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PLANTAREMOS SEMPRE MAIS
Tu Bishvat, 15 de Shevat (este ano, 11 de fevereiro), é o
dia que marca o “Ano Novo das Árvores”. Nesta época
em Israel a força do frio diminui, as grandes chuvas
já passaram, a seiva das árvores começa a subir, e os
frutos se formam. Celebramos essa data comendo
frutas, especialmente as da Terra Santa: figos, romãs,
uvas, tâmaras, azeitonas etc.
É agora que D’us decide a quantidade de frutos e folhas que cada árvore produzirá durante o período. Isso
demonstra que o Criador do Universo e de todas as espécies, inclusive plantas e árvores, cuida de cada uma
de Suas criaturas, determinando seu destino.
Dirigimos nossas preces a Ele, ao mesmo tempo em
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que fazemos nossa parte: colocamos as mãos na terra. Aramos, plantamos mais sementes, colheremos
novos frutos. Entre muitas lições que podemos extrair
de nossa analogia botânica, uma delas é que somos
capazes de fazer nascer das cinzas o verde, transformar morte em vida. Especialmente este ano, em que
milhares de árvores e plantações foram dizimadas da
Terra Santa, em parte pelo fogo e pela seca, mas uma
devastadora maioria provocada dolosamente. Um crime ecológico sem precedentes.
Por mais que haja pessoas dispostas a nos destruir,
sempre estaremos aqui prontos para trabalhar, arar,
plantar e colher muito, muito mais.
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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

Rota Alternativa
Se você não está certo de como chegar a um determinado local, usa um
mapa de papel “fora de moda”? Ou estuda as direções online do Google Maps?
E se já estiver no carro? Prefere Waze ou Google Maps? Os sistemas GPS, com
frequência, sugerem rotas alternativas baseadas no trânsito em tempo real.
Você aceita a sugestão ou segue o plano original?
E quando você está indo a algum lugar aonde já foi milhares de vezes?
Certamente você conhece atalhos; aqui entra à direita, depois uma virada à
esquerda descendo uma rua que não tem semáforo, passa pelo elevado, e
então chega.
Algumas vezes parece haver uma obsessão tão forte em encontrar a rota
alternativa, que terminamos indo além do nosso destino.
O Baal Shem Tov, fundador do Movimento Chassídico, encorajava as
pessoas e aprender com tudo que viam ou ouviam. É possível, então, encontrar significado em atalhos e no caminho longo, bem viajado.
Parece que às vezes nós judeus temos um problema sobre qual “caminho” seguir. Ficamos envolvidos em rotas “alternativas” para a espiritualidade, relacionamentos etc. O trajeto original a ser trilhado é o de envolvimento
no Judaísmo, estudo de Torá, observância das mitsvot. Quando retornamos
às verdadeiras rotas, elas até podem parecer um tanto estranhas a princípio.
Mas, no final, percebemos que essa é a direção correta e básica.
Enquanto abordamos o tema dos percursos, façamos uma análise do
dito de Rabi Yehudá (Pirkê Avot 2:1): qual é o caminho reto que um homem
deveria escolher? Aquele que traz distinção para si mesmo e lhe traz a distinção do homem?
Parece estranho que deveria nos ser dito que o “caminho reto” é aquele
que nos traz distinção. Aquilo pode ser bom na política, mas e para o restante
de nós? Na verdade, poderia ser dito que Rabi Yehudá está nos dando sua
fórmula pessoal para equilibrar a necessidade para o crescimento espiritual
próprio com uma preocupação pelo nosso irmão, o homem.
Qualquer extremo – estar tão envolvido nas próprias necessidades ou
tão preocupado com a condição do nosso vizinho que esquecemos do nosso
aprimoramento – está igualmente longe do caminho reto, a mistura perfeita.
Atalhos em viagens são ótimos. Mas para a jornada da vida, siga a rota
correta.
Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
BC NEWS
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!
CABALAT SHABAT

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH

TODAS AS SEXTAS-FEIRAS*

w Famílias Susyn e Kurbet (Yahrtzeit do pai, Tzvi ben

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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Eliahu)

w Debora Mandel (Yahrtzeit da mãe, Chaya bat Noach, e
da avó, Dvora bat Schmul)

w Kenneth Basch (Yahrtzeit do sogro, Moshe Chaim ben
Avraham)

w Rachel Vaidergorn e Ida Lewkowicz (Yahrtzeit da mãe,
Chana bat Keila)

w Kenneth Basch (aniversário da esposa, Marceline)
w Melisa Brand Faintuch (Yahrtzeit do pai, Iossef ben
Anchel)

w Leonardo Polster (Yahrtzeit do irmão, Tzvi ben Mindla)
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CTEEN

FINAL FELIZ
O ano de 2016 terminou muito bem para a garotada do CTeen.
Os meninos, com o professor, Rabino David
Lancry, assim como as meninas, com a professora Mariana, foram saborear a culinária japonesa no restaurante casher Metzuyan.
E a pitada de emoção e mistério ficou por
conta do Escape 60, um game interativo e
desafiador desenvolvido para aguçar as habilidades de raciocínio e inteligência. Os participantes são
trancados em uma sala e têm uma hora para decifrar códigos, achar itens escondidos, resolver enigmas e conseguir
encontrar a saída.
Os rapazes foram acompanhados de seus pais, que tiveram a oportunidade de se divertir com seus filhos nessa
aventura eletrizante. As garotas foram com Mariana Lancry, e também aproveitaram para valer.
O CTeen os espera com toda força em 2017!

CONTATOS CTEEN
Meninos: R. David Lancry
davelancry@gmail.com / 98889-0328
Meninas: Mariana Lancry
malancry@gmail.com / 98889-1908
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chá da tarde
MELHORES MOMENTOS
DO FINAL DE 2016

XÔ SEDENTARISMO!
Muito movimento e alto astral na aula de dança senior.
Todas vieram com roupa e sapatos confortáveis.

ANTISSEMITISMO ONTEM E HOJE:
INDIFERENÇA OU ATITUDE?
Esse foi o tema da palestra de Sarita Sarue (foto abaixo). Infelizmente, um tema atual e preocupante.

Da esqueda para a direita, a professora Rosana Melsohn, Jeanine Levi,
Mary Jane Strul e Dorothy Sztokbant exercitam-se na aula

O FAVORITO
Queridinho das senhoras, o bingo proporcionou momentos de alegria e muita emoção. Antes disso, alguns passatempos para exercitar a mente. Ótimos
prêmios foram distribuídos.

Da esqueda para a direita, as novas participantes Olga Cohn, Miriam
Gleicher e Fany Lupovici

6

CHANUCÁ
No Ateliê de Artes, Lilian Crespim e sua filha Sheina
orientam as senhoras para enfeitar biscoitos em diferentes formatos alusivos à festa. Lilian é dona da Lili
Sweets, especializada em brigadeiros gourmet e tortas confeitadas para festas.

