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Rabi Shimon bar Yochai, um dos sábios mais impor-

tantes na história judaica, viveu há mais de 1800 anos. 

Existem muitos ensinamentos em seu nome na Mish-

ná, Guemará e Midrashim, enquanto que o Zohar, a fon-

te fundamental da Cabalá, é construído com base nas 

revelações de Rabi Shimon ao seu círculo de alunos 

íntimos. Durante as horas que antecederam seu faleci-

mento, em Lag Baômer, ele revelou os segredos mais 

sublimes da Torá, e assim o dia tornou-se para sempre 

uma ocasião de grande alegria, interrompendo o luto 

da contagem do Ômer. A importância fundamental do 

Zohar no pensamento judaico e a peregrinação anual a 

Meron, em Lag Baômer são testemunhos de seu lega-

do ao judaísmo, em todas as gerações. Pág. 8
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comunidade Chabad foi fundada com 

o princípio de que todo judeu é igual 

e merecedor de uma experiência 

singular, independentemente de seu nível de 

observância. 

O Beit Chabad Central é dedicado a divulgar a 

beleza de nosso legado milenar.

Mesclando valores tradicionais com técnicas 

contemporâneas, ajudamos pessoas a 

descobrirem mais júbilo e significado nas 

suas vidas. 

Valorizar cada indivíduo por suas qualidades 

únicas é a característica de Chabad, destacando 

nossa filosofia de que cada judeu é um judeu.

Desta forma, mereceremos a vinda de Mashiach 

em breve em nossos dias.

A
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Você se lembra de brincar de esconde-esconde quando criança? Qual era 

seu local favorito para se esconder? A banheira? Debaixo da cama no quarto de 

seus pais? Atrás dos casacos no guarda-roupa?

Você alguma vez não conseguiu encontrar alguém e gritou exasperado: 

“Saia, saia, onde quer que esteja! Onde está todo mundo?” 

Certa vez, enquanto caminhava pela floresta, imerso em meditação, um 

mestre escutou uma criança chorando. Seguindo o grito, ele finalmente encon-

trou um menino assustado e tremendo no escuro.

“Por que está aqui sozinho na floresta?”, perguntou gentilmente à criança.

Olhando para o rosto bondoso do homem, ela se acalmou. “Eu estava 

brincando de esconde-esconde com meus amigos. Esperei e esperei para que 

eles me encontrassem no esconderijo, mas nenhum deles descobriu. Agora 

está escuro, e todos eles voltaram para casa! Estou sozinho e assustado”. En-

tão, o menino começou novamente a soluçar, desconsolado.

“Não chore, garoto, vou levá-lo para casa”, afirmou o sábio mestre.

O mestre explicou que esse incidente é realmente uma metáfora para 

D’us e os judeus. Desde nosso início como um povo, temos ativamente bus-

cado por D’us e procurado um relacionamento significativo com Ele. Mesmo 

quando estivemos exilados da nossa terra, e D’us foi forçado a “escon der-Se”, 

ainda o procuramos sinceramente.

Mas agora, D’us, como a pequena criança perdida, clama: “Espero e es-

pero vocês procurarem por Mim, para encontrarem a inerente Divindade e san-

tidade em tudo que fazem. Mas parece que vocês se cansaram da busca. Na 

escuridão do mundo atual, na confusão da floresta de suas vidas mundanas e 

aspiração material, vocês foram todos para casa e Eu estou sozinho”.

Por fim, quando Mashiach vier – que seja muito em breve – seremos to-

dos reunidos com D’us. Não brincaremos mais de esconde-esconde, nem nos 

envolveremos em buscas triviais, e tampouco colocaremos em risco nossa alma 

e as almas de nossos filhos. 

Mas até então, devemos nos lembrar de que um D’us está nos chamando, 

implorando que olhemos para Ele. Tudo que precisamos fazer é dar o primeiro 

passo, pois Seu ardente grito de dor e solidão nos levará até Ele.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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Esconde-esconde

mensagem do Rabino
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w Homens, mulheres e crianças estão convidados 
a participar.

w Todos são bem-vindos, independentemente de 
afi liação, 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 fi cará surpreso ao ver o quanto 
vai gostar!

* consulte os horários de cada semana no calendário ao 
verso deste informativo

CABALAT SHABAT 
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS*

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

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH

 wMelany Torres (aniversário da Melany, do neto, Chaim 

Yitzchak e da nora, Mindel Torres)

 w Família Levy (aniversário do Beto)
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MESSIBOT SHABAT PARA CRIANÇAS
Um empolgante programa para meninos e meninas da 
1ª à 5ª série. Venha e desfrute no Tsivot Hashem de um 
lanche fantástico, prêmios, jogos e histórias.

Todo Shabat à tarde logo após Minchá de Shabat

Envie um SMS para (11) 96889-8832 
com a palavra “velas” e receba sema-
nalmente o horário do acendimento 
em S. Paulo. Este serviço é gratuito.
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Os ensinamentos místicos judaicos explicam que 

o mal não tem permanência. Somente o bem 

existe eternamente, e toda boa ação perdura 

para sempre.

A maneira de lutar contra o mal, então, é com o bem du-

radouro e incessante.

O quanto você e eu podemos fazer para erradicar o mal 

da face da terra, acabar com o terror, eliminar a violência, 

abolir o racismo e o preconceito?

Realisticamente falando, quanto impacto um único ser 

pode ter sobre o planeta?

O Rebe abordou exatamente essa questão numa carta di-

rigida a todos os judeus.

“Um só indivíduo tem a capacidade de levar toda a criação 

ao cumprimento, como foi o caso com a primeira pessoa, 

Adam.

Nossos Sábios nos ensinam que o primeiro homem foi o 

protótipo e exemplo a ser seguido: ‘Por esse motivo ele 

foi criado; para que ‘uma pessoa seja igual a um mundo 

inteiro’, declararam nossos Sábios na Mishná.

Isso significa que todo ser humano, independentemente 

da época, local e status pessoal, tem a plena capacidade 

e, portanto, o dever, de elevar-se e atingir o grau mais alto 

de realização, e fazer o mesmo pela criação.

Isso desaprova os argumentos daqueles que não cum-

prem seu dever com a desculpa de que é impossível mu-

dar o mundo; de que seus pais não lhes deram a necessá-

ria educação e preparação; ou que o mundo é tão imenso, 

e uma pessoa é tão insignificante - como pode alguém 

esperar realizar qualquer coisa?

Houve tempos em que a ideia de que um único indivíduo 

tem a capacidade de transformar o mundo encontrou o 

ceticismo e exigiu provas.

No entanto, exatamente na nossa geração, infelizmente 

não temos de ir longe para sermos convencidos de que 

uma pessoa poderia ter tamanho impacto. Vimos como 

um indivíduo levou o mundo à beira da destruição. Se 

esse é o caso no âmbito do mal, certamente o potencial 

de uma pessoa é muito maior na esfera do bem. Pois a 

criação é essencialmente boa, mais inclinada na direção 

do bem que do seu oposto.

Portanto, o que posso fazer para lutar contra o mal? Que 

contribuição posso dar à guerra contra o terrorismo? Eu 

posso ser bom. Posso fazer o bem, posso pensar no bem. 

E você também.

COMBATER O MAL FAZENDO O BEM
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TRABALHO MANUAL TEMÁTICO
Ana Citron, da Studio AV18, com mais quatro ajudantes, 

fez parte da agenda do Chá da Tarde orientando o grupo 

na confecção de um trabalho manual em alusão a Purim. 

Uma necessaire de tecido recebeu pintura e aplicação de 

purpurina, combinando com o clima da festa.

CHÁ DA TARDE

CHOL HAMOED PÊSSACH
No dia 13 de abril, o Aquário de S. 

Paulo, em convênio com o Tsivot 

Hashem do Beit Chabad Central, re-

cebeu as famílias que foram visitar 

o local aproveitando Chol Hamoed. 

O aquário, que pertence ao mesmo 

grupo da Cidade das Crianças, dispõe de visores gigantes, como o tan-

que das raias e tubarões, além de inúmeras espécies exóticas. Há dois 

anos ampliou suas dependências com atrações temáticas. A entrada 

TSIVOT HASHEM

aconteceu

Todas as senhoras da comunidade estão con-
vidadas a participar do grupo Chá da Tarde. 
Para inscrever-se, entre em contato com Va-
nessa Rosenbaum pelo telefone: 3087-0313 
ou va nessakrosenbaum@chabad.org.br
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PREPARE A MALA... VEM AÍ CAMP CTEEN!
Em julho o projeto promoverá a segunda edição do 

Camp CTeen para jovens da América Latina. Este ano 

também será organizado para as meninas. É uma ótima 

oportunidade intercultural, com muito judaísmo e diver-

são. Fique ligado, não perca a ocasião!

