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Morre aos 93 anos o ex-presidente e ex-primeiro-mi-

nistro israelense, detentor do Prêmio Nobel pela Paz, 

Shimon Peres. 

Como é sabido, Peres pedia conselhos e bênçãos 

ao Rebe. Viajou duas vezes até Crown Heights, no 

Brooklyn, para encontros face a face, e escreveu nume-

rosas cartas, além de enviar intermediários para consul-

tas sobre temas delicados que até hoje permanecem 

confi denciais.

Peres defendia uma abordagem romântica, esperan-

do que a atitude de Israel incentivasse seus inimigos 

a agirem pacifi camente. Mas sabia que apesar da fun-

damental discordância do Rebe com sua posição, ele 

sempre estaria disponível para conselho estratégico 

sobre o bem-estar de Israel, bem como para ajudar a 

garantir o sucesso de suas missões para salvaguardar 

os judeus em todo o mundo.

O jornal diário israelense Yediot Achronot, que cobriu a 

visita de Peres à Sede Mundial Lubavitch na Eastern Pa-

rkway, 770, registrou na época uma reação de Peres ao 

deixar o escritório do Rebe: “Ele é o maior ser humano 

que já encontrei. Ele é a verdadeira grandeza!”

Alguns meses antes de ter sofrido um derrame, Peres 

refl etiu sobre a essência do povo judeu. Declarou que 

uma nação defi nida somente por lembranças do Ho-

locausto e da criação de um estado sionista não pode 

sustentar a si mesma: “Sem o Sinai, que signifi cado a 

vida tem?”  Págs 8 a 11 
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comunidade Chabad foi fundada com 

o princípio de que todo judeu é igual 

e merecedor de uma experiência 

singular, independentemente de seu nível de 

observância. 

O Beit Chabad Central é dedicado a divulgar a 

beleza de nosso legado milenar.

Mesclando valores tradicionais com técnicas 

contemporâneas, ajudamos pessoas a 

descobrirem mais júbilo e significado nas 

suas vidas. 

Valorizar cada indivíduo por suas qualidades 

únicas é a característica de Chabad, destacando 

nossa filosofia de que cada judeu é um judeu.

Desta forma, mereceremos a vinda de Mashiach 

em breve em nossos dias.

A
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Inconcebível, impensável, inatingível, impraticável. Há uma grande 

quantidade de sinônimos para descrever algo que consideramos impossível. 

Mas quando um judeu assume uma atividade que está de acordo com seu 

ser interior, ele não precisa se aborrecer com a aparente impossibilidade do em-

preendimento. Em vez de ser dominado pelas dificuldades, ele pode ter certeza 

do sucesso. O êxito pode não ser imediato, mas ao final ele será bem-sucedido. 

Mas e se esse projeto não apenas parecesse impossível, mas fosse real-

mente, segundo a natureza? Deveríamos tentá-lo mesmo assim? 

Basta de teoria. Como isso se aplica à vida? Um bom exemplo vem da 

Rebetsin Chana, mãe do Rebe (no mês passado celebramos 52 anos de seu 

falecimento). Quando seu marido, Rabi Levi Yitschak, foi exilado pelo governo 

comunista na década de 1930, ela preparava tinta a partir de ervas, para que 

ele pudesse escrever - nas margens de seus livros, pois não havia papel - seus 

comentários esotéricos e explicações sobre a Torá. Mas, ainda não chegamos à 

parte impossível. Esta aconteceu depois que Rabi Levi Yitschak faleceu. 

Ela decidiu mandar os manuscritos dele para fora da Rússia comunis-

ta. Essa era uma tarefa realmente impossível, segundo qualquer estimativa. E 

apesar disso, ela conseguiu. 

Que espécie de pensamentos passam pela nossa mente quando somos 

confrontados com uma tarefa impossível mas crucial? Devemos ter a certeza de 

que tudo que acontece está Divinamente ordenado. 

No exemplo acima, os manuscritos surtiram efeito sobre o mundo intei-

ro, pois mais tarde foram impressos, e inumeráveis pessoas beneficiaram-se 

do conhecimento ali contido. 

Quando você está realmente focado, deve estudar todos os importantes 

obstáculos e limitações. O vigor e o entusiasmo com os quais você ataca a ta-

refa precisam estar acima de quaisquer conjecturas ou limites. Pois essa é uma 

atribuição vinda de D’us. É por causa dessa atitude que as pessoas aceitam 

tarefas impossíveis e são bem-sucedidas! Seu êxito não afeta somente a elas 

mesmas, mas também o mundo em geral. 

Um motivo adicional para nosso sucesso quando deixamos de lado con-

siderações naturais e enfrentamos tarefas impossíveis, é que quando uma atri-

buição Divina lhe é encaminhada, você tem a força Divina do “Remetente”.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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Missão Possível 

mensagem do Rabino
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A NOSSA SINAGOGA

Queremos ver VOCÊ no minyan durante a semana!

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

w Homens, mulheres e crianças estão convidados 
a participar.

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

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.

w Bufê de kidush oferecido após os serviços. 

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

CABALAT SHABAT 
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H15

MINYAN DIÁRIO
Shacharit

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

Minchá e Arvit
Domingo a sexta-feira – 19h15

CABALAT SHABAT
Sextas-feiras – 19h15

HORÁRIOS DO SHABAT
Chassidut – 8h45
Shacharit – 9h30

Kidush e Farbrenguen – 12h00

Aula da Parashá com explicações do Rebe 

– 1 h antes do horário das velas *

Minchá seguida de Seudá Shlishit com 
Pirkê Avot – 15 min antes do horário das 
velas *

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

Arvit e Havdalá – no término do Shabat

Vídeo do Rebe
Sábados à noite – após os serviços noturnos

* Veja o horário das velas no verso deste informativo

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

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH

 w Família Berenstein (Yahrtzeit do pai, Yosef ben Yani)

 w Família Sciama (Ofruf de Laurent Sciama)

TROCAR
4 BC NEWS

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

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

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

Envie um SMS para (11) 96889-8832 
com a palavra “velas” e receba sema-
nalmente o horário do acendimento 
em S. Paulo. Este serviço é gratuito.
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Janet S. Sunness
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Os homens em geral têm dificuldade em esperar 

pelas coisas. Se Adão, no Jardim do Éden, tivesse 

esperado e não consumido da Árvore do Conheci-

mento até o Shabat, a proibição de fazê-lo teria sido res-

cindida, e Adam poderia ter vivido no Paraíso para sempre.

Nosso povo deveria ter esperado até Moisés descer do 

Monte Sinai. Se tivessem aguardado mais algumas horas, 

Moisés teria descido, e não teria havido o Bezerro de Ouro.

Esperar é uma parte importante de gerenciar a nossa in-

gestão de alimentos. Todos nós aprendemos que são 

necessários 20 minutos para uma pessoa sentir-se satis-

feita após fazer uma refeição. Mas há uma voz baixinha 

(às vezes alta) dizendo: “Eu quero mais, e quero agora”. 

Essa voz não é estimulada pela fome, mas pelo desejo de 

comer. 

Meu maior obstáculo para perder peso e não ganhar mais 

é um desejo insaciável de comer à noite. Estou melhoran-

do um pouco, mas ainda é muito difícil. Se conseguir se-

gurar até o instante final (quando vou dormir), tudo bem, 

e posso realmente dizer a mim mesmo que poderei co-

mer novamente quando acordar. Portanto, não estamos 

falando sobre esperar uma eternidade para comer, 

apenas pouco tempo. Mesmo assim, ainda é muito difícil.

Interessante: quando sabemos que retardar a alimentação 

é um mandamento de D’us, como em um dia de jejum, é 

mais fácil se segurar. Se estamos numa reunião em que 

não há comida casher, podemos esperar e comer depois. 

Ou seja: temos a força dentro de nós. Quando não comer 

é uma mitsvá, conseguimos dominar a vontade. Mas se é 

apenas uma luta entre nosso anseio pela comida e nos-

so bomsenso, o resultado muitas vezes é negativo. En-

tão acordamos com a arrasadora sensação de “fiz isso de 

novo”, desencadeando todos os nossos esforços subse-

quentes para controlar nossa alimentação. 

Como podemos lidar com essa dificuldade de retardar 

nossa gratificação? Uma maneira é tornar nosso plano 

para comer mais absoluto; resolvo não comer depois do 

jantar e ponto final, venha o que vier! 

Podemos lembrar também que D’us nos dá experiências 

para nos fortalecer. Por mais que o povo judeu tenha difi-

culdade em esperar pelas coisas, somos ordenados a es-

perar pela vinda de Mashiach. Imagine se pudéssemos an-

siar por Mashiach da mesma maneira que ansiamos pela 

comida! Não aceitaríamos um não como resposta, e 

faríamos todo o possível para trazê-lo o mais 

rápido possível. Isso criaria um mundo dife-

rente, uma existência diferente. Então, tente 

imaginar-se colocando seus desejos nessa 

direção. Pode impedi-lo de comer, mesmo 

que apenas por uma noite.