Blima Broncher trouxe seu neto Yuri e sua filha Silvana Sapyras
Byrne, que se divertiram preparando cookies

BC NEWS
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AO SOM DA MÚSICA
Animada tarde musical protagonizada pelas jovens
Sheina e Chaya Mushka Ossowiecki, que se revezaram
na flauta e teclado. Elas trouxeram as letras das canções
impressas para que todas pudessem cantar. O coral se
saiu muito bem!

ENCERRAMENTO
O grupo se reuniu para um delicioso almoço elaborado por
Judith Kacowicz. Rabino Dani Eskinazi falou sobre Chanucá
e orientou como celebrá-la. No cardápio, latkes e sonhos
típicos da festa.

MEMÓRIA
A gerontóloga e psicopedagoga Raquel Dimenstein falou
sobre percepção, raciocínio e memória. Ela atende em domicílio orientando idosos, familiares e cuidadores na elaboração de estratégias em suas rotinas.

Na foto, Raquel Dimenstein (à direita) com sua mãe, Rina Sraiber, e a
nova participante, Brunia Popelik (à esquerda)

O CHÁ DA TARDE RECOMEÇA SUAS ATIVIDADES
ESTE MÊS, COM MUITAS NOVIDADES!
Todas as senhoras da comunidade estão convidadas a
participar do grupo Chá da Tarde. Para inscrever-se, entre em contato com Vanessa Rosenbaum pelo telefone:
3087-0313 ou vanessakrosenbaum@chabad.org.br

BC NEWS
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aconteceu
EDUCAÇÃO
DOMINGO MAIS DO QUE LEGAL
Em dezembro passado o Beit Chabad Central promoveu
mais um Domingo Legal, em preparação à chegada de
Chanucá. Noventa e seis crianças compareceram, muitas
delas acompanhadas por seus pais, e participaram de diversas oficinas: decoraram bolachas e sonhos com pasta
americana, glacê colorido e chocolate granulado. Rechearam mini cones com chantilly e chocolate, e o resultado
foi muita mão lambuzada e uma degustação deliciosa!
No espaço reservado para artesanato, a turma fez trabalhos em areia e decoupagem, colocação de pedras em
chaveirinhos com formato de sevivon e jarrinhas alusivas
à festa.

8

BC NEWS

BCNews_59 fev.indd 8

1/24/17 11:48 AM

Para os pequenos, não falou
massinha de modelar e desenhos de Chanucá para pintar. Monitoras cuidavam das
crianças, enquanto as madrichot, responsáveis pelo Shabat na Sinagoga, orientavam
os trabalhinhos. No intervalo para o lanche, foi servido
sanduíche de metro, batatas
fritas e geladinho de vários
sabores. Foi um dia divertido
e muito, muito legal.
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tsivot hashem
AR PURO E BOA COMPANHIA
A possibilidade de sair um pouco de S. Paulo uma vez
por mês tem atraído muitas famílias ao Sítio Felicidade. O
Tsivot Hashem, coordenado pelo R. Dubi Nurkin e Judith
Kacowicz, planeja sempre alguns trabalhos manuais e almoços gostosos para o pessoal que vem passar o dia. No
último encontro foram servidos hambúrguer com fritas e
saladas, além da dupla feijão com arroz, que nunca pode
faltar, já que as crianças apreciam muito.
Moshê Nunes, que veio prestigiar o evento, acabou encontrando um violão e fez uma apresentação musical que
agradou muito a plateia.
Jogo de bola, partidas de tênis, lago com patinhos e pedalinho, tour com trenzinho, visita aos animais, tudo isso em
boa companhia, torna sempre esse dia memorável.
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AVOT UBANIM
O último encontro de Avot Ubanim de 2016 reuniu pais e filhos para estudar e passar um tempo de qualidade juntos.
O projeto para meninos até bar mitsvá realizou o tão aguardado sorteio de uma coleção de dezessete livros, Nach,
que reúne Neviim e Ketuvim. A cada encontro do Avot
Ubanim os meninos receberam um número para concorrer
ao prêmio, aumentando, assim, suas chances de ganhá-lo.

Yossi Koncepolski
(de camiseta verde) foi o vencedor,
na foto junto ao
olhar orgulhoso
do avô, Rabino
Shamai Ende

Shmuel Bloch e Mendi
Fisch recebem os prêmios sorteados a cada
domingo

ANOTEM NA AGENDA
Avot Ubanim recomeçará neste primeiro domingo
de fevereiro, trazendo muitas novidades e surpresas. Pais, tragam seus filhos! Meninos, tragam seu
pai! Participar é fácil: todos os domingos, das 18 às
19 horas, no Colel.
BC NEWS
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DESAFIO DE CHANUCÁ

FESTIVAL DE FOTOGRAFIAS
O Beit Chabad Central lançou uma proposta de 24 a 31 de dezembro: o “Desafio de Chanucá!” Os participantes deveriam tirar
fotos ao acender a chanukiyá e enviá-las para a redação. A divulgação
foi feita por meio do Facebook, E-mail e WhatsApp, e contou com a adesão de 61 famílias, que
enviaram 91 imagens vindas
do Brasil e do exterior. Aqui, algumas das fotos recebidas.
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ATUALIDADE

A SANTIDADE DO COTEL
É PREOCUPAÇÃO DE TODOS

As “Mulheres do Muro” e seus apoiadores no movimento Reformista e Conservador cruzaram mais uma linha vermelha recentemente, quando levaram Sifrei Torá à seção das mulheres do Cotel e fizeram um serviço “pluralista” na parte alta do local

A

provocação levou a embates físicos, gritaria e comportamento irregular, perturbando a tranquilidade
do lugar e incomodando as pessoas que vão para
rezar, não para se exibir. Pior ainda foi o uso de Sifrei Torá
como “propulsores”. “O coração fica partido ao ver Sifrei
Torá carregados como bandeiras de protesto”, disse Harav
Shmuel Rabinowitz, o Rav do Cotel, que tem corajosamente tentado preservar a tradição no local sagrado.
Até o gabinete do Primeiro Ministro emitiu uma declaração
condenando a “violação do status quo no Muro Ocidental”
e dizendo que isso “prejudica os constantes esforços para
encontrar uma solução”.
Antes de discutir a “solução”, precisamos entender o problema. Algumas dezenas de mulheres, pretensamente
formando um movimento, decidiram que não apenas podiam conduzir serviços de prece que contradizem a lei e a
tradição judaicas, mas que estavam habilitadas a fazê-lo no
Cotel, profanando a santidade do local e transformando um
símbolo de unidade num ponto de encontro para divisão.