BYE, BYE CHAMÊTS
Muito legal foi o encontro pré Pêssach pro-

movido pelo CTeen na pizzaria Berô. Em 

preparação para a festa, o grupo se reuniu 

para uma aula especial com o Rabino David 

Lancry. O estudo incluiu alguns trechos da 

Hagadá, para que os jovens pudessem fazer 

comentários, contribuindo com as noites do 

Seder. E claro, foi também um bom pretexto 

para se despedirem do chamêts, saboreando 

deliciosas pizzas.

CTEEN

CONTATOS CTEEN
Meninos: R. David Lancry 
davelancry@gmail.com / 98889-0328

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

HORÁRIOS DAS ATIVIDADES: consulte págs. 18 e 19

para esses no-

vos espaços 

passa pela si-

mulação de 

um aeroporto 

e leva os visi-

tantes a obser-

var animais típicos nos setores 

Austrália, Indonésia, África e 

Amazônia.
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Lag Baomer marca o dia de falecimento do grande sábio, Rabi Shimon bar Yochai, que 

viveu no século II. Rabi Shimon foi o primeiro a ensinar publicamente a dimensão 

mística do judaísmo e é o autor do Zohar, a obra básica da Cabalá.

No dia do seu falecimento, Rabi Shimon instruiu seus discípulos a marcar a data como 

o “dia da minha alegria.”

“YAHRTZEIT”, DIA DE FALECIMENTO
Os codificadores da lei judaica marcam o aniversário de falecimento de alguém, como 

um dia de reflexão e seriedade.

É um tempo de inspiração para voltar a D’us, para avaliar suas ações e operar mu-

danças em sua vida. Assim, as almas dos nossos queridos terão mérito no mundo 

superior.

O mesmo se aplica aos justos, como o dia da morte de Moshê, marcado por mui-

tos como um dia de jejum e introspecção.

Os cabalistas explicam que o dia de falecimento de uma pessoa é um mo-

mento em que a alma é mais uma vez julgada, e, então, elevada. Por isso, 

tornou-se um costume praticar boas ações e estudar obras judaicas em 

mérito a uma pessoa falecida.

Não devemos, na data do falecimento de uma pessoa ficar tristes e de-

primidos; mas sim agir de forma positiva, em benefício daquele ente 

querido, lembrando fatos de sua vida que nos servem de exemplo.

Mas até o ponto de celebrar? Foi a sua pergunta.

Rabi Shimon foi bem específico ao pedir a seus seguidores que se sen-

tissem felizes e celebrassem o dia de sua morte.

Portanto, não apenas é permitido nos alegrarmos e celebrarmos, 

como é louvável agirmos desta forma em Lag Baomer.

No dia do falecimento da pessoa, sua alma ascende a níveis mais 

elevados de Divindade, a fonte de vida. O Rebe, Rabi Menachem 

Mendel Schneerson, de abençoada memória, explica que esta é 

a razão pela qual Rabi Shimon pediu que esse dia fosse sempre 

lembrado como uma data de grande júbilo.

O desejo do grande sábio, Rabi Shimon, é respeitado nas comu-

nidades judaicas em todo o mundo.

Todos os anos, no feriado de Lag Baomer, vamos ao parque, fazemos 

fogueira e assistimos músicas ao vivo, além de participar de inúmeras 

comemorações. Devemos celebrar o dia da morte de uma pessoa?

lag baômer

CELEBRAR 
NO ANIVERSÁRIO DA MORTE?

8 BC NEWS

Por Dovid Zaklikowski
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shavuot

No primeiro dia de Shavuot, este ano em 31 de maio, faleceu o Baal Shem 
Tov, fundador do movimento chassídico

Eu costumava pensar que a Era Messiânica não pas-

sava de utopia espiritual. Sem mais preocupações 

materiais, estaríamos todos livres para buscar co-

nhecimento, paz, amor, felicidade e todas as outras coi-

sas boas. Como escreve Maimônides, na Era Messiânica o 

mundo inteiro estará ocupado com a percepção do Cria-

dor, e não haverá competição ou rivalidade. Ao mesmo 

tempo, o Talmud fala sobre as maravilhas que se mani-

festarão no mundo natural, tais como árvores comestíveis 

e leões mansos. O que essas transformações físicas têm 

a ver com utopia espiritual? 

O Baal Shem Tov, fundador do Movimento Chassídico, 

certa vez foi questionado sobre algo semelhante: “Por 

que os chassidim irrompem em canção e dança à menor 

provocação? É esse o comportamento de um indivíduo 

saudável? O que há de errado com essas pessoas?”. 

O Baal Shem Tov respondeu com uma história: 

Certa vez, um músico desconhecido, mas de grande ta-

lento, chegou à cidade. Ele se instalou numa esquina e 

começou a tocar. 

Aqueles que paravam para ouvi-lo não conseguiam se 

afastar, e logo formou-se uma grande multidão mara-

vilhada pela gloriosa música que jamais tinham ouvido. 

Não demorou muito, e todos começaram a se mover na-

quele ritmo, e a rua inteira foi transformada numa massa 

humana dançante. 

Um homem surdo que passava perguntou a si mesmo: 

O mundo ficou louco? Por que as pessoas estão pulando 

para cima e para baixo, agitando os braços e formando 

círculos no meio da rua? 

“Os chassidim”, concluiu o Baal Shem Tov, “são movidos 

pela melodia que brota de toda criatura na criação de D’us. 

Se isso os faz parecer loucos para aqueles que têm ouvi-

dos menos sensíveis, eles deveriam parar de dançar?”. 

Quando você medita profundamente sobre algo, isso 

afeta todo o seu ser. Se for um pensamento alegre, você 

sente o júbilo não apenas na mente e no coração – mas 

em todo o seu ser. Você poderia até levantar-se e dançar. 

O fato de que o pensamento fê-lo levantar-se e dançar 

demonstra que não se tratava meramente de um concei-

to intelectual, mas de algo que tocou o seu âmago, afe-

tando-o da cabeça aos pés. 

É isso que sentiremos na Era Messiânica. Se fosse apenas 

uma revelação de utopia espiritual, nossos espíritos sozi-

nhos poderiam divertir-se com a experiência. Mashiach é 

uma revelação do âmago de nossos 

seres. Portanto, permeará to-

da a existência, tanto nos as-

pectos espirituais quanto nos 

materiais. Numa só palavra, 

o mundo inteiro es tará 

dan çan do.

A NATUREZA DA MUDANÇA
METAMORFOSE

Por Izzy Greenberg

Escritor, erudito, professor e diretor de criação da Tekiyah Creative
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shavuot

Embora tenha sido publicado há mais de 

duas décadas, o livro “Homens São de Mar-

te, Mulheres São de Vênus” ainda está rece-

bendo referências da cultura pop em todas as formas de 

mídia.

Bem, muito antes que a obra de John Gray atingisse o 

topo da lista de best-sellers, o Judaísmo já sabia que ho-

mens e mulheres são diferentes!

Como homens e mulheres são diferentes, e o Judaísmo 

reconhece essas diferenças, a Torá tem muito a dizer so-

bre o relacionamento entre marido e mulher.

O Talmud aconselha aos maridos: “Ama tua esposa como 

a ti mesmo e honra a ela mais do que a ti mesmo”.

Maimônides sugere às esposas: “Honra teu marido mais 

do que é necessário”.

Honra, estima e respeito – esses são aspectos fundamen-

tais de um casamento judaico.

Mas, e quanto ao amor? O amor não é um componente 

integrante de um casamento da Torá?

Vamos analisar o conceito judaico sobre o amor.

A palavra hebraica para amor é “ahavá”, com origem na 

palavra ”hav”, que significa “dar”.

O mundo diz: “O que posso conseguir com este casamen-

to? O que posso ganhar? O que há nele para mim?”

A Torá diz: “O que posso colocar neste relacionamento? 

O que posso dar?” 

HONRA, ESTIMA, RESPEITO

A Torá 

nos ensi-

na que a ma-

neira de trazer o 

amor não é tomando, mas sim, dando, e sendo um reci-

piente disponível e ativo.

Apenas por um minuto, pense sobre aquele lindo bebe-

zinho – seu próprio filho, o bebê do vizinho, sua sobrinha 

ou sobrinho, ou neto.

