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JUDAÍSMO
SEM MÁSCARA
Em 14 de Adar comemoramos o milagre da
salvação do povo judeu na antiga Pérsia, da
trama de Haman que pretendia destruí-los.
Para que isso não acontecesse, Ester convenceu o rei. Assim como Ester, a presença de
um judeu permeado pelo amor e dignidade
da Torá e mitsvot fala por si mesma. A integridade, a inocência, a disciplina, a modéstia,
o código moral, a sensibilidade a tudo que é
nobre e digno na vida, o amor pelo homem e a
D’us que a Torá inculca no judeu refutam o argumento de Haman mais do que qualquer debate poderia alcançar. A solução para o povo
judeu é não negar sua peculiaridade, pois isso
jamais funcionaria. O judeu deve adotar seu
Judaísmo, e assim como Ester, ter orgulho do
estilo de vida e ética moral da Torá. Quando
aprendermos como abraçar nossa singularidade com amor e graça, e não com vergonha e
culpa, ela se tornará uma fonte de admiração
e inspiração para toda a humanidade.
Págs 8 a 10
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sempre a seu lado

A

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

Nossa visão de Israel
Israel. Devoramos todas as notícias sobre o país. Não se passa um dia
sem que Israel esteja nas manchetes. E dia após dia todos nós procuramos
saber o que está acontecendo.
Porém, embora a preocupação pelos nossos irmãos judeus explique
grande parte do nosso interesse, há muito mais.
Muitas pessoas amam seus lares e seus países, mas quando se mudam,
formam novas conexões. Às vezes elas não podem localizar o lar ancestral que
suas famílias tinham há dois milênios, nem continuam a ansiar por aqueles
locais. Mas não importa onde viveram, judeus continuam a sonhar sobre a terra
de Israel.
Nossos Sábios ensinam que todo judeu possui uma porção de Eretz Yisrael, a Terra de Israel. Esta é “uma terra na qual os olhos de D’us estão sempre
sobre ela, do início até o fim do ano.” E assim como D’us olha para a terra,
também o fazemos.
E Israel tem uma qualidade única. É uma terra que tem pulsado com
energia e mistério desde o amanhecer dos tempos; uma terra que tem captado
a imaginação no decorrer da história; que respira com a glória do nosso passado e os sonhos do nosso futuro.
Qualquer que seja nossa inclinação política ou religiosa, sabemos que
Israel é o que importa.
Os assim-chamados pragmáticos nos dizem para adotar a fórmula de
“terra pela paz”, para ver a “solução e dois estados” como a única maneira de
escapar do “ciclo de violência” que tem atormentado esse pequeno país desde
sua formação.
No decorrer das décadas, o Rebe defendia fortemente outra abordagem
– a da paz pela força. Concessão e fraqueza demonstrada convidam à agressão,
dizia ele, enquanto uma convicção firme sobre a justiça da nossa posse da terra,
juntamente com uma recusa em comprometer a segurança de um só de seus
cidadãos, força o outro lado a entender a realidade e aprender a viver junto sem
perda de vida ou liberdade para qualquer um dos lados.
Que tenhamos o mérito de ver em breve o povo judeu vivendo pacificamente e a reconstrução do Templo com a vinda de Mashiach.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
BC NEWS
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!
CABALAT SHABAT
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS*
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 Abrão Zimberg (seu aniversário)
w Rebeca Grynberg (aniversário do marido, José Mario)
w Silvio Kurbet (Yahrzeit de Beila Dvora bat Yocheved)
w Esther Kruglenski (Ofruf do ﬁlho Sérgio, Shmuel ben
Aizik Toivi)

w Daniel Hassan (viagem para estudos fora do país)
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.

AULAS E PALESTRAS EM MP3
O antigo acervo de aulas e palestras gravadas em fitas
cassete já está disponível em arquivo digital.
Com Vanessa: 3087-0313/vanessakrosenbaum@chabad.org.br
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“Se as pessoas soubessem como o Colel
faz bem, elas certamente iriam participar.
Não importa o nível de
conhecimento de cada
um, o Colel é para todos; uma forma acessível de conhecer e se
aprofundar na Torá.”
Isaac Dayan

COLEL ESTHER ALPERN

O

Colel do Beit Chabad Central está
sempre de portas abertas a todos os
homens e jovens que querem dedicar um tempo aos estudos para seu aprimoramento e refinamento pessoal.
Há aulas todos os dias, e cada um pode estudar o assunto que mais o interessa, fazendo contato com um dos rabinos e ajustando seus horários e dia(s) da semana mais
conveniente(s).
Além das aulas individuais, em duplas ou grupos, há estudos especiais. O R.Yossi Alpern,
por exemplo, formou um grupo de estudos
às quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, sobre

“Comecei a frequentar o Colel logo
que voltei de Israel. Foi uma excelente oportunidade de dar continuidade a
meus estudos e principalmente de ter
um local onde pudesse me desligar dos
assuntos diários. É um ambiente descontraído, onde podemos escolher o
conteúdo que desejamos aprender com
a ajuda de um parceiro para estudos ou
um professor.”
Arieh Lev Cistia

“Ein Yaacov”, histórias talmúdicas que têm reunido um público fixo em suas aulas.
Também às quartas-feiras o R. Dubi Nurkin transmite mensagens e ideias da parashá às 20h20, com duração de uma
hora.
O R. Yacov Nurkin passa ensinamentos do Rambam diariamente, meia hora antes de minchá, e também do Talmud,
todos os dias pela manhã.
O Beit Chabad possui dois minianim de Shacharit, sendo o
primeiro às 6h30, e o segundo, às 7h45. Para quem deseja
estudar Chumash e Tanya do dia pode optar por aulas de
meia hora entre o final do primeiro minian, com R. Dani
Eskinazi, ou no final do segundo, com Rabino Dubi.
Agende essa experiência!
Verifique os horários das aulas do Colel ou fale com os rabinos (contatos nas págs. 28 e 29 desta edição).
BC NEWS
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LAZER NO DOMINGO PARA TODA A FAMÍLIA
O Tsivot Hashem mensalmente organiza um evento e convida
toda a comunidade judaica a participar no sítio Felicidade em
S. Lourenço da Serra. O local fica a 50 minutos de S. Paulo
e possui muitas atrações para preencher o dia com diversões
como pedalinho, campo de tênis e futebol, pebolim, trenzinho
e charrete. Também oferece trabalhos manuais e faz um sorteio concorrido de brindes para as crianças.
O programa sempre é acompanhado por delicioso almoço e
lanche e claro, a companhia da família e de amigos.
Durante as férias, crianças, adultos e idosos vieram prestigiar a
programação que abrange todas as idades.
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chá da tarde
O filme “Marguerite”, que se passa em 1920, em Paris,
abriu a programação do Grupo Chá da Tarde, que recomeçou suas atividades em fevereiro.
Rabino Yossi Alpern falou sobre Tu Bishvat, o Ano Novo
das Árvores, e relatou uma história pessoal com uma mensagem que sensibilizou a turma: quando uma pessoa se
conecta com sinceridade e pede a D’us com o coração, ela
é atendida.

foram milagrosamente salvos, graças à habilidade do experiente piloto, vivido pelo ator Tom Hanks.
Vanessa Rosenbaum, coordenadora do grupo, já sabe a
preferência de suas ‘meninas’: o bingo é um momento
eletrizante e divertido, e todas participam. Os prêmios são
mais uma recompensa, além da companhia das amigas.