14

Inicialmente consideradas como uma excentricidade divertida para aqueles que não se preocupam com a santidade do Cotel e enfurecendo aqueles que o fazem, as Mulheres do Muro tornaram-se as queridinhas da mídia, que
as viam como um meio de minar a oficialização religiosa.
Então Reformistas e Conservadores aproveitaram a carona, após anos de esforços vãos para convencer as massas
israelenses de que eram uma “alternativa” legítima para a
Ortodoxia.
Atualmente, as Mulheres do Muro continuam a ser um
pequeno grupo cujos pontos de vista incomodam a vasta
maioria do público israelense. Mas têm recebido um poder
desproporcional dos meios de comunicação, da Alta Corte
de Justiça de Israel e apoio dos movimentos Reformista e
Conservador.
Elas têm conseguido distorcer a questão tocando em pontos que certamente evocam apoio e simpatia fora do país.
Em vez de reconhecer o óbvio, que o Cotel é um local de
grande santidade cujas leis e tradições devem ser respeita-

BC NEWS
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Editorial do jornal Hamodia

A santidade do Cotel não é negociável. Nossa geração não
tem o direito de comprometer os valores que têm sido mantidos, com grande sacrifício, por gerações anteriores há mais
de dois mil anos. Algumas coisas estão acima da política
das, as Mulheres do Muro alegam estar levantando a batalha de mulheres e judeus desprivilegiados – i.e., Reformistas e Conservadores – no mundo inteiro.
“Mulheres do Muro e milhões [sic] de seus apoiadores em
Israel e no restante do mundo estão exigindo um fim para
a discriminação contra mulheres e contra os movimentos
Reformista e Conservador e implementar o acordo do
Muro Ocidental”, disse na semana passada Anat Hoffman,
a diretora esquerdista de Mulheres do Muro. “Este é o significado de ser uma pessoa livre em nosso país”.
Hoffman e suas colegas defenderam seus números insignificantes com o apoio dos movimentos Reformista e
Conservador nos Estados Unidos, que expressaram suas
opiniões em alto e bom som para o primeiro ministro de
Israel e o Knesset.
Da mesma forma, nossos irmãos em Israel não devem ser
deixados sozinhos em sua batalha para preservar a santidade do Cotel. São os movimentos Reformista e Conservador baseados nos Estados Unidos que são a causa da crise, e é responsabilidade da comunidade americana da Torá
contrabalançar os esforços. Devemos fazer com que nossas vozes sejam ouvidas em encontros com líderes políticos israelenses, em demonstrações e
em toda e qualquer maneira que pareça
adequada pelos sábios da atualidade.
É desnecessário dizer que não há espaço para os grupos pseudo-ortodoxos
que tentam conseguir favor com elementos liberais apoiando planos que
visam dar reconhecimento aos Reformistas e Conservadores em Israel.
A mensagem deve ser que a santidade
do Cotel não é negociável. Que nossa
geração não tem o direito de comprometer os valores que têm sido mantidos, com grande sacrifício, por gerações anteriores há mais de dois mil
anos. Que algumas coisas estão acima
da política.
Há menos de um ano, o governo de Isra-

el concordou com um “compromisso” problemático, para
dizer o mínimo. Enfrentando um prazo restrito instaurado
pela Alta Corte para fazer algum tipo de arranjo, aprovou
a fixação de uma seção “aprova tudo” a ser colocada sob
a autoridade de um comitê pluralista – independente do
Rabinato Chefe, um perigoso precedente.
A entrada no local seria através da principal passagem ao
Cotel, dando a impressão de igualdade entre o grande número de pessoas no local mais sagrado para o povo judeu.
O Movimento Reformista e Conservador deixou claro que
eles não iriam parar ao ganhar status igual no Cotel. O chefe do Movimento Reformista de Israel, Gilad Kariv, disse
que o compromisso era “apenas o começo de nossos esforços para garantir que o estado judaico de Israel seja um
estado em que todas as formas de Judaísmo são praticadas livremente e sem proibição estatal”.
Esses movimentos têm, nas palavras de Rav Rabinowitz,
causado um terrível desrespeito ao nome divino. A resposta apropriada é uma grande santificação do nome de
D’us que resultará na comunidade de Torá da América e do
mundo inteiro indo em auxílio dos seus irmãos em Eretz
Israel para defender a santidade do Cotel.
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

Felicidade que cura
O sonho tornou-se realidade para nove meninas do Projeto Felicidade que completaram quinze anos de idade.
Com muitas surpresas e glamour, essa data foi comemorada com tudo que tinham direito.
O dia começou no Helmuth Cabeleireiros, onde, além
do penteado, elas passaram pela manicure e maquiador,
bem como suas mães. Já prontas com seus lindos vestidos confeccionados na Victoria Alta Costura, as meninas
foram conduzidas em uma limusine ao Buffet Fiorelo,
onde os convidados as aguardavam no salão repleto de
flores, lindamente decorado para a ocasião.
A atriz Mariza Marchetti, como mestre de cerimônias,
conduziu o baile, e todas dançaram a valsa com os pais e
também com o príncipe, o ator Raphael Montagner. Em

Não há como medir a alegria que estou sentindo e que,
mais uma vez, o Projeto Felicidade veio a me proporcionar.
Primeiro foi em uma semana
mágica, em 2013, com passeios
e pessoas maravilhosas que conheci e lugares incríveis
que não sairão da minha memória. E agora, com a realização de um sonho, a minha festa de 15 anos. Com o
Projeto Felicidade tive a certeza de que tudo vale a pena,
que o mundo é bom, que existem pessoas humanas e
extremamente boas. Obrigada pela atenção, dedicação,
e por cada encanto que vivi.
Giovanna Romagnoli
seguida, elas cortaram o bolo, posaram para as fotos e
ganharam inúmeros presentes.
Impossível saber qual das meninas estava mais emocionada, pois, entre sorrisos e lágrimas, receberam atenção
e carinho de todos, aproveitando cada momento desse
dia memorável.
Importante salientar que o sucesso do evento deveuse a parceiros mais do que especiais, pois todos, assim
como o Projeto Felicidade, acreditam que “gente ajudando gente” faz deste mundo um lugar mais feliz.

Agradeço primeiramente a D’us, pelo dom
da vida e, no meu caso, costumo dizer que
Ele teve um trabalhinho a mais. Agradeço
também aos anjinhos que Ele deixou aqui na
Terra, que nos proporcionam momentos especiais, fazendo uma enorme diferença. Guardarei belas lembranças do Projeto Felicidade em
minha memória e no meu coração.

Daqui a uns anos, quando me formar, vou
me doar ao Projeto Felicidade da forma que
for preciso. Estou muito feliz de estar curada
e de poder viver tudo isso.
Conheci oito meninas divertidas, lindas e com
histórias emocionantes. Lembrarei para sempre do ano de 2016, em que eu completei 15.
Obrigada por tudo!

