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NOSSOS CICLOS
O nascer e o pôr do sol têm sido a característica de
como as coisas funcionam aqui desde o primeiro dia da
criação; num ciclo constante.
Há pessoas que enxergam as próprias vidas como um
simples processo linear, também conhecido como
“nascer, casar e desaparecer”.
Os judeus adotam um calendário baseado no ciclo lunar. Como nação, seguimos a lua à medida que lentamente se desvanece, até que “vai embora” e, então, no
nascimento da lua nova é celebrado Rosh Chodesh.
Segundo a Cabalá, o ciclo de descanso antes da produtividade é o motivo pelo qual precisamos de sono
todas as noites. O sono não é apenas para pessoas cansadas, é uma renovação da alma.
O Rebe explica: se não dormíssemos, não haveria amanhã. A vida seria um único dia, interminável.
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Todos os nossos pensamentos e ações seriam uma
continuação dos anteriores, sem novos começos em
nossa vida. Dormir significa que temos a capacidade
não apenas de melhorar, mas de libertar-nos das restrições de ontem e construir um amanhã renovado.
Essa é nossa primeira mitsvá: santificar o tempo. Rosh
Hashaná, o Ano Novo Judaico, é também Rosh Chodesh. Quando tocamos o shofar e começamos tudo de
novo, renovando nossos talentos e paixões espirituais.
As preces antes de dormir nos lembram de que o amanhã pode ser diferente de hoje. Podemos acordar a
cada manhã recomeçando nossa missão, revitalizando
nossos planos e reavendo nossos sonhos. Que possamos despertar a cada dia e superar nossas limitações.
Que todos sejamos inscritos e revitalizados no Livro da
Vida. Shaná tová!
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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.
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mensagem do Rabino

Voltando para casa
A viagem de negócios finalmente terminou. Foi bem-sucedida, mas estafante. Era do outro lado do país e você viajou muito. Houve atrasos, acomodações não muito boas, horários conflitantes, reuniões perdidas, e mais alguns
detalhes que deram errado no último instante.
Mas mesmo assim, tudo valeu a pena. Você fez contatos importantes e
ótimas vendas. Não fechou todos os negócios, mas conseguiu mudar um pouco
a cabeça de outra pessoa. Portanto, cada minuto da sua viagem foi proveitoso.
Mas você ficou longe da família por muito tempo. Tempo demais. Falou
com eles pelo telefone, mas claro que não é a mesma coisa. Você quer estar
com eles. Somente agora percebe o quanto sente a falta deles.
E então, acontece. Seu voo é atrasado. Mau tempo. Problemas no motor. Você fica parado, sem poder sair do aeroporto, sem poder chegar em casa.
Está cansado, frustrado e preocupado. Eles cancelarão o voo? Quando você vai
chegar em casa?
Finalmente vem o anúncio para embarcar, e seu alívio e alegria não têm
limites.
Nós, o povo judeu, estamos numa “viagem de negócios” há mais de dois
mil anos. Isso tem nos levado a muitos países e através de todos os mares.
Estamos “vendendo” Divindade, mudando a maneira pela qual o mundo vê a
si mesmo embora às vezes a mudança pareça imperceptível. Mas a bondade,
que brota da santidade da Torá, está crescendo, porque aonde quer que vamos,
revelamos a verdade da Torá e inculcamos o valor das mitsvot.
Claro que existem obstáculos, demoras, hostilidades, tempos difíceis.
Mas quando olhamos para as nossas realizações, a transformação do mundo
numa morada para D’us, sentimos que tudo valeu a pena.
Faz tanto tempo desde que estivemos em casa, vivendo em paz e segurança. Faz tanto tempo desde que estivemos em nosso lar Israel, um Israel sem
ameaças, inteiro, sem conflito interno. Faz tanto tempo desde que estivemos
em casa em Jerusalém, unidos, com o Templo Sagrado de pé, e todo o povo
sentindo a Divina Presença.
Estamos tão perto de Mashiach que qualquer adiamento, obstáculo ou
impedimento nos deixa cansados, frustrados e preocupados.
Não queremos esperar mais. Queremos ir para casa.

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

CABALAT SHABAT
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 18H*

w Paulo Aronson (Yahrtzeit da mãe Sheila bat Tema)

w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

w Família Lochpe Wittner (ofruf do Fábio)

w Todos são bem-vindos, independentemente de
afiliação, conhecimento ou nível de observância.

w Miriam Ossowiecki (Yahrtzeit da mãe Rivka bat

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Daisy Maltz(Yahrtzeit do pai Nachman ben Yehuda Leib)

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!

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

w Família Muller (Yahrtzeit do pai do Helcio, Yerachmiel
ben Avraham Itschak)

w Melany e Alfredo Torres (Yahrtzeit do pai da Melany,
Avraham Yossef ben Shlomo, e recuperação do Alfredo)

*13/10 às 18h05; 20/10 às 19h05; 27/10 às 19h10

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.

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

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 – 18h*

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 18h*
HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30

R

Kidush e Farbrenguen – 12h00
Aula da Parashá com explicações do Rebe
– 1 h antes do horário das velas **
Minchá seguida de Seudá Shlishit com
Pirkê Avot – 15 min antes do horário das
velas **
Aula da Parashá para senhoras – 15 min
antes do horário das velas **
Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos
* De 9 a 14 de outubro - 18h05
De 16 a 21 de ouburo - 19h05
De 23 a 28 de outubro - 19h10
De 30 a 31 de outubro - 19h15
** Veja o horário das velas no verso deste informativo
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Você também pode assistir à
série de vídeo Torá Viva Online
em www.chabad.org/626747
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atualidades

Rabino Uriel Vigler

POKEMON GO

T

odos nós já ouvimos falar sobre o jogo Pokemon
Go, que virou uma febre mundial. Foi baixado mais
de 10 milhões de vezes apenas na primeira semana!
O jogo é baseado na realidade aumentada, mas ao contrário de outros jogos que geralmente são apreciados por
sedentários, Pokemon Go exige que o jogador se mova,
explorando locais diferentes numa tentativa de encontrar
e capturar criaturas virtuais chamadas Pokemon. A caçada
começou!
Para mim, o jogo não tem nada de novo. Como judeus, temos jogado uma versão de Pokemon Go durante milhares
de anos.
Segundo a Cabalá, o mundo em que vivemos está “aumentado”. O que vemos não é o mundo real. Há uma realidade espiritual mais profunda, que somente será revelada
com a vinda de Mashiach.
Por exemplo, vemos um delicioso bife sobre um prato,
apenas esperando darmos uma mordida e apreciar. Mas
naquele bife há uma centelha de Divindade para “captarmos”. Como podemos fazer isso? Fazendo uma bênção
antes de comer, e então usando a energia que o bife nos
dá para fazer algo sagrado.
Da mesma forma, quando vemos uma nota de $100, o que
não enxergamos é a divindade oculta dentro daquela que
será “capturada” assim que doarmos 10% para caridade.
Da mesma forma que o Pokemon virtual está ao seu redor,
também estão essas centelhas Divinas. E assim como o
Pokemon Go exige
que o jogador visite
locais diferentes,
nosso trabalho é
encontrar e captar
essas
centelhas
Divinas onde quer
que estejam.
Pokemon Go aproxima as pessoas –
dirige as pessoas
para “Pokestops”
comunitários e faz

estranhos conversarem uns com os outros. Assim faz a Torá.
Nossos “Pokestops”
são as sinagogas, casas
de Chabad e centros
de estudo onde nos
reunimos para estudar
e melhorar a nós mesmos.
No Pokemon Go, os jogadores podem subir
de categoria e tornarse treinadores caçando
mais Pokemons. Nós também somos todos treinadores. O
Rebe ensinava: “Se você sabe um alef, ensine um alef”. É
nosso trabalho passar aos outros tudo que estudamos na
Torá, ou as mitsvot que sabemos, mesmo que não sejamos especialistas.
Pokemon Go continua a jogar enquanto sua bateria estiver funcionando. É constante. Da mesma forma, a partir do
momento em que a menina completa 12 anos e o menino
13, estamos no jogo, procurando centelhas Divinas para
capturar e elevar. E como o slogan do jogo, nossa meta é
“Pegar todos!”
O jogo somente termina quando o jogador “morre” e isso é
quando o cartão com o resultado é revelado. Quando morremos, e nossa alma retorna ao céu, finalmente poderemos ver quantas centelhas Divinas juntamos durante nossa vida. Enquanto estamos aqui, no mundo físico, nosso
trabalho é sair e acumular tantos pontos quanto possível.
Uma grande parte da empolgação do Pokemon é compartilhar com a mídia social. Algo para postar, partilhar e
comparar com os outros. Os jogadores tentam superar uns
aos outros.
Embora não estejamos competindo entre nós, postando
e compartilhando quando cumprimos uma mitsvá, talvez
possamos inspirar e motivar outros a divulgar a Torá, cumprindo mais mitsvot e ajudando uns aos outros. Trabalhando juntos, podemos apressar a vinda de Mashiach.
BC NEWS
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Fotos: Betina Hakim