Uma reação natural quando estamos perto de um bebê é 

segurá-lo e acalentá-lo. Antes que você perceba, estará 

dizendo “Eu te amo” para o bebê. O que o bebê lhe deu? 

Nada. Mas você está lhe dando abraços, carinho, beijos, e 

esse ato de dar evoca um profundo amor pelo bebê.

A sociedade ensina que cada um de nós é o centro do 

mundo.

A Torá, no entanto, ensina que D’us é o centro do mundo.

Se abrirmos espaço em nossas vidas, especialmente em 

nosso casamento, não apenas para nosso parceiro, mas 

também para D’us, temos uma fórmula testada para um 

casamento estável.

10 BC NEWS

No momento da revelação no Monte 

Sinai, em Shavuot, D’us chamou 

as mulheres antes dos homens, 

destacando, assim, seu papel 

importante na continuação de 

nossa herança
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comemorações do mês

PÊSSACH SHENI
O 14º dia de Iyar (este ano, dia 10 de maio) é chamado 

Pêssach Sheni – o Segundo Pêssach. Os que não pu-

deram oferecer o cordeiro pascal no dia marcado, em 14 

de Nissan (véspera de Pêssach), porque estavam “im-

puros” ou distantes numa viagem, tinham uma segun-

da chance um mês depois, em 14 de Iyar. Hoje em dia, 

costuma-se comer nesta data um pedaço de matsá de 

Pêssach para lembrar a grande mensagem: que sem-

pre existe uma segunda chance. Aproveite! 

LAG BAÔMER
Os 49 dias entre Pêssach e Shavuot nos trazem à men-

te um capítulo triste da nossa história. Lembra-nos do 

grande mestre Rabi Akiva e do tirânico imperador ro-

mano Adriano, sob cujo domínio a Terra Santa estava 

sofrendo perseguição, e da revolta de Bar Kochba, que 

falhou. Nesse período também morreram os 24 mil dis-

cípulos de Rabi Akiva. Foram gravemente punidos, pois 

não viveram em harmonia uns com os outros. Eles mor-

riam até o 33º dia do Ômer, quando a peste cessou. É 

por isso que o 33º dia, Lag Baômer (18 de Iyar, este ano, 

14 de maio), é o único dia alegre no sombrio período 

da Sefirá (contagem). Lag Baômer tem sido observado 

como um dia para um passeio, quando os alunos das 

escolas saem para o campo. É também o yahrtzeit do 

grande Rabi Shimon bar Yochai, discípulo de Rabi Akiva 

e autor do Zohar, livro sagrado que revela muitos se-

gredos da Torá. Nessa data, muitos judeus fazem uma 

peregrinação ao seu túmulo em Meron, Israel. 

SHAVUOT
Segundo dos três maiores Dias Festivos (Pêssach é o 

primeiro e Sucot o terceiro), Shavuot vem exatamente 

cinquenta dias após Pêssach. É comemorado em 6 e 7 

de Sivan, este ano em 31 de maio e 1º de junho. 

A Torá foi outorgada por D’us ao povo judeu no Mon-

te Sinai há mais de três mil e trezentos anos. Todos os 

anos, nesse dia, renovamos nossa aceitação do pre-

sente de D’us. A palavra Shavuot significa “semanas”: 

assinala a compleição das sete semanas entre Pêssach 

e Shavuot (o período do ômer), durante o qual o povo 

judeu preparou-se para a Outorga da Torá. Durante 

esse tempo, purificou-se das cicatrizes da escravidão e 

tornou-se uma nação sagrada, pronta a entrar em uma 

aliança eterna com D’us, com a Outorga da Torá.

Isso é lindamente expresso pelos nossos Sábios em sua 

discussão sobre marido e mulher.

“Homem” em hebraico é “ish”; mulher é “ishá”.

As duas palavras têm duas letras em comum, “alef” e 

“shin”, que formam “aish” (fogo).

As duas letras desiguais são “yud” e “hei”.

Quando yud e hei são combinadas, formam um dos no-

mes de D’us. Quando marido e mulher vivem sem D’us 

em seu meio, tudo que resta é “aish” – um fogo que tudo 

consome.

A Torá chama a cerimônia de casamento “kidushin”, que 

significa “santificação”.

Se marido e mulher devotam-se a elevar um ao outro no 

decorrer dos altos e baixos do casamento seguindo as 

orientações da Torá, serão ambos realmente santificados 

e seu casamento será sagrado.

11 BC NEWS

Uma reação natural quando esta-

mos perto de um bebê é segu rá-lo e 

acalentá-lo. O que o bebê lhe deu? 

Nada. Mas você está lhe dando abra-

ços, carinho, beijos, e esse ato de dar 

evoca um profundo amor pelo bebê
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Leia mais sobre a festa em 
www.beitchabad.org.br/603072

12 BC NEWS

Guia resumido de Shavuot
TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO
Véspera de Shavuot

17h08 - Acendemos as velas de Yom Tov de 
preferência até esse horário (em S. Paulo).  No 
acendimento das velas, bem como no kidush, 
acrescentamos a bênção de Shehecheyanu (em 
ambos os dias). 

Bênçãos do acendimento das velas: 
Baruch Ata A-do-nai E-lo-he-nu Melech haolam asher 
kideshanu bemitsvotav vetsivanu lehadlic ner shel 
Yom Tov. 

Baruch Ata A-do-nai E-lo-he-nu Melech haolam 
shehecheyanu vekiyemanu vehiguianu lizman haze.

17h25 - Minchá seguida de Arvit de Yom Tov

18h45 - Jantar completo na sinagoga. Reservas 
com Mônica. 

21h30 - Noite de Estudo de Torá e Leitura do Tikun.

As palestras da Noite de Estudos são abertas para 
homens e mulheres. Entrada franca com café, sopa 
e frutas. 

A partir da meia-noite e meia, formação de peque-
nos grupos para estudar assuntos variados.

QUARTA-FEIRA, 31 DE MAIO
1º dia de Shavuot

Não colocamos Tefilin neste dia.

No primeiro dia de Shavuot nasceu e faleceu o Rei 
David. Neste dia também faleceu o Baal Shem Tov, 
(no ano de 1760), fundador do Movimento Chassí-
dico.

Venha com seus filhos (e até os bebês) à sinagoga 
ouvir a leitura dos Dez Mandamentos. 

Haverá monitores para as crianças.

No primeiro dia de Shavuot costuma-se comer no 
almoço alimentos preparados à base de leite.  
Após o intervalo de uma hora, comemos a refeição 
com carne.

9h30 - Shacharit (Bircat Cohanim após Mussaf). 

10h30 - Leitura dos Dez Mandamentos seguido de 
kidush de sorvetes e alfajores para as crianças e 
kidush de laticínios para os adultos.

17h25 - Minchá seguida de Arvit.

18h04 - Após esse horário (S. Paulo) acendemos 
as velas de Yom Tov utilizando uma chama 
preexistente. Recite as mesmas duas bênçãos do 
dia anterior.

QUINTA-FEIRA, 1º DE JUNHO
2º dia de Shavuot

Não colocamos Tefilin nesse dia.

9h30 - Shacharit (Bircat Cohanim após Mussaf)

11h15 -Yizcor em memória das almas dos entes 
queridos

17h25 - Minchá seguida de Arvit

18h04 - Arvit e término de Yom Tov, seguido de 
havdalá e Kidush Levaná. A havdalá é recitada 
como no final do Shabat, mas sem as bênçãos 
sobre as especiarias e as chamas da vela trançada.
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Reviva a experiência original do 
Sinai ou vin do a leitura dos Dez 
Mandamentos na si na goga. Não 
deixe de levar as crianças!

NÃO SE ESQUEÇA 
DAS CRIANÇAS

13 BC NEWS

Costumes e Tradições

A tradição relata que o Monte Sinai estava luxuriante com 
folhagens e flores; e é em Shavuot que se começam a levar 

os primeiros frutos da colheita ao Beit Hamicdash, o Templo 
Sagrado em Je  rusalém. Para evocar a beleza e 

a alegria de ambos, muitos decoram a casa e 
a si nagoga com frutos, flores e folhagens.

FRUTOS, FLORES E FOLHAGENS

Ruth, a bisavó do Rei David (cu  jo yahrtzeit é 
em Sha vuot) era uma convertida ao Ju daísmo. 
Porque cada ju deu era como um convertido 
no Sinai – aceitando incon  di   cio nalmente a 
Torá e todos os seus preceitos. Esta é uma 
das razões pelas quais muitas comunidades 
leem o Livro de Ruth no segundo dia de 
Shavuot

O LIVRO DE RUTH

É costume comer uma refeição à base de laticínios. 
Duas (das muitas) razões: o valor numérico de 
chalav (leite) corresponde a 40 – o número de 
dias que Moshê Rabênu passou na montanha 
recebendo a Torá. Além disso, assim como o leite é 
para um bebê, a Torá nos alimenta por completo.