Durante o tratamento, a gente se sente menos criança do
que as outras; não podemos nos machucar,
correr, pular, e às vezes nem aguentamos
fazer isso, e aí o Projeto Felicidade nos devolve a alegria
de ser criança. Sei disso porque eu me
trato desde pequena, e grande parte
da infância eu perdi por conta da doença. Espero que o Projeto não acabe
nunca, para que possa ajudar muitas
crianças mais.
Participar dessa festa foi um dos presentes mais incríveis, que jamais esquecerei. Agradeço por tudo que o
Projeto Felicidade já fez por mim.

Amanda S. De Andrade

Erica Cristina Maltoni

Thaisy Lacerda Carmo

16

BC NEWS

BCNews_59 fev.indd 16

1/24/17 11:42 AM

Inclusão
Projeto Inclusão Social
na Serra

Sã

Social

oL
oure
nço da Serra

www.inclusaonaserra.org.br

MAIS UM ANO DE MUITA AÇÃO
2016 foi repleto de atividades para o Grupo de Idosos de S. Lourenço da Serra, que culminou com uma bela festa de encerramento, com muita comida, troca de presentes e uma alegria
contagiante.
Para abrilhantar a comemoração, o coral dos idosos brindou a
todos cantando belas músicas.
Um momento de grande emoção: Guita Rabinovici, a assistente
social do Projeto, juntamente com Mara Herbst Kahan, a arteterapeuta, entregaram um buquê de flores a uma integrante do
grupo, que certa vez contou com muito pesar que jamais em
toda sua vida recebera flores.
Este ano as atividades continuam, com bastante arterapia, pois
os participantes expressam muito sobre si durante essa prática. Nessa ocasião eles tomam consciência do quanto o momento atual de
suas vidas está sendo gratificante, e
isso tem um efeito bastante positivo
sobre eles.
Para esses trabalhos serão empregadas como matéria-prima recursos
naturais do sítio, a serem explorados
pelo grupo, tais como folhas sementes e grãos.

Ione, que nunca em sua vida havia ganho um buquê de flores, recebe emocionada uma surpresa de
Guita e Mara. Abaixo, o empenhado coral

Troca de presentes, bolos e confraternização na
festa de encerramento do Projeto em 2016
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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.

REENCONTRO

Shalom Ubrachot
Tu Bishvat está batendo em
nossa porta, graças a D’us.
A data é também chamada
“Rosh Hashana das Árvores”.
Nesta época do ano, em Israel, a natureza está acordando,
vestindo-se com cores vivas e
brilhantes, à medida que o tom
triste e cinza do inverno vai desaparecendo.
A amendoeira cobre-se de um véu rosa e translúcido
com flores belas e delicadas. Os pássaros retornam de
sua diáspora gelada, cantando alegremente - estamos
tão felizes de estar de volta! O universo inteiro celebra a
revitalização das energias.
Está escrito em nossa sagrada Torá “O homem é a
árvore do campo” e ambos estão experimentando novamente a abençoada renovação do ciclo da vida. Portanto, vamos nos unir onde quer que D’us nos colocou,
e que esses sentimentos de festa da primavera impulsionem nosso caminho com boa saúde e alegria rumo
à ação. Vamos!
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO
Voluntários:
4/2 Anette Klepacz
10/2 Simone Steinecke
13/2 Betina Coin
21/2 Juliana Hutzler

18

Visitados:
2/2 Riwa Kleiman
4/2 Evelyne Eggedy
4/2 Sonia Fanni
11/2 Mirella Ades
14/2 Maurice Srourour
21/2 Ghil Mendel

As voluntárias Ana Rog (à esquerda) e Márcia Calderon (à
direita) se encontraram ao visitar nosso mais novo visitado,
o carismático Dagobert Hauser. Ao trocarem algumas informações, descobriram que
já se conheciam indiretamente por intermédio de parentes.
Assim funciona o LEV, proporcionando encontros inesperados até entre voluntários!

MELHORES
AMIGAS
Há um ano e meio a
voluntária Mariane Zuquim (à direita) visita
Mirella Ades. A sintonia entre elas foi tão
perfeita que hoje as
duas consideram-se
como melhores amigas. Mais um ‘shiduch’
do Projeto LEV!

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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JAIME GRUENBERG

7perguntas
Onde nasceu e qual é a sua formação judaica e profissional?
Nasci no Rio de Janeiro e vim com cinco anos para S.
Paulo. Meus pais são poloneses, e nossa casa sempre
foi muito religiosa. Durante a guerra eles passaram por
campos de concentração em Auschwitz, e sete anos em
campos de refugiados. Meu pai era um grande estudioso
do Talmud, e costumávamos dizer-lhe que vivia mais nas
alturas do que aqui embaixo. Estudei no Cheder Lubavitch, no Bom Retiro, e no Talmud Torá. Sou formado em
direito pela UNIP.
Que atividade exerce atualmente?
Trabalhei com comércio exterior por muitos anos, e hoje continuo com importação de instrumentais cirúrgicos
para técnicas minimamente invasivas.
Quais as suas atuações na comunidade judaica?
Colaborava com o clube Macabi e fui presidente da Escola Talmud Torá durante anos, tendo sido responsável pela sua fusão com a Escola Gani. Conversando com a diretora da época, Ester Zveibil, soube que havia apenas 54
alunos matriculados. Falei como o R. Begun, que abraçou a ideia emocionado. Os pais dos alunos da Talmud
Torá ficaram preocupados: “Mas meu filho ficará muito
religioso!” e eu: “O que há de mal se ele ficar religioso?
Religiosos não são drogados“. Finalmente todos foram
encontrando seu caminho: quem não quis permanecer
foi absorvido por outras escolas, e os professores foram
todos indenizados pelo Sr. Samuel Klein z”l, que incentivou a compra do terreno ao lado para então inaugurar a
Escola Gani Talmud Torá, que passou a ter 300 alunos.
Alguma cena judaica marcante em sua vida?
Pêssach e Rosh Hashaná eram festas muito importantes, quando toda a família se reunia. Minha mãe preparava comidas típicas judaicas da Polônia. Lembro que
ela comprava carpas vivas e as deixava na banheira de
casa para depois prepará-las, moer e moldar o guefilte
fish. O sêder de Pêssach era conduzido pelo meu pai, e
aquilo me ficou muito marcado. Ele era um verdadeiro
id, mesmo no hospital sempre tinha à sua frente o talit e
tefilin. Sempre agradecerei a D’us por ter sido filho deles. Se eu puder ser para as minhas filhas um pouco do