Rosana Melsohn, professora de dança Senior, passou
exercícios e danças que foram praticadas conforme a possibilidade de cada participante. No meio da aula há sempre
um bate-papo descontraído que funciona como uma terapia entre amigas e que faz muito bem.
O filme “Sully, o Herói do Rio Hudson”, baseado em uma
história real ocorrida em 2009, foi um sucesso. Logo após
decolar do aeroporto de La Guardia, em Nova York, um
avião teve suas turbinas danificadas por aves que sobrevoavam seu caminho. A aeronave teve que fazer um pouso
forçado sobre o Rio Hudson. Os passageiros e tripulação

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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kinus hashluchot em nova york

Não tenho palavras para
agradecer a Sarah por essa
viagem tão especial. E quando falo em viagem é porque
‘viajei’ por um mundo espiritual e iluminado em que o lado
mundano material ficou para
trás, diminuto em vista do que
vivenciei em Crown Heights.
Impossível voltar igual a antes
e alheia a tudo que vi lá. Acredito que foi uma oportunidade
única, que me fez crescer espiritualmente e enxergar a vida
de uma forma em que a bondade e os desejos de Hashem
prevalecem. Obrigada por me
proporcionar tudo isso!
Betina Rosenblatt Coin

8

VIAGEM TRANSFORMADORA

O

Kinus Hashluchot, encontro anual de emissárias de Chabad do mundo
todo, realizado na data do Yahrzeit da Rebetsin Chaya Mushka Schneerson, organiza três dias de intensa programação em Nova York, com
workshops e palestras para shluchot e visitantes.
Há vários anos Sarah Steinmetz leva um grupo de mulheres que querem passar
por essa experiência. Este ano, ela contou com a adesão de participantes de S.
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Belo Horizonte. Sarah providencia
o translado, locomoção, hospedagem, passeios, além de fornecer orientação e
ajuda no que for preciso.

BC NEWS
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Vivemos um momento incrível, espiritual, especial em todos os sentidos. Que
possamos voltar muitas vezes por muitos
anos.
Elaine Fridman Fux

Na página ao lado, o grupo em
frente ao “770” e rezando no escritório do Rebe. Ao lado, a turma
de brasileiras no banquete de encerramento do Kinus e, abaixo,
no Museum of Jewish Heritage

Seu grupo chegou três dias antes do início do Kinus, e do aeroporto foram diretamente ao Ôhel do Rebe. Percorreram os bairros de Crown Heights e Borough
Park e visitaram museus e locais judaicos relevantes em Manhattan.
Durante os três dias do Kinus todas se inspiraram com as mensagens e aprendizado das palestras e do ambiente de Shabat que compartilharam. No domingo receberam orientação sobre o comportamento e importância no Ôhel, onde
aproveitaram para agradecer e fazer seus pedidos.
No final da tarde elas dirigiram-se ao banquete que reúne as shluchot e convidadas para uma noite inesquecível. Entre as mulheres que participaram do grupo
da Sarah, muitas expressaram o desejo de repetir a dose, declarando que não
voltaram as mesmas.

Estar no Brooklyn nesses
dias foi mágico. Pude reconectar-me com minha essência, pois onde moro, na cidade de Vitoria, ainda estamos
tentando construir uma pequena comunidade judaica.
Volto renovada.
Bluma Fux

Já havia estado em Crown
Heights em outras oportunidades, mas a emoção de participar do Kinus é única. Durante
alguns dias ficamos em um
ambiente agradável, com pessoas interessantes, assistindo
a alguns dos melhores palestrantes do mundo. Além disso, escutamos o depoimento
de shluchot de outros países,
como a Turquia. A experiência
é ainda mais enriquecedora ao
lado da Sarah Steinmetz, que
personaliza os importantes
conceitos aprendidos, como
ahavat israel e ‘tracht gut un vet
zein gut’. Por tudo isso a viagem foi maravilhosa!
Flavia Director
BC NEWS
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PURIM

OS ESTRANGEIROS
Por que a rainha Ester não refutou as acusações de Haman contra os judeus?
Por Rabino Yosef Yitzchak Jacobson

CASO PARA GENOCÍDIO
No Livro de Ester, Haman, o Primeiro Ministro no grande e
poderoso Império Persa, faz um breve, mas poderoso discurso ao rei persa, Achashverosh, conseguindo persuadi-lo
a adotar seu plano de genocídio judaico.
O argumento de Haman é direto e claro: os judeus são diferentes. São forasteiros, estrangeiros, uma obstrução à
sociedade normal. Não se encaixam no restante da família humana. Têm sua própria fé e as próprias leis, que na
mente deles são superiores às leis do soberano. São um
aborrecimento, uma ameaça, um tumor numa sociedade
que sem eles seria harmoniosa e integrada. Precisam ser
descartados.
O Talmud registra uma tradição oral descrevendo a apresentação de Haman com mais detalhes. “Eles não comem
a nossa comida”, lamentou-se Haman a Achshverosh: “eles
não se casam com nossas mulheres, e não casam as deles
conosco. Desperdiçam o ano inteiro, evitando o trabalho,
com a desculpa: hoje é Shabat, ou hoje é Pêssach”.
“Os judeus”, argumenta Haman, “se veem como superiores a nós; ficarão para sempre separados. Quem precisa
deles?”

REPETINDO AS PALAVRAS DE HAMAN
Cerca de seis séculos depois, essas mesmas palavras são
repetidas por Filostratus, um professor do terceiro século
em Atenas e Roma, que resume a percepção pagã sobre
os judeus.
“Os judeus”, escreveu Filostratus, “há muito tempo estão
em revolta não somente contra os romanos, mas contra
a humanidade; é uma raça que tem feito sua própria vida
separada e irreconciliável, que não consegue compartilhar
com o restante da humanidade os prazeres da mesa, nem
se juntar às suas libações e preces ou sacrifícios, estão
10

separados de nós por um grande golfo que nos divide de
Sura ou Bactra das Índias mais distantes.” O mesmo argumento, em uma forma ou outra, seria repetido milhares de
vezes no decorrer da história.
O mais notável historiador romano, Tácitus, que viveu no
primeiro século da EC, tinha isso para dizer sobre os judeus: “Eles consideram profano tudo aquilo que para nós
é sagrado; por outro lado, permitem tudo aquilo que abominamos… por todos os outros povos eles sentem apenas
ódio e inimizade, sentam-se à parte nas refeições e dormem à parte, e embora como raça sejam propensos à luxúria, abstêm-se de relações com mulheres estrangeiras”.
Um exemplo que ele menciona para descrever os conflitos morais entre os romanos e os judeus é digno de nota.
“Os judeus consideram crime matar um recém-nascido”.
Os romanos, assim como os gregos antes deles, matavam
bebês deficientes. Na mente deles, manter essas crianças
vivas não fazia sentido e ia contra a estética.
Voltemos à história de Haman em Purim. Os argumentos
dele persuadem o rei. Um decreto é emitido pelo trono
persa. Todo judeu, homem, mulher ou criança vivendo sob
o domínio persa seria exterminado numa data específica.
Então, numa maravilhosa reviravolta, a Primeira Dama, a
rainha judia Ester, convida seu marido e Haman para um
banquete.
Durante a festa, o rei faz uma promessa a Ester de que
concederia qualquer pedido. Ela aproveita a oportunidade
para fazer um. “Se conquistei o favor de Vossa Majestade
e se isso agrada ao Rei”, diz Ester a Achashverosh, “que a
vida seja concedida a mim e ao meu povo. Pois nós – eu e
meu povo – fomos vendidos para sermos destruídos, exterminados. Se tivéssemos sido vendidos como escravos e
escravas, eu teria ficado quieta. A compensação que nosso
adversário oferece não pode ser comparada à perda que

BC NEWS
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“Haman pegou as vestes e o cavalo e vestiu a Mordechai e fê-lo andar
montado pela praça da cidade e apregoou diante dele: ‘Assim se faz ao
homem a quem o rei deseja honrar.’” Meguilat Ester - cap VI (11)
o rei iria sofrer (ao nos exterminar, em vez de nos vender
como escravos)”.
Obviamente, Ester está tentando abordar a questão por
dois lados, um pessoal e outro econômico. Primeiramente, ela expõe sua identidade judaica. A rainha é membro
do povo condenado à morte. Ester sabe, no entanto, que
só isso pode não resolver, portanto ela continua a discutir
centavos e tostões. Haman também usou uma abordagem
dupla ao persuadir o rei; lógica e dinheiro.
Vendendo os judeus como escravos, Ester argumentou,
Achashverosh lucraria muito mais do que os exterminando. O dinheiro que Haman ofereceu a ele é minúsculo versus o potencial lucro da venda deles como escravos. O rei,
que nunca soubera que Ester era judia, está furioso com
Haman. Ordena que seu ministro seja executado e seu decreto trocado.