COMA LATICÍNIOS: CHEESECAKE, 
PANQUECAS, SORVETES...

Nossos Sábios relatam que em sua preparação final 
para receber a Torá, o povo judeu dormiu pesada e 
suavemente. Mas ao raiar do dia – hora de receber 
a Torá – eles continuaram adormecidos!* Assim, 
muitos permanecem despertos na primeira noite 
de Shavuot, estudando Torá e lendo o “Tikun”, uma 
“retificação” designada pelos mestres cabalistas.

   ESTUDO DE TORÁ A NOITE 
TODA: “TIKUN LEIL SHAVUOT”

YIZCOR
Em seguida à leitura da Torá no 
segundo dia de Shavuot, aqueles 
cujos pais faleceram recitam o 
serviço memorial Yizcor.

* Obviamente há profundas explicações sobre como 
puderam “perder a hora” em uma data tão singular
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A vida como a vemos não é tu-

do que existe. Há mais na 

existência que as nossas pre-

ocupações físicas e materiais. Quan-

do nos colocamos acima do munda-

no e procuramos nos conectar com 

um Ser Transcendente – esse é um 

ato sagrado. Alguns de nós são mais 

sagrados que outros, com certeza. A 

pessoa sagrada pode ser uma figura 

exaltada ou alguém simples – possi-

velmente o quitandeiro – mas você 

pode sentir que ele está conectado 

com “algo”, que ele está constante-

mente pensando, sentindo e viven-

ciando uma ligação com algo além da 

nossa compreensão comum.

Isso é verdadeiro até quando a pes-

soa sagrada, o santo, fala sobre as-

suntos triviais. Um grande matemá-

tico pode falar a um leigo sobre os 

elementos mais simples da aritmé-

tica. Mesmo assim, o ouvinte pode 

sentir – talvez nas entrelinhas das pa-

lavras do matemático – que ele tem 

uma vasta quantidade de conheci-

mento além desse nível básico. Po-

de-se sentir isso. Aplica-se a mestres 

em quase todos os campos de co-

nhecimento: uma sensação que você 

tem na companhia deles.

Um homem que teve uma vida ple-

na e aventurosa pode falar conosco a 

respeito de atravessar a rua. Porém, 

se formos perceptivos, sentimos por 

trás de suas palavras que ele cruzou 

rios e geleiras, escalou montanhas e 

navegou pelos mares.

Assim é quando uma pessoa é sagra-

da. Sentimos que ela está ligada a um 

O QUE É
UM HOMEM SAGRADO?

reflexão

14 BC NEWS
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âmbito mais elevado, ou tem algum conhecimento além 

daquilo que podemos entender. A santidade está além do 

nosso mundo familiar.

Palavras como “mais elevado”, “acima” e “além” são inade-

quadas nesse contexto, que demonstram uma limitação na 

linguagem. À medida que nos aproximamos do misterioso, 

as palavras tornam-se opacas. Se todas as pessoas sagra-

das estão conectadas ao mesmo além, isso é uma pergun-

ta difícil. Para nós é suficiente dizer que elas estão vincula-

das com o além. Temos pelo menos a noção de algo que 

está “em outro lugar” – algo essencialmente sagrado.

O conceito de santidade não está confinado à filosofia ju-

daica tradicional; nem são as pessoas sagradas apenas ju-

deus. Um livro inteiro da Bíblia conta a história de um ho-

mem sagrado que não era judeu: Job. Sua conversa, como 

apresentada na Escritura, fala do âmbito espiritual, sobre 

um vínculo além do mundo cotidiano. Sigmund Freud não 

é conhecido por ter pensado que estava conectado com al-

go além do mundo empírico. Apesar disso, ele entendia 

que outros podiam viver uma “sensação oceânica” – uma 

experiência de ser unido com uma realidade externa ilimi-

tada, uma imensa vastidão, uma intimação de infinidade.

Eu mesmo tenho conhecido pessoas sagradas, dentre elas 

o Rebe. Nessas pessoas sagradas, ouvimos mais nos inter-

valos entre as frases – mais que nas palavras deles. Quan-

do falam, entendemos que há mais acima da linha e abai-

xo da linha, ou entre as linhas. 

No pensamento judaico, um homem sagrado é conheci-

do como tsadik – uma palavra com muitas conotações. O 

Talmud descreve aquele cuja conduta está de acordo com 

a tradição religiosa como um tsadik. No decorrer do tem-

po, o termo passou a significar algo maior que a vida, um 

ser humano com uma presença realmente sublime. Como 

diz a obra básica da Chassidut Chabad, o Tanya, para o tsa-

dik, os desejos espirituais e mundanos estão todos ligados 

com o divino.

Não perguntamos sobre um tsadik: “O que ele escreveu?” 

Ele pode não ter escrito nenhuma obra, e mesmo assim 

ser um tsadik. A questão também não é “O que ele disse?” 

Ele pode não ter dito nada que valha a pena repetir – e ain-

da ser um tsadik. A questão também não é “O que ele fez?” 

Desatrelado a uma hierarquia social ou religiosa, a essên-

cia de um tsadik está naquilo que ele é. Sua essência é algo 

primordial, como a essência de uma pedra preciosa. 

Há pessoas que escrevem livros importantes, outras que 

fazem grandes ações e outras ainda que produzem péro-

las de sabedoria – possivelmente todas são pessoas notá-

veis. Mas um tsadik, especificamente alguém que é “o ali-

cerce do mundo,” possivelmente nasceu como tsadik. Em 

termos seculares, o mesmo se aplica ao gênio. Os gênios 

nascem dessa maneira, porém mesmo assim precisam de-

senvolver seu talento. Nem todos que nascem com esse 

potencial se desenvolvem como um gênio aclamado. Al-

guém pode ter uma afinidade para a beleza e o dom da 

palavra, porém permanece não reconhecido. Quando aos 

tsadikim, talvez o Todo Poderoso procure pelo mundo al-

gumas “centelhas” especiais, pessoas que, se desenvolve-

rem esse dom, vão evoluir e crescer até se tornarem tsa-

dikim.

Um grupo de estudantes certa vez fez ao Rebe a pergunta 

mais difícil: “O que faz um Rebe?”

O Rebe respondeu que o povo judeu é como a terra que 

contém tesouros naturais ocultos. A questão é: onde ca-

var? Freud cavou na alma humana, e encontrou lixo. Ad-

ler encontrou pedras, grandes e pesadas. A psiquiatria con-

temporânea procura doenças e traumas que precisam ser 

descobertos. Mas quando um Rebe cava, ele encontra ou-

ro, prata e diamantes.

Aqueles de nós que não são tsadikim não precisam capi-

tular, nem desistir da busca pela santidade. Se não pode-

mos acessar o sagrado por nós mesmos, podemos mesmo 

assim ser atraídos por ele. Na luz da pessoa sagrada, so-

mos iluminados e descobrimos nossa própria capacidade 

de iluminar os outros. Um trem possui apenas uma loco-

motiva; os outros vagões estão atrelados a ela. Junto com 

a locomotiva, os vagões podem ir a qualquer lugar; sem 

ela, permanecem no mesmo lugar. Durante gerações, indi-

víduos – tanto os simples quanto os sofisticados – têm sido 

atraídos aos rebes chassídicos a fim de experimentar um 

nível diferente de ser; um mundo espiritual mais elevado.

Aqueles de nós que não são tsadikim não precisam desistir de bus-

car pela santidade. Na luz das pessoas sagradas, somos atraídos e 

descobrimos nossa própria capacidade de iluminar os outros

Por Adin Even-Israel Steinsaltz
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade 
www.felicidade.org.br

Um grupo de funcionários do Núcleo Educativo do Mu-

seu do Futebol visitou a sede do Projeto Felicidade. 

Além de conhecerem melhor o funcionamento do Fe-

licidade, relataram as atrações existentes no museu e 

manifestaram o desejo de realizar um trabalho perso-

nalizado com as famílias. A partir deste ano, elas serão 

recepcionadas de forma especial logo na entrada,  e 

acompanhadas durante todo o percurso, recebendo não 

apenas as explicações sobre cada atração, como terão 

suas curiosidades esclarecidas.

