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INFORMATIVO MENSAL DO BEIT CHABAD CENTRAL

CHINUCH (EDUCAÇÃO)
E CHANUCÁ

A palavra hebraica Chanucá possui três significados:
início, educação e dedicação.
Desde a gestação dos filhos, os pais devem preocupar-se com a qualidade da educação que irá nutri-los
e estabelecer a melhor direção para que cresçam com
uma base forte e saudável: física, moral e espiritualmente. Sem dúvida, é um trabalho que exige dedicação integral.
Assim como na família, as nações do mundo devem
fornecer uma boa instrução a seus povos, primando
por formar, inspirar a compartilhar, a mobilizar ações
positivas, construir pontes de bondade, respeitar as
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diferenças e contribuir para uma sociedade iluminada,
dentro e fora de suas fronteiras.
Para o Judaísmo, Chanucá é também uma mensagem
universal. Representa uma chama que jamais poderá
ser extinta. Somos livres para cultivar e espalhar o legado que recebemos no Monte Sinai: a Torá que nos
guia e nos educa todos os dias e a toda hora. Vivemos
com ela, muitos morreram por ela, mas é da educação que fornecemos aos nossos filhos que depende o
quanto sua luz irá brilhar ou permanecer apenas uma
faísca à espera de uma chama que aumente seu potencial de “combustão”. Págs 10 a 15
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sempre a seu lado

A

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

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

Beleza
Em Chanucá festejamos a nossa libertação dos antigos gregos.
Entre muitas lições dessa festa tão difundida está a visão judaica da
beleza. Grécia é um descendente direto de Yefet, o filho primogênito de
Noé (do Dilúvio) e consta na segunda porção da Torá.
A Grécia é famosa pela sua apreciação e cultivo ao belo. Na verdade, o nome Yefet em hebraico significa beleza.
Os gregos são conhecidos por sua arte, teatro, cultura e a glorificação do corpo humano. A pergunta feita por muitos é: por que não
focar nesses assuntos? Afinal, são todos talentos e qualidades com os
quais o Criador nos abençoou e, portanto, deveriam ser valorizados.
Porém a beleza da “beleza” somente pode ser apreciada se estiver
vinculada à sua origem. Ou seja: muitas coisas podem parecer lindas,
mas nem todas têm sua beleza duradoura. Depois de algum tempo, e às
vezes muito pouco tempo, perdemos nosso interesse por elas. Apenas o
que está ligado ao Criador tem uma beleza eterna.
Noé abençoou seu filho Yefet “que habite nas tendas de Shem”, o
antepassado do nosso povo. A beleza física de Yefet colocada nas tendas de Shem, ou seja, usada para embelezar o bem, Torá e mitsvot, garante que será para sempre, pois faz parte íntegra do mundo espiritual.
Como o ser humano atende mais facilmente os desejos do coração do que os da alma e da mente, o dom de Yefet, de perceber e criar
beleza, obrigatoriamente tem de habitar as tendas de Shem. Caso contrário, além de desperdiçada, pode até se tornar destrutiva.
A Grécia era beleza externa cobrindo um vazio de valores. A cultura precisa ser guiada por um ideal mais elevado, e esse é o papel de
Shem. Nós, os encarregados de cuidar e propagar a Torá, temos que
utilizar a beleza para aumentar a nossa espiritualidade.
Um feliz Chanucá a todos!
Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!
CABALAT SHABAT
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS*
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!
* consulte os horários de cada semana no calendário ao
verso deste informativo
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AGRADECIMENTO PELO KIDUSH
w Arnaldo Pasmanik (Yahrtzeit do pai, Heinch ben
Avraham)

w Marcia Frischmann e Daniel Harari (seu casamento)
w Felipe Fisman e Família (2º Yahrtzeit do pai, Chaim
Guedalia Aharon ben Yacov)

w Anônimo (Yahrtzeit de Ari ben Isaac)
w Famílias Kolar e Zaitz (Bar Mitsvá do filho e neto David)
w R. Nissim e Chaya Forma (nascimento da filha Minya
Esther)
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.
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aconteceu

SIMCHÁ BET HASHOEVÁ
O Beit Chabad Central organizou uma festa para celebrar a alegria de Bet Hashoevá no salão do kidush,
que contou com músicas bem animadas selecionadas pelo DJ Hélcio Muller.
Apesar da forte chuva que caiu sobre a cidade, muitas pessoas vieram prestigiar o evento e degustar
um hambúrguer artesanal e fritas. O cardápio diferenciado ficou a cargo de Gabriel Raymundo, que
montou duas versões do tradicional prato: uma contendo shimeji, cebola caramelizada e maionese verde, e
outra, chamada de MacChabad, contendo salada e molho
com receita “secreta” do Mac Donalds. As crianças tiveram
uma versão de mini hambúrguer. Sucesso total: acabaram
os duzentos hambúrgueres preparados para essa noite.
Os homens dançaram muito, celebrando a festa que fecha
um ciclo de comemorações no mês mais feliz do ano.
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aconteceu

SUCÁ SOBRE RODAS
A oportunidade de realizar a mitsvá da bênção sobre as
Quatro Espécies andou pelas ruas de S. Paulo muitas pessoas da comunidade. Uma sucá montada em cima de um
caminhão despertou a curiosidade dos pedestres e dos
veículos em trânsito, uma visão pouco comum aos paulistanos. A iniciativa contou com a participação dos rabinos
Dubi Nurkin e Eliahu Stiefelmann, auxiliados pelos seus
filhos. O Beit Chabad
Central agradece a
dedicação dos jovens
Mendi Nigri, Daniel
Yaacov e David Levy,
que participaram ajudando muitos judeus
a realizarem essa
grande mitsvá do lulav e etrog.

Nas fotos, R. Dubi Nurkin
e R. Eliahu Stiefelmann,
juntamente com seus filhos e outras crianças,
que incentivavam pessoas do bairro a cumprir a
mitsvá da Festa de Sucot
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Quando está chegando Sucot, já é motivo de alegria em
casa! As crianças ficam animadas na expectativa da sucá móvel passar em nossa rua e elas poderem realizar as brachot
dentro dela! Já virou tradição na nossa família! É um momento
ansiosamente aguardado todos os anos.
Roberta Bigio
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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.

IMAGENS DIZEM MAIS DO QUE PALAVRAS

Shalom Ubrachot
Você alguma vez já tentou medir o tempo? Você não consegue, pois é impossível, ele vem
na medida certa!
Quanto mais ágil você for, mais
será capaz de realizar e encaixar-se nele - e nada além!

As voluntárias Carolina Harari (à esquerda) e Betina Coin (à
direita) fazem sua visita semanal à casa de D. Emília Higgail
(centro). Esta imagem expressa a essência do Projeto Lev:
nossos voluntários levando carinho e boas palavras aos
seus visitados, transformando suas vidas. Os sorrisos falam
por si só!