POR QUE NÃO RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES?
Porém, permanece uma pergunta. Haman não debateu o
caso para o extermínio dos judeus com base numa paixão
maldosa sem sentido. Ele apresentou aquilo que para o rei
era um argumento forte e persuasivo. Os judeus, disse Haman, eram um crescimento alienígena, um povo bizarro,
uma nação separatista que não aceitaria a suprema autoridade do rei e até consideraria a lei deles superior à do monarca. Um líder não poderia tolerar um “grupo superior”
em seu império. Essa é uma forte acusação.
O rei aceitou-a e, como resultado, emite um decreto ordenando aos súditos que se livrem de todos os judeus. Porém, em lugar algum de todo seu diálogo com o rei, Ester
refuta esse argumento.
Ester respondeu à argumentação de Haman pelo genocídio judaico não por diálogo, mas pela sua mera presença.
BC NEWS
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PURIM

A lição para os nossos tempos é clara. Às vezes os judeus pensam
que escondendo a “diferença” do judaísmo e do povo judeu eles
conquistarão a aprovação do mundo. Os fatos provam o contrário. A
assimilação jamais atenuou o antissemitismo.

No momento em que ela se identificou como membro
do povo judeu e como um produto de sua fé, a “tese”
previamente atrativa de Haman desapareceu.
Achashverosh conhecia Ester intimamente. Ela era sua
esposa. Ele sentia sua alma e apreciava sua personalidade. Ele adorava seu brilho, seu charme e sua graça, e faria
quase tudo por ela (como ele lhe dissera explicitamente).
Ele sabia que o caráter e os valores de Ester eram nobres,
dignos e puros. Ele a escolhera dentre milhares e milhares
de jovens, todas elas não judias. Mas o rei jamais percebeu
que ela era judia – uma filha do povo judeu e um produto
de sua criação.
Quando Achashverosh descobriu que ela era um orgulhoso membro do povo judeu, aderente à fé judaica, imediatamente percebeu a falsidade dos argumentos de Haman
– não pelo diálogo e debate, mas pela presença viva de Ester. O convívio com Ester demonstrava, mais do que qualquer pressuposto, o absurdo das declarações de Haman,
de que os judeus ameaçavam a sociedade.
Olhando para Ester, vendo seu refinamento e sua beleza
interior, o rei entendeu que essa nação estranha que vivia
segundo um outro código não deveria ser abominada, mas
respeitada. Eles podem ser diferentes, mas é uma singularidade que eleva outras nações, em vez de ameaçá-las.
Leo Tolstoi escreveu: “O judeu é aquele ser sagrado que
trouxe do céu o fogo eterno, e tem iluminado com ele o
mundo inteiro”. O judeu pode ser diferente, mas é essa
“singularidade” que tem o poder de inspirar todas as nações do mundo a viver e amar mais profundamente, para
encontrar seu caminho individual até D’us.
Quando o rei persa aprendeu que a realeza de Ester era
um sintoma de seu judaísmo, ele não precisou ouvir nada
mais. A última coisa com que ele precisa preocupar-se é
o povo judeu e sua fé. Quando muito, eles provarão ser a
maior bênção para seu império. O decreto podia seguramente ser anulado.
12

DEVEMOS NOS ESCONDER?
A lição para os nossos tempos é clara. Às vezes os judeus
pensam que escondendo a “diferença” do judaísmo e do
povo judeu eles conquistarão a aprovação do mundo. Os
fatos provam o contrário. A assimilação jamais atenuou o
antissemitismo.
A tradição nos diz que os judeus de Shushan (a capital do
império persa na época da história de Purim) eram bastante assimilados. Porém, isso não impediu Haman e o rei de
acreditarem que apesar de todas as concessões e tentativas dos judeus para não serem “judeus demais”, eles ainda
eram estranhos, distintos e diferentes.
Esse padrão tem se repetido em todo ambiente desde então. Jamais na história a assimilação resolveu o problema
do ódio aos judeus. Os judeus na Alemanha eram os mais
assimilados e integrados na sociedade, e foi naquele país
que surgiu o pior ódio aos judeus de toda a história.
Muitos pensadores não judeus, simpáticos aos judeus,
bem como os antissemitas, viam nos judeus e no Judaísmo algo diferente, bizarro e extraordinário. Na carta de
Tolstoi, ele continua: “O judeu é a origem religiosa, a fonte
da qual todo os outros povos extraíram suas crenças e religiões”.
Hitler culpava os judeus por inventarem a realidade contestante da vida chamada consciência. Hoje, muitos acadêmicos e leigos acreditam que os judeus são responsáveis
pelos grandes conflitos no mundo.
Por mais que tentemos nos afastar da nossa identidade
como judeus, o mundo não-judeu nos lembra de quem
somos e de onde viemos. O não-judeu sente que desde
o dia em que o judeu esteve no Sinai, ele tem sido diferente.
Israel, por exemplo, jamais conseguirá mostrar-se ao mundo como um país “normal”. Sua opção é abraçar seu destino, e assim tornar-se uma fonte de orgulho para o mundo
inteiro.
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UM GUIA PARA PURIM
Purim é celebrado no dia 14 de Adar,
este ano no domingo, 12 de março.
Como o início da festa coincide com o
término do Shabat, o Jejum de Ester
será antecipado para quinta-feira,
9 de março.

MITSVOT DO DIA
* Ouvir duas vezes a Meguilá, à noite e pela

Horários do jejum:
Início: 4h56 / Término: 18h52

manhã.

* Dar

Mishloach Manot, dois alimentos
prontos para consumo pelo menos a uma
pessoa.

* Dar Matanot L’Evionim, doações aos po-

A HISTÓRIA
Celebra-se Purim no dia 14 de Adar em
comemoração ao milagroso salvamento do
povo judeu. Os fatos descritos no Livro de Ester ocorreram por volta do ano 450 A.E.C. O
nome Purim deriva da palavra “pur”, que significa sorteio, em persa, o método usado por
Haman para escolher a data em que pretendia
liderar seus exércitos para um massacre total
dos judeus.
Mordechai, conselheiro do rei Achashverosh, vestido de andrajos e cinzas, conclamou
os judeus para retomar à Torá. Sua prima, a rainha Ester, jejuou em penitência por três dias e
pediu ao povo judeu para fazer o mesmo. Só
então encaminhou-se até o rei para acusar Haman de querer matar seu povo. Os judeus obtiveram permissão para se defender e, em 13
de Adar, lutaram contra o inimigo, destruindoo. Para rememorar esse dia de prece e jejum
que os judeus fizeram antes da vitória, nossos Sábios instituíram o Jejum de Ester. E no
dia seguinte festejaram Purim. A lição é clara:
apenas aderindo à herança sagrada da Tradição Judaica pode-se assegurar a sobrevivência
do povo judeu e influenciar as nações do mundo a levar uma vida digna e justa.

bres, pelo menos a duas pessoas necessitadas.