que foram para mim, acho que serei um bom pai.
Que afinidades encontrou no Beit Chabad que o levaram a frequentá-lo?
Desde solteiro frequento o Beit Chabad Central. Sempre
fui muito bem acolhido nesse ambiente alegre e saudável. Não dá para falar em Beit Chabad sem mencionar o
papel fundamental do R. Shabsi Alpern, com suas prédicas maravilhosas, sempre muito disposto. Devemos
muito a ele, que viajou o Brasil inteiro para ajudar as comunidades. Isso sem mencionar o R. Yossi Alpern, prestativo e muito carinhoso, o R. Avraham Steinmetz, com
quem gosto de trocar ideias ligadas ao Direito na Torá, e
o R. Dani Eskenazi, com quem aprendo a cada dvar Torá
lições que servem para o meu trabalho e para a vida.
Suas filhas participam do CTeen da entidade. Qual o
feedback que recebe delas?
A Mariana Lancry, que coordena o projeto, cativou minhas filhas, que não admitem faltar em um encontro. A
Carol, que completará 17 anos, e a Debora, de 13, têm
um coração enorme, e isso se deve à nossa base familiar
e ao convívio na sinagoga. O retorno é a bondade delas, e
o Beit Chabad teve uma grande parcela nessa formação.
Neste mundo conturbado, qual o papel do judaísmo?
Todos devem respeitar e temer a D’us. Se as pessoas
não tiverem um parâmetro podem ultrapassar todos os
limites, achar que podem tudo. Toda vez que abrimos
um volume do Talmud ele é tão atual que pode ser facilmente aplicado para uma vida melhor. Se seguirmos
essas normas, evitaremos 99% dos nossos problemas.
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GASTRONOMIA
PELO MUNDO
chanucá

Por Dorothea Piratininga

Pastizzi
Sirva este apetitoso petisco
das ilhas maltesas no café da
manhã ou no lanche da tarde

INGREDIENTES

PREPARO

ww
1 pacote de massa folhada pronta
ww
1 xícara de chá de ricota

Cozinhe o espinafre com água e sal. Escorra, pique
e misture à ricota. Adicione os ovos, o sal, a pimenta, a noz moscada, a canela e as nozes.

ww
2 ovos

Misture bem e deixe esfriar.

ww
1 maço de espinafre

ww
Sal e pimenta-do-reino a gosto
ww
1 pitada de noz moscada
ww
1 colher de chá de canela em pó
ww
100 gramas de nozes picadas

RENDIMENTO
Aproximadamente 15 unidades
20

Corte a massa em círculos, juntando as duas pontas
de cada um como se fosse fazer uma canoa, e enrole as pontas. Com a ajuda de uma colher coloque
o recheio.
Arrume as canoas em uma assadeira untada e leve
ao forno médio durante 20 minutos.
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DO FUNDO DO BAú

Compilado por Daisy Maltz

Comemoração dos 18 anos do Beit Chabad, com palestra do então presidente Jayme Pazmanik z”l

Casamento realizado por Rabino Alpern em 1963, no Rio de Janeiro

Ao lado, Farbrenguen na casa do Rabino Alpern na década de 70. Da esquerda
para a direita os jovens R. Yacov Nurkin,
R. Hersch Leib Begun, R. David Weitman,
Gilberto Bande, R. Shabsi Alpern, Ivo
Koshland, Jayme Goldsztajn z”l, Isaac
Dayan e Arnaldo Segal
À esquerda, outro encontro na casa do R. Alpern.
Identificamos os pequenos Yossi e Miki Alpern, Ivo
Koshland, Yacov Nurkin, Gilberto Bande entre outros jovens estudantes em aula na casa do R. Alpern
no início da década de 70

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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Paezinhos Quentes

Caridade é doar. Deveríamos doar do nosso dinheiro, tempo, ou até pãezinhos. Se as pessoas precisam de caridade, devemos tentar ajudá-las de modo que não fiquem constrangidas.

Fonte: “Bedtime Stories of Jewish Values”, Shmuel Blitz, Mesorah Publications

N

a década de 1930, na cidade de Scranton, na Pensilvânia, vivia um rabino chamado Elchanan Tzvi Guterman, A cidade inteira o conhecia e respeitava.
Toda manhã, o padeiro casher preparava uma cesta com pães e a deixava na
entrada da casa do rabino. “Ele é um homem tão bom”, o padeiro pensava. “Estes
pães quentes são a coisa certa para ajudá-lo a começar bem o seu dia”. Os pães eram
tão fresquinhos que era possível sentir seu cheirinho por toda a rua.
Logo cedo, o Rabi Guterman abria a porta e encontrava a cesta esperando por ele
e sua família. Em seguida, o rabino telefonava para o padeiro e lhe agradecia pelo
carinhoso presente.
Certa manhã, o Rabino Guterman abriu a porta e não havia pães. “Acho que hoje o
padeiro não teve tempo de trazer os pãezinhos” pensou ele.
Na manhã seguinte, novamente não havia pães. “Acho que o padeiro deve estar muito ocupado”, disse o rabino para si mesmo. “Vou procurar saber se ele está bem.
Hoje, quando for comprar minhas chalot para o Shabat, perguntarei como ele está”.
Naquela tarde o rabino foi à padaria. “Como você está hoje?”, perguntou ele. “Espero que esteja tudo bem com você e sua família”.
“Oh, estou bem, Rabino. Mas como está o senhor?”, respondeu o padeiro. “Eu estava me perguntando por que não tem ligado para me agradecer pelos pães”.
Um olhar perplexo surgiu no rosto do rabino. “Não liguei porque não havia pães.
Pensei que você estivesse ocupado demais para levá-los”.
“Ocupado demais para o senhor? Nunca!”, exclamou o padeiro. “Deixei um cesto na
porta da sua casa todos os dias da semana, como sempre faço”.
“Então alguém deve estar pegando-os antes que eu acorde. Precisamos encontra-lo”, disse o rabino.
“Sim, devemos achar imediatamente e castigá-lo”, acrescentou o padeiro.
“Oh, não, nada de castigar. Eu disse que devemos encontrá-lo. Se ele está pegando
os pães todo dia, deve ser pobre e faminto. Precisamos garantir que ele receba pães
toda manhã, também. Vamos sair e tentar localizá-lo agora mesmo”.
E os dois homens foram juntos em busca daquela pessoa.

Ilustrações: Caio Borges
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Jogo das sombras

Solução na página 27

encontre a sombra correspondente ao desenho do padeiro
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A PARASHÁ NA CABALÁ – FEVEREIRO
4
fev

BÔ
Ao ordenar ao povo judeu que contasse todos os meses do ano a partir de Nissan, o mês dos milagres Divinos revelados, a Torá nos ensina que esta é a essência da conduta Divina do Universo durante todos os meses do ano – seja por meio
de milagres revelados, ou de milagres que estão envoltos em vestes “naturais”.