O Projeto Lev acaba de celebrar sua primeira abençoada década. Foram anos maravilhosos, com visitas a
tantas pessoas solitárias, às vezes doentes, carentes de
um amigo. Esse foi o nosso objetivo, que, com a ajuda
de D’us, conseguimos atingir com sucesso. Somos um
grupo crescente de 40 voluntários amorosos, doando
nossa preciosa “medida de tempo”, amor, cuidados e
emoções, para fazer o maior número possível de pessoas um pouco mais felizes. Esse tempo que investimos juntos permitiu que elas e nós formássemos laços
muito pessoais e únicos - é uma cura nas
relações humanas. Funciona milagrosamente como
uma via de duas mãos: beneficia o receptor da mesma
forma que o doador.
E é isso o que significa quando afirmamos que “o tempo é imensurável”. Que o trabalho do nosso projeto,
que escolhemos chamar de “Lev” (lev é coração na língua sagrada), continue a crescer e espalhar suas asas
milagrosas de bondade, amor e cura por muito mais
tempo. Amen.
Ficamos dez anos mais jovens. Mazal Tov!
Com carinho,

Yael Alpern – diretora

Para tornar-se voluntário ou indicar alguém que gostaria de ser
visitado, entre em contato com Yael ou Silvia pelos tels.: 30813081 ou 3087-0326, das 8 às 13h, ou silvia@chabad.org.br
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ANIVERSARIANTES
DEZEMBRO

JANEIRO

Voluntários:
1/12 Joyce Sejtman
7/12 Rachel Vaidergorn
15/12 Thelma Sarue
21/12 Marly Wolk
25/12 Chaia Reichmann
25/12 Perla Mosseri
29/12 Daniela Levy

Voluntários:
3/1 Sabatino Levy
14/1 Bruno Beer
16/1 Tzipora Assayag
25/1 Rochele Moscovich
27/1 Daniel Levy

Visitados:
30/12 Regina Begun
30/12 Maria Becker

Visitados:
1/1 Lea Mucinic
1/1 Valeria Bergel
2/1 Boris Resnichencio
14/1 François Garlon
17/1 Rosetti de Buenavida
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10 anos

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO CELEBRA DEZ ANOS DO PROJETO LEV
O Projeto Lev reuniu mais de cinquenta pessoas entre voluntários e seus cônjuges em jantar que festejou dez anos
de atividades. Rabino Shabsi Alpern dirigiu algumas palavras destacando mensagens da porção semanal da Torá.
Yael Alpern, diretora do Projeto, agradeceu os voluntários
pelo tempo e empenho que dedicam para animar tantas
pessoas visitadas.
O jantar teve um cardápio caprichado,
elaborado por Judith Kacowicz. Plaquinhas com a inscrição de dez anos
e velas decoraram as mesas. O momento musical do evento contou com
Chana Lea Nunez no teclado, e seu
marido Moshê no vocal. Ele interpretou uma música italiana em homenagem ao tão querido voluntário Bruno
Beer, natural de Gênova, que está
temporariamente afastado por motivos de saúde, mas, mesmo assim,
Chana Lea Nunez e
fez questão de prestigiar a comemoseu marido Moshê em
apresentação musical
ração. Para fazer-lhe uma surpresa,
Yael convidou François Garlon, visitado
por Bruno, que veio
ao jantar especialmente para revê-lo.
Emocionante encontro de
François Garlon (à esq.)
com Bruno Beer

As voluntárias Sheila Chouveke e Diana Liberman deram
depoimentos de como se sentem realizadas ao poder
transformar depressão em ânimo em suas visitas, dando
exemplos de momentos emocionantes vivenciados no
Projeto. No final do encontro houve sorteio de prêmios,
mas o maior deles
foi compartilhado
por todos: a verdadeira recompensa
de poder celebrar
dez anos juntos
praticando o bem.
A pequena Giovanna
Zauder sorteia os prêmios da noite
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Shimon Peres em seu escritório reproduzindo a

EDUCAÇÃO

MOLDANDO A VIDA
E O CARÁTER
“A educação do caráter de uma criança deve ter prioridade
sobre sua educação acadêmica. Todos os esforços educacionais são basicamente inúteis a menos que sejam construídos sobre o alicerce do bom caráter”

QUAL É O VERDADEIRO SIGNIFICADO DA
EDUCAÇÃO?
Se há um único fator dentro do nosso controle que pode
determinar diretamente quem somos como pessoas, isso
é a educação. Há somente uma maneira de produzir adultos sadios e realizados, pessoas que levarão vidas dedicadas e significativas: educando nossos filhos.
Educação não é apenas aprender ofícios para ganhar a vida;
é aprender a entender a própria vida. A vida é o reconhecimento de D’us e da missão com a qual Ele nos encarregou
– refinar a nós mesmos e santificar o mundo.
Transmitir informação é apenas um pequeno e simples
componente da educação. Uma verdadeira educação consiste em ensinar aos nossos filhos que eles têm uma responsabilidade inflexível com D’us, que é a de viver moralmente e com ética, o que irá sustentá-los individualmente
e criar um mundo melhor para as futuras gerações.

O Rebe
COMO DEVEMOS EDUCAR?
Esta pergunta é a mesma que devemos fazer sobre como
devemos nos comunicar, fazer negócios, viver.
A resposta é sempre a mesma: por meio do amor. Sem
amor, a educação, na melhor das hipóteses, é incompleta, e na pior, destrutiva. Amor significa sensibilidade – não
com suas ideias e seus padrões, mas com os de seu aluno e, mais importante, com os de D’us. Quando os jovens
crescem familiarizados com uma existência que é maior
que eles e adquirem aptidão e gosto intelectual pelo espiritual, ficam sintonizados com seu propósito na vida. Tornam-se filhos que se relacionam com os pais com respeito
e afeição. Filhos que não tomarão propriedades que não
lhes pertencem, filhos generosos, que procurarão ajudar
outras pessoas.

COMO ESTA GERAÇÃO DEVERIA SER EDUCADA?
Como uma criança é impressionável, será influenciada por
tudo ao seu redor. Hoje, há mais obstáculos do que nunca
para uma educação adequada: televisão, crimes, o apelo
das drogas. E após lutar contra todas essas distrações, resta pouco tempo e energia para cultivar a alma de nossos
filhos. Não basta dar-lhes um tapinha nas costas e mandá-los para a escola; educação é um dever de 24 horas.
Devemos estar tão vigilantes como éramos quando a criança era recém-nascida, sempre prontos para servir às suas
necessidades espirituais.
Sem a aceitação de que a moralidade é derivada de D’us,
moralidade – e, portanto, educação – é guiada por nada
mais que o capricho humano e consciência. A história tem
nos mostrado que uma sociedade pode ser bem-educada
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Por Rabino Simon Jacobson*

e, mesmo assim, se não for guiada pelos preceitos divinos
pode cair na imoralidade e no mal.
Portanto, um sistema de educação moralmente correta
é uma das responsabilidades básicas da sociedade. Cada
membro dela deve desempenhar um papel ativo. Especialmente para os pais de crianças pequenas, a responsabilidade é clara. Pense o quanto ficaríamos perturbados ao
saber de um pai que teve um filho doente, mas recusou-se
a leva-lo ao médico. Se este é o caso para o corpo da criança, não deveríamos sentir a mesma preocupação pela sua
mente, pela sua alma?

mesmos repetidas vezes: aqui está uma alma fértil, um
coração aberto e uma mente aberta, que recebi de D’us
para nutrir e ensinar. A vida desta criança vai afetar muitas
outras, e devo ensiná-la da melhor maneira que eu puder.

* Rabino Simon Jacobson é autor do campeão de vendas “Rumo
a Uma Vida Significativa”: A Sabedoria do Rebe, e fundador e diretor do Meaningful Life Center.

AÇÃO
Assegure que seu filho receba uma educação moral. Matricule-o numa escola que
coloque ênfase em
desenvolvimento
do
caráter e moralidade.
Como adultos não deveríamos projetar em
nossos filhos nosso
próprio ceticismo e dúvidas. Lembre-se, são
as crianças que melhor
podem entender a simplicidade e a magia da
essência de D’us. Devemos olhar para nossos filhos e dizer a nós
BC NEWS
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EDUCAÇÃO

O QUE AS CRIANÇAS GOSTARIAM
QUE SEUS PAIS SOUBESSEM
Queridos pais,

Preciso saber com certeza que vocês me
amam
Quando dizem que me amam, sinto-me seguro. Quando
demonstram que me amam, cresço confiante, com mais
coragem para enfrentar o mundo.

Vocês são o alicerce da minha vida
Quero agradá-los e fazer com que se sintam orgulhosos.
Por favor, deem-me um retorno positivo mais vezes. Sinto-me bem quanto sei que apreciam o que estou fazendo.