Devolvendo a santidade às refeições
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aconteceu

AVOT UBANIM
Todos os domingos, pais e filhos sen tam-se 

juntos para estudar um assunto de Torá. São 

momentos únicos e marcantes que fortale-

cem o vínculo de amor e amizade perma-

nente entre eles. 

Além de ampliarem seus conhecimentos 

e obterem respostas para suas curiosida-

des, as crianças participam de sorteios. Nos 

meses de agosto e setembro, as que com-

pletaram oito participações concorreram a 

sorteios de coleções de livros da Torá (Chu-

mash) entre outros prêmios.

Venha estudar com seu filho 
aos domingos das 18h às 19h

CHOL HAMOED SUCOT NO CAMPO
Na semana de Sucot, céu aberto e calor marcaram a 

quarta-feira, que levou 200 pessoas ao sítio do Beit 

Chabad Central para usufruir da grande sucá. Churras-

co saboroso e trabalhos manu-

ais fizeram parte do programa, 

que deu oportunidade de os 

participantes fazerem a brachá 

das Quatro Espéceis. O sorteio 

de lindos prêmios entusiasmou 

as crianças.
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À direita, Shmuel Bloch ganhou um retrato do Rebe, 
e Mendy Fish um copo prateado de Kidush

À esquerda, Mendy Sayeg e Mendele Paim foram 
dois dos vencedores do sorteio de Chumash
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CONTATOS CTEEN
Meninos: R. David Lancry 
davelancry@gmail.com / 98889-0328

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

CTEEN
Uma atividade muito divertida foi proposta aos alunos 

do Cteen no mês de agosto na quadra do Colégio Iavne: 

futebol de bolha. Meninos e meninas dividiram-se em 

horários diferentes para disputar a bola dentro de uma 

bolha! Com pulos, batidas, cambalhotas e quedas, foi 

risada garantida e muitas calorias gastas.

CHÁ DA TARDE
As participantes assistiram a projeção do filme “Memó-

ria Secreta”, com a atuação de Chistopher Plummer e 

Martin Landau. Aos 89 anos, Zev sai em busca de um 

antigo guarda nazista. Seu objetivo é puni-lo pelo as-

sassinato de sua família durante a Segunda Guerra 

Mundial. Um tema para reflexão. 

O grupo também esteve presente no evento Tarde das 

Mulheres em sua 30ª edição, este ano realizado no Beit 

Todas as senhoras da comunidade estão convidadas a 
participar do grupo Chá da Tarde. Para inscrever-se, en-
tre em contato com Vanessa Rosenbaum pelo telefone: 
3087-0313 ou va nessakrosenbaum@chabad.org.br

Chabad Central, com palestra do Rabino Shabsi Alpern, 

seguida do tradicional toque do shofar. 

Em preparação para Rosh Hashaná, as senhoras inspi-

raram-se com palestra do Rabino Dani Eskinazi.

7 BC NEWS

Os meninos do Cteen foram acompanhados pelo Ra-

bino David Lancry para a Arena Corinthians, onde as-

sistiram ao jogo do dono da casa contra o Fluminense. 

Foi uma tarde bastante agradável, com muita diversão 

e boa companhia.

Enquanto isso, algumas alunas do Cteen foram com a pro-

fessora Mariana Lancry ao Ten Yad, onde tiveram a opor-

tunidade de ajudar no Mega Bazar anual da instituição. O 

voluntariado delas foi muito elogiado pela equipe do local, 

mas foram as próprias meninas que saíram realmente fe-

lizes e gratificadas, esperando sempre poder ajudar mais!
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Último político da geração dos pais fundadores de 

Israel ainda vivo, Peres, ministro em inúmeros go-

vernos trabalhistas, assumiu em várias ocasiões as 

funções de primeiro-ministro e de presidente entre 2007 

e 2014. Peres foi provavelmente o único líder que poderia 

afirmar ter conhecido pessoalmente todos os 21 chefes do 

Exército de Israel.

Aos 93 anos, encontrava-se ativo por meio do Centro Pe-

res para a Paz, que promove a coexistência pacífica entre 

judeus e árabes.

Shimon Peres, o líder israelense muitas vezes controverso, 

que atuou em diversos cargos políticos e de defesa antes 

da fundação do país e que mais tarde foi o nono presidente 

de Israel e o chefe de estado mais idoso do mundo, faleceu 

em Tel Aviv aos 93 anos de idade.

Nascido Shimon Perski em 1923 em Vishnieva, um vilarejo 

na atual fronteira entre Polônia e Bielorússia. Peres orgu-

PARTE UM GIGANTE
Shimon Peres, o líder israelen-

se muitas vezes controverso, 

que atuou em diversos cargos 

políticos e de defesa antes da 

fundação de Israel e que mais 

tarde foi o nono presidente do 

país e o chefe de estado mais 

idoso do mundo, faleceu em 

Tel Aviv aos 93 anos de idade

Shimon Peres em seu escritório  reproduzindo a 
pose de seu mentor político David Ben-Gurion. 

Na página ao lado, Peres fala com o rabino-che-
fe de Israel Shlomo Amar durante uma visita em 
sua casa no feriado de Pêssach em 2013

lhosamente relatava que foi concebido somente depois 

que seus pais – Yitzchak Getzel, um abastado negociante 

de madeiras, e Sarah, uma bibliotecária voluntária – tinham 

pedido uma bênção por filhos a um Rebe chassídico. 

Peres considerava a Torá, suas mitsvot e a fé em D’us como 

os alicerces do povo judeu. Era uma convicção que foi re-

forçada, expandida e aprofundada após encontrar-se com 

o Rebe, Rabi Menachem Mendel Schneerson.

Na infância, Shimon foi fortemente influenciado pelo avô 

materno, o erudito de Torá Tzvi Hirsh Meltzer, que lhe en-

sinava diariamente o Talmud, e cujas preces sinceras, di-

zia ele, motivavam-no a rezar com grande devoção. Em 

1943, sua família emigrou para a o Mandato Britânico da 

Palestina, instalando-se em Tel Aviv. Durante a emociona-

da recepção na estação de trem, Meltzer abraçou o neto e 

disse-lhe: “Seja um judeu para sempre!”. O avô, assim com 

muitos de sua família, pereceu no Holocausto, assassinado 
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Por Menachem Posner, Chabad.org

Por mais de sete décadas, Peres trabalhou 

incansavelmente para transformar o exér-

cito de Israel na potência que é hoje em in-

finitas maneiras.  Um dos atos mais ousados 

e corajosos de Israel foi o resgate dos reféns 

de Entebe em julho de 1976, é creditado em 

grande parte a Peres, bem como a obtenção 

de energia nuclear de Israel.

9 BC NEWS

pelos nazistas enquanto marchava desafiadoramente de 

talit à frente de sua comunidade em uma sinagoga incen-

diada.

Peres cresceu, e seus escritos e discursos eloquentes atra-

íram a atenção do fundador do Trabalho Sionista Berl Kat-

znelson e do organizador David Ben Gurion, mais tarde o 

primeiro a ocupar o cargo de primeiro ministro do Estado 

de Israel. Os dois o nomearam para o secretariado do Ma-

pai, partido socialista israelense.

Em 1945, Peres casou-se com Sonia Gellman, uma judia 

observante das mitsvot. O casal instalou-se no Kibutz Alu-

mot e teve três filhos: Tzvia Valdan, doutor em filologia; 

Yoni Peres, veterinário, e Nehemiah Peres, engenheiro.

Peres foi recrutado pela Haganá, organização paramilitar 

que se tornaria o âmago das Forças de Defesa de Israel. Em 

seguida foi nomeado chefe do serviço naval. Após a Guerra 

da Independência, em 1948, foi nomeado chefe da delega-

ção do Ministério da Defesa enviada aos Estados Unidos. 

DIRETOR GERAL DO MINISTÉRIO DA DEFESA 
E APOIADOR DE YESHIVOT
Quando retornou a Israel, em 1952, com 29 anos de idade, 

foi nomeado por Ben Gurion como diretor geral do minis-

tério da defesa. Entre suas realizações estavam os fortes 

laços com os estabelecimentos políticos e militares da 

França e da Alemanha, bem como a criação do programa 

nuclear de Israel.

Devido a seu respeito pelo Judaísmo tradicional, Peres às 

vezes era enviado por Ben Gurion para trabalhar com líde-

res rabínicos sobre questões cruciais como o adiamento 

do serviço militar para alunos de yeshivá. 

Anos depois, Peres relatou ao seu amigo, o 

jornalista David Landau, que quando estava 

discutindo o assunto com os rabinos, ele 

sentia-se como se estivesse falando com 

seu avô. Como resultado, foi feito um acor-

do segundo o qual alunos de yeshivot em 

tempo integral entrariam no serviço militar 

aos 25 anos, por um breve período de 3 me-

ses, seguido pela reserva.