* Fazer uma Seudá, banquete de Purim, e
celebrar com intensa alegria.

* Acrescentar a passagem V’al Hanissim na
prece da Amidá e nas bênçãos após as refeições.

COSTUMES
*

É tradição doar três moedas de meia unidade monetária (Machatsit Hashêkel) para caridade antes de Purim. Este ano, a doação é feita na tarde
de quinta-feira, 9/3, antes da oração de Minchá.
Quem não o fez nesse dia pode fazê-lo no próprio
dia de Purim. O meio-shêkel nos lembra a doação
dos judeus neste mês na época do Templo Sagrado, uma participação nos sacrifícios públicos diários durante o ano todo.

*

Fantasiar-se. Existem dois tipos de milagres:
aquele que é óbvio, e o que está oculto pela Natureza, não perceptível ao ser humano. O milagre
da festa foi do segundo tipo. Fantasiamo-nos em
Purim para reafirmar que a Natureza é nada além
de uma “fantasia” da mão Divina.
BC NEWS
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CONSELHOS DO REBE

ANSIANDO POR ISRAEL
O emocionado depoimento de um engenheiro aeroespacial que há 24 anos
atua em Israel como especialista em
sistemas de aeronaves não-tripuladas

N

asci em La Flèche, uma pequena cidade na França, numa família de imigrantes do norte da África.
Éramos os únicos judeus de lá, mas – embora eu
tivesse sido educado como um judeu orgulhoso entre não-judeus – não éramos observantes de Torá. No decorrer
dos anos, tornei-me mais religioso, especialmente depois
que me engajei em um movimento religioso sionista de jovens, chamado Tikvateinu e visitei Israel pela primeira vez.
Como resultado, desenvolvi uma forte aspiração a viver ali.
Aos 20 anos, fui para Toulouse, para estudar na famosa
Universidade de Engenharia Aeroespacial. E foi ali que
conheci os emissários Chabad, Rabi Yosef Matusof e sua
esposa Esther.
Depois de formado e casado, em 1978, viajei com minha
esposa e minha filha ainda bebê para Nova York, onde tivemos nossa primeira audiência privada com o Rebe. Foi um
momento muito inspirador para mim.
Quando comecei a trabalhar como engenheiro para as
Indústrias Airbus em Toulouse, meu trabalho frequentemente me levava aos Estados Unidos, e em cada visita eu
passava o Shabat com o Rebe.

14

Em 1982, escrevi-lhe uma carta perguntando se estava na
hora adequada para fazermos aliá (imigrar para Israel). A
resposta dele: “Se o seu trabalho permite que você seja
observante de Torá, então é preferível ficar onde está durante algum tempo”.
Fiquei um pouco desapontado, mas segui seu conselho
e permaneci em Toulouse. Minha família desempenhava
um papel na comunidade judaica da cidade, pois pouquíssimas famílias observantes de Torá viviam ali, e nós servíamos como um exemplo.
Então, em 1985, fui convidado a trabalhar em Israel, no
seu primeiro projeto de aeronave de combate, chamado o
Lavi. Empolgado com a chance de mudar para Israel, mais
uma vez pedi conselho ao Rebe, e ele respondeu: “Como
pode tomar essa decisão quando a situação é tão instável
em Eretz Israel? Você deveria decidir cerca de meio ano
antes da sua aliá.”
Não entendi o que o Rebe queria dizer
por “instável”; o protótipo do
Lavi estava caminhando
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Por Michael Allouche

com sucesso. Mas decidi “esperar para ver”.
Um ano depois, visitamos o Rebe, e nessa ocasião ele disse: “Todo judeu tem uma missão neste mundo. Ele deve
ser testemunha da unicidade de D’us guardando a Torá
onde quer que esteja… E é por isso que D’us encontra motivos para enviar judeus a locais distantes para que possam
cumprir melhor sua missão”.
Poucos meses depois, em 1987, tive uma proposta atrativa
para trabalhar na África do Sul. Consultei o Rebe, e ele disse: “Aceite a proposta”.
Foi somente então que entendi a referência do Rebe à situação em Israel como “instável”. Na mesma época em que
mudamos para a África do Sul, o projeto Lavi foi cancelado
devido à pressão do governo americano. Os engenheiros
que trabalhavam no projeto perderam seus empregos.
A mudança para a África do Sul foi a melhor preparação para a aliá da minha família, tanto espiritual quanto materialmente. Graças à comunidade Chabad de lá,
fortalecemos nosso conhecimento dos ensinamentos
chassídicos. Comecei a traduzir as palavras de Rabi Adin
Even Steinsaltz para o francês. Ele resumiu as recomendações do Rebe para mim da seguinte maneira: “O Rebe

escolheu para você o ‘longo caminho mais curto’ para a
Terra Santa”.
Moramos na África do Sul durante cinco anos. Em 1991,
quando meu trabalho ali terminou, eu tinha de decidir
sobre a próxima mudança. Minha preferência era ir para
Israel, e tornar realidade meu sonho. Enviei uma carta ao
Rebe, e ele respondeu que eu deveria pedir conselhos a
amigos.
Respondi ao Rebe relatando o encorajamento de meus
amigos para fazer aliá. A resposta do Rebe foi firme: “Bênção e sucesso!” E então aceitei um emprego na área de Engenharia Aeroespacial.
Antes de fazer aliá, decidi visitar o Rebe mais uma vez.
Queria simplesmente agradecer-lhe. Cheguei em fevereiro de 1992, uma semana antes de ele ter um ataque cardíaco. O Rebe disse-me: “Você deverá ter imenso sucesso em
todos os seus empreendimentos!”
Chegamos a Israel cerca de meio ano após iniciarmos o
processo de decisão sobre nossa aliá (exatamente como
o Rebe havia dito). E até hoje, graças a D’us, suas palavras
e bênçãos me acompanham em todas as minhas empreitadas.

O Rebe havia escolhido
para mim o ‘longo caminho
mais curto’ para a Terra
Santa.
BC NEWS
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nossos projetos socioculturais

Tarciana Alencar

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

Emoções no papel
As crianças e adolescentes do Projeto Felicidade
foram estimuladas a fazer um desenho livre, que é
uma excelente maneira de exprimir emoções, como
medo, dúvida, felicidade, tristeza. Trata-se de uma
linguagem não verbal na qual projetamos nossa imagem corporal. As obras ficarão guardadas com muito
carinho na pasta de cada um.

Thainá Rodrigues

Oficina de
Costura
O Projeto Felicidade está
vendendo uma produção própria de panos
de prato, aventais e
jogos americanos. Há
opção de cores e referências para
diferenciar uso para carne e leite.
Mais informações e encomendas podem ser
feitas pelo telefone 3803-9898 ou com Mônica, no 3081-3081.
16
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Inclusão
Sã

Projeto Inclusão Social
na Serra

Social

oL
oure
nço da Serra

www.inclusaonaserra.org.br

PLANOS PARA O PRESENTE
Com a mudança da Prefeitura de S. Lourenço da Serra no dia
23/01/2017, a equipe do Projeto Inclusão Social na Serra reuniu-se
com o novo quadro da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Nessa reunião foram relatadas as atividades do Projeto nos últimos
três anos e apresentaram-se as propostas para 2017, a saber:

•
•

•

Idosos: continuidade aos programas no Sítio Felicidade, com
total utilização dos seus recursos, e prosseguimento às práticas
de arteterapia.
Jovens estudantes: ampliação do atendimento para os alunos
que frequentam serviços no contraturno escolar, cujo plano
piloto adotado em 2016 apresentou-se bastante proveitoso,
acrescido, agora em 2017, com atividades de arteterapia.
Jovens portadores de necessidades especiais: oferecer os recursos de que o Sítio Felicidade dispõe para esse público.