Adoro quando vocês reservam um tempo
para passarmos juntos
Podemos sair para comer uma pizza de vez em quando, ou
podem abraçar-me em minha cama por alguns minutos a
12

cada noite. Mesmo sabendo que vocês também precisam
cuidar de meus irmãos, há tantas maneiras de me fazerem
sentir especial.

Quando vocês gritam comigo, meu mundo
desmorona
Sinto medo. Meu único pensamento é: “Quero que isso
pare. Não consigo entender, pensar em nada. Estou com
medo”.

Observo como vocês se tratam
Quando vocês dois discutem, temo que se separem ou que
algo assustador esteja prestes a acontecer. Quando um
respeita o outro, aprendo a respeitá-los. Quando os vejo
resolvendo conflitos de forma pacífica e amigável, aprendo a ser altruísta. Aprendo que é possível resolver diferenças sem raiva.
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Por Nomi Freeman

“Os filhos não reagem tanto àquilo que os pais dizem quanto àquilo
que são. Valores são como resfriados: são adquiridos, não ensinados.“
Yosef Y. Jacobson

Preciso que vocês me escutem
Escola, lição de casa e interações sociais às vezes são tão
estressantes para mim. Quando chego em casa, por favor,
ouçam-me de uma forma aberta, sem julgamentos. Se o
professor foi injusto, não espero que vocês o condenem;
quero que fiquem ao meu lado e me apoiem. Se falhei, por
favor, não me culpem. Já me sinto suficientemente mal.
Ajudem-me a aprender perguntando-me o que eu acho
que poderia ter feito melhor e o que vou fazer para consertar as coisas agora.

Não me confundam
Sou um tesouro ou um fardo? Às vezes vocês dizem que
me amam, e outras que os deixo loucos. Então me pergunto se vocês estão felizes por eu ter nascido.

Sejam pacientes comigo
Claro que tenho defeitos! Há pouco cheguei a este mundo
com uma boa dose de traços de caráter. Preciso aprender,
crescer e superar o negativo. Por favor, ajudem-me salientando o bom em mim. Mostrem-me, de uma forma amorosa, como eu deveria agir. Sejam pacientes e permaneçam
sendo os adultos nesta relação. Lembrem-se de como é
difícil mudar. Ajudem-me a trabalhar em uma coisa de
cada vez. Não posso transformar todas minhas falhas ao
mesmo tempo. E se estou me rebelando, por favor, investiguem; algo deve estar me aborrecendo.

de dar um passo em falso. Todos nós cometemos erros.
Pessoas inteligentes aprendem com seus erros e tentam
não os repetir.

Preciso de consistência no meu mundo
Quando vocês aplicam sempre as mesmas regras, a vida
torna-se mais estável. Sinto mais segurança sabendo que
há adultos tomando conta de mim.

Vocês podem exigir de mim somente o que
vocês fazem
Não aprendo com sermões e castigos. Estou constantemente observando e absorvendo de vocês, então se me
mostrarem amor e bondade, vou querer ser como vocês.
Assim, quando eu fizer algo errado, vocês poderão falar
comigo sobre isso e me explicar a maneira certa de fazer
as coisas. Nem sempre farei o que vocês dizem, mas certamente vou falar o que vocês falam e fazer o que vocês
fazem.
Com amor,
Seu filho
Este artigo é baseado em Likutei Sichot, vol. 27, pg. 158; Rambam, Hilchot De’ot, chs. 2–6; Igrot Kodesh de Rebe Rayatz, vol.
4, pp. 302–3; Klalei haChinuch vehaHadrachá; e Pirkei Avot 4:12.

Por favor, não me coloquem para baixo nem
me qualifiquem com nomes
Quando fazem isso, acredito em vocês! Se me chamam de
rude, egoísta, chutzpanik, posso crescer para caber exatamente nessa descrição.

Façam-me sentir seguro o suficiente para cometer erros
Por favor, não fiquem chateados quando eu quebrar algo
acidentalmente. Ser desajeitado não é um pecado. Dessa
forma, não vou crescer para ser perfeccionista, com medo
BC NEWS
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EDUCAÇÃO DOS FILHOS

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

Como evitar o conflito com os filhos e manter a paz no lar?
Por Rabino Shamai Ende
Para alguns jovens, a adolescência é uma época em que
do um limite vital para sua existência futura e comportaos atritos com a família são comuns. Isso, porém, não é
mento social.
uma regra geral, e em muitos lares essa fase é vivenciada
de modo bem pacífico. E o segredo para isso é o respeito.
Quatro dicas para construir um relacionamento saudável:
Quando uma criança é ensinada desde cedo a respeitar
1. A ESCOLA IDEAL
seus pais, as divergências podem ser bem administradas.
É dever dos pais escolher a escola onde o filho receberá a
E como se transmite esse respeito aos mais novos?
melhor base ética e moral, onde terá amigos verdadeiros,
Atualmente, os pais acreditam que devem tratar o filho
educados em casa igualmente com respeito. Isso não decomo um igual, sem qualquer hierarquia na família. Sepende da condição financeira dos alunos. Não raro, jovens
guindo essa ideia, facilmente encontramos crianças chade lares humildes têm um senso maior de respeito e comando seus pais pelo primeiro nome e exigindo os mesnhecem melhor seus limites.
mos direitos de seus progenitores. Há pessoas que até
encorajam os filhos a agirem dessa
2. O RUMO CERTO
O
poder
de
escolha
da
forma. No entanto, isso é um veneNão é recomendado que os pais deino para a instituição familiar.
xem o filho livre para escolher seus cacriança não pode ser enUma criança deve ser criada com
minhos. Desde a tenra infância, a criancarado como um priviléamor e afeição, mas com muito resça deve ser orientada e dirigida para
peito em relação a seus pais. Deve
optar pelo que é correto.
gio, ou benefício, mas uma
aprender que são eles que dão as
conquista – ainda assim,
ordens, e que estas devem ser aca3. OS PEDIDOS QUE NÃO PODEtadas à risca. O poder de escolha
MOS ATENDER
bem delimitada
da criança não pode ser encarado
As crianças devem ser educadas com
como um privilégio, ou benefício, mas uma conquista –
humildade e gratidão. Quando pedirem o que não lhes
ainda assim, bem delimitada.
compete, os pais precisam ensiná-las a valorizar aquilo
Logicamente que a prática antiga de castigos corporais é
que possuem, lembrando que pessoas menos afortunaobsoleta. O prejuízo psicológico causado à criança nesses
das talvez não tenham nem a metade.
casos é irremediável e deve dar lugar a maneiras muito
mais eficazes de manter o respeito.
4. COMPORTAMENTO EXEMPLAR
Por exemplo: o filho deve enxergar seus pais como supeOs filhos espelham-se nos pais. Por isso, caso queiram o
riores. Não é nada saudável chamar o genitor pelo nome
respeito de seus filhos, os pais devem se esforçar. Quanou apelido. Deve-se dirigir a eles como pai, mãe, ou afetido um pai usa uma linguagem de baixo nível em casa, não
vamente como papai e mamãe. Desse modo, o filho recopode esperar algo diferente na família. Se for desonesnhece na palavra a autoridade dos pais.
to, não tem como exigir honestidade. Se sua conversa à
O Talmud compara o respeito pelos pais com a reverênmesa de jantar é falar mal das pessoas, possivelmente
cia a D’us, pois eles são os sócios de D’us na criação dos
terá filhos que repetem esse péssimo hábito.
filhos: enquanto os pais formam o corpo da criança, D’us
Na verdade, adultos conscientes, que cuidam de seus
introduz a alma.
atos, não terão dificuldades em educar os filhos dentro de
Os pais devem ensinar o filho a aceitar a autoridade, crianum bom caminho.
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Por Dini Druk

RECADO À PROFESSORA
DE MEU FILHO

O comentário de Rashi explica que os alunos
com frequência são chamados de “filhos” no
dialeto da Torá porque um professor é comparado a um pai (Devarim 6:7).