Em 1959, Peres entrou na política sob a 

bandeira do partido de Mapai. Após ser elei-

to para o Knesset, foi nomeado por Ben Gu-

rion como suplente do Ministro da Defesa, 

atuando nesse cargo durante seis anos. Ele 

continuou como membro do Knesset duran-

te 48 anos - a permanência mais longa na história do parla-

mento israelense. Foi ministro em 12 gabinetes diferentes 

e duas vezes como primeiro ministro (1984-86, 1995-96). 

Suas atuações o incluíram como suplente do ministro da 

defesa (1959-1965), ministro da defesa (1974-77, 1995-96) 

ministro do exterior (1986-88, 2001-02), e ministro do te-

souro (1988-1990).

ENCONTROS COM O REBE
Como tantos outros líderes no estabelecimento secular 

político, militar, científico, financeiro e educacional de Isra-

el, Peres aconselhava-se com o Rebe. Durante seu primei-

ro encontro, em 1966, cerca de 15 meses antes da Guerra 

dos Seis Dias, o Rebe alertou Peres sobre a iminente ame-

aça do Egito e disse que tudo poderia ser resolvido con-

centrando os esforços de Israel sobre o presidente egípcio 
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Gamel Abdel Nasser. Peres descreveu o encontro, que du-

rou mais de uma hora, como algo pelo qual tinha esperado 

com grande antecipação. 

Depois da guerra, Peres estava entre os generais e outros 

famosos fotografados com tefilin, expressando, assim, o 

reconhecimento da milagrosa proteção Divina durante a 

guerra. 

Na época em que ele visitou novamente o Rebe, em 1970, 

como Ministro dos Transportes e Comunicação no gover-

no do Partido Trabalhista de Golda Meir, o Rebe expressou 

em público sua opinião sobre as tentativas de oferecer áre-

as militarmente estratégicas em troca de promessas vagas 

de paz após a Guerra dos Seis Dias. Afirmou repetidas ve-

zes que se tratava de uma ideia perigosa, até suicida, para 

conseguir a paz, que traria somente mais derramamento 

de sangue em Israel e aumentaria o terrorismo em outras 

partes do mundo.

No dia 3 de Tamuz, em 1994, enquanto Peres estava atu-

ando como Primeiro Ministro de Israel, o Rebe faleceu. 

Pouco depois ele escreveu uma carta pública, comovente, 

falando sobre o envolvimento do Rebe nas questões judai-

cas do mundo inteiro.

Peres escreveu: “Nos locais onde o perigo espreitava o 

povo judeu, seus emissários arriscavam a vida para cum-

prir suas missões secretas de salvar os judeus – na Rússia 

soviética, nos países islâmicos e em muitos outros. É em 

seu mérito que os rescaldos judaicos têm sido preservados 

naqueles lugares. ”

Comentando sobre a humildade do Rebe e seu genuíno 

interesse por todo indivíduo, ele descreveu o Rebe como a 

incorporação do ensinamento de Hillel, “ama as pessoas e 

aproxima-as da Torá”, e “O legado que ele prezava era um 

amor aos judeus como eles são, e a constante busca para 

encontrar aquilo que o unia aos outros. ” 

Seu termo final como Primeiro Ministro começou em no-

vembro de 1995, após o assassinato do Primeiro Ministro 

Yitzchak Rabin. Mas ele foi desempossado apenas meio 

ano mais tarde após os acordos de Oslo.

COMO PRESIDENTE DE ISRAEL
Em 2007, aos 83 anos de idade, Peres foi eleito para atuar 

como o nono presidente de Israel. Naquele cargo, ele via-

jou para comunidades judaicas em todo o mundo e conhe-

ceu o trabalho dos emissários Chabad-Lubavitch. Mas teve 

um prazer especial em ver o renascimento do Judaísmo 

com toda a amplitude, maravilhando-se com a manifesta-

ção da visão do Rebe como o florescimento do trabalho de 

muitas décadas ali.

“Vejo vocês, os shluchim de Chabad, em muitos locais pelo 

mundo, dentre eles os mais remotos, hostis e esquecidos”, 

disse ele numa mensagem enviada aos shluchim em 2013. 

“Vocês são mensageiros da mitsvá do Rebe – do seu dese-

jo de que o povo judeu continue e seja mantido como uma 

nação. ”

Quando se aposentou em 2014, Peres era o chefe de esta-

do mais idoso do mundo.

Alguns meses antes de ter sofrido um derrame do qual não 

se recuperaria, ele refletiu sobre a essência do povo judeu, 

declarando que uma nação definida somente por lembran-

ças do Holocausto e da criação de um estado sionista não 

pode sustentar a si mesma.

“Sem o Sinai, que significado a vida tem? ”, perguntou re-

toricamente.

Shimon Peres perdeu a esposa, Sonia, em 2011. Além de 

seus três filhos, deixou oito netos e muitos bisnetos.

Shimon Peres, quando Primeiro Ministro de Israel, com o então Ministro da Defesa Yitshak Rabin em viagem para o Líbano, em 1984

“Vejo vocês, os shluchim de Chabad, em 

muitos locais pelo mundo, dentre eles os 

mais remotos, hostis e esquecidos. Vocês 

são mensageiros da mitsvá do Rebe – do 

seu desejo de que o povo judeu continue 

e seja mantido como uma nação. ”
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homenagens

11 BC NEWS

“Há poucas pessoas com quem compartilhamos este mundo, 

capazes de mudar o curso da história, não apenas sua presença 

em eventos humanos, mas porque elas ampliam a nossa ima-

ginação moral e nos forçam a esperar mais de nós mesmos. 

Meu amigo Shimon era uma dessas pessoas. Hoje à noite, Mi-

chelle e eu nos juntamos a todos de Israel, Estados Unidos e 

de todo o mundo para honrar a vida extraordinária do nosso 

querido amigo Shimon Peres, fundador do Estado de Israel e 

um estadista cujo compromisso com a segurança de Israel e 

a busca pela paz foi enraizada em sua própria fundação moral 

e otimismo inabalável. Shimon era a essência e a coragem de 

Israel na luta pela independência”. 

Barack Obama, presidente dos Estados Unidos

“Shimon Peres pertence agora à História, que foi par-

ceira de sua longa vida (...) Israel perdeu um dos seus 

estadistas mais ilustres; a paz, um dos seus mais fer-

vorosos apoiadores; e a França, um amigo fiel”.

François Hollande, presidente da França

“Apesar das atrocidades cometidas (pelos nazistas) contra a 

sua família durante o Holocausto, Shimon Peres estendeu a 

mão para os alemães. Por essa atitude somos muito gratos. 

Sua vida a serviço da paz e da reconciliação pode ser um exem-

plo para os jovens”.

Joachim Gauck, presidente da Alemanha

“Shimon dedicou sua vida ao renasci-

mento do nosso povo. Ele era um visio-

nário que olhou para o futuro. Ele tam-

bém foi um gigante da defesa de Israel, 

cujas capacidades foram reforçadas em 

muitos aspectos”.

Benjamin Netanyahu, primeiro-minis-
tro de Israel

 “Peres foi um gênio com um grande co-

ração. Um fervoroso advogado da paz e 

da reconciliação”. 

Bill Clinton, ex-presidente americano
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SEM DÚVIDAS

Imagine-se de pé num pomar repleto de laranjeiras em 

plena produção. Os galhos estão pesados com laranjas 

maduras, suculentas, estendendo-se até onde os olhos 

podem ver. O produtor explica que há uns meros dez anos, 

aquele era um campo vazio. Com o passar do tempo, ele 

plantou fileiras e fileiras de sementes, que cresceram e se 

transformaram em todas essas laranjeiras.

Vamos pensar sobre isso por um momento. Cada laranjei-

ra começou como uma pequena semente branca plantada 

no solo. Aquela semente pesava apenas uma fração de um 

grama. Mas uma laranjeira pesa centenas de quilos.

Aqui está a pergunta número um:

De onde veio todo aquele peso do material que forma a 
laranjeira: as raízes, o tronco, os galhos?

Se você está tentado a dizer que deve ter vindo do solo, 

temo que esteja errado. Se você pegasse um grande vaso 

de aço, enchesse com duzentos quilos de terra, plantasse 

nela uma semente de laranja, e voltasse dez anos depois, 

encontraria uma laranjeira crescida pesando centenas de 

quilos, com os mesmos duzentos quilos de terra permane-

cendo no vaso. O material que forma a árvore não vem de 

maneira alguma do chão. 

É criado através de fotossíntese. As folhas absorvem a 

luz do sol, misturam algum dióxido de carbono e água, e 

sintetizam os vários materiais. Síntese é o processo pelo 

qual elementos existentes são combinados em algo novo 

– algo que não estava ali antes. A partir do ar, cria a madei-

ra, e as células especializadas da planta precisavam trans-

ferir água das raízes para as folhas. Interessante. Se você 

possuísse uma fábrica que pudesse criar coisas a partir do 

nada, certamente estaria se saindo muito bem. 