As propostas foram recebidas com muito entusiasmo pela equipe
da Prefeitura, que enfatizou já terem conhecimento da qualidade e
importância do trabalho que o Projeto desenvolve.

MATA ATLÂNTICA
EM DESTAQUE
“O início do ano é o momento do planejamento. Os possíveis temas são discutidos com as diretoras e coordenadoras
das escolas de S. Lourenço da Serra para
que juntos organizemos a programação
a ser desenvolvida. Neste ano o destaque
será a riquíssima fauna da Mata Atlântica. Uma parceria com o departamento
de Cultura da Prefeitura Municipal de
S. Lourenço da Serra está sendo firmada
para enriquecimento das atividades no
Sítio Felicidade e no ambiente escolar.
Será uma ótima oportunidade para unir
conhecimentos e experiências.”
Clelia Rossi, educadora ambiental

Na foto, à esquerda, a equipe do Projeto Inclusão Social da Serra: Mara Kahan
(arteterapeuta), Guita Rabinovici, (assistente social), Clelia Rossi (educadora
ambiental), Dov Pomeroy (coordenador). À direita, integrantes da Prefeitura:
Marjorie Cruañe (comunicação e marketing), a Primeira-dama Daniela Duarte
Cintra e Douglas Valter Rodrigues (coordenador de assistência social)
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GASTRONOMIA PELO MUNDO

Por Dorothea Piratininga

Kourabiédes
Surpreenda seus amigos com
estes biscoitos gregos nos seus
mishloach manot

INGREDIENTES

PREPARO

ww
200 g de gordura vegetal

Bata a gordura vegetal com o açúcar, a gema e o licor.

ww
1/2 xícara de chá de açúcar
ww
1 gema

Adicione a farinha aos poucos, sem bater, e trabalhe a
massa com as mãos, suavemente.

ww
1 colher de sopa de licor (da sua preferência)

Adicione as amêndoas e agregue-as à massa.

ww
2 xícaras de chá de farinha de trigo
ww
1 colher de chá rasa de fermento químico
ww
150 g de amêndoas sem casca, levemente

tostadas e moídas
ww
Açúcar de confeiteiro para decorar

RENDIMENTO
Aproximadamente 40 unidades
18

Para modelar os biscoitos, faça bolinhas de massa
com as mãos, coloque-as em uma assadeira untada
e comprima-as ligeiramente com os dedos. Asse em
fogo moderado até dourar.
Passe os biscoitos ainda quentes no açúcar de confeiteiro.
Depois de frios, polvilhe-os novamente com o açúcar
de confeiteiro.
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projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

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

Shalom Ubrachot
O som de crianças felizes de
todas as idades, incluindo eu e
você, é ouvido, acompanhado
pelo misterioso Purim, nossa
próxima festa.
Além de nos fantasiar, comer
doces especiais, como HamanTaschen, e enviar mishloach manot uns aos outros e
especialmente aos necessitados, também cumprimos
a mitsvá de escutar a Meguilá Purim, que será lida em
todas as sinagogas do mundo. Dela aprendemos sobre
o incrível milagre. Como há mais de dois mil anos D’us,
em Sua imensa bondade, nos salvou de sermos aniquilados da face da Terra.
Mas, então, onde está Ele?
Em toda a Meguilá Ele não é mencionado uma única
vez. E essa é a grande mensagem de Purim para nós:
Hashem está sempre aqui, mesmo quando não percebemos Sua presença oculta.
Vamos lembrar dessa mensagem em Purim e em cada
dia de nossas vidas.
Um feliz e alegre Purim a todos!
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

ANIVERSARIANTES DE MARÇO
Voluntários:
15/3 Sarah Fiks
17/3 Shoshana Zajac
20/3 Mirtha Schachter
22/3 Tina Carolina Turkie
26/3 Ester Kruglensky

Visitados:
15/3 Léia Mindrych
17/3 Claudia Demayo
21/3 Lola Berissi
26/3 Abrão Dimant
26/3 Sávio Litvak
29/3 Clara Waisfoguel

Vanessa Rosenbaum, Silvia Zauder, Yael e Rabino Shabsi Alpern

DESPEDIDA
Silvia Zauder, secretária do Projeto LEV ao longo de oito
anos, está indo fazer um curso fora do país. Colegas do Beit
Chabad e voluntários do Projeto LEV, com quem conviveu,
vão sentir muito sua falta, mas despediram-se desejandolhe sucesso.
A diretora, Yael Alpern, agradeceu seu empenho e competência no tempo em que se dedicou para que tudo funcionasse perfeitamente no Projeto. Vanessa Rosenbaum
assume seu lugar. Boa sorte a ambas!

DE CORAÇÃO
Yael esteve em Miami e recebeu de uma querida amiga
uma doação ao Projeto. Ela é encantada pelo trabalho do
LEV e fez questão de dar a sua contribuição.

2017 PROMETE
O Lev deseja que 2017 seja um ano de muita saúde e alegrias ao time de voluntários e visitados, todos tão especiais.
Para tornar-se voluntário ou indicar alguém que gostaria
de ser visitado, entre em contato com Yael ou Vanessa pelos
tels.: 3081-3081 / 3087-0326, das 8 às 13h, ou vanessakrosenbaum@chabad.org.br
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JUDAÍSMO FAST-FOOD

M

uito antes de as lanchonetes fast-food (não-casher) brotarem na paisagem como cogumelos após a chuva, nossos Sábios nos sugeriram implementar a mentalidade fast-food em nossas vidas, embora com um

jeito judaico, obviamente.

“Pegue e coma, pegue e beba”, dizia Rabi Shmuel ao seu aluno Rabi Yehuda Shenina. “Pois a vida é como uma festa que logo vai terminar”.
Longe de ser uma visão fatalista, ou que enfatiza a fisicalidade, as palavras de Rabi
Shmuel nos ensinam como definir nossas metas e nos motivar judaicamente.
Na filosofia chassídica, as mitsvot são comparadas à comida, e a Torá, à água.

“Cumpra mitsvot, estude Torá”, ensinava Rabi Shmuel. “Pois a vida – neste
mundo – logo estará terminada, e no Mundo Vindouro aquelas mesmas oportunidades de cumprir mitsvot e estudar Torá não estarão mais disponíveis”.

Imagine-se na fila de um fast-food. Você ficaria ali sem pressa olhando o cardápio como faria num restaurante chique, discutindo-o com as pessoas
perto de você, talvez até perguntando quais as sugestões do chefe, qual é a sopa
do dia, a especialidade da casa? Ou faria o pedido rapidamente, escolhendo
da lista da parede e devoraria tudo num instante? Provavelmente a segunda opção, pois praticidade e rapidez são os motivos principais quando se escolhe esse
estilo de refeição.
Similarmente, a Chassidut explica que como estamos chegando cada vez mais

não deveríamos passar o tempo examinando um
cardápio de mitsvot. Não temos mais tempo para sentar e relaxar num restauperto de Mashiach,

rante de luxo, vacilando até fazermos nossa escolha. O principal é a ação. Agarre
e coma, agarre e beba. Qualquer que seja a mitsvá à sua frente, cumpra-a. Beneficie-se de cada oportunidade de estudo judaico que surja. Estamos levando a vida
na faixa expressa, viajando no trem bala.