S

eu almoço é cuidadosamente embalado, e sua mochila carregada com material novinho em folha. O
sorriso apreensivo em sua face disfarça somente
um pouco da ansiedade que eu sei que ele está sentindo.
Dou um beijo de despedida no meu garoto e fico olhando
enquanto ele entra na sala de aula. Devagarinho, procura
seu nome acima do cabide. Ele está entrando agora num
mundo novo – suas regras, suas metas, as experiências
que você preparou com tanto cuidado para ele.
E em silêncio rezo para que você enxergue através do sorriso ansioso dele, que veja além de seus materiais organizados. Ele é um menino com apenas cinco anos, repleto de
perguntas, de ideias. É o garotinho da mamãe, que precisa
ser ajeitado na cama e ganhar beijos para dormir. Sim, ele
é corajoso e brilhante, e parece duro quando está tentando vencer uma discussão, mas tem apenas cinco anos, mal
saiu da pré-escola, adora brincar com blocos e derrubar
torres. Às vezes precisa de ajuda para se vestir pela manhã
e do jantar cortado em pedaços toda noite.
Espero que você o enxergue pelo que ele é – um menino
sensível que está ansiando pelo seu amor e aprovação. Espero que aprecie sua inocência e vontade de aprender, e
sua capacidade de fazer um milhão de perguntas. Espero
que entenda sua inquietação e acalme seus temores. Acima de tudo, rezo para que o tempo passado em sua sala
de aula sirva para construí-lo (e não para derrubá-lo), para
aumentar sua confiança e não a diminuir. Espero que ele
construa amizades significativas e trabalhe para ser um
amigo leal.
Não me preocupo muito com a leitura e a escrita, a ciência
e matemática. Ele é um menino curioso, e vai acabar entendendo tudo. Preocupo-me mais sobre o tipo de pessoa
que ele vai se tornar e as experiências que viverá ao longo
do tempo. Preocupo-me com os amigos que vai fazer e os
sentimentos que ocasionalmente serão feridos.

Quando recito o Shemá toda noite com meus filhos, tento
concentrar-me no versículo que proclama nosso empenho
para educá-los. O comentário de Rashi explica que os alunos com frequência são chamados de “filhos” no dialeto da
Torá porque um professor é comparado a um pai. Atualmente, estou sentindo aquela comparação.
Por favor, quando transmitir suas lições perfeitamente planejadas, segure a mão do meu garotinho, ouça as ideias
dele, e utilize um tempo para responder suas perguntas e
entender seus pensamentos. Ele tem apenas cinco anos, e
a partir de agora, você o verá mais do que eu durante o dia.
Você é a figura da nova mamãe dele; estou confiando-o a
você. Ajude-me a moldá-lo no tipo de pessoa que espero
que ele venha a se tornar – somos parceiras agora.
Enquanto vejo meu garotinho ajeitar-se em seu banco, enxugo minhas lágrimas e tento sorrir. É o seu primeiro dia no
jardim de infância, e rezo para que ele esteja em boas mãos.
Obrigada por compartilhar comigo esta jornada. Desejo
todo sucesso a nós.
Sinceramente,
Mãe de Meir
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

Gratidão dos pais
Nunca imaginei ter que passar por tudo o que
passamos no último ano. A gente acha que não vai
acontecer com alguém da nossa família ou pior,
com um filho. Não há nada pior do que ver um filho doente.
Já se passou um ano e um mês, e com muita alegria no coração posso testemunhar o poder de
D’us na vida de Júlia. O tratamento ainda continua, mas ela está muito bem, seguindo o protocolo médico.
De tudo o que estou vivendo pude tirar muito
aprendizado, passei a ver as coisas de um modo
diferente, constatar que sempre podemos superar, que somos mais fortes do que imaginamos,
que podemos vencer quando cremos e confiamos

Júlia, com seus pais no Sítio Felicidade na terça-feira,
parte de sua semana intensa com o Projeto

no amor e no poder de D’us, que Ele nos ama mais
do que somos capazes de supor.
E aí vem o amor que transborda em muitas pessoas
de coração generoso, que dão e se doam sem esperar nada em troca, apenas para ver o sorriso no rosto
de quem está sofrendo.
O Projeto Felicidade é um exemplo de bondade, um
dos trabalhos mais lindo que já vi, pois proporciona
ao paciente e à família momentos de lazer, divertimento, emoção e alegria, com o único objetivo de
nos fazer felizes. Eles cuidam de todos, dos detalhes para que nós não tenhamos que nos preocupar
com nada. Tudo isso só tem um nome: AMOR.
Muito obrigada a todos do Projeto Felicidade.
Adriana, mãe da Júlia

Ao lado, curtindo a
praia no Guarujá na
quarta-feira. Abaixo à
esquerda, em visita ao
Museu do Futebol, na
quinta, e, por fim, no
encerramento na sede
do Projeto, na sextafeira
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Esta semana foi muito especial, senti
calor humano, carinho, afeto e amor. Ver
minha família feliz foi para mim muito especial.
É bom saber que há pessoas que se movimentam para fazer o bem a famílias
que passam por momentos tão difíceis,
com crianças e adolescentes que sofrem
com um tratamento tão agressivo, mas
são guerreiros e nos fortalecem cada dia
mais.
Esse Projeto não teria um nome melhor.
Felicidade, é o que proporciona para os
nossos filhos. Que D’us abençoe todas as
pessoas envolvidas no Projeto Felicidade,
para que possam trazer muita alegria para
as futuras famílias que estarão aqui. Obrigado a todos.
Sergio, pai da Júlia
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Inclusão
Projeto Inclusão Social
na Serra

Sã

Social

oL
oure
nço da Serra

www.inclusaonaserra.org.br

O DESTINO EM MINHAS MÃOS
Em continuidade ao trabalho desenvolvido com o grupo de idosos residentes em S. Lourenço da Serra, as atividades iniciaram-se com a narração da fábula “Polegarzinha” de Hans Christian
Andersen, sobre uma menina que passou por várias aventuras
e, depois de crescida, encontra o príncipe dos seus sonhos. A
partir da sua citação: “meu destino quem faz sou eu, e o que
realizei é a minha riqueza”, foi solicitado ao grupo que cada um
imprimisse em uma folha de papel a palma ou o contorno de
sua mão, e escrevesse frases sobre o tema.
Os participantes conseguiram perceber e expressar sentimentos fortes ligados a ocorrências marcantes em suas vidas.
Pelos relatos que fizeram foi possível constatar que boa parte
dos idosos teve desde a infância uma vida difícil e dedicada
ao trabalho.
Nesta fase da maturidade em que estão começaram a desfrutar mais dos prazeres da vida e consideram o grupo de idosos
como um espaço de convivência muito importante para todos.
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chanucá