aconteceu
30ª TARDE DAS
MULHERES
O Beit Chabad realizou o tradicional encontro “Tarde das Mulheres”, que este ano celebrou
30 anos ininterruptos.
A palestra do Rabino Shabsi Alpern, “Você pode ser feliz! Saiba
como”, teve início mencionando dois gigantes do judaísmo: o
Baal Shem Tov e o Alter Rebe, fundadores do chassidismo e da filosofia Chabad (autor do Tanya), respectivamente, ambos nascidos na data de Chai (18) Elul.
Um folheto contendo dezoito dicas de como ser
(mais) feliz foi distribuído a todas as participantes.
Desta vez o evento ocorreu na sede do Beit Chabad
Central, e lotou a sinagoga em um clima descrito
por muitas como mais agradável e aconchegante.
Após a palestra, seguida do toque do shofar, todas
se dirigiram ao salão do kidush para uma comovente
confraternização.
O brinde deste
ano, além do horário do acendimento das velas
e calendário de
bolso, incluiu o
tão
aguardado
“Manual de Bênçãos” em versão
renovada e ampliada (480 págs.)
na sua 7ª edição.

Sinagoga lotada para ouvir a palestra do R. Alpern. À esquerda, o tão esperado
toque do shofar

Sarah Steinmetz abre o evento e Yael Alpern declama o Tehilim do Rebe

Ser feliz está ao alcance de todos nós. Basta parar e pensar nas bênçãos e alegrias que recebemos.
Felicidade é feita de pequenas oportunidades que
estão em nossas mãos diariamente.
Principalmente, quando fazemos alguém feliz,
nossa alegria é incalculável.

Centenas de mulheres concentradas durante a descontraída palestra do Rabino, que foi seguida de confraternização no salão da sinagoga com
doces e salgados produzidos na própria cozinha do Beit Chabad Central
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3º MEGA CHALLAH BAKE
Sucesso total! O Terceiro Mega Challah Brasil
reuniu 2 mil mulheres no Salão Marc Chagall da
Hebraica: 1800 participantes e 200 voluntárias.
Todas seguiram juntas o passo a passo da receita da chalá orientadas por Pessy Gansburg. Antes disso, foram inspiradas com dança, música
e concentração na recitação do Salmo 100, que
fala do sacrifício de agradecimento e de servirmos D’us com alegria, reconhecendo Sua infinita bondade.
A inovação neste ano foi a parceria com a TxT Control, que se responsabilizou pelo sistema digital de venda de ingressos e de controle de aceso,
facilitando o fluxo e eliminando filas.
A cantora Aliza Nahum deu um show de animação levando o público a
dançar pelo salão. Um ponto alto do encontro foi o silêncio – quase impossível diante de tantas mulheres – obtido no momento em que Tuna
Anker recitou em nome de todas a brachá sobre a massa, e todas ficaram
concentradas em pedidos de saúde e felicidade.
No final, o resultado: muitas chalot criativas com várias opções de recheios, trançadas e redondas, item imprescindível na mesa de Rosh
Hashaná, confeccionado com amor e união de todas neste ano de Hak’hel.

BC NEWS
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reflexão

DIFERENTES, PORÉM JUNTOS

S

im, a intolerância ainda existe em 2016 e está bem
presente entre nós.
Não me refiro àquela que resulta de alguma ameaça ou perigo. Não a que surge da experiência negativa, mas
à intolerância que não admite que o diferente exista. Intolerância sem causa.
Rabi Shalom Dov Ber de Lubavitch (1860-1920) define
esse comportamento como a kelipá de Midyan, o ódio infundado, ativado pela incapacidade de tolerar o desigual.
A causa disso é egoísmo. Há pessoas tão importantes aos
próprios olhos que seu egoísmo domina todos aspectos de
suas vidas, não deixando espaço para ninguém mais; elas
veem a existência do outro como um menosprezo à sua e,
portanto, intolerável.
O Talmud (Tratado Shabat 30b-31a) declara: “Deve-se
sempre procurar ser humildade como Hilel”.
Para explicar essa declaração, o Talmud oferece uma história sobre um homem que apostou 400 zuz (explicar que
moeda é) afirmando que poderia fazer Hilel perder a calma
e ter um ataque de fúria. Numa tarde de sexta-feira, quando Hilel, o presidente da Suprema Corte (San’hedrin), pre-

8

parava-se para o Shabat, o homem passou em frente à sua
casa, gritando: “Há um Hilel aí? Há um Hilel aí?” Hilel vestiu
o casaco, saiu para cumprimentá-lo e perguntou: “Do que
você precisa, meu filho?”
“Tenho uma pergunta a fazer,” disse o homem. “Por que as
cabeças dos babilônicos são redondas?”
Reconhecendo que essa era uma dúvida pertinente, Hilel
explicou-lhe que as parteiras babilônicas não eram exímias
em seu trabalho.
O homem saiu e retornou com mais perguntas irrelevantes: “Por que os pés dos africanos são mais largos?” “Por
que os olhos dos tarmodianos são puxados?”
A cada vez que o homem retornava, Hilel interrompia seus
afazeres, vestia seu manto, saía e respondia-lhe com grande respeito. À certa altura, Hilel diz: “Fique à vontade para
indagar sobre o que desejar”.
Finalmente, quando o homem percebeu que não havia
como fazer Hilel perder a paciência, declarou: “Que não
haja muitos como você em Israel”.
“Por quê?” perguntou Hilel.
“Por sua causa eu perdi 400 zuz!” respondeu o homem.

BC NEWS
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Por Rabino Yossi Alpern

Às vezes, quando a opinião divergente mina
as verdades morais transmitidas na Torá,
não devemos aceitá-la como legítima, mas
valorizar e entender as convicções do outro
e não o demonizar apenas por sua posição
diferente

Hilel disse: “É muito melhor você perder 400 zuz, e ainda
mais 400 zuz, do que Hilel perder a paciência”.
Qual era o segredo por trás da paciência e tolerância de Hilel? Ele não era ingênuo, nem um rabino fraco com medo
de confrontação. Ele foi um dos maiores líderes e eruditos
da sua época. Entendia algo sobre a condição humana que
muitos de nós não conseguem compreender.
Algumas pessoas têm dificuldade para lidar com opiniões
que diferem das suas. Quando são confrontadas com uma
perspectiva oposta à sua, podem desintegrar-se emocionalmente. Elas se entregam à raiva e se sentem forçadas a
deslegitimar seu oponente.
Outros, porém, são muito melhores para lidar com convicções diversas das suas. Eles podem professar ideais com
os quais estão comprometidos, mas, apesar disso, ouvem
e refletem sobre o diferente sem sucumbir à ira ou ao ressentimento.
Qual a razão para essas reações avessas à oposição? Rabi
Shneur Zalman de Liadi, fundador da escola Chabad de
Psicologia e Misticismo (1745-1812), sugere que essa seja
uma questão de espaçamento. Alguns cérebros carecem
de “espaço” para permitir que perspectivas diferentes residam ali dentro juntas. Quando uma opinião contrária chega
à cabeça dessas pessoas, elas temem que esta vá substituir
e superar sua própria identidade. A mente delas não pode
conter duas noções diversas simultaneamente.
Outros cérebros, diz Rabi Shneur Zalman, possuem mais
espaço e assim podem conter perspectivas contraditórias.
Os donos dessas cabeças podem defender sua opinião ferozmente, mas não têm problema em sintonizar-se com
uma opinião diferente da sua sem assassinar o caráter de
seu adversário. Eles valorizam a diversidade e sabem que
ela é indispensável à condição humana; que D’us criou possibilidades intermináveis de pensamento e experiência.