Mas isso se torna mais interessante quando olhamos para a 

laranja. Quando você chupa uma, sente aquele sabor doce, 

cítrico. 

Então aqui está a pergunta número dois:

De onde vem o sabor da laranja?
Tudo sobre a laranja começou com aquela pequena se-

mente. Mas quando você morde a semente, é amarga. A 

água que alimenta a árvore não tem sabor. O solo onde a 

árvore cresce também é insosso. Portanto se a semente é 

amarga, de onde vem a doçura da laranja?

A resposta, mais uma vez, é a fotossíntese. A clorofila nas 

folhas transforma-as em foto receptoras que captam a 

energia da luz do sol e criam os carboidratos. Esses carboi-

dratos são então sintetizados (eis aqui novamente aquela 

TRÊS RESPOSTAS 
PARA QUE NÃO HAJA PERGUNTAS

Por Rabino Ben Tzion Shafier
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palavra – criando algo novo) nos açúcares e sabores neces-

sários para formar a doce mistura cítrica. Algo muito im-

pressionante para uma folha, não é? Você já deu um teste 

de QI para uma folha? “Oh, desculpe-me, você pode me 

dizer o nível de PH do suco de laranja, e quem é atualmen-

te o presidente dos Estados Unidos?”

Não há pequenos elfos dentro da árvore dizendo como 

misturar a fórmula. “Um pouco mais de açúcar, não tanta 

acidez. Ei, devagar com a polpa ali.”

Mas as coisas se tornam ainda mais impressionantes quan-

do olhamos para a própria laranja. Veja, laranja é uma cor 

distinta – laranja. E isso nos leva à pergunta número três. O 

bagaço é branco. A água é incolor. O solo é marrom.

De onde vem a cor da laranja?

Se você cavar até chegar à China, não vai encontrar laranja 

colorindo o solo. Então de onde vem? Você adivinhou – da 

fotossíntese. As folhas processam parte da sacarose que 

criam a cor necessária para a casca. 

Agora, responda depressa: que cores se combinam para 
formar o laranja? Qual a porcentagem de vermelho? 
Quanto de amarelo? Qual é a composição química do 
pigmento?
Somente a pele externa da laranja é colorida. Aquela parte 

é visível e atrai os olhos, portanto a cor ali serve a um pro-

pósito. Mas a parte interna da pele não torna a fruta mais 

atraente; seria inútil colori-la. Portanto, é branca.

Agora, não fique empolgado. Não comece a invocar pala-

vras como incrível, impressionante, estupendo etc. Lem-

bra-se? É a natureza, pura e simples. As pessoas que não 

reconhecem o papel de D’us como nosso Criador dirão que 

houve uma jogada sortuda do dado cósmico, e cem bilhões 

de galáxias, cada qual contendo cem bilhões de estrelas, 

surgiram – simplesmente isso. 

E cada uma daquelas estrelas mastigou quantidades ini-

magináveis de energia. Nosso próprio sol (uma estrela pe-

quena) transmite tanta energia que apesar de estar a mais 

de cem milhões de quilômetros de distância, aquece nosso 

planeta e nossos oceanos. E embora somente dois bilioné-

simos por cento de sua energia chegue aqui, ele alimenta 

toda a vida e crescimento na Terra. E, é claro, faz tudo isso 

através daquele processo sortudo chamado fotossíntese. 

E para que isso funcione aqui é preciso haver uma multidão 

de outros processos em funcionamento. As leis da química 

orgânica e a biofísica. As leis que governam as proprieda-

des da luz e sua conversão em energia. Hostes e hostes 

de sistemas complexos, todos interligados e todos sendo 

executados impecavelmente sem parar, em todos os lo-

cais do cosmo. 

Como pode uma pessoa governada pela lógica não reco-

nhecer a perfeição Divina do projeto? 

Aquilo que uma pessoa pensante entende é que a nature-

za é o maior indicador do Criador, e a prova mais forte de 

Sua existência.
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projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

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

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

Acabamos de celebrar as Grandes 

Festas envolvidos em uma cápsula 

repleta de voltagem espiritual e 

chessed, bondade, que conduz a 

uma alegria eletrizante.

Essas são duas emoções que 

quando mescladas em nossa vida são uma fórmula 

perfeita, um balanço saudável.

As Grandes Festas, os shabatot e a delimitação dos 

meses e dos dias durante o ano ajudam a segmentá-lo, 

criando a dádiva de renovação constante em pequenas 

doses, fáceis de serem digeridas e administradas.

Isto nos possibilita fazer uma pausa dos enormes testes 

que a vida nos trás, pois se não fossem pelos intervalos, 

seria demais suportar. Que possamos reconhecer todos 

esses presentes que nos mantêm lubrificados para 

andarmos nos caminhos de Hashem, dia após dia, para 

uma longa vida.

Com carinho,  
Yael Alpern – diretora
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29/11 Sybila Dwek

Visitados:
10/11 Sofia Muller

26/11 Hanna Lando

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO

Voluntários: 
8/11 Ruth Lancry

9/11 Rachela Eisenstadt

23/11 Vivian Erlich

28/11 Célia Sassoon 

Foram distribuídos cupcakes de mel deliciosos (foto abai-

xo) que com certeza ajudarão a tornar o ano de 5777 bem 

mais doce para todos!

ELUL
Yael Alpern (centro) e a voluntária Joyce Sejtman (à di-

reita) fizeram uma visita especial antes de Rosh Hashaná 

ao Residencial do Brooklin.

RENOVAÇÃO
O Projeto Lev está sempre se renovando, com no-

vos voluntários como Ana Rog (à esquerda) e novos 

visitados como a Sra. Henrietta Dines (centro). Con-

tamos também com a ajuda de voluntários “vete-

ranos” como 

nossa querida 

Célia Sassoon 

(à direita).

Essa mistura 

entre novida-

de e experiên-

cia tem sido 

extremamen-

te positiva!
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GASTRONOMIA PELO MUNDO Por Dorothea Piratininga

PREPARO

Misture numa tigela a batata ralada com a farinha e o 

purê. Acrescente o ovo e o leite e mexa bem até obter 

uma massa. Tempere com sal e pimenta.

Aqueça o óleo em uma frigideira e coloque colheradas 

da massa para fazer panquecas de cerca de 6 cm de di-

âmetro. Doure dos dois lados, escorra sobre uma grade 

ou peneira. 

Decore com a cebolinha e sirva com cream cheese.

RENDIMENTO

6 porções

INGREDIENTES

 w 2 xícaras de chá de batatas cruas 
raladas

 w 1 xícara de chá de farinha de trigo

 w 1 xícara de chá de purê de batata 
(pode ser da sobra do dia anterior)

 w 1 ovo

 w 1 colher de sopa de leite

 w 1 colher de chá de bicarbonato de 
sódio 

 w sal e pimenta a gosto

 w 1/4 de xícara de óleo para fritar

 w 1 talo de cebolinha cortada em peda-
ços pequenos

 w cream cheese para acompanhar

Comece bem o seu dia com uma saborosa panqueca à moda irlandesa no seu café da manhã
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade 
www.felicidade.org.br

Felicidade Cultural

RAIMUNDO CELA, UM MESTRE BRASILEIRO
Também no MAB, as famílias visitaram a exposição do 

artista cearense que retrata pinturas de paisagens da 

sua ter-

ra natal, 

além de 

v a q u e i -

ros, pes-

cadores e 

jangadei-

ros.

LEGO
Em 1932 Ole Kirk Christiansen, inventor dinamarquês, 

criou o brinquedo com peças de encaixar que tornou-se 

mundialmente cobiçado não apenas por crianças, mas por 

adultos: o Lego. 

A turma de crianças e familiares que participou da 24ª se-

mana do Projeto Felicidade ficou encantada com a Expo-

sição Lego, no Parque do Ibirapuera, do artista americano 

Nathan Sawaya. Ele é um ex-advogado, que para aliviar o 

estresse do trabalho, 

montava Lego, o que  

acabou mais tarde viran-

do sua profissão. A mos-

tra reuniu 80 esculturas 

gigantes contabilizando 

um milhão de peças.  

No final da exposição 

uma área de lazer com 

peças de Lego e vide-

ogames completou o 

programa.

Com tantas exposições interessantes na cidade, o Pro-

jeto Felicidade intensificou seus passeios culturais na 

programação semanal que realiza com as famílias, in-

cluindo três exibições que agradaram a todos.

ELAS, MULHERES ARTISTAS
Os participantes do projeto visitaram, no Museu de 

Arte Brasileira (MAB), a mostra que reúne 82 obras 

de autoria de 64 mulheres conduzidos por um moni-

tor do museu que explicou em linguagem acessível o 

significado das telas e objetos expostos. No final da 

visita eles foram convidados para uma atividade lúdi-

ca com massa de modelar, montando quebra cabeça 

e interagindo com a maquete do local.
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Projeto Inclusão Social 
na Serra

www.inclusaonaserra.org.br

Inclusão
 São Lourenço da Serra

Social 

17 BC NEWS

RESGATE DO PASSADO 
O último encontro do grupo de idosos 

de S. Lourenço da Serra contou com a 

participação de Antônia Gomes Patriota 

(foto ao lado), que declamou a poesia 

“Apenas Sonhos”, de sua autoria.