Por Rabino Yitzchak Ginsburg

AS LIÇÕES DE CHANUCÁ

E

m 25 de Kislev começamos a celebrar Chanucá,
uma das festas mais queridas entre o povo judeu,
porém poucos conhecem seu profundo significado.
É do conhecimento comum que Chanucá comemora a vitória do povo judeu sobre seus opressores e, em particular,
o milagre que ocorreu no Templo Sagrado: depois que os
gregos contaminaram o azeite, uma única ânfora intacta
foi descoberta, e apesar de seu tamanho pequeno, miraculosamente produziu azeite suficiente para acender a
Menorá durante oito dias, tempo necessário para prensar e
produzir azeite ritualmente puro para o Templo. Mas qual
é o significado mais profundo da guerra com os helenistas
e o milagre do azeite, e qual impacto pode isso causar em
nossas vidas tantos anos depois?
Uma avaliação profunda dos eventos de Chanucá revela
que a guerra entre os judeus e os gregos foi, antes de mais
nada, espiritual. Em disputa estavam a Torá e a filosofia
grega - dois esquemas conceituais totalmente diversos
sobre a vida humana. Para entender o significado do milagre do azeite, temos de vê-lo no contexto dessa batalha
do espírito.
Na Cabalá o azeite simboliza sabedoria. Sua profanação
representa o obscurecimento de nosso modelo judaico
de pensamento, criando um espaço intransponível a ser
aberto entre nosso intelecto e nossa fé. A ânfora de azeite
não contaminado retrata uma concentração de puro pensamento judaico que permaneceu (e ainda permanece)
imune à devastadora influência da filosofia grega. Assim
como a pequena quantidade de azeite da ânfora, esse
pensamento judaico pode parecer ínfimo e inconsequente, mas milagrosamente, pode iluminar grande parte da
experiência humana.
Os sábios explicam que devido à maneira pela qual o Santuário do Templo foi construído, a Menorá não iluminava
seu interior, a maior parte de sua luz era lançada para fora.
Em uma linguagem mais espiritual, eles dizem que não é
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o santuário de D’us que precisa de iluminação, pois o próprio D’us é todo luz; é o mundo exterior que precisa.
Assim, a Menorá é o recipiente que simboliza a divulgação
da palavra de D’us até os cantos mais distantes e escuros
da humanidade, enquanto o óleo que ali queima e emite a
luz representa o tipo de sabedoria que pode ser vista por
todos. Na época dos Macabeus, o azeite que ardia na Menorá conseguia iluminar o mundo de tal maneira que não
havia opção exceto aceitar a presença de uma entidade
judaica ritual e teologicamente independente na Terra de
Israel, uma entidade que sobreviveu durante muitos anos.
Nas bênçãos sobre as velas de Chanucá, dizemos: “pelos
milagres que realizaste para nossos pais, naqueles dias nesse tempo.” Celebramos Chanucá hoje pois aquilo que
era verdade então ainda é verdadeiro (e talvez ainda mais)
hoje. Embora o sucesso dos Macabeus levasse à formação
de um estado judeu independente na Terra de Israel, em
última análise, sob uma perspectiva secular, foi a mensagem da cultura grega que triunfou na escala global.
Mesmo assim, o milagre de encontrar uma ânfora de azeite não contaminado nos alerta hoje a buscar pela antiga
sabedoria judaica que pode lançar uma luz
Divina e retificar os intermináveis
volumes de filosofia e ciência cuja fonte baseia-se
na antiga tradição grega.
Esse frasco misterioso
e puro de sabedoria
judaica tem a capacidade de reconectar
o intelecto humano
com sua fé. Quando utilizado corretamente, lança uma
nova luz sobre cada
tópico.
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OUÇA AS CHAMAS
Por Rabino Simon Jacobson

S

e olharmos atentamente os detalhes de Chanucá - a
Menorá, a história, o número de chamas - isso pode
revelar a natureza da nossa alma.
Quando o sol se põe, e as sombras da noite descem, acendemos a Menorá criando luz na escuridão. Ouça atentamente as chamas, e elas lhe contarão uma história, que o
levará a viver de maneira mais profunda e significativa, permitindo que enfrente os desafios e supere as dificuldades.
Sente-se perto das chamas e estude-as calmamente.
“A chama de D’us é a alma de uma pessoa,” diz a Torá.
Ela aquece e ilumina o ambiente, portanto você também
pode usar sua alma para infundir a vida com calor e luz. Ao
contrário de outras entidades físicas que são atraídas para
a Terra, a chama dançante tremula em direção ao alto, desafiando a gravidade. Como sua alma, não satisfeita com
meros confortos físicos, aspira elevar-se.
Chanucá não é apenas sobre iluminar nossas próprias vidas. Ao colocar a Menorá na janela de sua casa, você permite que a luz irradie para a rua escura, iluminando tudo ao
redor. Chanucá nos lembra da nossa capacidade e responsabilidade de melhorar o mundo e nos prontifica a levar luz
para o próximo com atos diários de bondade e gentileza.
Assim como uma chama acende outra sem diminuir a si
mesma, você também, ao compartilhar, torna-se maior e
não diminuído. Todo dia devemos aumentar a iluminação
em nós mesmos e no nosso ambiente - a cada dia acrescentando outra boa ação, acendendo uma chama adicional.
Chanucá relata uma história ainda mais profunda, que pe-

netra nas sombras mais escuras de nossas vidas.
A Menorá acende um túnel de volta no tempo, até uma
grande vitória na qual um pequeno grupo de judeus derrotou o poder do Império Grego. Entre os destroços do
Templo violado os macabeus procuraram incessantemente até que encontraram uma pequena ânfora de azeite não
profanado, que ardeu milagrosamente durante oito dias.
Quando você é desonrado, quando seu Templo interior é
devassado, e não há azeite a ser encontrado, você tem o
poder de acessar seu âmago e descobrir a luz. A alma sempre permanece intacta como uma “chama piloto”. Quando
você acende sua Menorá sob circunstâncias difíceis, criando luz no momento mais sombrio, aquela luz jamais pode
ser extinta. A luz que enfrentou o desafio, que transformou
sofrimento em crescimento, transcende a natureza e ilumina as trevas.
O poder de transformar a escuridão deve vir de um lugar
além do convencional. Portanto, acendemos oito velas, o
número místico e infinito, um além do número sete, que
representa o ciclo natural. Para insuflar a escuridão com
luz, você não pode confiar apenas no natural, precisa atingir uma fonte mais profunda, que é a oitava dimensão.
Esses elementos de Chanucá - as oito chamas tremulantes, o milagre do azeite, a luz brilhando na rua escura
- isso nos leva ao poder da nossa alma. Ela sobe como
uma chama para o alto, não apenas afastando a escuridão
como é da natureza de toda luz, mas transformando as
trevas em luz.
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GASTRONOMIA
PELO MUNDO
chanucá

Por Dorothea Piratininga

tippaleivät
Que tal fritar algo diferente neste Chanucá? Toda a família vai adorar esta gostosura finlandesa

INGREDIENTES
w 2 ovos
w 2 colheres de chá de açúcar
w 1 colher de chá de sal
w 3/4 de xícara de chá de leite de soja
w 1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
w 1 colher de sobremesa de essência de baunilha
w Óleo para fritar
w Açúcar de confeiteiro para polvilhar

RENDIMENTO
De 8 a 10 ninhos, aproximadamente
20

PREPARO
Misture bem os ovos e o açúcar, mas sem bater. Adicione os outros ingredientes e mexa devagar até obter uma
massa uniforme.
Coloque a massa em um saco de confeitar com um bico
fino (ou em um saco plástico limpo, fazendo um pequeno furo em uma das pontas). Esprema uma faixa fina de
massa no óleo quente. Faça movimentos circulares para
formar biscoitos em forma de ninhos.
Frite-os dos dois lados até dourarem ligeiramente. Coloque os ninhos em uma grade para escorrer o óleo e
polvilhe-os com açúcar de confeiteiro.
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DO FUNDO DO BAú

Compilado por Daisy Maltz

Com o acendimento da primeira vela de Chanucá este ano, o
Beit Chabad Central completará 43 anos de existência. Certamente você faz parte da nossa história, e por isso publicaremos nas próximas edições fotos aleatoriamente escolhidas,
de diferentes épocas, que retratam momentos marcantes
dessa trajetória.
Será emocionante encontrar rostos conhecidos. Alguns tentarão adivinhar quem são as pessoas retratadas. Outros reconhecerão seus filhos, hoje já pais, participando do Tsivot Hashem
daquela época. Muitos continuam frequentadores da sinagoga. Outros não se encontram mais neste mundo, deixando
saudades... Mas cada um e o conjunto de todos é que formam
o que se tornou o Beit Chabad de hoje: uma grande família!