Essas pessoas estão cientes de que podem haver duas respostas para a mesma pergunta, ambas legítimas e válidas.
Às vezes, quando a opinião divergente mina as verdades
morais transmitidas no documento de D’us, a Torá, não devemos aceitá-la como legítima, mas valorizar e entender
as convicções do outro e não o demonizar apenas por sua
posição diferente.
O neto de Rabi Shneur Zalman, Rabi Menachem Mendel
de Lubavitch (1789-1866), em um comentário sobre as declarações de seu avô, sugere que Hilel incorporava esse
perfil. Hilel não estava sendo politicamente correto quando disse ao homem que suas perguntas eram pertinentes.
Devido à amplidão de sua consciência, ele criava espaço
em sua alma para a diversidade. Hilel podia “ver” as coisas
a partir da perspectiva de outra pessoa.
Tolerância significa manter o respeito pelo outro mesmo
quando enxergamos suas falhas.
Em 3 de outubro a comunidade judaica receberá o Ano
Novo de 5777, com a celebração de Rosh Hashaná, o aniversário da criação do primeiro homem, Adam.
Os Sábios do Talmud explicam por que a criação do homem diferiu da de outras espécies vivas e por que o homem foi originado como um indivíduo único, ao contrário
das outras criaturas, concebidas aos pares. Um dos motivos é que foi o desígnio de D’us que a raça humana soubesse que todo e cada um descende de um único progenitor,
um ente desenvolvido, criado à Sua imagem.
Embora Rosh Hashana seja uma festa judaica, nossas
preces para um Feliz Ano Novo incluem todas as nações
habitantes da Terra. E a verdadeira felicidade inclui paz e
prosperidade material e espiritual.
Fontes: Ensinamentos dos mestres de Chabad e rabinos Yossi Jacobson e Tzvi Freeman.
BC NEWS
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grandes festas

OS ALIMENTOS
DA TEMPORADA
Em toda estação, nós, judeus consumimos alimentos diferentes como símbolos, e não apenas porque estamos famintos. Há um profundo significado naquilo que comemos
e como comemos. Mas falemos primeiro sobre comer: a
simples ideia de interiorizar o mundo que nos cerca é quase exclusivamente feita com comida. Quando lemos um livro, a obra em si não penetra na nossa corrente sanguínea,
e mesmo assim somos aquilo que comemos. Então, agora,
o que estamos tentando conseguir ao ingerir os “Alimentos
da Estação”? Aqui estão umas poucas ideias para mastigar.

MAÇÃ E MEL
De longe a comida mais popular de Rosh Hashaná. O motivo para isso é sua doçura. Quando rezamos para ativar a
misericórdia Divina para nos conceder um ano doce, degustamos uma maçã com mel, pois as maçãs derivam da
misericórdia Divina, e assim estamos apressando os processos. O “Pomar de Maçã” cabalístico é uma referência à
compaixão de D’us.

CHALÁ REDONDA COM PASSAS
Simboliza o ciclo do ano. Os tradicionais pães são assados no formato redondo acrescentando a doçura das
passas. O costume é mergulhar a chalá no mel
(em vez de sal) em Rosh Hashaná.

CABEÇA DE PEIXE
Indica nossas preces sinceras para que sejamos a cabeça da classe este ano. Peixe é
símbolo de abundância e do olho que nunca
fecha. O peixe então representa a abundância
de bênçãos a serem desfrutadas sob a constante
proteção do Céu sobre o Seu povo.

ROMÃ
Uma das sete
espécies com
as quais a
terra de
Israel é
abençoada. O Talmud relata que todo judeu é tão repleto de méritos quanto a romã é plena de sementes. Essa fruta pode
servir como um lembrete de que somos todos meritórios e
devemos ser abençoados para um ano novo doce.

CENOURAS
São chamadas merin, em yidish, que significa multiplicar.
Em nossos esforços para sermos produtivos este ano, comemos cenouras ou merin, na esperança de que seu nome
sirva como um símbolo do que virá.

BETERRABAS
Selek, em hebraico, beterrabas têm o mesmo radical hebraico para siluk, que significa remoção. Durante as Grandes Festas imploramos a D’us que remova todos os aspectos negativos de nossas vidas, e as beterrabas servem como
um sinal para nossas esperanças de nos livrarmos dos
maus hábitos e começarmos o ano num caminho positivo.

FEIJÃO FRADINHO
Alguns judeus egípcios têm a tradição de comer feijão fradinho em Rosh Hashaná. Talvez seja porque são chamados rubya, em hebraico, relacionado à palavra hebraica rov,
que significa bastante, indicando nosso desejo por abundantes bênçãos nesta época.

TÂMARAS
São chamadas tamri, em hebraico, o que significa “terminar”, pois desejamos que nossos problemas cheguem ao fim. A tâmara, assim, simboliza nossas preces para que a dor
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Por Shira Gold

DATAS E HORÁRIOS
GRANDES FESTAS 5777

Há um profundo significado
naquilo que comemos e como
comemos. A simples ideia de
interiorizar o mundo que nos
cerca é quase exclusivamente
feita com comida

VÉSPERA DE ROSH
HASHANÁ
Domingo, 2/10
Selichot
Anulação das promessas
Velas 17h45
1º jantar de Rosh Hashaná
Chalá redonda
Maçã no mel

1º DIA DE ROSH HASHANÁ
Segunda-feira, 3/10
Shofar
Tashlich
Velas após 18h40
2º jantar de Rosh Hashaná

2º DIA DE ROSH HASHANÁ
Terça-feira, 4/10
Shofar
Término 18h40

JEJUM DE GUEDALYÁ
Quarta-feira, 5/10
Início 4h31 / Término 18h29

DEZ DIAS DE TESHUVÁ
2 a 12/10

e o sofrimento terminem e possamos viver
em paz e prosperidade.

CAPAROT

REPOLHO RECHEADO

VÉSPERA DE YOM KIPUR

É o alimento costumeiro para Simchat
Torá. Assim como dançamos com uma
Torá fechada e embrulhada, festejamos
com um prato embrulhado e fechado. Alguns disseram que o repolho recheado
parece um rolo, ou talvez apreciamos um
prato de repolho com carne porque a palavra hebraica para repolho seja karsi, relacionada à palavra karet, cortar fora ou destruir, na esperança de que nossos inimigos
físicos e espirituais sejam destruídos para
que possamos começar um ano novo de
paz e prosperidade.

Terça-feira, 11/10

Segunda-feira, 10/10

Bolo de mel
Micve
Velas e início do Jejum 17h49
Col Nidrê

DIA DE YOM KIPUR
Quarta-feira, 12/10
Yizcor
Término Jejum 18h44

VÉSPERA DE SUCOT
Domingo, 16/10
Velas 18h51
1º jantar de Sucot

1º DIA DE SUCOT
Segunda-feira, 17/10
Quatro Espécies
Velas 19h46
2º jantar de Sucot

2º DIA DE SUCOT
Terça-feira, 18/10
Quatro Espécies
Término 19h47

CHOL HAMOÊD – DIAS
INTERMEDIÁRIOS
19 a 22/10
Quatro Espécies

NOITE DE HOSHANÁ
RABÁ
Sábado, 22/10
Noite de estudos
Dança com a Torá à noite

HOSHANÁ RABÁ
Domingo, 23/10
Quatro Espécies
Velas 18h54
Dança com a Torá à noite

SHEMINI ATSÊRET
Segunda-feira, 24/10
Yizcor
Prece pela chuva
Dança com a Torá à noite
Velas após 19h50

SIMCHAT TORÁ
Terça-feira, 25/10
Dança com a Torá de dia
Término 19h51

Fonte: Farbrenguen Magazine
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grandes festas

HEROÍSMO ESPIRITUAL
Uma incrível história real sobre a capacidade que cada um de nós temos
de nos elevarmos acima de tudo o que nos cerca