Uma mentalidade judaica fast-food significa aqui e agora. Não há tempo para “Como posso acender velas de Shabat se no sábado eu…” Ou “Por que
colocar tefilin se eu não…” Ou ainda: “Como

posso assistir a uma aula de
misticismo judaico/filosofia chassídica se nem sequer conheço o alfabeto hebraico?”
“Pegue e coma”, “pegue e beba” significa que estes últimos momentos antes da
Era Messiânica precisam ser preenchidos com ação, não com contemplação; atos,
e não meditações. Em breve a festa vai terminar, ou estará apenas começando?

20
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DO FUNDO DO BAú
Momentos em
Purim no Beit
Chabad Central
no passado. Você
reconhece todas
essas pessoas?

Você tem fotos legais
do passado do Beit
Chabad? Envie para
betina@chabad.org.br
e vamos juntos reviver
os velhos tempos
BC NEWS
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Trocando de lugar

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

N

m país distante vivia um jovem príncipe chamado Randolfo. Seu pai governava um grande povo, mas o rapaz não era feliz. “É tão solitário ser príncipe,”
pensava ele. “Gostaria de ter amigos para brincar.”
Numa pequena aldeia ali perto vivia um menino pobre, chamado Kapi. “Não há
nada para comer em nossa casa”, pensava ele. ”E não sobrou nenhum pedaço de
lenha na lareira. Gostaria de ser o príncipe, assim poderia brincar e relaxar todo o
tempo no palácio.”
Um dia Randolfo saiu para caminhar. Ao passar por uma aldeia, viu Kapi. “Isso é
incrível. Você é exatamente igual a mim,” disse o príncipe para o menino.
“E você parece igualzinho a mim,” respondeu Kapi.
“Tenho uma ótima ideia,” sugeriu o príncipe. “Por que não trocamos de lugar por
uma semana? Você pode ir morar no palácio, e eu ficarei aqui na sua aldeia.”
Kapi ficou encantado com a proposta. Correu até o palácio, ansioso para começar
sua semana como um príncipe.
No primeiro dia, Kapi se divertiu muito. Apreciou as comidas mais deliciosas e dormiu no leito real com travesseiros macios e edredons quentinhos, recheados de
plumas.
Após três dias, ficou entediado. “Não há ninguém aqui para brincar comigo. Estou
tão sozinho. Gostaria que alguns amigos meus estivessem aqui.”
Enquanto isso, na aldeia, Randolfo estava se divertindo muito, brincando com todos
os amigos de Kapi. Mas à noite, pouco havia para comer. Fazia tanto frio na casa,
que era difícil dormir. No terceiro dia, ele começou a sentir falta do palácio real.
A semana passou, e cada menino correu para ver como o outro estava se saindo.
“Kapi, foi muito bom morar em sua casa,” disse o príncipe. “Mas estou contente por
retornar ao meu lugar”.
“O palácio é um lugar maravilhoso para se viver”, respondeu Kapi, “porém, mal posso esperar para ver todos os meus amigos. Eu também estou contente porque a
semana acabou”.
Os dois meninos voltaram para casa, e cada um ficou grato por aquilo que tinha.

Ilustrações: Caio Borges

Nossos Sábios nos ensinam:
“Quem é rico? Aquele que é feliz
com o que tem”. Hashem deseja
que fiquemos satisfeitos e contentes com aquilo que Ele nos
deu e que não desejemos o que
as outras pessoas possuem.
22
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Olho Vivo
AJUDE RANDOLFO E KAPI A ENCONTRAR SUAS ROUPAS,
LIGANDO CADA PEÇA A SEU VERDADEIRO DONO

Randolfo

Kapi

Solução na página 27
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A PARASHÁ NA CABALÁ – MARÇO
4
mar

TERUMÁ
Quando D’us criou o mundo, Ele cobriu-Se com luz primordial e usou-a para
gerar os céus. Luz e escuridão não estavam juntas, porque a luz vem do lado
direito e a escuridão, do esquerdo. O que D’us fez? Ele as uniu e originou
o céu a partir delas. O que são “céus” (Shamayim)? “ESH (fogo) e MAYIM
(água). Ele os reuniu e fez a paz entre eles. E quando eles foram reunidos, Ele
as expandiu e espalhou como uma cortina.

TETSAVÊ

11
mar

Ao realizar atividades que estão conectadas com os aspectos materiais e
físicos da vida (i.e., a maior parte de seu tempo), você deveria saber que
aqueles aspectos materiais não são um fim em si mesmo. Eles são e devem servir como o meio de atingir o âmbito mais elevado, espiritual, da
vida. Mantenha todos esses aspectos físicos materialistas com conteúdo
espiritual e utilize-os para um objetivo espiritual.

18
mar

KI TISSÁ
Somos a reencarnação da geração do Bezerro de Ouro. Naqueles
dias eram as mulheres que tinham o lado espiritual mais elevado: ao
contrário de seus maridos, elas recusaram-se a participar na construção do bezerro.
E assim é em nosso tempo; as mulheres são espiritualmente superiores aos maridos e consequentemente capazes de dominá-los.

VAYAK’HEL

25
mar

Uma pessoa que se destaca em sua área de atuação geralmente será
limitada, ou até inútil, em outro setor. Quem pode dizer o que é mais
importante, qual a maior contribuição do indivíduo? Somente uma parceria harmoniosa e o uso de todos os recursos humanos contribuirão
para o bem geral da sociedade.

24
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NOSSO PAPEL

Por Dini Druk

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

Como posso ajudar a mudar o mundo?
Por Rabino Shamai Ende

O desejo de um bebê é atendido por uma mamadeira ou
Do mesmo modo, existem indivíduos tão focados no creschupeta. Para uma criança um pouco maior, o parquinho
cimento intelectual que não têm interesse em adquirir ride diversões é ideal. Já a um adolescente, um brinquedo
quezas. Isso ocorre porque o prazer do conhecimento está
não interessa, e se tiver que brincar com o irmão menor,
acima de tudo. Quanto mais profundo for o assunto estudado – e quanto maior a capacidade de entendimento e
isso poderá ser um tédio.
percepção da pessoa – maior é o prazer intelectual obtido.
Por que o que antes era prazeroso tornou-se um sofriNão é preciso dizer que o mais sublime de todos os inmento? Quando a pessoa cresce e seu intelecto amadutelectos é o conhecimento Divino, capaz de estimular a
rece, seus valores também se transformam.
bondade, a preocupação com o semeAdultos, que conhecem o poder do
lhante, o crescimento espiritual, entre
dinheiro, correm o sério risco de viPara que a transformaoutros sentimentos nobres.
ver com o único objetivo de adquirir
ção aconteça não é nebens materiais, deixando tudo o mais
em segundo plano. Isso leva à ambiTRANSFORMAR O MUNDO DEcessário esperar por
ção de angariar sempre uma fortuna
PENDE DE MILAGRES?
nenhum milagre, mas
maior.
De acordo com informações do Programa Mundial de Alimentos da ONU, a
O Talmud diz que quem tem cem,
apenas incentivar a mudeseja duzentos, e quem tem duzenideia de que não há comida suficiente
dança de foco das pessotos quer quatrocentos. Mesmo tendo
para alimentar toda a população do plaum patrimônio considerável, o sujeito
neta é um mito. O que nos falta é uma
as e de nós mesmos.
quer sempre mais e mais.
distribuição mais eficiente, sustentável e
Por outro lado, existem pessoas que
justa. Sendo assim, precisamos de mese esforçam, mas não têm o mínimo para sobreviver, prinnos dedicação aos bens materiais e mais a ações voltadas
cipalmente em países como o Brasil, onde se vê um grave
ao que realmente importa.
cenário de desigualdade social. Como se costuma dizer,
Para que essa transformação ocorra, não é necessário esmuito nas mãos de poucos e pouco nas mãos de muitos.
perar por nenhum milagre, mas apenas incentivar nossa
Isso se deve, em grande parte, à ganância, responsável
mudança de foco. Uma reavaliação de valores pode nos
direta por gerar fome, inveja, competição, corrupção, roulevar a ótimas descobertas e soluções.
bos, homicídios e conflitos.
Esse novo olhar tem a ver com Cabalá, com o reconhecimento de uma força especial que age no mundo. Ainda
EM BUSCA DE UM IDEAL MAIS ELEVADO
que em pequena escala e dentro de nossa condição huUma das soluções para combater a valorização exagerada
mana, podemos ter acesso a essa sabedoria por intermédos bens materiais e, em alguns casos, até abrir mão dedio do estudo de chassidut, que é o conhecimento proles, é procurar um ideal mais elevado. Por mais que o difundo da Cabalá. Interiorizando esses ensinamentos e
levando-os à prática, conseguiremos transformar nossa
nheiro seja importante, há pessoas que colocam a saúde
vida de tal forma que a presença Divina se tornará cada
em primeiro lugar, por exemplo, e em troca de uma vida
saudável estariam dispostas a entregar tudo o que têm.
vez mais clara.   
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RABINO SHABSI ALPERN ONLINE
Semanalmente são postados 3 vídeos abordando os temas:
Conceitos da Vida
TODOS OS DOMINGOS
Uma luz que poderá revolucionar a sua vida.