Em seguida, os participantes tiveram a 

oportunidade de revelar passagens re-

levantes de suas vidas, de preferência 

oralmente, uma vez que a maioria tem 

dificuldade para se expressar por escri-

to. Ao assistirem esses relatos, os de-

mais puderam refletir sobre o assunto e perceberam a riqueza que cada 

um acumulou ao longo dos anos.

Essa atividade faz parte de um projeto que visa a despertar a autoestima 

dos idosos, dando ao grupo uma 

base de otimismo e alegria para 

levar sua vida adiante.

A proposta é fazê-los relembrar, 

valorizar e registrar sua própria 

história criando, assim, uma bio-

grafia falada dos participantes. 

GINCANA NO SÍTIO
No mês de setembro os alu-

nos da Escola Municipal Anto-

nio Lino, S. Lourenço da Ser-

ra, visitaram o sítio Felicidade, 

divertiram-se nas atividades 

recreativas e participaram de 

uma gincana sobre uso racional 

da água. A turma foi dividida em 

grupos, que deveriam procurar 

pistas e encontrar mensagens 

sobre a importância de poupar 

água. O objetivo, além da eco-

nomia de  água, era que cada 

aluno colaborasse  com os co-

legas para que todos pudessem 

ganhar um prêmio: o passeio de 

trenzinho pelo sítio. Todos inte-

ragiram e se envolveram para 

encontrar as mensagens, e no 

final a festa foi no trenzinho.

Ao lado, casal e filha desfrutam de uma 
tarde no sítio. Abaixo à esquerda, o tradi-
cional dominó e, à direita, a pedagoga e 
ar te-educadora Mara Kahan entrevista os 
idosos, colhendo suas histórias de vida
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HISTÓria vERíDICA

Esta é a história de um Sefer Torá (Rolo de Torá) 

muito especial, comprado logo após a Segunda 

Guerra Mundial pelo meu zaidy (vovô) materno, 

Rabi Pinchas Sudak, quando ele e sua família estavam em 

sua perigosa fuga tentando escapar da Rússia Comunista.

Ao contrário de muitos judeus vivendo sob o regime so-

viético, Zaidy Pinchas realmente não carecia de nada. Ele 

tinha uma fábrica de tricô subterrânea e era um homem 

relativamente rico. Conseguia sustentar uma vida judaica, 

observante de Torá para si mesmo e sua família. Quan-

do escapou da Rússia no verão de 1946, aos 38 anos de 

idade, não foi devido a qualquer necessidade material ou 

até espiritual. Zaidy Pinchas arriscou-se a ser alvejado na 

fronteira por tentar fugir. Ele também não fez isso pelo 

futuro de seus filhos, mas pelo de seus netos.

Minha mãe, Batsheva – a mais velha dos três filhos de Zai-

dy Pinchas – cresceu num lar onde o compromisso com 

o Judaísmo era um estilo de vida. Quando menina ela ia 

sozinha sobre um jumento durante vários quilômetros 

pelo deserto a fim de buscar o trigo necessário para mais 

tarde ser moído e preparado sob a supervisão exata para 

a matsá de Pêssach. Aquela tarefa era sua porque, como 

era criança, não estava sujeita a questionamento pelas au-

toridades.

Também não era raro na casa de minha mãe colocar livros 

de música sobre o piano. Assim, se chegasse um estra-

nho, não veria os livros religiosos escondidos embaixo. 

Dessa maneira, minha mãe conseguia fazer seus estudos 

judaicos com sua “professora de piano”.

Zaidy Pinchas reconhecia que seus filhos, criados para 

preservar sua fé, ganhariam força e fé fora do comum 

para perseverar e seguir o caminho de sua tradição – não 

importa quais fossem as circunstâncias. “Não estou dei-

xando a Rússia pelos meus filhos”, dizia ele. “Eles sem-

pre saberão que são judeus e continuarão fieis à sua fé. 

Mas o que será dos filhos dos meus filhos? É por eles que 

preciso deixar as garras deste regime”.

Afortunada por ter atravessado viva a fronteira russa, a fa-

mília Sudak encontrou-se na Cracóvia com um grupo de 

quarenta e seis outros chassidim de Lubavitch escapando 

da ditadura stalinista, com seu destino final desconheci-

do. Incluído nesse grupo estava a mãe do Rebe de Luba-

vitch, Rebetsin Chana Schneerson.

Ali, Zaidy Pinchas conheceu um judeu polonês que estava 

oferecendo à venda um Rolo de Torá, e resolveu imedia-

tamente comprá-lo. Ele tinha uma pesada caixa de ma-

deira para transportar e proteger o Rolo de Torá. 

“Aonde quer que esta jornada nos leve”, disse Zaidy Pin-

chas, “como um grupo tão grande de judeus pode viajar 

sem um Sefer Torá em seu meio?”

O grupo tinha de seguir em frente, caminhando através 

de Steczen, para cruzar a fronteira da Tchecoslováquia a 

caminho de Praga. Partiram no meio da noite. Cada um 

podia carregar apenas suas necessidades mais básicas; 

todos os outros pertences mundanos foram abandona-

dos. Zaidy Pinchas escondeu diamantes costurados nas 

solas dos sapatos de sua família.

Na escuridão da noite, Zaidy Pinchas, Batya Sudak e seus 

três filhos, cada um segurando uma corda grossa para 

mantê-los juntos, caminharam silenciosamente por uma 

densa floresta. Zaidy Pinchas agarrava seu amado Sefer 

Torá enquanto marchava por trás de Bubby Batya, que le-

vava a filha mais nova, Bracha. Com o passar do tempo, 

Bubby Batya ficou cansada e fez um sinal ao marido indi-

cando que não poderia mais carregar Bracha.

Com lágrimas nos olhos, Zaidy Pinchas tirou seu Sefer 

a torá de Zaidy Pinchas
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A incrível aventura de um avô que arriscou 
sua vida e a da família para assegurar o ju-
daísmo dos netos que estariam por vir
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Por Chana Wiesberg

Torá de dentro do estojo de madeira, e silenciosamente 

murmurou uma desculpa. “Minha inestimável Torá, você 

sabe que foi por você que deixei a Rússia. Eu não teria 

partido rumo a um futuro desconhecido por mim mes-

mo. Nem pelos meus filhos. Estou fugindo para assegu-

rar que os filhos dos meus filhos conheçam e vivam com 

você. Perdoe-me, querida Torá, por traí-la agora. Tenho 

de escolher: é você ou meu filho. Eu me separo de você 

agora, para que meus filhos e netos vivam uma vida na 

qual você seja uma parte real e significativa”.

Zaidy abraçou a Torá pela última vez e gentilmente co-

locou-a dentro do estojo, debaixo de uma árvore. Ergueu 

nos braços sua filhoa pequena e seguiu em frente.

Por fim, Zaidy Pinchas e sua família chegaram às praias 

de Israel. Seus filhos, Batsheva, Nachman e Bracha, cres-

ceram, tornando-se rabinos e rebetsin para servir às res-

pectivas comunidades e promulgar a fé na Torá.

EMOCIONANTE REENCONTRO
Há alguns anos, minha mãe, Rebetsin Batsheva Scho-

chet, estava visitando a Califórnia, onde foi convidada 

para a casa da Sra. Faigy Estulin, uma amiga da minha 

irmã. Faigy estava descrevendo o êxodo de seu próprio 

pai da Rússia – várias semanas após a fuga do meu avô – e 

atribuiu sua longevidade e saúde robusta a um incidente 

que acontecera há mais de cinquenta anos.

Ele e a esposa estavam fugindo da Rússia numa noite es-

cura. Ao longo do caminho, sua filha de cinco anos afas-

tou-se deles e ficou momentaneamente perdida. Freneti-

camente, os pais procuraram por ela, rastejando sobre as 

mãos e joelhos floresta afora.

De repente Rabi Gurevitch sentiu uma superfície dura. 

Ao investigar melhor, abriu uma caixa de madeira e en-

controu um Sefer Torá. Perto da caixa de madeira estava 

sentada sua filha pequena. Beijando-a apaixonadamente, 

ele tirou a Torá da caixa, desembrulhou-a e enrolou-a ao 

redor do seu corpo, amarrando-a com seu gartel (cinto de 

oração). Por fim, aquele Rolo de Torá voltou ao seu lar 

atual, uma sinagoga na cidade de Nova York.

A Sra. Estulin considera que o mérito da vida longa e sau-

dável de seu avô se deve a esse ato.

Concluindo sua história, ela olhou para minha mãe e não 

conseguiu entender por que sua a face tinha ficado com-

pletamente abalada, com lágrimas rolando de seus olhos.