H

á setenta anos, em Rosh Hashaná, no coração do inferno nazista, um jovem judeu armado apenas com
um lápis e alguns sacos de cimento vazios conseguiu demonstrar quanto a alma de uma pessoa pode pairar
lá no alto.
A história de Naftali Stern e seu profundo ato de desafio
precisa ser relatada muitas e muitas vezes, ensinada em toda escola e considerada um exemplo de heroísmo e força.
Stern veio da cidade de Satu-Mare, ou Satmar, na região
romena ao norte da Transilvânia, que foi transferida à Hungria em agosto de 1940, sob pressão da Alemanha nazista
e da Itália fascista. Segundo um censo feito em 1941, cerca de um quarto da população da cidade – 12.960 pessoas
num total de 50.011 – eram judeus.
Graças à sua bela voz, Stern conquistou a respeitada posição de Chazan na sinagoga Kehilat Yereim da cidade, onde
ele liderava a congregação na prece comunal.
Nos anos iniciais do Holocausto, apesar da calamidade que
se abatia sobre os judeus em todas as partes da Europa,
aqueles que moravam na Hungria não tinham ainda sido
sujeitos ao assassinato em massa que se abatera sobre outras comunidades.
Mas tudo mudou em 1944, quando Adolf Hitler soube que
a liderança húngara estava considerando um possível armistício com as forças Aliadas, levando-o a lançar a Operação Margarethe em 12 de abril daquele ano, quando os
alemães ocuparam aquele país.
Apenas três semanas depois, Stern e sua família foram
confinados ao recém estabelecido gueto de Satu-Mare,
juntamente com 19 mil judeus.
Entre 19 de maio e 1º de junho, os alemães liquidaram o
gueto, deportando 18.863 judeus para Auschwitz. Dentre
eles estavam Stern, com 34 anos, sua esposa Bluma, e
seus quatro filhos, Gittel, 14, Tzvi Hirsch, 10, Moshe, 9, e
Azriel Yosef, 6.
Na chegada, a esposa e os filhos de Stern foram despachados pelo “Anjo da Morte”, Dr. Josef Mengele, à câmara
de gás, enquanto ele foi enviado para o campo de trabalho

12

Wolfsburg, um sub-campo de Gross-Rosen.
Como os outros dois mil judeus escravizados em Wolfsburg, Stern era obrigado a realizar trabalhos massacrantes,
que incluíam cavar estradas, carregar pedras pesadas e instalar trilhos de ferro, da madrugada até o anoitecer, sete
dias por semana. Desnecessário dizer, as parcas rações de
comida fornecidas pelos alemães estavam abaixo do nível
de subsistência.
Se Naftali Stern tivesse escolhido àquela altura simplesmente desistir, abandonar toda a esperança, ninguém poderia culpá-lo. Mas à medida que Rosh Hashaná se aproximava, Stern de alguma forma conseguiu superar os
horrores que o cercava, e concentrou seus pensamentos
numa meta simples: organizar um minyan adequado para
assinalar o dia no qual o povo judeu declara o reinado de
Hashem sobre o mundo.
Alguns dos prisioneiros certamente deveriam ter pensado
que ele estava louco. Em meio àquelas condições assustadoras, o antigo Chazan estava se preocupando com um
minyan?
Mas Stern não se deixaria desanimar.
Num ato incrível de sacrifício, ele trocou sua ração diária de
pão por um lápis e alguns sacos vazios. Após rasgar os sacos
em pedaços pequenos, ele os usou como papel, e começou
a escrever o texto das preces de Rosh Hashaná, desenhando as letras hebraicas com carinho, numa escrita firme.
Por motivos que permanecem envoltos em mistério, os vigilantes alemães permitiram que os judeus se reunissem
e fizessem um serviço de Rosh Hashaná, a única vez em
que isso pôde ocorrer durante toda a existência do campo.
Perante uma multidão de judeus desesperançados e
exaustos, Naftali Stern, o prisioneiro, tornou-se novamente
Naftali o Chazan, usando seu valioso Machzor feito à mão
para elevar seus espíritos e abrir os portões do Céu com
suas lágrimas.
Décadas mais tarde, sobreviventes que testemunharam a
cena ainda se lembravam da profunda impressão que a expressão da tefilá tinha deixado neles.
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Por Michael Freund

Naftali trocou sua ração diária de pão por um lápis e
alguns sacos vazios. Após rasgar os sacos em pedaços
pequenos, ele os usou como papel, e começou a escrever o texto das preces de Rosh Hashaná, desenhando
as letras hebraicas com carinho, numa escrita firme

Páginas do Machzor escrito à mão por
Naftali Stern em sacos de cimento vazios. Hoje encontram-se no Museu Yad
Vashem, Jerusalém

Stern esforçou-se para preservar as páginas de seu Machzor, escondendo-as em seu corpo, quando necessário.
Após ser liberado dos campos ao final da guerra, ele fez
aliá e estabeleceu-se em Bnei Brak, onde formou uma nova
família. Lá, em Rosh Hashaná, durante mais de trinta anos,
ele levava as páginas à sinagoga, e usava-as para rezar.
Então, em 1978, quando percebeu que seu Machzor do
campo estava começando a se desintegrar, Stern levou-o
ao Yad Vashem, o Memorial do Holocausto de Israel, e
doou-o à instituição para que o guardassem.
Quando fez isso, segundo o site do Yad Vashem, “Naftali
disse ser vital que as futuras gerações entendessem que
apesar das desoladoras experiências dos sobreviventes
durante o Holocausto, eles mantivessem seu espírito,
abraçassem sua identidade judaica e jamais perdessem a
esperança.”
E então, com a voz trêmula, Naftali disse: “Rezo para que
cada geração subsequente continue fiel à sua identidade
judaica e seja um elo numa longa cadeia.”

No âmago, Rosh Hashaná é sobre a arte do heroísmo espiritual, de mergulhar fundo dentro de nós mesmos e encontrar a força interior para superar os desafios da vida e aceitar a Divina soberania de Hashem sobre toda a existência.
Há 70 anos, um jovem Chazan fez exatamente isto, mostrando a capacidade que cada um de nós tem para elevar-se
acima daquilo que o cerca e tornar-se um herói espiritual.
Não tenho dúvida de que neste Rosh Hashaná a alma de
Naftali Stern ficará perante o Trono Celestial e implorará
pela causa do nosso povo, assim como fez há sete décadas
sob circunstâncias muito diferentes.
Vamos acrescentar nossas vozes à dele, confiantes no conhecimento de que nosso espírito nacional não pode e não
será esmagado. Porque é impossível derrotar um povo que
produz heróis espirituais como ele.
Michael Freund atuou como Diretor de Comunicações no Escritório
do Primeiro Ministro Israelense sob Binyamin Netanyahu. É fundador e Diretor de Shavei Israel, que assiste Nidhei Yisrael.
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grandes festas

Por Rabino Uriel Vigler

UM GRITO VINDO DO CORAÇÃO
Estamos a apenas alguns dias de Yom Kipur, as 25 horas mais sagradas do calendário Judaico

U

m amigo meu de infância é casado e tem dois filhos; um menino de quatro anos e uma menina de
seis. Infelizmente, têm havido alguns problemas
no relacionamento com sua esposa nos últimos tempos.
Para Rosh Hashaná ele levou ao filho um fantástico carro
com controle remoto, que o deixou encantado. Sua reação
– correr em círculos gritando todo alegre – fez meu amigo
mais feliz do que tinha ficado em muitos, muitos meses.
Mas quando perguntou à filha o que ela gostaria de ganhar,
sua resposta foi de partir o coração. Ela olhou-o nos olhos e
disse: “Pai, o maior presente que poderia me dar seria você
e a mamãe pararem de brigar.”
Fiquei pensando sobre essa angélica menininha no decorrer de Rosh Hashaná. Toda vez que seus pais discutem, ela
se sente atormentada. Quando eles levantam a voz, seu
coraçãozinho dispara com medo. Ela interioriza a tensão
na casa e teme que sua família seja destruída.
Estamos apenas a alguns dias de Yom Kipur, o Dia da Expiação, as 25 horas mais sagradas no calendário judaico. O
amor de D’us por nós é incondicional, semelhante ao amor
entre pai e filho. Se nos arrependemos verdadeiramente
de nossos erros, Ele com certeza nos perdoa, não importa
a que ponto caímos.
Mas apesar do grande amor que Ele tem por nós, há alguns
pecados que D’us não pode perdoar: aqueles entre homem

14

BC NEWS

BCNews_56_out.indd 14

e homem. Não importa o quanto rezamos em Yom Kipur,
se não nos aproximamos das pessoas com quem erramos,
D’us não pode nos ajudar. Ele é como a filhinha do meu
amigo. Assim como ela precisa que seus pais convivam
bem, D’us precisa que convivamos bem. Quando brigamos,
causamos angústia e sofrimento a D’us. Toda discussão
que temos parte o Seu “coração”.
Portanto, antes de Yom Kipur, se houver um amigo ou parente com quem erramos, precisamos nos desculpar sinceramente pela nossa ofensa, e pedir perdão com sinceridade. Precisamos decidir conviver bem, e nos apegarmos a
essa resolução.
Mas o que acontece se alguém se recusa a nos perdoar?
Aprendemos que se abordamos as pessoas em três ocasiões diferentes, sentindo e demonstrando sincero remorso, e realmente pedimos perdão, e elas recusam todas as
três vezes, então o pecado que cometemos originalmente
contra elas passa a ser responsabilidade delas.
A Lei Judaica também nos instrui a não remoer ofensas
passadas, mas ter disposição de perdoar aqueles que buscam nosso perdão.
Com a aproximação de Yom Kipur, vamos decidir perdoar
aqueles que nos ofenderam. E mesmo que eles não venham nos pedir perdão, podemos perdoá-los dentro do
nosso coração.
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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.