16 BC NEWS

Acima, participantes da semana seguram uma réplica da taça da 
Copa do Mundo. Abaixo, funcionários do Museu do Futebol em visi-
ta ao Projeto Felicidade

Crianças posam com as réplicas das taças Jules Rimet e Copa do Mundo

Acima, monitora ajuda as crianças a montar quebra-cabeça 
com foto de Charles Miller, considerado o pai do futebol. 
Abaixo, bola de futebol trazida para o Brasil por ele

Museu do Futebol
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Projeto Inclusão Social 
na Serra

www.inclusaonaserra.org.br

Inclusão
 São Lourenço da Serra

Social 

AMPLIANDO O ATENDIMENTO 
É com grande alegria que o Beit Chabad do 

Brasil recebe o reconhecimento dado ao seu 

trabalho desenvolvido junto a Secretaria de 

Promoção Social de S. Lourenço da Serra. 

Além da programação para idosos, já exis-

tente há três anos. Em março o atendimen-

to foi ampliado a um novo grupo. Trata-se 

de adultos portadores de 

neces sidades especiais, que 

fre quentam o Centro de Ha-

bi litação e Reabilita-

ção Dra. Cibele Pe-

rei ra Soa res (CCHR), 

da que le município. 

A proposta é ofere-

cer um espaço de convivência, contri-

buindo, assim, para a qualidade de vida 

desse público, sendo mais uma ferra-

menta na prevenção do isolamento 

social.

Uma média de vinte adultos e seus 

coordenadores comparecem ao Sítio 

Felicidade duas vezes por mês. Além 

de aproveitarem dos recursos naturais que o 

ambiente oferece, o grupo dispõe ainda de 

oficina de Arteterapia, com atividades pelas 

quais eles demonstraram bastante interesse.  

Em 12 de março, o Município 

de S. Lourenço da Serra come-

morou o 25º aniversário de sua 

emancipação. A data foi mui-

to festejada com um desfile na 

cidade e um show de músicas 

sertanejas. O desfile envolveu 

estudantes, professores, dire-

tores e coordenadores das es-

colas, e demais funcionários da 

prefeitura e entidades que de-

senvolvem atividades com os 

munícipes. 

O Sítio Felicidade também não 

poderia deixar de participar des-

sa festa: o famoso trenzinho 

passeou pela cidade levando 

a educadora ambiental Clelia 

Rossi, a professora Sandra Ca-

margo e alunos do Espaço Ami-

go. Foi uma satisfação participar 

desse momento importante da 

cidade.
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SOBREVIVÊNCIA
DE UMA NAÇÃO

 

Explorando Israel 
através das lentes da 
Guerra dos Seis Dias

com R. Avraham Steinmetz

 H I S T Ó R I A   

D E B AT E 

C O N T R O V É R S I A

A N O S

Um novo curso de seis semanas do JLI

)

às 20h30 

às 20h30 

QUATRO TURMAS:

às 10h30
(início 11/5)

6 DOMINGOS, 
às 19h
(início 14/5

AV. PAULISTA, 1793
(ESTACIONAMENTO CORTESIA)

6 SEGUNDAS-FEIRAS, 
(início 15/5)

6 TERÇAS-FEIRAS, 
(início 16/5)

Mais informações com Sarah, 
3087-0319 ou 98315-8770, 
ou JLIBrasil@gmail.com  
Visite www.myJLI.com

NO BEIT CHABAD CENTRAL

1967 2017



A Torá menciona três vezes que todo primogênito 

é sagrado para D’us. Cada judeu (exceto Cohen 

ou Levi) deve redimir seu primeiro fi lho nascido 

(de parto natural, sem aborto anterior) de mãe judia (não 

fi lha de cohen ou levi) no 31º dia de vida, com cinco sheca-

lim (moedas de prata equivalentes a 101 g de prata pura). 

Essa quantia de resgate deve ser entregue, em prata, a 

um cohen durante a cerimônia. 

Se o 31º dia coincidir com Shabat ou Yom Tov (que proíbe 

transações comerciais), a entrega deve ser adiada para o 

dia seguinte.

ORIGEM
Os primogênitos foram inicialmente escolhidos por D’us 

para exercerem os deveres do sacerdócio (kehuná) em 

virtude de terem sido poupados quando o Criador matou 

os primogênitos egípcios. Entretanto, quando os primo-

gênitos judeus executaram os rituais sacerdotais diante 

do bezerro de ouro, esse chamado sagrado foi transferido 

para os cohanim. A fi m de libertá-los legalmente dessa 

obrigação original, o resgate deve ser pago ao Cohen. 

SIGNIFICADO 
A mitsvá de Pidyon Haben signifi ca que o “primeiro” (o 

melhor) de todos os nossos bens pertence a D’us. Um ho-

mem pode facilmente ser levado a pensar que tem direi-

tos acima de qualquer disputa sobre todas as suas posses.

A Torá declara que o início de qualquer realização, da 

qual nos orgulhamos em especial, deverá ser para D’us e 

o Seu serviço, e só então podemos participar e aproveitar 

do restante. Isto era mais perceptível na época do Tem-

plo Sagrado, quando os primeiros frutos tinham de ser 

trazidos ao Santuário, e os primogênitos do gado eram 

ofertados ao Cohen, o servo de D’us. Entretanto, D’us nos 

permitiu reivindicar nosso fi lho primogênito, desde que 

nos comprometamos a educá-lo nos passos da Torá. Isso 

fi ca nítido com a questão retórica que o Cohen apresenta: 

“O que preferes - teu fi lho ou cinco moedas de prata?”

A pergunta implícita é: “Estás consciente da tua obrigação 

de criar teu fi lho para ser dedicado a D’us, estudar a Torá 

e cumprir as Mitsvot? Compreendes que para educar uma 

criança apropriadamente deves estar preparado para fa-

zer sacrifícios materiais se for preciso?”

Ao que o pai responde: “Eu quero o meu fi lho, e aqui es-

tão as cinco moedas de prata”, esse é o testemunho de 

que ele entendeu plenamente a responsabilidade e o pri-

vilégio de criar seu fi lho para ser motivo de orgulho de 

D’us e de todo o povo de Israel.

CARTA DO REBE 
“... Em resposta ao convite para o Pidyon Haben de seu 

fi lho, que tenha vida longa.

Que seja a vontade de D’us que esta seja numa hora boa 

e propícia, e que, junto com sua esposa, o eduquem para 

o estudo de Torá, ao casamento e para uma vida de boas 

ações, em prosperidade material e espiritual.

O preceito de resgatar o primogênito é em troca de D’us ter 

resgatado os primogênitos israelitas quando houve a pra-

ga sobre todos os primogênitos no Egito. Nossos Sábios 

nos ensinaram a nos assemelhar a D’us: “Da mesma forma 

que Ele é bondoso e piedoso, seja você também”. Desta 

mesma forma, cada um e cada uma, tendo a possibilidade, 

deve salvar fi lhos e fi lhas do povo judeu, que sobre todos 

foi dito “meu fi lho primogênito, Israel”, para que não se 

assimilem entre as nações, D’us nos livre, conectando-os 

com a Torá viva, e assim estarão “vivos 

hoje todos perante Ti”.

Que seja a vontade de D’us 

que ainda em nossos dias 

te nhamos todos o mé-

rito de presenciar 

nos so Pai Celestial 

re dimindo Seu pri-

mo gênito, Israel, 

desse último exílio, 

com a vinda  do justo 

Mashiach brevemente. 

Amen.”...
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PIDYON HABEN
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Quem deve temer a quem?

20 BC NEWS

Fonte: “Bedtime Stories of Jewish Values”, Shmuel Blitz, Mesorah Publications
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Devemos amar a Hashem, mas devemos também temê-Lo. 
Nossos Sábios ensinam que devemos temê-Lo mais do que a um rei comum.

U
m judeu idoso estava de pé à beira da estrada. Envolto em seu talit, ele 

se balançava para a frente e para trás, rezando a Hashem.

O silêncio foi quebrado pelo som de cascos de cavalo. O general roma-

no, Pontius, galopava sobre o animal e parou perto do judeu, esperando ser 

cumprimentado. Esse era o costume em Roma.

O judeus continuou ali rezando.

Pontius fi cou furioso. “Judeu!” gritou ele. “Por que fi ca aí desse jeito e não me 

saúda? Você está me insultando.”

O judeu não reagiu, simplesmente fi cou ali, envolto em suas preces.

O general estava fi cando mais e mais irado. Seu rosto enrubesceu. “Você conti-

nua me ignorando?”

O judeu então terminou de rezar e voltou-se para Pontius. “Desculpe, eu não 

podia cumprimentá-lo,” disse ele. “Não quis ser desrespeitoso. Estava no meio 

da minha prece matinal”.