BESHALACH

11
fev

Toda a criação é derivada da “palavra de D’us”, que traz a matéria à vida e a sustém
continuamente. Porém, uma força Divina paralela de contração e ocultamento
obscurece a força criativa Divina. Como resultado, tudo que se pode ver é a forma
externa do físico. Nossa tarefa é “trazer à superfície” a Divindade inerente em tudo
que há em nossas vidas, e remover ao máximo possível a máscara de exterioridade física obscurecendo a Divindade interior.

18
fev

YITRÔ
Após ser libertado da escravidão no Egito, o povo judeu atingiu, num tempo
relativamente curto, o nível espiritual mais elevado que é humanamente possível de se chegar, tornando todos, homens, mulheres e crianças, prontos para a
revelação Divina no Monte Sinai. Você, também, pode elevar-se das mais baixas
profundezas até as alturas espirituais superiores num tempo comparativamente curto, desde que tenha a vontade sincera e o desejo de fazê-lo.

MISHPATIM

25
fev

A geração que deixou o Egito tinha passado por três encarnações anteriores:
1 – A geração do Dilúvio (Gênesis 6:12)
2 – A geração da Dispersão (ibid. 11:5)
3 – Os habitantes de Sodoma (ibid. 13:13)
De modo geral, tudo isso tinha atingido seu tikun (cura espiritual) com o exílio egípcio, mas um pequeno resíduo de impureza espiritual permaneceu de cada encarnação.
Agora, os filhos de Israel receberam as leis do furto para atingir total tikun para sua
primeira encarnação, a geração do Dilúvio, pois este foi decretado por D’us em resposta
ao pecado do furto.
24

BC NEWS

BCNews_59 fev.indd 24

1/24/17 11:43 AM

GUENIZÁ

Por Dini Druk

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

O que é Guenizá? Que cuidados devemos ter ao descartá-la? E o que
fazer quando o espaço para a enterrar se esgotou? A Chevra Kadisha
não aceita mais receber objetos de Guenizá, como devemos fazer?
Por Rabino Shamai Ende
O assunto Guenizá já foi aqui abordado na edição da re• Fotos de sábios ou rabinos, suas cartas e assinatuvista nº 42 (julho/2015), mas vale a pena repetir alguns
ras que não têm palavras de Torá não precisam de Gueconceitos e leis e acrescentar atualidades sobre o assunto.
nizá. Se não quisermos descartar esse material em resA tradução da palavra Guenizá é ‘arquivamento’. Esse é o
peito ao sábio, devemos doá-lo a alguém que o aprecie ou
nome dado ao local em que são levados os livros e demais
guardá-lo em outro lugar.
objetos sagrados que envelheceram e não são mais uti• Cadernos escolares ou materiais didáticos que conlizados. A Torá proíbe desrespeitá-los mesmo depois de
tenham palavras de Torá devem ir para a Guenizá, mas
invalidados. Por esse motivo, devem ser depositados em
apenas os trechos com ditos da Torá ou leis judaicas esum local em que sejam salvaguardados. Esses objetos
critas claramente. O restante deve ser descartado.
costumavam ser mantidos em quartos fechados em várias
• Cópias de livros sagrados devem ser levadas para a
sinagogas. Atualmente são encamiGue
ni
zá. Portanto, evitemos fazer cóAquilo
que
realmente
nhados aos cemitérios judaicos onde
pias, estudemos diretamente do livro.
devem ser enterrados. A responsabiAlém de ser mais respeitoso e valorizar
necessita de Guenizá não
lidade da Guenizá numa cidade é da
a obra do autor, estaremos colaborando
pode a principio ser descomunidade em geral, mas na maioria
para que diminua o excesso de Guenizá.
delas a Guenizá passou a ser incumtruído, nem pode se acebência da Chevra Kadisha por serem
• Convites de casamento ou Bar Mitslerar sua decomposição.
eles os responsáveis pelos cemitérios
vá em que conste o nome de D’us, em
Este material também
judaicos. Em sinal de respeito, um
português ou hebraico, devem ir para a
Sêfer Torá, por exemplo, não pode
Guenizá. Aqueles nos quais esteja escrinão deve ser reciclado
ser enterrado em contato direto com
to Hashem, que não é o Seu nome exa terra, pois apressaria seu processo de deterioração. É
plícito, podem ser descartados. Devemos evitar escrever
colocado em um recipiente de barro a fim de protegê-lo.
neles versículos da Torá, pois a maioria dos convidados
Aquilo que realmente necessita de Guenizá não pode ser
irá jogá-los no lixo, causando, dessa forma, um grande
destruído nem reciclado. Quando não podemos enviar o
desrespeito. E os que tomarem o cuidado de recortar os
material ao cemitério, agimos da seguinte forma:
versículos para enviá-los para arquivamento estarão causando um excesso de Guenizá.
1. Fazemos uma triagem das peças destinadas à Guenizá.
• Fios de Tsitsit que não são mais usados não precisam
Atualmente, as pessoas mandam para lá qualquer coisa
ir para a Guenizá, mas costuma-se guardá-los de forma
que contenha um aparente texto sagrado. Antes de enviar
honrosa em local resguardado.
é preciso selecionar aquilo que realmente é necessário.
Vejamos alguns exemplos:
2. Em muitos países onde a Chevra Kadisha não assume
a responsabilidade da Guenizá, existem pessoas ou sina• Revistas, jornais ou panfletos que contenham tregogas que preparam um local especial para armazenar
chos de Torá: devem ser destacadas apenas as páginas
a Guenizá e cobram um valor por peso de cada material
ou recortes que contenham leis judaicas, versículos da
enviado. Essa seria a solução mais viável para o problema
Torá ou bênçãos. As demais podem ser descartadas no
atual. Além de ser um serviço remunerado como quallixo comum.
quer outro, evita o envio desnecessário.
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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/
beitchabadcentral)

SABORES
DO SHABAT

Datas
06/03, 13/03 e 20/03
Horário
20h30
Investimento
R$ 130

CULINÁRIA &
DEGUSTAÇÃO
TSV'LERM%PTIVR

26

Inscrições
chanialpern@gmail.com
11 98317-9770

K
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NOSSAS ALEGRIAS
ww
Parabéns pelo noivado de Hadassa Rachel, filha

ww
Parabéns pelo casamento de
Yanki e Chani, filhos de R. Dani
e Daniela Eskinazi e R. Levy e
Yehudis Feigenson. Mazal tov
também aos avós, Jacques Eskinazi
e Regina Goldsztajn

de Dov e Miriam Pomeroy, com R. Daniel, filho
de Carlos e Chana Esquinazi

ww
Nasceu Binyamin Dov, filho de Marcos e Rose
Klein. Mazal tov!