O PROJETO LEV ESTÁ
FAZENDO ALIÁ

Casal Aharon e Batya Greenboim

Em uma curta viagem a Israel descobri que meu irmão se tornou voluntário, visitando sobreviventes do Holocausto em Hertzlia. Foi um grande
prazer para mim acompanhá-lo.
Primeiramente fomos até o casal Aharon e Batia. Ele, com
96 anos, muito inteligente, mesmo com dificuldades, lê
jornais todos os dias. Quando estava no campo de concentração, foi enviado para a Sibéria para trabalhar em uma
fábrica de ferro.
Batia é uma agradável e jovial senhora de 83 anos. Ao
elogiá-la dizendo o quanto é bonita, sentiu-se lisonjeada.
Então ela me mostrou uma blusa que confeccionou para si
mesma contendo duas estrelas amarelas, uma no braço e
outra junto ao coração. Como podem observar na foto, infelizmente ela nunca deixou seu passado.
Outro casal que visitamos foi o Dr. Alexander e Bronia Yanovitz, de 87 e 82 anos respectivamente, ambos da Romênia. Ele tem um ótimo senso de humor e pensamentos positivos, e ela cuida dele com muito amor.
Os dois casais ficaram muito agradecidos pela visita e por
saber que existe esse tipo de trabalho voluntário em outras
comunidades judaicas pelo mundo, que faz com que eles
jamais sejam esquecidos.

Yael Alpern e seu irmão Dedi Tavlin visitam o casal Alexander e
Bronia Yanovitz em Israel

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO
Voluntários:
8/10 Sandra Sarue
17/10 Amy Herszenhorn

8/10 Emilia Mochansky Higgail

Visitados:
1/10 Rosa Sendrovich

27/10 Cilly Sid

Aproveito para desejar a todos neste novo ano uma vida com
muita alegria, fé e esperança, e que possamos aprimorar os
três níveis que possuímos: físico, emocional e espiritual.
Shaná Tová Umetuca!

Yael Alpern – diretora

16/10 Mira Cattan
17/10 Stefania Muller
28/10 Liberti Midler

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

Por Dorothea Piratininga

Muito popular na Austrália, este biscoito é ideal para Rosh Hashaná, quando consumimos
alimentos com mel para ter um ano bom e doce

Anzac

INGREDIENTES

PREPARO

w 100 gramas de aveia em flocos

Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e a aveia.

w 140 gramas de farinha de trigo

Leve ao fogo uma panela pequena com a gordura, o açúcar
e o mel e misture até que estejam derretidos.

w 100 gramas de açúcar mascavo
w 70 gramas de coco ralado
w 120 gramas de gordura vegetal
w 4 colheres de sopa de mel
w 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio

RENDIMENTO
Aproximadamente 20 unidades

Acrescente o bicarbonato (vai espumar; é normal) e misture
bem. Tire do fogo e despeje sobre os ingredientes secos.
Misture bem.
Com a ajuda de uma colher, forme os biscoitos em formas
forradas com papel manteiga, mantendo um espaço de cerca de 3 cm entre eles.
Asse a 180 °C durante 15 a 20 minutos, até que comecem a
dourar.
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chabad no mundo

Rabino Avraham e Sternie Super mudam-se para o Quênia nesta primavera para liderar a Congregação Hebraica de Nairóbi e estabelecer
um Beit Chabad. Na foto, em orfanato de elefantes no Parque Nacional de Nairóbi

NAIRÓBI, QUÊNIA

O PRIMEIRO BEIT CHABAD
NA ÁFRICA OCIDENTAL
Sternie Super jamais pensou em mudar-se para
a África sub-saariana. Sim, ela tinha sonhado
em mudar-se para algum lugar, perto ou distante, para servir a população judaica da área e fundar um centro Chabad-Lubavitch junto com seu
marido, Rabino Avraham. Mas no Quênia? Aquilo parecia um sonho para essa nativa de Iowa –
talvez longe demais, um pouco exótico demais.
Até que ela chegou lá.
18

P

ouco antes de Pêssach, Sternie e seu marido viajaram a Nairóbi para passar o feriado com a comunidade judaica da cidade. A Congregação Hebraica
de Nairóbi, com 112 anos, tinha feito contato com o co-diretor do Chabad da África Central, Rabino Shlomo Bentolila, pedindo ajuda para encontrar um rabino, e Bentolila
conectou-o com os Super. Depois que a comunidade teve
a chance de conhecer pessoalmente o casal durante Pêssach, onde os Super organizaram um seder para 50 pessoas, a decisão já estava tomada.
A visita selou o acordo para o casal também, especialmente para Sternie (nascida Brook). Como tantos outros
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Por David Margolin

“Em outras partes do mundo, você
poderia ter rabinos atrás de judeus
tentando convencê-los a participar
de um evento. O que encontrei na
África são pessoas atrás de um rabino, tentando conectar-se com seu
legado. Isso é incrível”.
Rabino Avraham Super

Fachada da sinagoga de Nairóbi

estrangeiros que chegam ao Quênia apenas por um breve
período, ela viu que Nairóbi era mais bonita do que tinha
imaginado – e mais ocidental, também. Com a chegada
da época das Grandes Festas neste ano, Rabino Avromy e
Sternie Super estarão liderando a Congregação e estabelecendo o primeiro Centro Chabad na África Ocidental, o
Chabad-Lubavitch do Quênia, sob os auspícios do Chabad
da África Central.
“Assim que cheguei aqui, vi que era uma opção real”, diz
Sternie. Ela ficou especialmente surpresa pela quantidade de crianças judias na comunidade. “A primeira coisa
que estou pensando em fazer é criar uma vibrante escola
hebraica”.

O centro Chabad no Quênia será a quinta presença permanente de Chabad na África sub-saariana, excluindo a
África do Sul. Além de Bentolila em Kinshasa, que primeiro chegou em 1991, agora há novos centros em Abuja,
Nigéria, Accra, Ghana e Luanda, em Angola.
“Gostei da África desde a primeira vez que cheguei aqui”,
diz Rabino Super a respeito do seu entusiasmo inicial
pela ideia. “Em outras partes do mundo, você poderia ter
rabinos atrás de judeus tentando convencê-los a participar de um evento. O que encontrei na África são pessoas
atrás de um rabino, tentando conectar-se com seu legado. Para mim, isso é incrível”.

SOBRE LOCAIS E EXPATRIADOS
PESSOAS ATRÁS DE RABINOS
A mudança poderia não ter ocorrido se não fossem as experiências anteriores do Rabino Super na África. Como
estudante rabínico, ele passou cerca de seis meses na
yeshivá Chabad no centro judaico Bentolila em Kinshasa, no Congo. Kinshasa tornou-se a capital para todos os
assuntos judaicos na maior parte desse vasto continente
desde a chegada do Rabino Shlomo Bentolila ao Congo
há 25 anos. Eles enviam regularmente estudantes, materiais judaicos e ajuda para as festas às comunidades judaicas espalhadas pelo continente. Durante sua primeira
estada na África, Super passou Chanucá em Accra, Gana.
Alguns jovens rabinos foram enviados, entre outros países, para Etiópia, Namíbia e Zâmbia.
No total, o Chabad da África Central abrange 17 países.