“Não importa o que você estava fazendo”, trovejou Pontius. “Apenas sinto que 

fui insultado.”

“Eu não quis ofendê-lo,” disse o judeu. “Deixe-me explicar por que não respon-

di a você.”

O general romano esperou impacientemente por uma justifi cativa. 

“Imagine se você estivesse falando com o Imperador, e um amigo seu se apro-

ximasse. Você pararia de falar para cumprimentar seu amigo?”

“Ignorar o Imperador para cumprimentar meu amigo? Claro que não,” respon-

deu Pontius. “O Imperador teria mandado me espancar”. 

“Bem, então,” continuou o judeu, “por favor entenda, o Imperador é um rei de 

carne e osso. Ele é um homem assim como você, mas você treme diante dele. 

Meu D’us é o Rei dos reis, que vive para sempre. Eu não deveria tremer quando 

estiver perante Ele? Deveria parar de rezar a Ele para cumprimentar você?”

O general romano entendeu. Seguiu em frente e deixou o judeu sozinho.
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AJUDE O IDOSO A EXPLICAR AO GENERAL ROMANO 

POR QUE ELE NÃO PAROU PARA CUMPRIMENTÁ-LO. 

USE O ESPAÇO DO BALÃO PARA FAZER UM DESENHO.

21 BC NEWS
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GASTRONOMIA PELO MUNDO Por Dorothea Piratininga

PREPARO

Misture o queijo com os ovos e a manteiga derretida.

Coloque a mistura de queijo em cada uma das 

folhas e enrole-as. Acomode-as na assadeira untada, 

formando um espiral, cobrindo toda a sua superfície.

Leve para assar no forno preaquecido a 180 ºC até 

atingir uma cor dourada.
6 porções

RENDIMENTO

BanitsaBanitsa

 w 6 folhas de massa fillo

 w 500 gramas de queijo prato ou muçarela ralado

 w 5 ovos

 w 200 gramas de manteiga

INGREDIENTES

Sirva esta delícia búlgara em 

Shavuot, e prepare-se 

para os elogios
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projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

Para tornar-se voluntário ou indicar alguém que gosta-
ria de ser visitado, entre em contato com Yael ou Vanes-
sa pelos tels.: 3081-3081 / 3087-0326, das 8 às 13h, ou 
vanessakrosenbaum@chabad.org.br

LEV é uma organização que promove visitas a 

pessoas que encontram dificuldade para sair 

de casa, seja por doença, solidão ou problemas 

particulares. Nessas visitas os voluntários 

levam alegria, atenção e bom humor, ajudando a 

melhorar seu estado emocional e espiritual. 

ANIVERSARIANTES DE MAIO

Voluntários: 
9/5 Carolina Harari

10/5 Tony Levy

16/5 Myriam Israel

21/5 Micky Helcer

Visitados:
5/5 Faygla Edelstein

5/5 Anita Jacubowicz

15/5 Fortunée Tawil

    Shalom Ubrachot!

Entre os dias de Pêssach e 

Shavuot, contamos o Omer, 

e no trigésimo terceiro, cele-

bramos Lag Baomer, quan-

do cessou a terrível praga que 

havia recaído sobre os alunos 

de Rabi Akiva pela falta de respeito entre eles. 

Hoje também experimentamos diferentes desa-

fios em nossas vidas, mas quando vivemos próxi-

mos a Torá, os problemas tornam-se mais fáceis 

de superar. 

Que a luz e o calor do fogo de Lag Baomer per ma-

ne çam em nossos relacionamentos pessoais, in-

clui ndo aqueles que desenvolvemos no Lev, crian do 

la ços de amizade e sentimentos positivos, tornan-

do este mundo um lugar melhor para se viver.

Com carinho,  
Yael Alpern – diretora

UMA BANDA VOLUNTÁRIA 
O Projeto LEV visitou idosos no Residencial 

do Brooklin levando-lhes uma bela surpre-

sa. A Banda Shevet Achim, formada pelos 

irmãos Alex, David e Dudi Klein, animou o 

ambiente com canções e músicas alegres. 

Os residentes começaram batendo palmas 

e em seguida levantaram-se para dançar. 

Foram momentos emocionantes! A ideia da 

banda surgiu há um ano e meio, quando os 

irmãos se perguntaram: “Por que não fazer 

da música um trabalho voluntário?” Desde 

então eles dedicam seus domingos a visi-

tar pessoas em suas residências, hospitais e entidades 

onde são convidados. 

Eles estão a ber-

tos à adesão de 

no  vos mem bros 

ao gru po, seja 

c o n t r i  b u i n  d o 

com voz afi na-

da ou tocando 

algum instru-

mento.

Contatos com Alex 
pelo tel: 9721-71819
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A PARASHÁ NA CABALÁ – MAIO

EMOR
“Aquele que pronuncia irreverentemente (nokev) o Nome (de D’us).”

A palavra hebraica nokev significa literalmente “furar”. Segundo a Cabalá, atos imorais 

ou pecaminosos são entendidos como “furos” no nome de D’us, o Tetragrama, criando 

minúsculos poros que permitem o “vazamento” de luz para as forças negativas.

Cumprir os mandamentos não é meramente uma questão de ritual ou tradição; man-

tém os canais das bênçãos de D’us abertos e fluentes, e impede o vazamento para 

aquelas forças que poderiam dilacerar sua vida.

13
maio

BAMIDBAR
Se você não cumprir sua tarefa e não utilizar seus inestimáveis poderes 

Divinos, não é meramente perda e falha pessoal, mas algo que afeta o 

destino do mundo inteiro.

27
maio

6
maio  ACHARÊ/KEDOSHIM

Quando Yossef estava inclinado a cometer o pecado de adultério com a esposa de 

Potifar, foi “a imagem do rosto de seu pai aparecendo na janela” que finalmente o 

deteve. (Talmud). Por que a face de Yaacov foi decisiva aqui? E como isso é rele-

vante para nós? 

O pecado primordial de Adam foi equivalente aos três pecados cardeais de idola-

tria, assassinato e adultério. A alma de Adam atingiu tikun , sendo reencarnada nos 

três patriarcas: Avraham, Yitschac e Yaacov. 

Portanto, quando Yossef viu o rosto de Yaacov – que na verdade se parecia com 

o de Adam (Talmud) – isso o fez entender que falhar nesse teste não seria um 

pecado isolado; seria uma reversão de toda a missão espiritual da vida de seu pai. 

Como descendentes de Yaacov, nós também precisamos entender a fidelidade 

como algo importante para a missão judaica.

20
maio

  BEHAR – BECHUCOTAI
“Quando você for à terra que estou lhe dando, a terra deveria dedicar um Shabat a D’us.”

O que a Escritura pretende acrescentar ao dizer: “que eu estou lhe dando”? Certamente 

seria suficiente nos informar que quando chegássemos à terra de Israel, a terra iria des-

cansar.

A Escritura está sugerindo que quando os israelitas conquistassem a terra de Israel isso 

não seria feito naturalmente; D’us iria milagrosamente entregá-la nas mãos deles – “Es-

tou dando a vós.” em reconhecimento por ter sido Ele quem a deu. Os israelitas foram 

ordenados a demonstrar sua crença deixando “a terra descansar um Shabat para D’us” 

24 BC NEWS
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Como foi sua educação em casa?
Meus pais, apesar de não serem religiosos e nem terem 

nos matriculado em escola judaica, transmitiram para 

suas três filhas valores muito fortes. Eles nos passaram 

verdadeiros princípios de vida, entre os quais a honesti-

dade e como se comportar em relação ao próximo. Nos-

sa casa era iluminada todas as sextas-feiras por minha 

mãe, ao acender as velas de Shabat. 

Como se aproximou do judaísmo?
Eu levava meus estudos muito a sério, pois gostava mui-

to de estudar. Formei-me em física na USP e dei início a 

pós-graduação em física e matemática. Acabei me tor-

nando uma pessoa fechada, sem amigos de verdade, 

sem tempo para outras atividades. Até que certo dia me 

perguntei aonde eu queria chegar. Minha irmã Sandra já 

frequentava o Beit Chabad Central, e acabei indo tam-

bém. Comecei a participar das aulas do Yacov Nurkin e 

do Rabino David Weitman, onde conheci um grupo de 

jovens, entre elas, Carolina Forma e Sheila Barzilai. 