Parashá (Porção) Semanal

Histórias com o Rebe

TODAS AS TERÇAS-FEIRAS
Pensamentos baseados nas
obras do Rebe.

TODAS AS QUINTAS-FEIRAS
Experiências que os emissários
tiveram com o Rebe.

Assista através do nosso canal do YouTube (youtube.com/beitchabadcentral)
ou Facebook (www.facebook.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
w Mazal tov pelo Brit Milá de Menachem Mendel,

w Mazal tov pelo noivado

filho de R. Haim Avraham e Shoshana Dayan.
Parabéns também aos avós Isaac e Ester Dayan
e R. Gabriel e Mazal Aboutboul

de Arieh Lev Cistia e
Ruth Keren Miller

w Parabéns para Caio Dryzun, filho de Norma
Dryzun e Fernando Wasercier, pelo seu Bar
Mitsvá

w Mazal tov pelo Brit Milá de Daniel, filho de
Fernando e Vanessa Fridman. Parabéns também
aos avós, Jacob e Lidia Fridman e José e Eliana
Muller

Solucao da
pagina 23

w Parabéns pelo Bar Mitsvá de Daniel, filho de
Helcio e Rose Müller

w Casaram-se Sérgio e Barbara, filhos de Ester
Kruglensky e Paolo e Claudia Caon. Mazal tov!

MARÇO
Marcio Schaffer
Eytan Basch
Shlomo Torres
Henrique José Itzcovici
Renato Orensztejn
Mauro Zaitz
Jean Pierre Diamant
William Gottesmann
Michel Crespin
Marcio Zukin
Mauricio Fortes
Eduardo Novogrebelski
Sendy Kullock
Shamai Ende
Daniel Bauman
Ariel Calderon
Gerson Kogan
Levi Eliezer
Ossias Schefler
Nicholas Muszkat
Yasha Dayan
David Deutsch
Ciro Zalcberg
Yossi Nigri

3 Adar
5 Adar I
6 Adar
6 Adar II
6 Adar I
7 Adar
8 Adar I
8 Adar
9 Adar I
9 Adar
10 Adar
11 Adar I
12 Adar II
13 Adar
13 Adar I
13 Adar
14 Adar I
14 Adar
15 Adar
15 Adar
17 Adar
17 Adar
17 Adar
18 Adar II

1 mar
3 mar
4 mar
4 mar
4 mar
5 mar
6 mar
6 mar
7 mar
7 mar
8 mar
9 mar
10 mar
11 mar
11 mar
11 mar
12 mar
12 mar
13 mar
13 mar
15 mar
15 mar
15 mar
16 mar

Ricardo Lawder
Mendy Khafif
Marcelo Mizrahi
David Zumerkorn
Ilan Kogan
Felipe Spett
Marcel Faintuch
Jaime Cynamon
Alexandre Susyn
Guershi Avi Goldsztajn
Abramino Schinazi
Roberto Schnaider
Shimon Kaminetzky
Celso Gitelman
Henrique Stiefelmann
Samuel Roimicher
Norton Glattstein
Daniel Kwintner
Gabriel Leib Wajsbrot
Iehuda Maltz
Yossi Kacowicz
Petr Kolar
Avraham Steinmetz
Uriel Frenkel

18 Adar
18 Adar I
18 Adar
20 Adar II
21 Adar II
21 Adar
24 Adar I
24 Adar
25 Adar II
26 Adar
26 Adar
27 Adar
27 Adar
27 Adar
28 Adar I
28 Adar II
29 Adar
29 Adar I
29 Adar I
1 Nissan
1 Nissan
2 Nissan
3 Nissan
4 Nissan

16 mar
16 mar
16 mar
18 mar
19 mar
19 mar
22 mar
22 mar
23 mar
24 mar
24 mar
25 mar
25 mar
25 mar
26 mar
26 mar
27 mar
27 mar
27 mar
28 mar
28 mar
29 mar
30 mar
31 mar

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

BCNews_60_mar.indd 27

27

2/24/17 11:50 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
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 *

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

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

AULAS SEMANAIS
DOMINGO
APÓS AS ORAÇÕES DA MANHÃ:
Shabsi Alpern - Café da manhã com debate de
histórias comoventes *
APÓS O CAFÉ DA MANHÃ:
Daniel Eskinazi - Bíblia, filosofia, leis diversas e
conselhos do Rebe *
Yakov Nurkin - Guemará *
Dovber Nurkin - Trechos da porção semanal *
APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
Avraham Steinmetz - Prédica
Integração pais e filhos – Avot Ubanim
Os pais estudam com seus próprios filhos sob a
orientação de um professor *
APÓS AS ORAÇÕES DA NOITE:
Yakov Nurkin - Leis das obras de Maimônides *
Daniel Eskinazi - A mística do alfabeto hebraico
Yakov Nurkin - Sichot do Rebe e Explicações da
Tefilá
19:00 Avraham Steinmetz - Dilemas ***
No Beit Chabad Central

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

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

CURSO PREPARATÓRIO de CASAMENTO
para noivos e noivas

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
Eliahu Stiefelmann - Prédica
18:30 David Lancry - CTeen para meninos
Consolidando adolescentes às suas eternas raízes *
19:30 Eliahu Stiefelmann - Judaísmo relevante (jovens)
20:15 Guershi A. Goldsztajn - Preparando-se para
o Bar Mitsvá *
21:00 Shamai Ende - Sabedoria do Rebe
(residência de casais)

Informações com R. Yossi Alpern: chabad@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 **

BC NEWS
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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 - Dilemas ***
No Banco Daycoval

ENTRE AS ORAÇÕES DA MANHÃ:
Shabsi Alpern - Prédica

QUARTA-FEIRA

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

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
Yossi Alpern - Ein Yaacov
20:20 Dovber Nurkin - Análise geral da porção semanal
20:30 Avraham Steinmetz - Dilemas ***
No Banco Daycoval
21:00 Shamai Ende - Curso de leis judaicas