Os primeiros judeus chegaram ao Quênia na virada do Século 20, e pouco depois, a Congregação Hebraica do Quênia estava formada, embora os números nunca tenham
sido muito substanciais. Os judeus desempenham papéis
importantes na sociedade queniana – tanto antes quanto
depois da independência, em 1963, e a vida judaica tem
permanecido estável desde então.
O 40º aniversário da milagrosa e bem-sucedida operação
de resgate de Israel em Entebe, Uganda, também tem
revivido lembranças do papel crucial exercido pelo Quênia durante aquela situação. Na época, os aviões de Israel
eram incapazes de fazer o voo de ida e volta a Uganda
sem uma parada para reabastecer. O Presidente Jomo
Kenyatta aprovou o pedido de Israel para fazê-lo, mas não
sem sérias repercussões: o ditador de Uganda, Idi Amin,
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Cerimônia em memória ao Holocausto realizada no Vermont
Hall, que fica dentro do complexo da Congregação Hebraica de
Nairóbi

A comunidade judaica de Nairóbi remonta ao final de 1800. Muitos judeus quenianos chegaram lá fugindo do antissemitismo europeu nos anos anteriores à
Segunda Guerra Mundial
R. Avraham Super e Charles Szlapak. Originalmente da Polônia mas
vivendo em Nairóbi desde 1938, Szlapak tem servido como um pilar
central da comunidade africana por décadas

fez represálias contra cidadãos do Quênia, e o Ministro da
Agricultura do Quênia, Bruce Mackenzie, foi assassinado (Mackenzie ajudou a convencer Kenyatta a concordar
com o pedido de Israel).
Embora sua história judaica seja velha e entranhada, a
maioria dos judeus do Quênia hoje é composta por expatriados de Israel (que estiveram envolvidos na construção da infraestrutura do Quênia durante décadas), do
Reino Unido, África do Sul e dos Estados Unidos. Muitos
trabalham para as Nações Unidas ou organizações internacionais.
Ashley Myers é presidente da Congregação Hebraica de
Nairóbi. Britânico nativo, ele chegou ao Quênia pela primeira vez há 13 anos para gerenciar um popular hotel de
praia na cidade costeira de Mombasa. Durante os últimos
cinco anos mora em Nairóbi, onde atua na vida judaica comunitária da cidade. Ele nota que o Quênia tem tido há
muito tempo um relacionamento frutífero com Bentolila,
e depois que a comunidade se afastou de seu rabino anterior (que preencheu um vácuo de 17 anos em rabinos
permanentes), ele achou natural voltar-se ao Chabad da
África Central em sua busca por um novo rabino.
“Tivemos um relacionamento com o Chabad na África
durante muito tempo”, diz Myers. “Sempre tivemos es20

tudantes rabínicos para as festas judaicas, mas nunca alguém em tempo integral. Estávamos procurando alguém
que pudesse preencher o lado religioso, alguém que pudesse trabalhar em reunir judeus de todas as origens. Há
uma vasta gama de judeus aqui em Nairóbi, e queríamos
alguém que pudesse nos manter juntos”.
Quando os Super foram fazer uma visita, afirma Myers,
a comunidade ficou impressionada. “Eles falam inglês e
hebraico; são jovens e entusiasmados. Preenchem com
exatidão as nossas necessidades”.
Yaniv Gelnik mora em Nairóbi há dois anos. Israelense nativo, cujos pais são de origem americana, ele e sua família
inicialmente planejavam ficar no Quênia por um ano. Mas
quando o ano terminou, eles não queriam partir.
“Percebemos que é aqui que queríamos morar”, diz Gelnik. “Temos uma ótima roda de amigos. É super diversificada, e todo mundo aqui está fazendo um trabalho interessante. Ninguém é apenas um contador ou advogado,
são contadores e advogados trabalhando em projetos interessantes. Para nossos filhos, aqui também é ótimo. A
natureza é incomparável. Há girafas e zebras a uma hora
de nossa casa; onde mais você teria isso?”
Gelnik vê a próxima chegada dos Super em Nairóbi como
um empurrão na vida judaica da cidade e espera tornar-se
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Junto a um membro da tribo
Masai Mara

Bentolila chegou à África em meados dos anos
1980, como “Rabino
Pioneiro”, um programa de Merkos L’Inyonei
Chinuch, o braço educacional do movimento
Chabad-Lubavitch. Foi
quando ele visitou o
Quênia, entre outros países, pela primeira vez,
e após chegar a Kinshasa ficou permanentemente com sua
esposa, Miriam, e o relacionamento continuou.
“Sempre tivemos um contato próximo” diz Bentolila. “Mas
isso que você está vendo agora, essa expansão, representa
25 anos de trabalho. Você nutre relacionamentos e, no final, parece uma grande família”.

Queima do chaméts em frente à sinagoga na véspera de Pêssach

Certificação casher em uma fábrica de macadâmia do Quênia

cada vez mais envolvido. “Nós nos sentimos bastante
seguros ao conhecê-los”, afirma. “Eles têm essa abordagem sem preconceitos para ajudar a comunidade a
crescer, e uma atitude progressista em compartilhar e
educar, tornando isso uma experiência alegre. As pessoas estão encantadas”.

ANOS NA FORMAÇÃO
A África é vasta. Sua história e desenvolvimento – e por
sua vez, cada comunidade judaica distinta – é complicada. Portanto, é como se o continente abrigasse uma
rede crescente e interconectada de comunidades judaicas, a maior parte devido ao trabalho inicial e consistente do Rabino Bentolila.
“Um fator que reúne tudo é Bentolila”, declara Myers.
“Isso é resultado de muito trabalho e esforço que ele
aplicou. Estamos conscientes do fato de que somos
parte de um grupo maior, porém estamos apenas vendo o início daquilo. Seu apoio é o que nos trouxe até o
estágio em que estamos agora”.
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Ilustrações: Caio Borges

A Mancha

A

mesa estava lindamente arrumada, com guardanapos bordados e uma toalha
branca impecavelmente engomada. Havia copos de cristal e talheres enfileirados ao lado de cada prato. Era Rosh Hashaná, e um aroma delicioso escapava
da cozinha, invadindo todo o ambiente.
Os convidados já haviam chegado e estavam prontos para começar aquela refeição
festiva.
Havia vários tipos de convidados ali; pessoas pobres, pessoas simples, comerciantes,
estudiosos e também sábios reunidos na casa de Rabi Akiva Eiger.
“Venham”, chamou o anfitrião. “Juntem-se à minha família e vamos começar o jantar
de Rosh Hashaná”.
Todos se aproximaram ao redor da mesa para o kidush.
Rabi Akiva, à cabeceira, pegou sua taça de prata, pronto para começar.
Do outro lado da mesa, um homem pobre e idoso tinha dificuldade para ficar de pé.
Ele estendeu a mão trêmula para pegar sua taça, mas em vez de segurá-la, deixou-a
cair. Imediatamente a toalha branca foi coberta por uma enorme mancha vermelha.
Todos olharam para o velhinho, que estava em choque, bastante embaraçado. Com
o rosto enrubescido, quase da cor da mancha de vinho, ele estava tão envergonhado,
que nem sequer conseguia abrir a boca para dizer que sentia muito.
Naquele momento, Rabi Akiva colocou sua própria taça de volta sobre a mesa. Secretamente, começou a balançar a mesa com o pé. Isso fez com que o seu vinho também
tombasse sobre a toalha. Agora a mesa estava manchada em dois lugares em vez de
apenas em um.
“Oh, não!”, exclamou Rabi Akiva. “Parece que uma das pernas desta mesa está bamba
e tudo está se derramando”.
Todos sorriram. O idoso não estava mais envergonhado. Foi assim que Rabi Akiva salvou o pobre homem de sentir-se embaraçado na frente de todos.
Quando lidamos com os outros, devemos pensar sobre como eles se sentem. O Sábio
Hilel nos ensina que devemos agir com as pessoas da mesma maneira que gostaríamos que agissem conosco.
Fonte: “Bedtime Stories of Jewish Values”, Shmuel Blitz, Mesorah Publications
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Jogo dos Sete Erros
Encontre as sete diferenças entre as imagens aparentemente iguais

Solução na página 27
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A PARASHÁ NA CABALÁ – OUTUBRO
1
out

NITSAVIM
É impossível descrever as alegrias da alma no mundo vindouro, pois
mesmo neste, enquanto a alma está ligada ao corpo, sua vida está num
plano infinitamente mais alto que o corpo – muito mais então quando a
alma não está mais encerrada nele!

VAYÊLECH

8
out

Ao final da vida Moshê exclamou: “Não posso mais sair e entrar”. Passar de
um nível de maturidade e entendimento espiritual a um estágio superior exige uma mudança fundamental. Primeiramente é preciso “sair” do seu paradigma atual, e somente então é possível “entrar” em um novo.
“Atingi os limites da percepção humana. Subo os quarenta e nove portões da
sabedoria. Se eu chegasse ao quinquagésimo, conheceria a mente de D’us, e
isso é impossível”, disse ele.

15
out

HAAZINU
“Uma geração tortuosa e deformada.” Aqui Moshê dá uma pista sobre
o segredo da reencarnação. Se uma pessoa é “deformada” (espiritualmente) e pecaminosa durante a vida deve ser reencarnada “deformada”
numa outra geração.