De que forma essa transformação afetou a sua vida ?
Desde o início, sempre contei com o apoio e orientação 

da D. Esther z”l. Ela me aconselhou a viajar para Nova 

York para estudar por um ano no Machon Chana, semi-

nário religioso para moças. Foi a melhor coisa que fiz na 

minha vida. Acabei ficando por três anos. O Rabino Ma-

jeski, do seminário, me ajudou a encontrar moradia e um 

trabalho para meu sustento, numa loja de roupas para 

senhoras que pertencia à filha do Rabino Groner, secre-

tário do Rebe. 

Como foi essa experiência?
Tornei-me uma pessoa mais aberta. Muitos brasileiros 

passavam pela loja, e eu que os atendia. Encontrei bra-

sileiras que estudavam no Beit Rivka: Sarah Steinmetz, 

Olga Setton z”l, Daniela Eskinazi, Renata Khafif. Viajei 

duas vezes a Minesota para assistir as aulas na escola do 

Rabino Manis Fridman, onde permaneci por dois meses. 

Foi uma experiência inesquecível.

Quando resolveu casar e ter sua própria família?
Eu já estava com 25 anos. Escrevi algumas cartas ao Re-

be, para encontrar a pessoa certa e construir uma casa 

chassídica. Ao voltar para o Brasil para rever meus pais, o 

perguntas7 

Rabino Weitman queria me apresentar um ótimo rapaz, 

Chaim, meu marido. Em três meses noivamos e casa-

mos. Moramos em Israel por dois anos maravilhosos. Lá 

nasceu Chana, nossa filha mais velha. Recebemos como 

resposta uma carta do Rebe para fazer shlichut no Bra-

sil, e assim voltamos para cá.

Que trabalho assumiram como shluchim?
Chaim incumbiu-se da direção da escolinha do Beit 

Chabad do Morumbi. Em 1992 o Rabino David Weitman 

recebeu a casa de Campos do Jordão, e passamos a fa-

zer eventos para famílias. Durante as férias de janeiro 

organizávamos seminários no local, e também promo-

víamos Sucot para a comunidade. Participei junto com 

um grupo na organização de atividades para Neshei 

Chabad. Em 1993, Chaim tornou-se professor de valo-

res judaicos na escola Bialic, o que aproximou diversas 

pessoas do Judaísmo.

Vocês tem uma família grande. Como fazem para 
manter todos no caminho da Torá?
Jamais medimos esforços na educação de nossos filhos. 

Eles sempre souberam valorizar isso e correspondem 

com empenho e responsabilidade. A D. Esther z”l enfa-

tizava que tudo ocorre por Providência Divina, mesmo as 

dificuldades, e que apesar delas, temos que cultivar um 

ambiente alegre e positivo em casa. Hoje temos filhos, 

nora e genros maravilhosos e totalmente envolvidos em 

Torá. Nada vem de graça, e a recompensa vale todo o 

esforço. O Beit Chabad Central é nossa segunda casa. O 

R. Shabsi Alpern tem sido muito importante em nossas 

vidas fornecendo preciosos conselhos.
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Não perca a leitura dos 
Dez Mandamentos na 
quarta-feira, 31 de maio 
pela manhã, numa sina-
goga perto de sua casa.

Neste Shavuot esteja  
lá quando o Povo Judeu 
receber a Torá! 

26 BC NEWS

Assista através do nosso canal do YouTube (youtube.com/beitchabadcentral) 

ou  Facebook (www.facebook.com/beitchabadcentral)

Semanalmente são postados 3 vídeos abordando os temas:

Parashá (Porção) Semanal

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

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

Conceitos da Vida

TODOS OS DOMINGOS
Uma luz que poderá revolucionar a sua vida.

RABINO SHABSI ALPERN ONLINE

Histórias com o Rebe
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NOSSAS ALEGRIAS

 w Parabéns pelo nascimento das gêmeas 

Sarah e Dina, filhas de Débora e Avraham 

David (Dudu) Rabinowicz  e netas de 

Zigui e Rosa Stielman e Flávio e Mirella 

Rabinowicz. Mazal tov também à bisavó, 

Ignez Rabinowicz

 wMazal tov pelo nascimento de Adina, filha 

de Ariel e Nicole Kahan, e neta de Milton e 

Mara Kahan, e de Dora Sibemberg

 wMazal tov pelo noivado de Dina, filha de 

Keneth e Marceline Basch, com Zalman 

Korf (Florida)

 w Parabéns pelo nascimento de Sara Miriam, 

filha de R. Avraham e Ester Golovaty. Mazal 

tov também aos 

avós Judith e Yossef 

Kacowicz e Cheila e 

Maurício Golovaty

 w Parabéns pelo 

nascimento de Shmuel, 

filho de R. Eliahu e Morikie Stiefelmann. 

Mazal tov também aos avós Dr. Henrique 

e Tania Stiefelmann e Mirtzie e Michel 

Perets

 wMazal tov pelo noivado de Shmuli, filho 

de David Moritz e Selma, com Daniela, 

filha de Nelson e Raquel Zveibil

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

Dov Pomeroy 27 Iyar 23 maio

Ari Brand 27 Iyar 23 maio

Shmuel Perman 27 Iyar 23 maio

Andre Rosenthal 27 Iyar 23 maio

Daniel Citron 27 Iyar 23 maio

Flávio Derdyk 29 Iyar 25 maio

Riccardo Rubinsztain Talassi 29 Iyar 25 maio

Max Buchsenspaner 1 Sivan 26 maio

Ariel Horovitz 1 Sivan 26 maio

Ivo Koschland 2 Sivan 27 maio

Ariel Azulay 2 Sivan 27 maio

Daniel Yagodnik 5 Sivan 30 maio

Aaron Torres 5 Sivan 30 maio

Mendy Steinmetz 5 Sivan 30 maio

Felipe Fisman 6 Sivan 31 maio

Dudi Admoni 6 Sivan 31 maio

MAIO 
Elie Barki 5 Iyar 1 maio

AVi Tamezgui 7 Iyar 3 maio

Gustavo Aronson 8 Iyar 4 maio

Marc Nigri 9 Iyar 5 maio

Sergio Vofchuk 9 Iyar 5 maio

Henri Kanarik 10 Iyar 6 maio

Daniel Catach 11 Iyar 7 maio

Arie Lev Cistia 11 Iyar 7 maio

Yedidia Michaan 13 Iyar 9 maio

Iacov Maltz 18 Iyar 14 maio

Gabriel Goldenberg 18 Iyar 14 maio

Ernesto Kogan 19 Iyar 15 maio

Ricardo Sasson 20 Iyar 16 maio

Leivy Tzion Friedmann 20 Iyar 16 maio

Daniel Wajsbrot 23 Iyar 19 maio

Yossef Bank 25 Iyar 21 maio
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AULAS SEMANAIS
DOMINGO

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

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

 Yakov Nurkin - Guemará *

 Dovber Nurkin - Trechos da porção semanal *

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
 Avraham Steinmetz - Prédica

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

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

 Daniel Eskinazi - A mística do alfabeto hebraico

 Yakov Nurkin - Sichot do Rebe e Explicações da  
 Tefilá

19:00  Avraham Steinmetz - A Sobrevivência de uma  
 Nação ***   No Beit Chabad Central (início 14 de maio)

TERÇA-FEIRA

8:30 Yossi Alpern - Histórias do Talmud **

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

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

avot ubanim
Venha estudar com seu filho aos domingos!

das 18h às 19h

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

ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:

 Chassidut
 Crianças / Jovens
 Farbrenguen 
 Histórias
 Leis Judaicas

 Identidade Judaica
 Mística e Cabalá
 Moral e Ética
 Porção Semanal
 Talmud

AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira

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

Yakov Nurkin - Guemará *

Dovber Nurkin -  Trechos da porção semanal *

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

Yakov Nurkin - Leis das obras de Maimônides *

SEGUNDA-FEIRA

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

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
 Eliahu Stiefelmann - Prédica

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

19:30 Eliahu Stiefelmann - Judaísmo relevante (jovens)

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

20:30 Avraham Steinmetz - A Sobrevivência de uma  
 Nação *** No Banco Daycoval  (início 15 de maio)

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

corrente de salmos 
A cada mês, dezenas de mulheres jun tam-se 
virtualmente para a Corrente de Salmos. A Cor-
rente acontece uma vez ao mês, no Shabat que 
antecede Rosh Chôdesh, o primeiro dia do mês judaico. As 
próximas leituras acontecerão no Shabat 20 de maio.