ww
Nasceu Anna, filha de Elisa e Hillel de Piciotto.
Mazal tov também aos avós Paulo e Rachel
Vaidergorn e Maurício de Piciotto e à bisavó
Noemia Vaidergorn

ww
Noivou Danielle Malka, filha de Moses e Esther Dodo
e neta de Rubi Dodo, com Drew Lewis. Mazal tov!

ww
Parabéns pelo corte de cabelo de Yossi, filho de R.

ww
Mazal tov pelo nascimento de Rachel Chana,
filha de Rivka e Yossi Freeman. Parabéns
também aos avós Nathan e Daisy Maltz e
Yehuda e Chaia Aidel Freeman

Eliahu e Morikie Stiefelmann. Mazal tov também
aos avós, Henrique e Tania Stiefelmann e Mirtzie e
Michel Perets

Solucao do jogo das sombras
Letra C

FEVEREIRO
David Gornstein
Avi Eskinazi
Yossi Kuszer
José Mario Grynberg
Tufic Savoia
Natan Rosenbaum
Alberto Haim Fux
Berel Hofjud
Martin Lask
Pessach Kauffman
Shimi Bloch
Luis Steinecke
Mendy Calderon
Yossi Naparstek
Henry Michaan
Nelson Wajsbrot
Avremi Alpern
Leah Rachel Messa
Samuel Rosmarin
Elias Israel

5 Shevat
7 Shevat
7 Shevat
8 Shevat
8 Shevat
8 Shevat
8 Shevat
8 Shevat
9 Shevat
9 Shevat
9 Shevat
10 Shevat
10 Shevat
11 Shevat
13 Shevat
14 Shevat
17 Shevat
18 Shevat
19 Shevat
20 Shevat

1 fev
3 fev
3 fev
4 fev
4 fev
4 fev
4 fev
4 fev
5 fev
5 fev
5 fev
6 fev
6 fev
7 fev
9 fev
10 fev
13 fev
14 fev
15 fev
16 fev

Arthur Deutsch
Kenneth Basch
Marcos Berenholc
Gabriel Lichewitz
Michel Hamoui
Vitalis Moritz
Ivo Bornsztein
Motel Zajac
Noach Gansburg
Arnaldo Len
Ângelo Kullock
Daniel Hassan
Paulo Marcos Steinberg
Carlos Krybus
Yossi Levaton
Richard Tamezgui
Zew Tabacnik
Isaac Dayan
Marcelo Szpektor

21 Shevat
22 Shevat
22 Shevat
22 Shevat
22 Shevat
23 Shevat
24 Shevat
25 Shevat
26 Shevat
26 Shevat
29 Shevat
29 Shevat
29 Shevat
30 Shevat
30 Shevat
30 Shevat
1 Adar II
2 Adar
2 Adar I

17 fev
18 fev
18 fev
18 fev
18 fev
19 fev
20 fev
21 fev
22 fev
22 fev
25 fev
25 fev
25 fev
26 fev
26 fev
26 fev
27 fev
28 fev
28 fev

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

BCNews_59 fev.indd 27

27

1/24/17 11:43 AM

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

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

Após as orações matinais
Daniel Eskinazi - Bíblia, filosofia, leis diversas e conselhos
do Rebe *
Yakov Nurkin - Guemará *
Dovber Nurkin - Trechos da porção semanal *

APÓS O CAFÉ DA MANHÃ:
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 *

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
Avraham Steinmetz - Prédica

EM FEVEREIRO

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

FERTILIZAÇÃO IN VITRO

Yakov Nurkin - Sichot do Rebe e Explicações da
Tefilá

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
BARRIGA DE ALUGUEL
DOAÇÃO DE SÊMEN

SEGUNDA-FEIRA

QUAL A CONDUTA
CORRETA CONFORME
A LEI JUDAICA?

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

Nas aulas de 4as feiras às 21h
com Rabino Shamai Ende

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

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
Eliahu Stiefelmann - Prédica

19:30 Eliahu Stiefelmann - Judaísmo relevante (jovens)

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
25 de fevereiro.

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

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

TERÇA-FEIRA
avot ubanim

8:30

Yossi Alpern - Histórias do Talmud **

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

9:20 Daniel Eskinazi - A mística do alfabeto hebraico **
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SEXTA-FEIRA
10:10 Avraham Steinmetz - Conceitos na parashá
da semana **
11:15 Dovber Nurkin - Salmos **

APÓS AS ORAÇÕES DA MANHÃ:
Daniel Eskinazi - Bíblia, filosofia, leis diversas
e conselhos do Rebe *
Elimelech Katz - Guemará /Shiur Klali *

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 *

QUARTA-FEIRA
14:00 Chani Alpern – O Segredo da Parashá da Semana**
15:00 Guershi A. Goldsztajn - Preparando-se para
o Bar Mitsvá *
15:45 / 17:00 / 18:30 - David Lancry
Aulas individuais de Bar Mitsvá*
18:30 Chani Alpern – O Segredo da Parashá da Semana**
APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
Dovber Nurkin - Prédica

Dovber Nurkin - Trechos da porção semanal *
APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
Shabsi Alpern - Prédica

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

Yossi Alpern - Ein Yaacov
20:20 Dovber Nurkin - Análise geral da porção semanal
21:00 Shamai Ende - Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA
17:00 David Lancry - Aula individual de Bar Mitsvá *
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
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O Rebe escreve sobre...
FUNÇÃO DAS YESHIVOT

…
Saudações e Bênçãos:
No primeiro dia de Shevat, como relata a Torá (Devarim 1:3), Moshê Rabeinu começou a recitação do Livro de Devarim – Mishne Torá. O momento da Repetição da Torá
foi significativo para os judeus, pois serviu para prepará-los para sua entrada na Terra
Prometida. Em vias de deixar um local onde durante anos eles não tinham problemas
materiais, pois todas as suas necessidades tinham sido milagrosamente providas, e antes de se estabelecerem em uma terra em que precisariam lavrar, semear, colher, os
judeus tiveram de receber uma medida especial de revigoramento espiritual e aconselhamento, para que não se tornassem degradados no mundo material mas – pelo
contrário – que instilaria santidade e espiritualidade, elevando os aspectos materiais
da vida cotidiana, transformando o material em espiritual, por meio da Torá e mitsvot,
tsedacá e atos de bondade.
Essa é também a função das yeshivot, especialmente nas gerações recentes.
Muitos pensam que o principal objetivo de uma yeshivá é treinar Rabinos, shochetim
(abatedores rituais), e outros religiosos. Não é assim, pois o seu propósito essencial e
mais importante é criar judeus leigos que, antes de entrar para o mundo dos negócios,
comércio ou qualquer outra profissão, sejam imbuídos e permeados com Torá e Yirat
Shomayim (temor ao céu), e que sejam capazes de elevar o ambiente, inspirando todo
judeu com quem entram em contato, com amor a D’us, à Torá, e ao próximo judeu na
prática diária.
…
Das correspondências do Rebe
Erev Rosh Chodesh Shevat, 5719 [1959]