O legado do precioso Sefer Torá de Zaidy tinha percorrido 

um círculo completo.
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Os provedores de serviços e negociantes têm or-

gulho em anunciar que estão à disposição 24 

horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por 

ano. Esses números impressionantes que demonstram 

confiabilidade e disponibilidade, além de consistência, 

também refletem nossa sociedade viciada em tecnologia 

num ciclo interminável que nos mantêm alertas sem pau-

sa para respirar, enquanto nossos dias, semanas e anos 

transformam-se numa combinação de números que no 

final formarão um grande zero. 

Obviamente, precisamos de uma pausa! Não podemos 

continuar assim por muito mais tempo. Precisamos do 

Shabat! Uma vez por semana, aquelas 25 horas de des-

canso desde o anoitecer da sexta-feira até o cair da noite 

do sábado é um oásis no tempo. O Shabat desliga a ca-

cofonia de campainhas, toques que vêm e vão, discagem 

direta, sinais de ocupado e da estática dos computadores. 

Em vez disso, o Shabat nos desconecta para que possa-

mos nos conectar às mais doces melodias celestiais.

Os avanços tecnológicos aliviaram muitos dos trabalhos 

pesados e fardos dos nossos ancestrais, mas, ironicamen-

te, hoje sofremos mais com ansiedade e hipertensão que 

os nossos antecessores. 

O Shabat impede a lâmina da tecnologia de nos cortar 

em pedaços, de nos escravizar e dominar nossa liberda-

de espiritual.

As pessoas correm para desfrutar de viagens exóticas, en-

quanto o Shabat nos afasta disso tudo sem a disputa pelas 

passagens aéreas, aeroportos e autorizações de partidas. 

Em vez de procurar uma paz elusiva em qualquer parte, o 

Shabat vem até nós no conforto de nosso próprio lar, a um 

preço muito menor!

O Shabat não é apenas uma pausa na rotina diária; oferece 

muito mais que horas de lazer para ficar à toa sem fazer 

nada. A raiz etimológica de “vacância”, do latim vactus, 

significa vazio, um espaço. Na verdade, espaços vazios 

podem tornar-se tão cansativos que a pessoa precisa de 

umas férias! 

Trata-se de um dia repleto. A alma da semana infunde es-

piritualidade em nosso ser, iluminando também o mate-

rialismo do restante da semana. Sem o Shabat, somos um 

corpo sem alma. 

O Shabat nos dá um tempo de qualidade para nós mes-

mos, nossa família e nossos amigos. É um dia inspirador 

de luz, quando podemos ver nossa alma e nosso obje-

tivo. Sua experiência libertadora nos leva à semana se-

guinte mais inspirados e renovados. Não apenas trans-

forma o nosso aqui e agora, como também vai acima e 

além.  As tremulantes velas do Shabat refletem a visão 

mais grandiosa e a promessa de Mashiach, pois o Shabat 

é um prenúncio do Mundo Vindouro, que será “o Shabat 

pleno e eterno”. 

FÉRIAS!

Por Rabino Israel RubinSHABAT
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Você recebeu educação judaica em sua família?
Cresci sem me dar conta do que era ser judeu ou do que 

significava judaísmo.

Que escola frequentou e como optou pela odontolo-
gia como profissão? 
Quando pequeno estudei pouco tempo no Renascença, 

o que não foi suficiente para despertar em mim qualquer 

conexão com o judaísmo. Ainda me lembro dos amigos, 

do hebraico, mas não do judaísmo em si. Enfim, o tempo 

foi passando, e quando mais velho já havia chegado a ho-

ra de escolher uma profissão. Nesse momento a referên-

cia trazida pelo meu pai, Simon Aronson, de abençoada 

memória, que trabalhava com a venda de instrumentais 

odontológicos, fez com que eu descobrisse a odontolo-

gia. Logo percebi que esse poderia ser um bom caminho; 

eu tinha aptidão e vontade. Sou especialista em implan-

tes orais e faço parte de uma clínica multidisciplinar, on-

de trabalham também minha esposa e meu filho, todos 

dentistas. 

O que o motivou a tornar-se voluntário no Projeto 
Hatzala, que presta atendimento de emergência à 
comunidade?
A Hatzala é um projeto do qual me orgulho e sempre me 

orgulharei, é um trabalho gratificante em que ajudamos 

o próximo com muito carinho, por intermédio de uma 

equipe capacitada. Socorremos pessoas que estão em 

um momento muito delicado, fazendo com que a remo-

ção seja realizada de forma ágil, com plena segurança e 

apoio aos familiares. É um trabalho indescritível.

Quando começou a frequentar o Beit Chabad Cen-
tral?
Uma ligação no momento certo, foi assim que comecei 

a frequentar a entidade, há dez anos. Na hora em que eu 

estava buscando algo mais espiritual, o telefone tocou: 

era Dov Pomeroy convidando-me para conhecer o Beit 

Chabad Central. Com ele escutei o Shemá pela primeira 

perguntas7 

vez e coloquei tefilin. Na mesma época faleceu uma tia, 

e ofereci-me para falar o cadish. Minha esposa me com-

prou um talit e um par de tefilin, e comecei a participar 

diariamente do minyan das 6h30, onde fui muito bem 

recebido, o que me cativou. Tudo de que precisamos é 

dar o primeiro passo.

O que fez com que você se tornasse frequentador as-
síduo da sinagoga? 
Conhecer um novo ambiente é muito bom; com novas 

pessoas tudo é diferente. Mas o que faz com que a gente 

permaneça são as pequenas coisas, com um enorme va-

lor: um sorriso contagiante, palavras boas e sempre en-

corajadoras, a amizade sincera, desejar o bem do próxi-

mo, ajudar com sinceridade, aprender a dividir, conviver 

e aprender a rezar. Poder agradecer todos os dias a D’us 

por essa oportunidade de ouro. 

O que deseja para o futuro de seus filhos?
Espero que meus filhos continuem nosso caminho se-

guindo sempre com muito entusiasmo, fazendo novas 

descobertas e conquistas com um espírito empreende-

dor sempre prontos a ajudar ao próximo, vivendo em 

harmonia, tanto física quanto espiritual.

Qual a importância de pertencer a uma comunidade, 
mais especificamente a Chabad? 
Nossa comunidade tem no seu DNA o chassidismo, 

que é viver com alegria, aproximando as pessoas e fa-

zendo com que elas sintam-se bem, queridas, espe-

ciais e únicas.
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A moeda especial
N

aftali celebrou seu nono aniversário e recebeu muitos presentes lindos. Mas 

aquele que ganhou de seu tio Moishe foi o que mais o empolgou: 50 dólares. 

Naftali sabia exatamente o que queria fazer com aquele dinheiro.

Ele tinha a melhor coleção de moedas de toda a redondeza. Possuía muitas bem valio-

sas, e também algumas raras e até de outros países. Tinha moedas de Israel, da África, 

da Austrália e inclusive do Japão.

Mas seu amigo Yitzchak tinha a moeda que ele mais desejava. Era um centavo antigo, 

de 1955. Era um dos centavos mais raros jamais cunhados. Naftali estava empolgado 

porque soubera que Yitzchak estava disposto a vendê-lo. Na manhã seguinte durante 

a reza, Naftali foi até o amigo.

“Yitzchak, eu soube que você está querendo vender sua moeda de 1955”, começou 

Naftali. “Quero muito comprá-la. Ontem foi meu aniversário, e tenho dinheiro suficien-

te”, exclamou ele. “Escute só, eu lhe darei 35 dólares por ela”.

Yitzchak estava no meio da reza, portanto não respondeu.

Naftali pensou que Yitzchak não tinha dito nada porque queria mais dinheiro. “Você 

está certo” disse Naftali. “Aquela moeda vale mais que 35 dólares. Eu lhe darei 50. 

Mas por favor, venda-me a moeda”.

Yitzchak ainda estava rezando, portanto mais uma vez não respondeu.

“Você precisa me vender aquela moeda. Eu a quero mais que qualquer outra coisa!”, 

Naftali insistiu. Ofereceu 75 dólares pela moeda rara, embora não soubesse como iria 

arranjar todo aquele dinheiro.

Então finalmente Yitzchak terminou de rezar. “Naftali”, disse ele, “quando você me 

ofereceu 35 dólares pela moeda achei um preço justo e decidi vendê-la a você por 

aquela quantia. Não respondi porque estava rezando. Você não precisa pagar mais do 

que isso. A moeda é sua”.

Naftali olhou surpreso para Yitzchak, muito impressionado com a sua honestidade.

Uma pessoa deve ser honesta em todos os seus negócios. Mesmo que tenha a oportu-
nidade de enganar alguém, deve sempre contar a verdade.
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Fonte: “Bedtime Stories of Jewish Values”, Shmuel Blitz, Mesorah Publications

Ilustrações: Caio Borges
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Solução na página 27

Ajude Naftali a descobrir um precioso valor 
decifrando as letras iniciais de cada figura 
estampada nas moedas abaixo.

resposta
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A PARASHÁ NA CABALÁ – NOVEMBRO

VAYERÁ
As dificuldades, obstáculos e testes da vida são o meio pelo qual podere-

mos realizar nosso supremo objetivo – que a alma atinja o elevado nível 

espiritual que possuía antes de descer ao corpo. O propósito da vida é 

que a alma recupere aquele status e até mesmo o transcenda.