BERESHIT

29
out

Quando você tem em mãos um livro de história ou filosofia com centenas de
páginas, de maneira alguma pode imaginar que um vidro de tinta foi derramado e produziu a obra acidentalmente. Ainda menos, e infinitamente, é possível que nosso universo, com seu número infinito de átomos, moléculas e
partículas, todas arranjadas em perfeita ordem e harmonia, poderia ter vindo
a existir por acidente. Obviamente há um Criador e Arquiteto que organiza e
relaciona todas as várias partes do universo em perfeita unidade e harmonia.
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D’US EXISTE?

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

Será possível enxergar D’us?
Por Rabino Shamai Ende
Quando o partido comunista governava a União Soviémaravilhosos que testemunham a presença Divina.
tica, os religiosos foram cruelmente perseguidos. Eram
Existem muitos relatos de pessoas que presenciaram
proibidos de seguir abertamente a religião, e aqueles
pequenos ou grandes milagres. Mas cada um pode enque fossem pegos atuando no campo religioso eram
contrar em sua própria vida episódios fora do comum,
punidos com penas severas, aprisionados, exilados e até
nos quais pode-se notar a interferência Divina de forma
mesmo ‘apagados’. As crianças eram obrigadas a frenítida.
quentar escolas comunistas, onde os professores tentaNa verdade, ocorrem diariamente diante de nossos
vam ao máximo erradicar delas sua fé.
olhos verdadeiros milagres que comprovam a presença
Certa vez, durante sua aula, o professor perguntou aos
do Criador. Esses não são fatos extraordinários, fazem
alunos: ‘Vocês estão enxergando esta mesa?’ Todos
parte da natureza, que é uma manifestação do Criador.
responderam que sim. ‘Então ela existe’, disse o profesÉ D’us agindo no anonimato. Dessa forma, alguém que
sor. ‘E o quadro negro vocês veem?’ Novamente a restem a mente aguçada, consegue vislumbrá-Lo nos peposta foi afirmativa. Após várias perguntas o professor
quenos detalhes da natureza.
finalmente indagou: ‘E por acaso vocês conseguem ver
Quando um rei aparece em público, ninguém consegue
D’us?’ Ouviu-se então em uníssono um não. ‘Quer dizer
enxergar seu corpo, já que este está totalmente coberto
então que Ele não existe’, concluiu.
com suas roupas e mantos reais. Os que
“Por acaso vocês
Nesse momento uma criança, perse encontram mais perto podem ver sua
guntou aos colegas: ‘Por acaso vocês
face, mas a distância presencia apenas sua
conseguem enxergar
conseguem enxergar a inteligência de
‘embalagem’. Esse mundo físico é a roua inteligência de nosnosso professor?’ Todos, logicamente
pagem do Rei dos reis, o Santo, Bendito
responderam que não. ‘Isso é porque
seja.
so professor? Então
ela não existe’, afirmou sorrindo.
O homem deve prepara-se diariamente
ela não existe...”
Muitas pessoas se perguntam por que
para observar o mundo que o cerca como
não conseguimos enxergar o Criador.
uma emanação Divina. Aquele que vive
Desde criança ouvimos de nossos pais que D’us é invisídessa forma consegue ver a providência Divina em todas
vel, mas Ele está em todo lugar. Se Ele é tão grande, por
as ocorrências de sua vida. Nunca terá dúvidas em sobre
que não Se revela para nós?
se está agindo de forma correta. Se ele apenas intencioNo entanto, de vez em quando, D’us pode revelar-Se
nar realizar a vontade Divina, terá seus passos dirigidos
para qualquer pessoa. Na vida de cada um podem ocorpelo Criador.
rer fatos nos quais observamos claramente a Mão de
Muitas vezes acontecem fatos que nos fazem indagar
D’us. A esses eventos chamamos de milagres. São sicomo D’us deixa isso ocorrer. Quantas vezes ouvimos
tuações que fogem totalmente das leis da natureza, ou
sobreviventes do holocausto, que dizimou milhões na
coincidências tão óbvias, que estão acima de qualquer
Europa, perguntarem: ‘Onde estava Ele nesse episódio?’
estatística. Uma pessoa que passa por isso, enxerga,
Porém, alguém que conhece a providência Divina não
com seus olhos intelectuais, a presença Divina.
tem essa dúvida. Sabe que tudo vem de D’us. Nem semAtualmente, os milagres manifestos não são comuns,
pre entendemos Seus caminhos, mas temos a certeza
mas assim mesmo continuam a ocorrer aqui e ali fatos
absoluta de que Ele sabe o que faz.
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O Beit Chabad Central lançou a série
“Histórias com o Rebe” para marcar os 55
anos da chegada do Rabino Shabsi Alpern
como emissário do Rebe para o Brasil.
Todas as terças-feiras ele conta histórias pessoais e marcantes como também experiências que outros emissários tiveram com o Rebe.
Os vídeos podem ser assistidos acessando a nossa página no Facebook
(www.facebook.com/beitchabadcentral)
ou em nosso canal no YouTube.
Rabino Shabsi Alpern dedica esta iniciativa à elevação da alma de Chaia Mushka Stiefelmann
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NOSSAS ALEGRIAS
w Mazal tov pelo opshernish (corte de cabelo) de
Israel, filho de Levi e Thamar Rabinowicz e neto
de Flavio e Mirella Rabinowicz

w Parabéns pelo nascimento do filho de Ruth e Dani
Furmanovich. Mazal tov também aos avós Esther e
Isaac Dayan e Dr. Abrão Furmanovich

w Nasceu Chana, filha de R. Vidal e Tsipora Ruth Gabay.
Mazal tov também aos avós Jacob e Sima Gabay e
Jayme e Ester Kaufmann

w O Beit Chabad Central lançou uma
nova edição do Manual de Bênçãos.
Com conteúdo em português,
hebraico e transliterado, é um
guia completo de bênçãos em
formato de bolso.
À venda no Beit Chabad
por R$ 36,00

ANIVERSÁRIOS*
OUTUBRO
Arie Bloch
Isaias Feigenson
Helcio Muller
Roberto Roitburd
Jacques Vogel
Yoichi Moritz
Jacques L. Eskenazi
David Naparstek
Yossi Biton
Yossi Alpern
Yossi Zajac
Bruno Althman
Leo Rosenbaum
Daniel Szyfman
Hugo Spritzer
Moti Begun
Daniel Frischmann
Yanki Eskinazi
Ariel Brand

3 Tishrei
3 Tishrei
3 Tishrei
6 Tishrei
6 Tishrei
6 Tishrei
6 Tishrei
7 Tishrei
9 Tishrei
10 Tishrei
10 Tishrei
10 Tishrei
11 Tishrei
11 Tishrei
13 Tishrei
14 Tishrei
14 Tishrei
15 Tishrei
16 Tishrei

5 out
5 out
5 out
8 out
8 out
8 out
8 out
9 out
11 out
12 out
12 out
12 out
13 out
13 out
15 out
16 out
16 out
17 out
18 out

Mendel Diesendruck
Mendi Eskinazi
Sidney Wajsbrot
Adi Rabinowicz
Bryan Bauer Feldman
Liliane Bauer Feldman
Berele Buchsenspaner
Rafael Kullock
Fernando Dentes
Alessandro Strauss
Moshe Naparstek
Ilan Stiefelmann
Victor Zauder
Jacob Weintraub
Marcelo Dimant
Selim Harari
Daniel Lindenberger
Nathan Argalji
Marcelo Szmid
Flávio Rabinowicz

16 Tishrei
16 Tishrei
18 Tishrei
19 Tishrei
19 Tishrei
20 Tishrei
20 Tishrei
21 Tishrei
22 Tishrei
22 Tishrei
23 Tishrei
23 Tishrei
24 Tishrei
25 Tishrei
25 Tishrei
25 Tishrei
26 Tishrei
27 Tishrei
27 Tishrei
28 Tishrei

18 out
18 out
20 out
21 out
21 out
21 out
22 out
23 out
24 out
24 out
25 out
25 out
26 out
27 out
27 out
27 out
28 out
29 out
29 out
30 out

*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 *
18:45 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides *

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

AULAS SEMANAIS
DOMINGO
9:00 Shabsi Alpern
Café da manhã com debate de histórias comoventes *
9:30 Daniel Eskinazi
Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos do Rebe *
9:30 Yakov Nurkin
Guemará *
10:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
18:20 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 *
18:45 Yakov Nurkin
Leis das obras de Maimônides *
19:00 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico
19:30 Yakov Nurkin
Sichot do Rebe e Explicações da Tefilá

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

corrente de salmos
A cada mês, dezenas de mulheres se juntam
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. A próxima leitura
acontecerá no Shabat 29 de outubro.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

9:45 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **
18:20 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 *