Colabore com este espaço enviando fotos escaneadas em alta resolução para betina@chabad.
org.br ou deixando na portaria da entidade. O
material será tratado com o devido cuidado e devolvido ao dono assim que for publicado. Vamos
juntos reviver os velhos tempos!
BC NEWS
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Fonte: “Bedtime Stories of Jewish Values”, Shmuel Blitz, Mesorah Publications

O gigante

G

olias liderou os filisteus na guerra contra o povo judeu. Ele era enorme, media mais
de três metros de altura.
“Escolha alguém que venha lutar contra mim”, gritava ele. “Não existe um judeu
que seja corajoso?”
Golias estava usando seu capacete de metal e armadura, e segurava uma enorme lança. Os
judeus estavam aterrorizados.
“Quem vai lutar contra ele?”, perguntou o Rei Saul.” Darei uma enorme recompensa àquele que o derrotar”.
Mas ninguém tinha a ousadia de enfrentar Golias.
Quase ninguém.
David era um pastor, e seus irmãos estavam no exército do Rei Saul. Certa manhã, seu pai
enviou-o para levar comida aos irmãos.
Quando ele chegou ao campo de batalha, viu todos ali de pé, assustados. “Não podemos
deixar Golias insultar Hashem. Não há ninguém que possa enfrentá-lo?”, perguntou.
David aproximou-se do Rei Saul e disse: “Vou lutar contra este homem. E vencerei. Hashem
estará comigo”.
“Mas você é apenas um rapaz, e Golias tem sido um guerreiro durante toda vida”, respondeu o rei.
“Sou um pastor”, disse David, “e todo dia, com a ajuda de Hashem, protejo minhas ovelhas
dos leões e ursos. Hashem está comigo. Ele me ajudará novamente hoje.”
David colocou seu arco no bolso, apanhou algumas pedras, e aproximou-se de Golias.
O gigante riu. “Este é quem vocês me enviaram? Vou acabar com ele rapidamente”.
David olhou bem nos olhos do Golias. “Você pode ter uma espada, mas eu vim até aqui em
nome de Hashem. E com a ajuda Dele vou matá-lo hoje.”
Golias aproximou-se do pastor. Este agarrou seu estilingue, colocou uma pedra e atirou-a
no gigante. A pedra atingiu Golias na testa, entre os olhos. Havia uma expressão de choque
quando ele caiu ao chão, morto.
Com a ajuda de Hashem, o pequeno David derrotou o gigante.
Uma pessoa deve sempre mostrar coragem. Às vezes precisamos lutar contra grandes gigantes e às vezes contra pequenos gigantes. Mas não há nada a temer quando cumprimos
a vontade de Hashem. Sabemos que Ele sempre nos ajuda.
Ilustrações: Caio Borges
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Caca-palavras
Encontre as palavras destacadas na historia

Solução na página 26
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A PARASHÁ NA CABALÁ – DEZEMBRO
3
dez

TOLEDOT
Rivka sabia que seu objetivo na vida era atingir tikun (cura espiritual) pelo pecado de
Adão e Eva. Tikun ocorre quando as forças do bem e do mal, que foram incorretamente
misturadas por meio do pecado, são novamente separadas. Mas quando Rebeca viu
que as almas de Cain (Esav) e Abel (Yaacov) estavam lutando, ela temeu que o tikun
não fosse atingido. A resposta dada a ela por Shem foi que, ao contrário, tikun ocorreria
durante a vida deles: “O (filho) mais velho servirá ao (filho) mais novo”.

VAYETSÊ

10
dez

Quando Yaacov agarrou o calcanhar de Esav durante o nascimento, capturou o
âmago do bem dentro da alma do irmão. Aquele âmago foi repassado à alma de
Issachar. Portanto, Issachar possuía uma pequena parte do bem encontrado na
alma de Cain; e como Cain foi o primogênito, era da mais alta qualidade.
Isso completou o tikun de Cain. O nome Cain sugere aquisição, e seu tikun foi atingido por meio de Issachar, nascido como resultado de Lea ter adquirido direitos
conjugais de Rachel. A alma de Issachar mais tarde foi reencarnada em Rabi Akiva.
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VAYISHLACH
“Os filhos de Israel não podem comer…” Essa frase é seguida pela partícula hebraica ET (alef tav), uma abreviação para Tish’ah (9) beAv.
Nove de Av, quando foram destruídos o Primeiro e o Segundo Templos, é uma data
na qual a força das kelipot (forças demoníacas) predominam, portanto assim é mencionado aqui, quando as kelipot tiveram uma vitória parcial sobre Yaacov.

VAYÊSHEV
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Provocando seus irmãos com “relatos maus” e contando seus sonhos, Yossef incitou
seus irmãos a livrarem-se dele. Então, de certa forma ele foi responsável pelo pecado
deles. Para atingir tikun por isso, Joseph foi reencarnado em Rabi Ishmael, filho de
Elisha, o Sumo Sacerdote quemorreu como mártir.
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MIKÊTS
A alma do homem tem sete atributos emocionais. As sete “vacas bonitas” aludem à aplicação
positiva desses atributos à adoração a D’us.
E há então sete outras “vacas feias e magras”, as ferramentas emocionais do impulso para o mal.
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JANEIRO
7
jan

VAYIGASH
Às vezes, um contratempo temporário é exatamente do que você precisa para avançar com maior vigor. Quando um atleta tem de parar perante
um obstáculo, seu passo para trás é o meio para um salto mais alto.

14
jan

VAYCHI
A esposa de Yossef, Asenat, era a filha da união irregular de Shchem com
Diná (mais tarde ela foi adotada por Potifar). Portanto, Asenat era metade
kedushá (santidade) pela sua mãe inocente, e metade kelipá (mal) pelo
seu pai.
Sua kelipá foi transmitida ao seu primogênito, Menashe, ao passo que
Efraim, seu segundo filho, herdou sua kedushá. Reconhecendo essa mancha espiritual, Yaacov trocou as mãos na hora de abençoar seus netos para
dar preferência a Efraim.

21
jan

SHEMOT
Nossa geração está confusa e perplexa pelos chocantes eventos do Século Vinte, e como resultado disso muitas pessoas se tornam completamente desiludidas pelas ideologias que tinham adotado no passado, e
agora estão procurando firmemente a verdadeira espiritualidade.

28
jan

VAERÁ
“Elokim disse a Moshê: ‘Eu sou HaVaYaH (O Tetragrama).’” Quando D’us Se
sente perto de nós e podemos nos relacionar com Ele, nós nos referimos a
Ele como Elokim. Quando Ele está distante, é chamado de Havayah.
Moshê já sabia que D’us pode manifestar-Se como próximo ou distante.
Aqui ele aprendeu um ensinamento mais profundo: “Elokim disse: ‘Eu sou
Havayah.’” Mesmo quando D’us Se sente próximo, Ele permanece acima e
além. E mesmo quando às vezes Ele pode parecer distante e indiferente à
sua vida, Ele está perto de você naquele momento também.
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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.

Todas as quintas-feiras acompanhe
um vídeo exclusivo da “Mensagem da
Semana”, com pensamentos sobre a
Parashá baseados nas obras do Rebe.