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

10:30  Avraham Steinmetz - A Sobrevivência de uma  
 Nação ***   No Beit Chabad Central (início 11 de maio)

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

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
 Yossi Alpern - Prédica 

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

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

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 

 Yossi Alpern - Ein Yaacov

20:20 Dovber Nurkin - Análise geral da porção semanal

21:00 Shamai Ende - Curso de leis judaicas

SEXTA-FEIRA

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

 Elimelech Katz - Guemará /Shiur Klali *

 Dovber Nurkin - Trechos da porção semanal *

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
 Shabsi Alpern - Prédica 

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 **

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

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

10:10 Avraham Steinmetz - Conceitos na parashá  
 da semana **

11:15 Dovber Nurkin - Salmos **

12:00 Sheila Barzilai - Discursos esotéricos  
 em alto nível ** 

12:30 Avraham Steinmetz - Lunch & Learn – Faria Lima

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
 Daniel Eskinazi - Prédica 

18:30 Mariana Lancry - CTeen para meninas
 Consolidando adolescentes às suas eternas raízes **

19:15 Eliahu Stiefelmann - Tanya 

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

20:30 Avraham Steinmetz - A Sobrevivência de uma  
 Nação *** No Banco Daycoval  (início 16 de maio)
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O Rebe escreve sobre...
LAG BAÔMER

… 

A história de Lag Baômer, como é relatada na Guemará (Talmud), é bem conhecida. 

Nossos Sábios dizem que os discípulos de Rabi Akiva foram assolados por uma peste 

porque não foram respeitosos uns com os outros. Mas no trigésimo terceiro dia de Sefi rá 

- Lag Baômer – a peste cessou.

Como a Guemará atesta que eles eram “discípulos de Rabi Akiva”, fi ca claro que eram 

dedicados à Torá e mitsvot com devoção. A falta de respeito entre eles não se deveu a 

questões triviais, mas sim ao alto nível espiritual deles.

Cada indivíduo tem a própria abordagem ao servir a D’us. Por exemplo, uma pessoa 

pode fazer isso basicamente por amor a D’us, e outra, por temor a Ele, e uma terceira, 

por um senso de obediência e submissão à Vontade de D’us. Na prática, todas elas, ob-

servam meticulosamente a Torá e mitsvot.

Ora, sendo discípulos de Rabi Akiva, eles certamente eram “homens da verdade”. As-

sim, parecia a cada um deles que sua abordagem particular era a correta, e todo aquele 

que não atingisse esse nível estava carente em perfeição. Além disso, sendo discípu-

los de Rabi Akiva, que ensinava “Ama teu próximo judeu como a ti mesmo – esse é 

o grande princípio da Torá,” eles desejavam partilhar isso com os amigos e tentavam 

infl uenciá-los a seguir seu caminho. Vendo que os outros estavam relutantes em aceitar 

sua própria abordagem, eles não podiam respeitá-los da maneira que se esperava dos 

discípulos de Rabi Akiva.

A história de Lag Baômer na Guemará nos ensina:

a – Servir a D’us, estudar a Torá e cumprir as mitsvot devem ser aperfeiçoados com 

verdadeira inspiração e vitalidade, que permeiam o todo da pessoa e sua conduta diária.

b – A grande mitsvá de amar o próximo judeu como a si mesmo também deve ser cum-

prida com a maior vitalidade e de maneira plena.

c - A pessoa deve olhar com bondade e respeito para todo judeu, que é plenamente 

comprometido com Torá e mitsvot, mas difere somente na maneira de rezar, seja por 

amor, seja por reverência etc.

Se alguém encontrar um judeu que ainda não atingiu o nível adequado de serviço Di-

vino, mesmo assim deve abordá-lo com respeito e afeição. É necessário ter em mente 

que a pessoa que carece de comprometimento com o Judaísmo talvez não seja respon-

sável, e que simplesmente possa não ter tido a oportunidade de receber a educação 

judaica adequada. 

Que o grande Rabi Shimon bar Yochai seja um exemplo e inspiração a todos nós. Pois 

ele disse que estava preparado para dar todos seus méritos para salvar o mundo inteiro 

do julgamento. Em outras palavras, ele estava pronto para doar-se a uma pessoa que 

não tivesse méritos próprios, a quem ele jamais encontrara, e que talvez estivesse no 

outro lado do mundo. Muito mais então alguém deveria estar disposto a dar de si mes-

mo em benefício dos entes próximos e de todos os amigos.

…  

Trecho extraído de uma correspondência do Rebe
13 de Iyar, 5730 (19 de maio de 1970)
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Por Dini Druk

Quando surgiram os tribunais, como funcionavam e como podem 
inspirar a restabelecer a ética, a moral e a honestidade no Brasil?

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

Por Rabino Shamai Ende

TRIBUNAIS DE JUSTIÇA

O membro de qualquer um desses tribunais deveria ser 

uma pessoa de grande cultura, de honestidade reconhe-

cida. Caso um juiz cometesse algum erro no seu julga-

mento, mesmo que involuntário, ele deveria pagar por 

isso. 

O suborno é considerado pela Torá como falha grave. Por 

isso, encontramos no Talmud sábios que se negavam a 

julgar casos em que uma das partes o houvesse favoreci-

do de alguma forma. 

Há uma grande diferença entre as 

leis judaicas e as aplicadas pelas 

outras nações. Enquanto estas úl-

timas são produto do intelecto hu-

mano, suscetível a erros, as leis cí-

veis e monetárias da Torá e do Tal-

mud são Divinas e nos foram trans-

mitidas por Moshê, que as recebeu 

no Monte Sinai. Portanto, elas não 

contêm falhas. 

O sistema judicial do Brasil e de 

inúmeros países é controlado ape-

nas pelos homens, portanto é pas-

sível de falhas e corrupção. Isso se 

dá porque a falta da educação reli-

giosa e de valores humanos criou 

uma sociedade de indivíduos com 

ambições materiais que se sobrepõem aos valores éticos 

e morais.  

A solução para esse problema começa na base. Deve-se 

rever a educação de nossos jovens e a instrução que re-

cebem nas escolas. Enquanto insistirmos em afirmar que 

a crença em um D’us único, que criou este mundo, está 

em desacordo com a ciência, estaremos forjando uma 

geração de pessoas sem freios para suas cobiças. 

Por isso, três vezes ao dia em nossas orações pedimos 

a D’us que nos devolva os tribunais judaicos como anti-

gamente. Que isso se realize em breve, na iminente era 

messiânica.

Quando Moshê desceu do Monte Sinai com as segundas 

tábuas, ele passou a julgar os casos litigiosos do povo de 

Israel. Eram tantos, que faziam-no trabalhar à exaustão. 

Seu sogro, então, aconselhou-o a designar juízes para 

ajudá-lo. Moshê consultou D’us, e Ele ordenou-lhe que 

nomeasse um juiz para cada dez israelitas, um juiz su-

perior para cada cinquenta, um para cada cem, e um juiz 

superior para cada mil. Quando alguém tinha um litígio, 

apresentava-se perante o juiz responsável por sua dezena 

e, em caso de dúvidas, este reporta-

va-se ao responsável pelo seu grupo 

de 50, e assim por diante. Em última 

instância, se o responsável de seu 

grupo de mil ainda não resolvesse, 

o caso era levado ao próprio Moshê. 

Alguns meses depois, Moshê dis-

se a D’us que não conseguia dirigir 

o povo sozinho. D’us, então, man-

dou-o nomear um grupo especial 

de 70 juízes, que seriam condeco-

rados com o supremo tribunal ju-

daico, chamado de San’hedrin, ou 

Sinédrio, em português. A partir da 

entrada do povo de Israel na Terra 

Santa, cada cidade teve um tribunal 

composto por 23 juízes, com poder 

de julgar qualquer caso, inclusive de aplicar a pena de 

morte. Cada um deles deveria conhecer as leis judaicas 

em suas minúcias e ter sido constituído como juiz por 

meio de uma Semichá (ordenação rabínica) de seu mes-

tre, passada de geração em geração desde Moshê. 

Em Jerusalém, havia próximo ao portão do Templo um 

tribunal também de 23 juízes, considerado a penúltima 

instância e, dentro do Templo, em uma sala especial, ha-

via o San’hedrin, que era a última palavra em qualquer 

assunto religioso ou civil. Além disso, havia pequenos 

tribunais de apenas três juízes, com o poder de resolver 

apenas litígios monetários. 

Há uma grande diferença entre 

as leis judaicas e as aplicadas 

pelas outras nações. Enquanto 

estas últimas são produto do 

intelecto humano, que é susce-

tível a erros, as leis cíveis e mo-

netárias da Torá e do Talmud 

são Divinas e nos foram trans-

mitidas por Moshê, que as re-

cebeu no Monte Sinai. Portan-

to, elas não dão contém falhas
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