CURSO PREPARATÓRIO de CASAMENTO
para noivos e noivas

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

Informações com R. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br

TERÇA-FEIRA

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

SEGUNDA-FEIRA

8:30

Yossi Alpern
Histórias do Talmud **

9:20 Daniel Eskinazi
A mística do alfabeto hebraico **
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10:10 Avraham Steinmetz
Conceitos na parashá da semana **
11:15 Dovber Nurkin
Salmos **
12:00 Sheila Barzilai
Discursos esotéricos em alto nível **
12:30 Avraham Steinmetz
Lunch & Learn – Faria Lima
18:20 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 *

SEXTA-FEIRA
7:45

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

7:45 Elimelech Katz
Guemará /Shiur Klali *
9:00 Dovber Nurkin
Trechos da porção semanal *
18:20 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

QUARTA-FEIRA
15:00 Guershi A. Goldsztajn
Preparando-se para o Bar Mitsvá *
15:45 / 17:00 / 18:30
David Lancry
Aulas individuais de Bar Mitsvá*
18:20 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
17:00 David Lancry
Aula individual de Bar Mitsvá *
18:20 Yossi Alpern
Prédica entre as orações da tarde
19:00 Daniel Eskinazi
Ensinamentos do Rebe (moças) **

13:15 Shamai Ende
Empolgação espiritual *
16:40 Shabsi Alpern
Ensinamentos sobre a porção semanal
17:40 Mendi Nurkin
Atividade cultural com nossas crianças
17:55 Shabsi Alpern
Pirkê Avot
17:55 Avraham Steinmetz
Ensinamentos da porção semanal **
* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição

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...
CONFIANÇA EM D’US
…
Com referência à sua carta sobre dúvidas, dificuldades e uma sensação de
insegurança em geral, creio que é necessário mencionar que tais impressões ocorrem quando uma pessoa acha que está sozinha e pode confiar
apenas em si mesma e no seu próprio julgamento, sentindo-se insegura e
em dúvida sobre cada movimento que precisa executar.
Embora ela confie em D’us, essa confiança de certa forma é superficial,
sem permeá-la em todos os detalhes; somente em determinados dias,
como nas Grandes Festas, quando ela se sente mais próxima de d’Ele.
Mas quando a fé de uma pessoa em D’us é profunda, e quando sabe que a
Providência benevolente de D’us estende-se a cada um, a todo e cada detalhe e em todo e cada minuto, certamente ela desenvolverá um profundo
senso de segurança e confiança.
O conceito da Divina Providência é mais bem entendido no termo original
de Hashgachá Peratit, que significa vigilância cuidadosa, razão pela qual
o termo também é usado em conexão com a lei da cashrut, em que todo
detalhe tem de ser cuidadosamente vigiado. A crença nessa Hashgachá
Peratit é básica à nossa religião e modo de vida, a tal ponto que antes de
cada ano novo e durante o início do novo ano, recitamos duas vezes ao dia
o Salmo 27: “D’us é minha luz e minha salvação, a quem temerei? D’us é
a força da minha vida, a quem temerei?”
A partir disso vemos que se as coisas acontecem da maneira não desejada pelos cálculos humanos, e se parece que mesmo de acordo com a
Torá deveriam ter sido diferentes, um judeu ainda coloca sua confiança no
Criador, como conclui o Salmo mencionado: “Espera em D’us, sê forte e
fortalece teu coração e esperança em D’us.”
Em outras palavras, às vezes é necessário ser forte e fortalecer o próprio
coração para adquirir plena confiança em D’us, mas há também a promessa de ser capaz de atingi-la.
…

30

BC NEWS

BCNews_56_out.indd 30

9/23/16 12:20 PM

TORNE-SE UM DE NOSSOS PILARES
A época que antecede as Grandes Festas é propícia para tomar
boas decisões e contribuir com boas causas.
Atualmente, mais do que nunca, precisamos de você como
um dos pilares do Beit Chabad Central para podermos dar
continuidade às nossas atividades que você tão bem conhece.
O valor que visamos é de R$ 1.800,00.

Ao fazer a doação sugerida você receberá uma placa com a
tradicional Bênção dos Negócios. E que esta seja uma bênção
especial de sucesso para todos os seus empreendimentos.

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

Doações a partir de R$ 1.800,00 serão presenteadas
com uma placa de Bênção dos Negócios, para colocarem
em seus locais de trabalho e terem sempre muita
prosperidade

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

www.doarsemdoer.com.br/Pilares

Interessados devem entrar em contato com Vanessa ou Arieh Lev: 3081-3081
Sempre a seu lado
Desde 1973
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Shacharit 8h05
Minchá 19h15

28 TISHREI

30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h15

29 TISHREI

Sucá / Shacharit 9h30
Yizcor / Minchá 19h10
Velas após 19h50
Dança com a Torá

Lulav/Sucá
Shacharit 8h05
Velas 18h54 / Minchá 19h10
Dança com a Torá

23

22 TISHREI

Shemini Atsêret

21 TISHREI

Hoshaná Rabá

16

17

18

31

24

Chá da Tarde 14h45

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h10

Simchat Torá

Shacharit 9h30
Dança com a Torá
Minchá 19h10
Término 19h51

25

24 TISHREI

23 TISHREI

Lulav/Sucá
Shacharit 9h30
Minchá 19h05
Término 19h47

Lulav/Sucá
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h05

Lulav/Sucá
Shacharit 9h30
Minchá 19h05
Velas após 19h46

Shacharit 6h30/7h45
Velas 18h51
Minchá 19h05
Sucá

5

12

26

19

1º dia de Chol Hamoêd
Chá da Tarde 14h45

2º dia de Sucot

1º dia de Sucot

Véspera de Sucot

Início do horário de verão à 0h

17 TISHREI

Shacharit 9h
Yizcor 12h
Término do jejum
18h44

Shacharit 6h30/7h45
Bolo de Mel / Micvê
Minchá 14h
Velas e início do jejum
até 17h49
Col Nidrê 18h05

11

Yom Kipur

Véspera de Yom Kipur

16 TISHREI

10

10 TISHREI

4

28

Início do jejum 4h31
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h50
Término do jejum 18h29

Jejum de Guedalyá

3 TISHREI

Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

Chá da Tarde 14h45

25 ELUL

QUARTA

9 TISHREI

Shacharit 8h30
Shofar 11h15
Minchá 18h
Término 18h40

15 TISHREI

9

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h05

8 TISHREI

3

27

2º dia de Rosh Hashaná

2 TISHREI

Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

24 ELUL

TERÇA

14 TISHREI

Shacharit 8h05
Minchá 18h05

7 TISHREI

Shacharit 8h30
Shofar 11h15
Minchá 17h35
Tashlich
Velas após 18h40

Selichot 7h
Shacharit 8h05
Anulação das Promessas
Peruzbul
Velas até 17h45
Minchá 18h

2

1º dia de Rosh Hashaná

Véspera de Rosh Hashaná

26

1 TISHREI

25

Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

23 ELUL

SEGUNDA

29 ELUL

Shacharit 8h05
Minchá 18h

22 ELUL

DOMINGO

OUTUBRO 2016

13

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h10

25 TISHREI

27

20

Simchat Bet Hashoevá
Lulav/Sucá
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h05

6

29

2º dia de Chol Hamoêd
Sucot no Sítio

18 TISHREI

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h05

11 TISHREI

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

4 TISHREI

Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h

26 ELUL

QUINTA

14

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h57
Minchá e Cabalat
Shabat 19h10

26 TISHREI

Lulav/Sucá
Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h53
Minchá e Cabalat
Shabat 19h05

7

30

28

21

3º dia de Chol Hamoêd

19 TISHREI

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h50
Minchá e Cabalat
Shabat 18h05

12 TISHREI

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h47
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

5 TISHREI

Selichot 6h/7h15
Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h44
Minchá e Cabalat
Shabat 18h

27 ELUL

SEXTA

22

Shacharit 9h30
Minchá 18h45
Término 19h53

29

Abençoamos o mês de Cheshvan

Tehilim
Parashá Bereshit

27 TISHREI

Shacharit 9h30
Minchá 17h40
Término 19h49
Noite de Estudos
e Tehilim

8

1

15
4º dia de Chol Hamoêd

20 TISHREI

Shacharit 9h30
Minchá 17h35
Término 18h45

Parashá Haazinu

13 TISHREI

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Término 18h42

Shabat Teshuvá
Parashá Vayêlech

6 TISHREI

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Pirkê Avot 5-6
Término 18h39

Parashá Nitsavim

28 ELUL

SÁBADO