Farbrenguen Yud Shevat
Convidamos você e sua família para a comemoração da
data magna da Liderança do Rebe

Segunda-feira, 6 de fevereiro, às 20h30
O Rebe Anterior, nos dez anos que passou nos Estados Unidos, embora conﬁnado
a uma cadeira de rodas, conseguiu mudar drasticamente a topograﬁa do mapa judaico. Quando o nosso Rebe sucedeu a seu sogro, todos já esperavam uma grande
ampliação do movimento Chabad. Ao festejarmos mais um ano de sua liderança, ﬁcamos incrédulos
pelo volume de seus feitos. O Rebe jamais deixou de atender pessoas simples ou causas de menor
importância, para ele nada era pequeno nem grande demais. Os chassidim tentam seguir seu exemplo,
ajudar material e espiritualmente a todos e a cada judeu, onde quer que se encontre.

NO BEIT CHABAD CENTRAL - RUA DR. MELO ALVES, 580
30
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Por Rabino David Y. B. Kaufmann

N

OLHOS QUE VEEM

os últimos 120 anos adquirimos muito discernimento sobre nossa saúde e estilo de vida porque
somos capazes de enxergar dentro do corpo. Tudo
começou em 1895 quando Wilhelm Roentgen descobriu
que “raios X” podiam tirar “fotos” dos ossos. De repente os
médicos podiam ver qual era o problema e onde estava;
até as incisões iniciais ficaram mais eficientes, bem como
todo o procedimento cirúrgico.
Mesmo assim, os raios X podiam dar apenas o contorno
dos ossos e dos órgãos maiores. Mas tem havido muitos
progressos. Os sonogramas, por exemplo, revelam muito
sobre a dinâmica interior do corpo.
Outros aparelhos permitem que cientistas e médicos vejam as camadas mais profundas da nossa existência. Imagens de radares e ressonância magnética revelam como o
sangue flui, como o cérebro reage e detectam pequenos
problemas antes que comecem a aumentar. Essa visão
é artificial? Não mais que microscópios, telescópios – ou
óculos, raios X, ressonância magnética, que nos permitem ver uma realidade interior. Eles ampliam nossa visão,
dando-nos uma percepção mais profunda da magnitude,
da complexidade, da ordem e da beleza do mundo. Quando olhamos através das suas lentes, adquirimos uma nova
percepção.
Nossa visão espiritual também pode ser expandida. À medida que amadurecemos, conhecemos o mundo, encontramos bondade, gentileza, santidade e sabedoria, nossa
visão sobre a natureza da natureza e da humanidade se expande, muda e fica mais profunda. Vemos relacionamen-

tos, causas e efeitos, interações e catalisadores sob uma
“luz” inteiramente nova.
Quando olhamos por intermédio de uma ressonância magnética podemos ver como são tênues as barreiras entre a
parede de uma célula e a corrente sanguínea, entre uma
célula nervosa e seu músculo. Aquilo que é distinto em um
nível, em uma ampliação torna-se ofuscado e entrelaçado
no próximo nível. Entidades discretas tornam-se auras ou
campos, entrelaçando elementos pelos cantos.
Assim também, quando nos tornamos mais sensíveis espiritualmente, reconhecemos uma interdependência com os
outros, que transcende importância ou realização individual.
O advento da moderna tecnologia se equipara à profecia
de Isaiah que “Não demora muito… e os olhos dos cegos
poderão ver?” (20:17-18).
Afinal, o físico reflete o espiritual, assim como as palavras
expressam pensamentos e nossa aparência externa espelha o complexo de movimentos, sistemas e reações bioquímicas que compõem nosso ser verdadeiro, invisível.
Não vai demorar muito até a “tecnologia” da Torá e mitsvot
(mandamentos), de atos de bondade nos permitir ver realmente, perceber a Divindade interior dentro de nós mesmos. Pois quando Mashiach vier, não precisaremos de exames de ressonância magnética porque “então os olhos dos
cegos serão abertos” (Isaiah 35:5) quando (como rezamos
três vezes ao dia) “nossos olhos contemplam Teu retorno
a Zion em misericórdia.”
Rabino Kaufmann é o autor de Dois Minutos para Torá, uma
coleção de 50 artigos sobre tópicos da Torá.
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Shacharit 8h05
Minchá 18h35

26

Shacharit 8h05
Minchá 18h35

Rosh Chôdesh

Véspera de Rosh Chôdesh

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h40

24 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h20

17 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

Farbrenguen 20h30

Liderança do Rebe

10 SHEVAT

1 ADAR

19

12

5

29

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

3 SHEVAT

27

20

13

6

30

SEGUNDA

30 SHEVAT

Shacharit 8h05
Minchá 18h40

Término do horário
de verão à 0h

23 SHEVAT

Shacharit 8h05
Minchá 19h20

16 SHEVAT

Shacharit 8h05
Minchá 19h25

9 SHEVAT

Shacharit 8h05
Minchá 19h25

2 SHEVAT

DOMINGO

Shacharit 8h05
Minchá 18h35

2 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h40

25 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h20

18 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

11 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

4 SHEVAT

TERÇA

28

21

14

7

31

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h35

3 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h40

Chá da Tarde 12h30

26 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h20

Chá da Tarde 14h45

19 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

Chá da Tarde 14h45

12 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

Chá da Tarde 14h45

5 SHEVAT

8

1

1

22

15

QUARTA

FEVEREIRO 2017

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h35

4 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h40

27 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h20

20 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

13 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 19h25

6 SHEVAT

9

2

2

23

16

QUINTA

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h15
Minchá e Cabalat
Shabat 18h35

5 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h21
Minchá e Cabalat
Shabat 18h40

28 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h27
Minchá e Cabalat
Shabat 19h15

21 SHEVAT

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 19h31
Minchá e Cabalat
Shabat 19h15

14 SHEVAT

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

7 SHEVAT

SEXTA

3

24

17

10

3

18

11

4

Shacharit 9h30
Minchá 18h
Término 19h08

Parashá Terumá

6 ADAR

Shacharit 9h30
Minchá 18h05
Término 19h15

Abençoamos Adar

4

25

Tehilim
Parashá Mishpatim/Shecalim

29 SHEVAT

Shacharit 9h30
Minchá 19h10
Término 20h21

Parashá Yitrô

22 SHEVAT

Shacharit 9h30
Minchá 19h15
Término 20h26

Shabat Shirá
Parashá Beshalach

Tu Bishvat

15 SHEVAT

Shacharit 9h30
Minchá 19h20
Término 20h30

Parashá Bô

8 SHEVAT

SÁBADO