18 
nov

NÔACH
O âmago da vitalidade e indestrutibilidade judaica é pura fé em D’us; não 

numa espécie de Deidade abstrata, oculta nas esferas celestiais, que cui-

da deste mundo a distância; mas fé absoluta num D’us muito pessoal, 

que é a própria vida e existência de cada um de nós e que permeia todos 

os aspectos da existência. Quando se possui essa fé, não há espaço para 

medo ou ansiedade, como diz o Salmista: “Não temo o mal, pois Tu es-

tás comigo” (Salmos 23:4).

5
nov

LECH LECHÁ
Se você está constantemente em desavença com um parente ou amigo, pode 

ser porque ambas as almas derivam da mesma raiz, e cada uma está ten-

tando adquirir mais sustento espiritual que a outra. Se vocês apenas enten-

dessem que são duas metades do mesmo todo, então um ficaria feliz pelo 

sucesso do outro.

12
nov

CHAYÊ SARA
Sua vida é longa apenas o suficiente para que você cumpra seu objetivo na 

Terra; não é um dia mais curta, nem um dia mais longa. Se você deixar um 

único dia, semana ou meses passarem sem cumprir seu propósito, isso é uma 

perda irrecuperável para você e para o universo em geral.

25
nov
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Como saber qual a minha missão na Terra?

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

Por Rabino Shamai Ende

NOSSA MISSÃO NA TERRA

Nesse mundo convivemos com dois tipos de seres hu-

manos. O primeiro visa aproveitar ao máximo os praze-

res mundanos e está preocupado apenas consigo. Sua 

meta é alcançar tudo aquilo que sacia seus desejos. As 

pessoas que o cercam são vistas como concorrentes, e 

seu lema é “vamos comer e beber hoje, pois quem sabe 

se amanhã estaremos vivos?”.

Esse tipo pode até ter grande sucesso em seus empre-

endimentos, mas sua vida não é considerada digna. Uma 

pessoa que pensa dessa forma não acrescenta nada ao 

mundo em que vive.

O segundo tipo de ser humano sabe que faz parte de 

um grande complexo, e não lhe basta alcançar metas 

particulares. Precisa combiná-las 

aos objetivos da humanidade em 

geral. São pessoas que vivem para 

si e para as outras, com o poder de 

transformar suas vidas em uma jor-

nada de dignidade, fazendo uma 

grande diferença no mundo.

O primeiro motociclista, que qua-

se quebrou o retrovisor, tem uma 

visão limitada. Se o seu caminho 

está bloqueado, acha-se no direi-

to de superar o obstáculo causan-

do prejuízo ao próximo. Ele nunca dará passagem para 

quem pedir licença e, com o ego sempre em primeiro 

lugar, é considerado espiritualmente enfermo, precisan-

do de tratamento urgente.

O segundo motociclista também devia estar preocupado 

com seus afazeres, mas ao observar que poderia ajudar 

sem causar prejuízo para si, mostrou-se disposto. Uma 

pessoa assim tem uma visão mais abrangente. Sua vida 

pode ser uma fonte de inspiração para muitos, já que 

uma boa ação – mesmo pequena – demonstra a índole 

exemplar de um indivíduo. 

A Cabala ensina que cada pessoa tem uma missão a 

cumprir, ninguém está vivendo apenas por viver. Esta-

mos aqui para completar a obra do Criador. O mundo 

funciona como um imenso quebra-cabeça com bilhões 

de peças, e cada um deve colocar sua pecinha no lugar 

certo para preenchê-lo.

Quando a alma desce a este mundo, recebe um número 

de anos de vida conforme o objetivo que deve alcançar. 

Às vezes uma alma vive sessenta ou setenta anos só 

para chegar ao momento em que faz uma única bonda-

de a uma pessoa específica.

Ninguém sabe ao certo sua verdadeira missão. No en-

tanto, o objetivo geral dos seres humanos é seguir os 

mandamentos Divinos. Praticar 

atos de bondade e caridade, bus-

cando uma existência de paz e 

harmonia.

Certa vez, eu estava dirigindo por 

uma avenida movimentada e pa-

rei o carro no sinal vermelho. Pelo 

retrovisor, observei um homem 

acelerando sua motocicleta, que 

cortava os automóveis e buzinava 

freneticamente.

Ele chegou perto e, com pouco es-

paço entre meu carro e o do vizinho, não teve dúvidas: 

empurrou meu espelho retrovisor, passou entre os veí-

culos e saiu em disparada.

Imediatamente o sinal abriu e todos buzinaram para eu 

me mexer. No estresse do trânsito, comecei a dirigir 

com o retrovisor coberto, o que poderia ter causado um 

acidente. De repente, ouvi a buzina de outra moto atrás 

de mim e pensei que se tratava de outro motorista mal-

edu cado. Dessa vez, porém, o condutor fez gestos para 

eu ir mais devagar. Em seguida, passou ao lado do meu 

carro, arrumou o espelho e seguiu viagem.

Ninguém sabe ao certo sua 

verdadeira missão. O objeti-

vo geral dos seres humanos é 

seguir os mandamentos Divi-

nos. Praticar atos de bonda-

de e caridade, buscando uma 

existência de paz e harmonia
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*Envie a data de seu aniversário para betina@chabad.org.br

NOVEMBRO
Reuven Kogan 30 Tishrei 1 nov

Wolf Gruenberg 30 Tishrei 1 nov

Nathan Maltz 1 Cheshvan 2 nov

Henrique Souccar 2 Cheshvan 3 nov

Gil Segre 6 Cheshvan 7 nov

Ezra Khafif 7 Cheshvan 8 nov

Daniel Kullock 7 Cheshvan 8 nov

Yuval Kapah 7 Cheshvan 8 nov

Vitor Elman 7 Cheshvan 8 nov

Tommy Apter 9 Cheshvan 10 nov

Cesar Azar 11 Cheshvan 12 nov

Mendy Gansburg 14 Cheshvan 15 nov

Michel Tabacinik 15 Cheshvan 16 nov

Baruch Guertzenstein 16 Cheshvan 17 nov

Moshe Nunez 17 Cheshvan 18 nov

Berale Ende 18 Cheshvan 19 nov

Daniel Bekhor 18 Cheshvan 19 nov

Marcelo Guz 19 Cheshvan 20 nov

Mendi Kuszer 19 Cheshvan 20 nov

Rodrigo Derdyk 22 Cheshvan 23 nov

Ricardo Epstein 22 Cheshvan 23 nov

Michel Grinbergas 22 Cheshvan 23 nov

Paulo Szyfman 23 Cheshvan 24 nov

Eduardo Katz 24 Cheshvan 25 nov

Yossef Mendel Dressler 24 Cheshvan 25 nov

Salomão Jair 25 Cheshvan 26 nov

Diana Sitton Buchsenspaner 25 Cheshvan 26 nov

Simpson Kalmus 26 Cheshvan 27 nov

Ezequiel Bursztein 26 Cheshvan 27 nov

ANIVERSÁRIOS*

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 experiên-

cias que outros emissários tiveram com 

o Rebe. 

Os vídeos podem ser assistidos acessando a nossa página no Facebook  

(www.facebook.com/beit chabadcentral) ou em nosso canal no YouTube.
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Todas as quintas-feiras acompanhe 

um vídeo exclusivo da “Mensagem da 

Semana”, com pensamentos sobre a 

Parashá baseados nas obras do Rebe.
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NOSSAS ALEGRIAS

 wMazal tov pelo Bar Mitsvá de David Zaitz 

Kolar, fi lho de Petr e Daniela Kolar e neto de 

Mauro e Dina Zaitz

 w Parabéns pelo casamento de Tammy, fi lha 

de Rachel e Henry Zinger e neta de Melisa e 

Jacob Faintuch, com Shmuel Rotenberg

Kids
Palavra oculta: HONESTIDADE
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AULAS SEMANAIS
DOMINGO

APÓS AS ORAÇÕES DA MANHÃ
 Shabsi Alpern - Café da manhã com debate de  
 histórias comoventes *

APÓS O CAFÉ DA MANHÃ
 Daniel Eskinazi - Bíblia, filosofia, leis diversas e  
 conselhos do Rebe *

 Yakov Nurkin - Guemará *

 Dovber Nurkin - Trechos da porção semanal *

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE
 Avraham Steinmetz - Prédica

 Integração pais e filhos – Avot Ubanim
 Os pais estudam com seus próprios filhos sob a 
 orientação de um professor * 

APÓS AS ORAÇÕES DA NOITE
 Yakov Nurkin - Leis das obras de Maimônides *

 Daniel Eskinazi - A mística do alfabeto hebraico

 Yakov Nurkin - Sichot do Rebe e Explicações da  
 Tefilá

19:00  Avraham Steinmetz - Como o sucesso pensa ***
 A partir de 6 de novembro (no Beit Chabad Central)

TERÇA-FEIRA

8:30 Yossi Alpern - Histórias do Talmud **

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

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

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

avot ubanim
Venha estudar com seu filho aos domingos!

das 18h às 19h

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

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

Após as orações matinais
Daniel Eskinazi - Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos 
do Rebe *

Yakov Nurkin - Guemará *

Dovber Nurkin -  Trechos da porção semanal *

Antes das orações da tarde
Dovber Nurkin - Código de leis *

Yakov Nurkin - Leis das obras de Maimônides *

SEGUNDA-FEIRA

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

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE
 Eliahu Stiefelmann - Prédica

18:30 David Lancry - CTeen para meninos
 Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *

19:30 Eliahu Stiefelmann - Judaísmo relevante (jovens)

20:15 Guershi A. Goldsztajn - Preparando-se para 
 o Bar Mitsvá *

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

corrente de salmos 
A cada mês, dezenas de mulheres 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 26 de novembro.