QUINTA-FEIRA
10:30 Avraham Steinmetz - Dilemas ***
No Beit Chabad Central
17:00 David Lancry - Aula individual de Bar Mitsvá *
APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
Yossi Alpern - Prédica

45 MINUTOS ANTES DAS ORAÇÕES DA TARDE:
Shabsi Alpern - Ensinamentos sobre a
porção semanal
APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
Mendi Nurkin - Atividade cultural com as crianças
Shabsi Alpern - História chassídica
Avraham Steinmetz - Ensinamentos da
porção semanal **
* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres
*** Mediante inscrição

A maioria das aulas é gratuita. 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...
PURIM
…
Sr. Shmuel Chaim Reshevsky*
Após o longo intervalo desde a última vez que ouvi notícias suas diretamente (o que
de certa forma é um tanto surpreendente), fiquei feliz ao ser informado sobre o seu
recente sucesso no Torneio Internacional, como foi relatado no New York Times em 18
de março de 1984. Fiquei duplamente gratificado porque foi bom saber que você continua a participar em torneios internacionais e, especialmente, que dividiu o primeiro
prêmio no Torneio em Reykjavik.
Desnecessário dizer, o mais gratificante é que você continua a exibir um Kidush Hashem Barabim (Santificação Pública do Nome de D’us), insistindo em seu direito de
não jogar no sagrado Shabat, e que sua postura foi reconhecida e aceita. O que tornou
isso ainda mais notável é que havia outro competidor judeu da União Soviética que
tentava ser uma pedra em seu caminho, o que deixou o Kidush Hashem ainda mais
admirável.
D’us conceda durante muitos anos que você continue a usar sua notável influência
na causa de Kidush Hashem, e o faça com boa saúde, júbilo e alegria no coração, em
circunstâncias felizes tanto material quanto espiritualmente.
O dito acima é totalmente no espírito de Purim, que observamos recentemente, como
lemos na Meguilá, que embora naqueles dias, assim como atualmente, os judeus estavam espalhados e dispersos entre as nações do mundo, enfrentando todos os tipos
de dificuldades, e apesar disso apegaram-se ao estilo de vida judaico, como diz: “Suas
leis eram diferentes daquelas dos outros povos”.
No entanto, devido à sua atitude determinada, citando novamente a Meguilá: “Mordechai o Judeu” e o “Povo de Mordechai” não iria “ajoelhar-se nem se curvar” perante
alguém ou algo que desafiasse seu compromisso como judeus – foi exatamente isso
que fez surgir “Para os judeus, havia luz, alegria, júbilo e honra”, significando também
honra e admiração pelos judeus por parte de seus antigos inimigos.
Eu gostaria apenas de acrescentar, em conexão com a citação de “Luz, júbilo, alegria
e honra”, a explicação dos nossos Sábios, que isso inclui também o significado interior
desses termos, ou seja, “Luz – isso é Torá” etc. À luz disso tudo, estou certo de que
você tem períodos diários regulares de estudo de Torá, com tempo adicional no Shabat e Yom Tov. E embora esse seja um “dever” em si mesmo, também acrescenta luz
e bondade, no sentido comum.
*Samuel “Sammy” Herman Reshevsky foi um grande campeão de xadrez entre meados da década de 1930 até a de 1960.

Da correspondência do Rebe - 25 de Adar Sheini, 5744 (1984)
30
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com R. Avraham Steinmetz

Quando o coração puxa para duas direções,
como saber qual caminho escolher?
Neste curso você aprenderá como nossos
Sábios enfrentaram escolhas difíceis e verá
como chegaram à solução. Use a sabedoria
talmúdica para aplicar sua lógica sobre os
dilemas éticos e civis da vida moderna e em
situações reais que parecem impossíveis de
solucionar.
Talvez você não encontre todas as respostas,
mas garanto que irá encarar as situações de
uma maneira muito diferente.

Serão quatro opções de turmas:
NO BEIT CHABAD CENTRAL
 6 domingos, às 19h, início 12 de março
(exceto 9/4 e 16/4)


6 quintas-feiras, às 10h30, início 16 de março
(exceto 13/4 e 20/4)

NO
Av. Paulista, 1793 - estacionamento cortesia


6 terças-feiras, às 20h30, início 14 de março
(exceto 11/4 e 18/4)



6 quartas-feiras, às 20h30, início 15 de março
(exceto 12/4 e 19/4)

ESTE CURSO É ENDOSSADO POR:
Prof. Dr. Celso Lafer

Prof. Dr. Luiz Olavo Baptista

- Professor Emérito da USP
- Ex-Ministro das Relações
Exteriores do Brasil
- Membro da ABL

- Prof. e Dr. em Direito Internacional da USP
- Ex-Presidente do Órgão de Apelação da
OMC
- Sócio fundador do Atelier Jurídico
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Shacharit 8h05
Minchá 18h05

28 ADAR

Shacharit 8h05
Minchá 18h10

21 ADAR

Shacharit 8h05
Minchá 18h20

5

12

26

19

Leitura de Meguilá 8h45 e
outros horários
Mishoach Manot, Tsedacá
Jantar Tropical de Purim

Purim

14 ADAR

Shacharit 8h05
Minchá 18h25

7 ADAR

26

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h05

27

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h05

Rosh Chôdesh

Véspera de Rosh Chôdesh

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h10

23 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h20

16 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h25

9 ADAR

1 NISSAN

20

13

6

27
Shacharit 8h05
Minchá 18h35

2 ADAR

TERÇA

29 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h10

22 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h20

Shushan Purim

15 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h25

8 ADAR

Shacharit 8h05
Minchá 18h35

Rosh Chôdesh

Rosh Chôdesh

Shacharit 8h05
Minchá 18h35

1 ADAR

SEGUNDA

30 SHEVAT

DOMINGO

MARÇO 2017

28

21

14

7

28

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h05

Chá da Tarde 12h30

2 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h10

Chá da Tarde 12h30

24 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h20

Chá da Tarde 14h45

17 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h25

29

22

15

8

Jejum de Ester

Chá da Tarde 14h45

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h05

3 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h10

25 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h20

18 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h25

9

2

30

23

16

Início 4h56 / Término 18h52

11 ADAR

1
Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h35

4 ADAR

QUINTA

10 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 18h35

3 ADAR

QUARTA

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h47
Minchá e Cabalát
Shabat 18h05

4 NISSAN

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h54
Minchá e Cabalát
Shabat 18h10

26 ADAR

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 18h01
Minchá e Cabalát
Shabat 18h20

19 ADAR

Velas até 18h08
Minchá e Cabalát
Shabat 18h25

12 ADAR

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

5 ADAR

SEXTA

31

24

17

10

3

18

Shacharit 9h30
Minchá 17h30
Término 18h41

Parashá Vayicrá

5 NISSAN

Shacharit 9h30
Minchá 17h40
Término 18h47

Abençoamos Nissan

1

25

Tehilim
Parashá Vayak’hel / Pecudê /
Hachôdesh

27 ADAR

Shacharit 9h30
Minchá 17h45
Término 18h55

Parashá Ki Tissá / Pará

20 ADAR

4
11

Shacharit 9h30
Minchá 17h55
Término 19h01
Leitura da Meguilá às 19h30
e outros horários
Festa de Purim

Parashá Tetsavê / Zachor
Véspera de Purim

13 ADAR

Shacharit 9h30
Minchá 18h
Término 19h08

Parashá Terumá

6 ADAR

SÁBADO