Os vídeos podem ser assistidos acessando a nossa página no Facebook
(facebook.com/beitchabadcentral) ou em nosso canal no YouTube (youtube.
com/c/beitchabadcentral)

SAIBA TUDO SOBRE CHANUCÁ
EM NOSSO SITE
S O que é

S Artigos & Inspiração

S Leis & Costumes

S Acendimento das Velas

Solucao do caca-palavras

leia o QR CODE com seu celular

www.beitchabad.org.br
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NOSSAS ALEGRIAS
w Mazal tov pelo corte de cabelo de Menachem Mendel,

w Mazal tov pelo nascimento de Sarah

filho de Chaya e R. Nissim Forma. Parabéns também
aos avós R. Avraham e Sarah Steinmetz e R. Yehoshua e
Carolina Forma

Beila, filha de Moshe e Hava Bácia Stern.
Parabéns também aos avós R. Mordechai
e Daniela Susana Guertzenstein e Naftaly
Stern e Rosana Halpern

w Mazal tov a Marcia Frischmann e Daniel Harari pelo

w Mazal tov pelo nascimento de Minya Esther, filha de

casamento

Chaya e R. Nissim Forma e neta de R. Avraham e Sarah
Steinmetz e R. Yehoshua e Carolina Forma. Parabéns
também aos bisavós R. Shabsi e Yael Alpern e Rubi Dodo

w Parabéns pelo casamento de Ruth e Eli, filhos de R.
Shimon e Ethel Brand e Yaakov e Leah Steinhauser. Mazal
tov também aos avós Piva Brand e Benami e Beti Segall

w Mazal tov pelo Bar Mitsvá de Chaim Eliahu, filho do R.

w Parabéns pelo noivado de Yanki, filho de R. Dani e
Daniela Eskinazi e neto de Jacques Eskinazi e de Regina
Goldsztajn, com Chani, filha de R. Levy e Yehudit
Feigenson

Richard e Katia Tamezgui. Parabéns também aos avós
Charles e Bela Tamezgui e José Mario e Rebeca Grynberg

w Parabéns pelo nascimento de Joseph, filho de Beatriz
Behar e David Weiss Nagiel. Mazal tov também aos avós
Marcos Roberto e Cynthia K. F. Behar e Eli Leiser e Susan
Weiss Nagiel

w Mazal tov pelo noivado de Sergio, filho de Ester Kruglensky, com Barbara, filha de Claudia M. e Paolo Caon

w Parabéns a Dov e Miriam Pomeroy pelo Bat Mitsvá de sua

w Nasceu Dvora Lea, filha de R. Arie e Libi Bloch. Parabéns!

DEZEMBRO
Shlomo Revi
Yossi Paim
Oscar Varas
Marcos Gabriel Markossian
Shneor Zalman Ossowiecki
Daniel Szor
Sami Kullock
Paulo Aronson
Iossi Khafif
Carlos Cesar Wurmbrand
Marco Nahmias
Ary Krivopisk
Caio Blaj
Maurício Dangot
Douglas Salzman
Hershele Beker
Isaac Israel
Meir Koschland
Arnaldo Schnaider
Denis Strum
Daniel Adler
Zalman Bloch
Zalmi Eskinazi
Aharon Michaan
Rony Dzik
Sergio Kullock
Avi Tawil
Daniel Szperman

1 Kislev
2 Kislev
3 Kislev
4 Kislev
5 Kislev
6 Kislev
6 Kislev
7 Kislev
8 Kislev
9 Kislev
10 Kislev
10 Kislev
10 Kislev
11 Kislev
12 Kislev
12 Kislev
13 Kislev
15 Kislev
16 Kislev
16 Kislev
16 Kislev
16 Kislev
17 Kislev
18 Kislev
19 Kislev
21 Kislev
21 Kislev
22 Kislev

1 dez
2 dez
3 dez
4 dez
5 dez
6 dez
6 dez
7 dez
8 dez
9 dez
10 dez
10 dez
10 dez
11 dez
12 dez
12 dez
13 dez
15 dez
16 dez
16 dez
16 dez
16 dez
17 dez
18 dez
19 dez
21 dez
21 dez
22 dez

Mendy Chamovitz
Samuel Loda
Joseph Lancry
Daniel Eskinazi
Arthur H. Guerchfeld

filha Sheina

22 Kislev
24 Kislev
25 Kislev
28 Kislev
28 Kislev

22 dez
24 dez
25 dez
28 dez
28 dez

Anchel Brand
Hugo Wizenberg
Moishe Savoia
Damian Lask
Klaus Saternos

3 Tevet
3 Tevet
4 Tevet
4 Tevet
4 Tevet
5 Tevet
6 Tevet
7 Tevet
8 Tevet
9 Tevet
11 Tevet
11 Tevet
11 Tevet
11 Tevet
11 Tevet
11 Tevet
12 Tevet
13 Tevet
14 Tevet
15 Tevet

1 jan
1 jan
2 jan
2 jan
2 jan
3 jan
4 jan
5 jan
6 jan
7 jan
9 jan
9 jan
9 jan
9 jan
9 jan
9 jan
10 jan
11 jan
12 jan
13 jan

Yaacov Alpern
Airton Ejzenberg
Moshe Frenkel
Leandro Spett
Jayme M. Bydlowski
Ricardo Zaiantchik
Michel Gotlieb
Mendi Naparstek
Shmuli Moritz
Lauro Brand
Marcos Alberto Slud
Ilan Grunkraut
Daniel Kaplan
Yaacov Nurkin
Daniel Breuer
David Andrade
Abrão Zimberg
Mauro Deutsch
Sergio Cohn

29 Kislev
29 Kislev
1 Tevet
2 Tevet
2 Tevet

29 dez
29 dez
30 dez
31 dez
31 dez

JANEIRO
Salo Grunkraut
Levi Rabinowicz
Jorge Dzialowski
Eduardo Stock
Julio Spritzer
Eliahu Stiefelmann
Silvio Hepner
Alfredo Torres
Marcelo Schvartz
Marcelo Dangot
David Moritz
Jacob Moritz
Mendi Nurkin
Sruli Nurkin
Jaime Singer
Akivah Steinmetz
Michel Apsan
Roberto Dratcu
Michel Metzger
Sacha Kalmus

17 Tevet
20 Tevet
21 Tevet
23 Tevet
24 Tevet
24 Tevet
24 Tevet
24 Tevet
25 Tevet
25 Tevet
2 Shevat
2 Shevat
2 Shevat
3 Shevat
3 Shevat
4 Shevat
4 Shevat
4 Shevat
4 Shevat

15 jan
18 jan
19 jan
21 jan
22 jan
22 jan
22 jan
22 jan
23 jan
23 jan
29 jan
29 jan
29 jan
30 jan
30 jan
31 jan
31 jan
31 jan
31 jan

*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
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 *

AVOT U’BANIM

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

CONCORRA UMA COLEÇÃO DE NACH - l"b
MIKRAOT GEDOLOT (17 LIVROS)

Yakov Nurkin - Sichot do Rebe e Explicações da
Tefilá

A cada domingo ganhe um cupom para concorrer

SORTEIO DIA 11/DEZ - 11/KISLEV

TODOS DOMINGOS, DAS 18:15 ÀS 19:15
NO COLEL ESTHER ALPERN
BEIT CHABAD CENTRAL
MINCHÁ NO COLEL ÀS 18h

19:00 Avraham Steinmetz - Como o sucesso pensa ***
Até 11 de dezembro (no Beit Chabad Central)

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)

* Sorteios semanais de prêmios
* Guloseimas para todas as crianças
* Ganhe um prêmio a cada 8 participações

corrente de salmos
A cada mês, dezenas de mulheres juntam-se virtualmente
para a Corrente de Salmos. A Corrente acontece uma vez ao
mês, no Shabat que antecede Rosh Chôdesh, o primeiro dia
do mês judaico. As próximas leituras acontecerão no Shabat
24 de dezembro e 21 de janeiro.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

28

20:15 Guershi A. Goldsztajn - Preparando-se para
o Bar Mitsvá *
21:00 Shamai Ende - Sabedoria do Rebe
(residência de casais)