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

10:30  Avraham Steinmetz - Como o sucesso pensa ***
 A  partir de 10 de novembro

17:00 David Lancry - Aula individual de Bar Mitsvá *

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE
 Yossi Alpern - Prédica 

APÓS AS ORAÇÕES DA NOITE
 Daniel Eskinazi - Ensinamentos do Rebe (moças) **

As aulas são gratuitas. Para participar, entre em contato 
previamente com o responsável pelo curso.
Rab. Avraham Steinmetz: avraham@chabad.org.br
Rab. Daniel Eskinazi: daniltda@gmail.com
Rab. David Lancry: davelancry@gmail.com
Rab. Dovber Nurkin: chocoblank@hotmail.com
Rab. Eliahu Stiefelmann: rabinoeliahu@gmail.com
Rab. Guershi A. Goldsztajn: guershiavi@msn.com
Rab. Shamai Ende: yeshivalubavitch@uol.com.br
Rab. Shabsi Alpern: rabino@chabad.org.br
Rab. Yacov Nurkin: jorge.nurkin@gmail.com
Rab. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br
Mariana Lancry: malancry@gmail.com
Sarah Steinmetz: sarah@chabad.org.br

SHABAT

8:45 Daniel Eskinazi - Ensinamentos do Rebe 
 (principiantes) *

ENTRE AS ORAÇÕES DA MANHÃ
 Shabsi Alpern - Prédica

APÓS AS ORAÇÕES DA MANHÃ
 Daniel Eskinazi / Shamai Ende / Yossi Alpern
 Farbrenguen *

45 MINUTOS ANTES DAS ORAÇÕES DA TARDE
 Shabsi Alpern - Ensinamentos sobre a  
 porção semanal

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE
 Mendi Nurkin - Atividade cultural com as crianças

 Shabsi Alpern - História chassídica

 Avraham Steinmetz - Ensinamentos da 
 porção semanal **

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

QUARTA-FEIRA

15:00 Guershi A. Goldsztajn - Preparando-se para 
 o Bar Mitsvá *

15:45 / 17:00 / 18:30 - David Lancry
 Aulas individuais de Bar Mitsvá*

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE
 Dovber Nurkin - Prédica 

 Yossi Alpern - Ein Yaacov

20:20 Dovber Nurkin - Análise geral da porção semanal

20:30  Avraham Steinmetz - Como o sucesso pensa ***
 Banco Daycoval - a  partir de 9 de novembro

21:00 Shamai Ende - Curso de leis judaicas

SEXTA-FEIRA

APÓS AS ORAÇÕES DA MANHÃ
 Daniel Eskinazi - Bíblia, filosofia, leis diversas  
 e conselhos do Rebe *

 Elimelech Katz - Guemará /Shiur Klali *

 Dovber Nurkin - Trechos da porção semanal *

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE
 Shabsi Alpern - Prédica 

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

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE
 Daniel Eskinazi - Prédica 

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 *

20:30  Avraham Steinmetz - Como o sucesso pensa ***
 Banco Daycoval - a partir de 8 de novembro
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O Rebe escreve sobre...
UNIDADE

… 

A Torá do Sinai começa com os Dez Mandamentos, dos quais os dois primeiros: “Eu 

sou o Eterno, teu D’us” e “Não terás outros deuses” proclamam a unidade de D’us. 

Uma pré-condição para a Outorga da Torá foi a unidade do povo judeu (como está es-

crito, “E Israel acampou ali de frente para a Montanha” – na forma singular, indicando, 

como explicam nossos Sábios, “como uma só pessoa com um só coração”). A essência 

da Outorga da Torá é entender no mundo material a Unidade de D’us, por meio de 

“uma nação sobre a Terra,” o povo judeu, cumprindo as 613 mitsvot da única Torá.

À primeira vista é difícil entender como tal unidade pode ser atingida, considerando 

que o próprio D’us criou a humanidade com indivíduos diversos, diferindo em suas 

opiniões, vivendo num mundo que Ele também criou. Como pode uma nação inteira 

atingir a verdadeira unidade dentro de si mesma e levar unidade a um mundo tão di-

versifi cado?

A explicação é encontrada no versículo “E eles fi caram sob a Montanha (Monte Sinai)” 

– 600 mil homens adultos, suas esposas, fi lhos e fi lhas. Isso signifi ca que, como eles 

estavam para receber a Torá, submeteram-se completamente, para que os assuntos 

mundanos deixassem de existir para eles. Ou seja: sua auto-anulação (bitul) e alegria 

de receber a Torá não deixaram espaço para nada mais. E como a “Montanha” era 

a mesma para todos, e todos estavam permeados com a mesma sensação de au to-

anulação e júbilo, isso trouxe a verdadeira unidade aos indivíduos e ao mundo. 

O povo judeu começou com uma família, os nossos ancestrais Abraham e Sarah, e 

desde então ela tem sido a fundação do nosso povo. Na família, também, cada mem-

bro é um indivíduo separado, com uma função particular e um propósito na vida de-

signado a ele ou ela pela Divina Providência. Se não houver unidade na família, não 

pode haver unidade do povo judeu. Como é atingida a unidade na família? Da mesma 

maneira. Quando seus membros aceitam a Torá Única do Único D’us e a Torá e as 

mitsvot tornam-se essenciais, e todas as outras são meramente secundárias e têm 

um signifi cado somente quando estão relacionados com a essência – então há uma 

verdadeira unidade na família.

Para atingir essa unidade mães e fi lhas judias têm uma parte importante, sendo o Ali-

cerce do Lar. É desnecessário dizer que a unidade deve ser constante, sem interrup-

ções; ou seja, deve ser expressa não apenas em determinados dias do ano, mas a cada 

dia do ano e toda hora do dia e deve refl etir-se também na conduta fora de casa, na 

rua, e em todos os ambientes. Nisso está a essência da “integridade” e unidade da vida 

familiar judaica – tema principal da Convenção deste ano.

Espera-se que esse assunto seja trazido com a clareza e força adequadas, juntamente 

com seu propósito – sua concretização na vida diária, mantendo os princípios básicos 

de nossos Sábios, de abençoada memória. O essencial é a ação.

… 

Adaptado de uma carta à convenção da Organização Feminina Lubavitch, 
em Lag B’Omer, 5731 (1971)

Co
mo

 co
nse

guir

 mais d
aquilo

 que você deseja (e menos do que não deseja)

 NO ÂMAGO DE “COMO O SUCESSO PENSA” estão seis 
conceitos-chave de produtividade, desde motivação e 
estabelecimento de metas até criatividade e construção 
de relacionamentos produtivos – que explicam por que 
algumas pessoas chegam tão longe. 

 Baseado em 3 mil anos de sabedoria Talmúdica e 
Cabalística – bem como nas últimas descobertas da 
neurociência, psicologia e economia comportamental.

 Este curso demonstra que as pessoas mais produtivas 
não apenas agem diferentemente; elas veem o mundo e 
fazem escolhas de maneira profundamente distinta.

Como o Sucesso Pensa
Segredos místicos para levar uma vida produtiva

v”c

com R. Avraham Steinmetz

Inscreva-se agora: www.myJLI.com  •   3087-0319 ou 9-8315-8770 com Sarah

BEIT CHABAD CENTRAL
6 domingos, às 19h, início 6 de novembro

6 quintas-feiras, às 10h30, início 10 de novembro

Av. Paulista, 1793 - auditório

Os cientistas estavam curiosos: 

ENTÃO, COMO O SUCESSO PENSA?

Por que algumas pessoas têm 
mais sucesso que outras? 
Pesquisaram pessoas bem-sucedidas 
comparando-as com as outras, e 
adivinhe o que descobriram? 

Elas são praticamente iguais à maioria.
A única diferença é como elas pensam.

6 terças-feiras, às 20h30, início 8 de novembro
6 quartas-feiras, às 20h30, início 9 de novembro

(estacionamento cortesia)
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