 18:30
David Lancry
Aulas individuais de Bar Mitsvá*
17:40 Dovber Nurkin
Prédica entre as orações da tarde
19:30 Yossi Alpern
Ein Yaacov
20:20 Dovber Nurkin
Análise geral da porção semanal
21:00 Shamai Ende
Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA
10:30 Avraham Steinmetz
Força e Superação – em português ***
Beit Chabad Central – até 23 de junho
17:00 David Lancry
Aula individual de Bar Mitsvá *
17:40 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

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

9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
17:40 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da tarde

SHABAT
8:45 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (principiantes) *
8:45 Shamai Ende
Discursos esotéricos em alto nível (avançado) *
11:00 Shabsi Alpern
Prédica entre as orações da manhã
13:15 Shamai Ende
Empolgação espiritual *
16:10 Shabsi Alpern
Ensinamentos sobre a porção semanal
17:10 Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
17:25 Shabsi Alpern
Pirkê Avot
17:25 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **
* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição

As aulas são gratuitas. Para participar, entre em contato
previamente com o responsável pelo curso.
Rab. Avraham Steinmetz: avraham@chabad.org.br
Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com
Rab. David Lancry: davelancry@gmail.com
Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com
Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com
Rab. Guershi A. Goldsztajn: guershiavi@msn.com
Rab. Shamai Ende: yeshivalubavitch@uol.com.br
Rab. Shabsi Alpern: rabino@chabad.org.br
Rab. Yacov Nurkin: jorge.nurkin@gmail.com
Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br
Mariana Lancry: malancry@gmail.com
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br
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O Rebe escreve sobre...
ANTISSEMITISMO
Saudações e Bênçãos:
Recebi sua carta e peço desculpas pela demora em responder. Você escreve que
considera difícil entender por que o povo judeu parece sentir tão fortemente que os
gentios não são bem-intencionados para com eles, especialmente porque você não
se sente assim a respeito dos judeus.
Gostaria de dizer, em primeiro lugar, que fico gratificado ao saber dos seus bons
sentimentos e espero que aproveite cada oportunidade para deixar que as pessoas
saibam como você se sente a respeito disso, para que possam imitá-lo.
Quanto à sua pergunta, que base, se é que existe alguma, pode haver para que os
judeus sintam suspeita – ou até se sintam amedrontados, sobre os sentimentos dos
gentios para com eles – certamente há uma explicação óbvia sobre isso devido àquilo que aconteceu em nosso tempo, e perante nossos próprios olhos, àqueles que
sobreviveram ao Holocausto na Europa e encontraram um porto seguro neste país.
Considerando que um terço do povo judeu foi cruelmente dizimado por uma nação gentia e seus colaboradores, enquanto o restante do mundo olhava (e às vezes
não como observadores indiferentes) – um tema doloroso demais para mergulhar
nele, especialmente nesta carta, tendo em vista seus sentimentos pessoais. Eu o
menciono apenas como resposta à sua pergunta – a explicação é bastante óbvia, e é
surpreendente que tenha desconcertado você. Além disso, vendo a atitude da grande maioria dos membros das Nações Unidas para com os remanescentes do povo
judeu, isso obviamente reforça a suspeita de que a atitude dos gentios – falando de
maneira geral, pois sempre há exceções – não mudou radicalmente.
Em contraste, é digno de nota que os judeus têm o dever de encorajar e ajudar todo
gentio a seguir os mandamentos Divinos, que foram dados a toda a humanidade, ou
seja, os chamados Sete Preceitos Dados aos Filhos de Noach, que são os padrões
mínimos de ética e moralidade universal, lei e ordem, sem os quais nenhuma sociedade humana pode sobreviver. Isso é esperado dos judeus independentemente da
atitude dos gentios para com os judeus. Da mesma forma, os judeus são ordenados
a praticar caridade e benevolência para com os gentios juntamente com os judeus.
Sem dúvida você também conhece as contribuições judaicas aos conceitos de liberdade e humanitarismo e outros. Até o lema das Nações Unidas, “Nação não levantará espada contra nação,” é um ideal divinamente inspirado a um profeta judeu para
os judeus e, por intermédio deles, para os gentios. Isso também, por acaso, reforça
o contraste entre o dito ideal exibido ali na parede com aquilo que está ocorrendo
entre as paredes. Novamente, não há necessidade de se demorar sobre isso, como
foi dito antes.
Com bênçãos,
Trecho da correspondência do Rebe
20 de Elul, 5735 (1975)
30
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AMEI!
FIQUEI TRISTE...

HAHAHA

UAU!

Por Rabino Uriel Vigler

E

sta semana entrei na minha conta do Facebook
e surpresa! Há um novo aplicativo. Até agora,
as únicas opções (além dos comentários) eram
“curtir” alguma coisa ou ignorá-la por completo. Mas
há situações que pedem mais do que isso.
Quando minha amiga teve um bebê, o botão “curtir” foi insuficiente. Eu não apenas gostei da notícia, eu amei!
E como responder a um elogio feito a um ente querido que faleceu? “Curtir” parece errado, porque eu
certamente não “gostei” da sua perda, mas também
não quero ignorar.
Assim, quando fiquei chocado ao ver qual candidato a presidente meu amigo apoia, não tive como expressar minha revolta.
Finalmente, o Facebook apresentou uma solução.
Agora os usuários podem escolher reagir a uma
postagem com “Amei”, “Gratidão”, “Hahaha”, “Uau”,
“Triste” ou “Grr”.
Como judeus, podemos aprender muito com isso. O
problema com “curtir” é que não contém emoção. É
muito seco. Precisamos de mais paixão que um “curtir” passivo.

Mark Zuckerberg revelou que até agora, “amei”
é o mais popular dos novos botões. As pessoas
não querem apenas “gostar” de algo, elas querem
“amar” aquilo.
Lemos diariamente na prece Shemá: “E amarás o
Eterno teu D’us...” O Judaísmo exige paixão e vibração. Não basta “gostar” de D’us, temos de amá-Lo.
Precisamos descobrir nossa paixão por cumprir mitsvot, ir à sinagoga, estudar Torá e colocar tefilin.
Precisamos nos sentir empolgados por ajudar nossos irmãos e irmãs menos afortunados. Precisamos
ansiar pelo Shabat, seu repouso e santidade. Precisamos encontrar aquele amor por D’us e Suas mitsvot e aplicá-lo à nossa vida.
Mas o que acontece quando não amamos a Ele? É
por isso que temos as outras opções: “Triste”, “Grr”
etc.
É melhor ficar furioso do que não sentir nada. Qualquer paixão, até mesmo a ira contra D’us é melhor
que a falta de emoção. Enquanto houver paixão e
sentimento, há um relacionamento. Sem um relacionamento, estamos com problemas.
Então, como está seu relacionamento com D’us?
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