TERÇA-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
APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
Daniel Eskinazi - Prédica
18:30 Mariana Lancry - CTeen para meninas
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes **

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

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

19:15 Eliahu Stiefelmann - Tanya

SHABAT

20:30 Guershi A. Goldsztajn - Entoando melodias
chassídicas *

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

20:30 Avraham Steinmetz - Como o sucesso pensa ***
Até 13 de dezembro (Banco Daycoval)

ENTRE AS ORAÇÕES DA MANHÃ:
Shabsi Alpern - Prédica

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

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 **

20:20 Dovber Nurkin - Análise geral da porção semanal
20:30 Avraham Steinmetz - Como o sucesso pensa ***
Até 14 de dezembro (Banco Daycoval)
21:00 Shamai Ende - Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA
10:30 Avraham Steinmetz - Como o sucesso pensa ***
Até 13 de dezembro (no Beit Chabad Central)
17:00 David Lancry - Aula individual de Bar Mitsvá *
APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
Yossi Alpern - Prédica

* 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...
EDUCAÇÃO
…
A educação, em geral, não deveria ser limitada à aquisição de conhecimento e
preparação para uma carreira, ou segundo a frase comum, “para ter um melhor
sustento”. Devemos pensar em termos de uma “vida melhor”, não somente
para o indivíduo, mas também para a sociedade como um todo. O sistema educacional deve, portanto, prestar mais atenção, na verdade a principal atenção, à
construção do caráter, com ênfase na moral e nos valores éticos.
O princípio acima, que certamente é indiscutível, assume maior significado agora, que a Administração está fazendo um total esforço para promulgar a legislação exigida para implementar a proposta presidencial para um Departamento
de Educação num nível de Gabinete, pela seguinte razão:
O ceticismo por parte daqueles que se opõem ao programa educacional da Administração (ao qual o Sr. fez menção em sua Declaração) é, acredito, em grande parte devido às falhas do sistema educacional neste país, que deixa muito
a desejar para atingir seus objetivos mais básicos para uma sociedade melhor.
Num país como o nosso, tão ricamente abençoado com democracia, liberdade
de oportunidade e recursos materiais, poderia-se esperar que fenômenos antimorais e antisociais como delinquência juvenil, vandalismo, falta de respeito
pela lei e pela ordem, teriam sido radicalmente reduzidos, ao ponto de deixar
de ser um problema. Portanto, não surpreende que muitos se sintam frustrados
e apáticos.
Sugiro, portanto, que a decisão da Administração de reestruturar a educação
federal seria mais bem servida se fosse combinada com maior ênfase no objetivo de melhorar a qualidade da educação em termos de valores morais e éticos,
além de formadores de caráter, que deveriam ser refletidos na real vida diária
dos nossos jovens e nas gerações em fase de crescimento.
Tomo a liberdade de incluir uma cópia de um breve memorando sobre o assunto, que creio será do seu interesse.
Com os melhores desejos e bênçãos para sucesso em seus esforços para melhorar o sistema educacional, e em todos os seus empreendimentos públicos
e pessoais.
…
Adaptado de uma carta ao Vice-Presidente AmericanoSr. Walter F. Mondale
29 de Shevat, 5739 – 26 de fevereiro, 1979
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Shacharit 8h05
Minchá 19h25

25

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

2º dia de Chanucá
3 velas à noite

1º dia de Chanucá
2 velas à noite

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

Farbrenguen 20h30

26

19

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

3º dia de Chanucá
4 velas à noite

27 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

Rosh Hashaná
da Chassidut

Rosh Hashaná
da Chassidut

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h20

13 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h15

6 KISLEV

20 KISLEV

12

5

28
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h15

27

20

13

6

29

28 CHESHVAN

TERÇA

19 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h20

12 KISLEV

26 KISLEV

18

11

4

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h15

5 KISLEV

25 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h25

18 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h20

11 KISLEV

Shacharit 8h05
Minchá 19h15

4 KISLEV

27

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h15

27 CHESHVAN

26 CHESHVAN

Shacharit 8h05
Minchá 19h15

SEGUNDA

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

4º dia de Chanucá
5 velas à noite

28 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

Chá da Tarde 12h30

21 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h20

Chá da Tarde 14h45

14 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h15

Chá da Tarde 14h45

7 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h15

28

21

14

7

30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

29

30

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h35

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h36
Minchá e Cabalat
Shabat 19h15

Parashá Mikêts

2 TEVET

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h32

Véspera de Chanucá
1 vela à noite

Abençoamos Tevet

Tehilim
Parashá Vayêshev

24 KISLEV

Shacharit 9h30
Minchá 19h15
Término 20h29

Parashá Vayishlach

17 KISLEV

Shacharit 9h30
Minchá 19h10
Término 20h25

Parashá Vayetsê

10 KISLEV

7º dia de Chanucá
8 velas à noite

23

16

9

2

Shacharit 9h30
Minchá 19h05
Término 20h20

Parashá Toledot

3 KISLEV

3

31

24

17

10

SÁBADO

6º dia de Chanucá
7 velas antes do Shabat

Rosh Chôdesh
5º dia de Chanucá
6 velas à noite

Véspera de Rosh Chôdesh

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h33
Minchá e Cabalat
Shabat 19h15

23 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h30
Minchá e Cabalat
Shabat 19h15

16 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h26
Minchá e Cabalat
Shabat 19h15

9 KISLEV

1 TEVET

22

15

8

1

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h21
Minchá e Cabalat
Shabat 19h15

2 KISLEV

SEXTA

29 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

22 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h20

15 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h15

8 KISLEV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h15

Rosh Chôdesh

Véspera de Rosh Chôdesh
Chá da Tarde 14h45

1 KISLEV

QUINTA

29 CHESHVAN

QUARTA
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Shacharit 8h05
Minchá 19h25

2 SHEVAT

Shacharit 8h05
Minchá 19h30

24 TEVET

Shacharit 8h05
Minchá 19h30

17 TEVET

Shacharit 8h05
Minchá 19h30

Início 5h07
Término 20h23

Jejum de 10 de Tevet

10 TEVET

Shacharit 8h05
Minchá 19h30

8º dia de Chanucá

3 TEVET

8

1

29

22

15

DOMINGO

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

3 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

25 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

18 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

11 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

4 TEVET

9

2

30

23

16

SEGUNDA

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

4 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

26 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

19 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

12 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

5 TEVET

TERÇA

31

24

17

10

3

JANEIRO 2017

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

Chá da Tarde 14h45

5 SHEVAT

Shacharit 8h05
Minchá 19h30

27 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

4
11

1

25

18

Chá da Tarde 14h45 ??

20 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

Chá da Tarde 14h45 ??

13 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

6 TEVET

QUARTA

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

6 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

28 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

21 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

14 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h30

7 TEVET

5

2

26

19

12

QUINTA

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h34
Minchá e Cabalat
Shabat 19h15

7 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h37
Minchá e Cabalat
Shabat 19h15

3

27

Rosh Chôdesh

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h30

Parashá Bô

8 SHEVAT

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h33

Parashá Vaerá

Véspera de Rosh Chôdesh

Shacharit 9h30
Minchá 19h25
Término 20h35

Abençoamos Tevet

Tehilim
Parashá Shemot

23 TEVET

Shacharit 9h30
Minchá 19h25
Término 20h36

Parashá Vaychi

16 TEVET

1 SHEVAT

20

13

6

Shacharit 9h30
Minchá 19h25
Término 20h36

Parashá Vayigash

9 TEVET

7

4

28

21

14

SÁBADO

29 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h38
Minchá e Cabalat
Shabat 19h15

22 TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h38
Minchá e Cabalat
Shabat 19h15

15TEVET

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h38
Minchá e Cabalat
Shabat 19h15

8 TEVET

SEXTA

