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O sol se põe em Jerusalém... as pedras de suas mura-

lhas transformam-se do bege pálido ao ouro. Yerusha-

laim shel zahav...Quem já não escutou essa melodia? 

A Jerusalém para os judeus espalhados no mundo é 

ouro, centro de onde são enviadas e recebidas todas 

as preces e bênçãos, no seu Muro, outrora guardião 

da construção grandiosa, lar do Eterno Rei de Israel: o 

Templo Sagrado de Jerusalém.

Três vezes ao dia o povo judeu reza em direção a Jeru-

salém. Ela é citada 660 vezes no Tanach. Em todas as 

consagrações de casamentos judaicos ela é lembrada: 

“Se eu esquecer de ti Yerushalaim...” seguida pela que-

bra do copo. 

Seu status é inegociável, acima de políticas, guerras e 

disputas, decretos e terror. Yerushalaim vive e respira 

fé e esperança. Respeita, recebe e abraça outras cren-

ças, abriga todas as nações. 

Jerusalém ecoa em preces de quem a visita, de quem 

a ama, e de todos os cohanim envoltos em seu talit, 

que a abençoam e pedem para que seja revelada em 

breve, com todo seu esplendor de então.

O Templo Sagrado será em breve reconstruído, e D’us 

estará em Sua moradia, Yerushalaim, cujo endereço é 

onde o Céu toca a Terra, e a Terra será transformada 

em Céu. 
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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.
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Como você vai celebrar seu próximo aniversário? Uma pergunta que 

provavelmente você não consideraria de significado religioso, não é mes-

mo? Mas, em um aniversário o Judaísmo diz que há mais a celebrar do que 

você poderia pensar.

O Talmud declara que nessa data nossa “mazal” (boa sorte) é forte, 

um tempo em que “mazalo goiver”, a fonte espiritual da alma irradia pode-

rosamente.

Podemos usar essa hora de transição para fazer um balanço das nos-

sas realizações, começar coisas novas e aceitar novos compromissos para 

o ano vindouro.

No aniversário de nosso nascimento, embarcamos num novo ano, 

num novo estágio em nosso desenvolvimento. Aproveite essa ocasião e or-

ganize uma reunião de aniversário. Mas não apenas uma festa comum com 

comida, bebidas e música – embora tudo isso possa, é claro, fazer parte da 

celebração. Passe uma parte do tempo na companhia de alguns amigos 

mais chegados. Seja introspectivo, explore o estado da sua vida espiritual, 

coloque sua casa judaica ainda mais em ordem.

Mas garanta que a festa não seja somente conversa e nenhuma ação. 

Comece cumprindo algumas das boas resoluções que provavelmente você 

tomou, e faça algo prático, como uma doação para uma boa causa.

Dedique tempo e esforço (ou mais tempo e mais esforço) à prece.

Estude mais Torá.

Faça uma revisão da sua conduta no ano que passou – veja o que 

precisa de arrependimento e melhoria – e tome providências a respeito.

Celebre com sua família e amigos em homenagem ao seu aniversário 

– agradeça a D’us por permitir que você atinja essa data.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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Feliz Aniversário!

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

 w Ida Lewkowicz e Rachel Vaidergorn (Yahrtzeit do pai, Eli 

Beire ben Moshe Leib)

 w Abrão Zimberg  (Yahrtzeit do pai, Mordechai ben Yaacov)

 w Hilton Kuperman (Yahrtzeit do pai, Yechiel ben Tsvi Ari)

 w Sacha Kalmus (Yahrtzeit do pai, Yossef Mordechai ben 

Shimshon)

 w Luiz Steinecke (elevação da alma de Israel ben Avraham 

- Klaus Steinecke)

 wMarly Wolk e Renata Ferman (Yahrtzeit de Avraham ben 

Mordechai e de David ben Itzchak)
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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.

BCNews_63_junho.indd   4 5/25/17   9:48 AM



5 BC NEWS

A lâmpada é uma importante invenção, algo que 

ilumina nossas vidas e melhora nosso padrão de 

vida. Embora a história atribua a concepção da 

lâmpada incandescente a Thomas Edison, historiadores 

listam 22 inventores anteriores a ele. 

É claro que nenhum desses cientistas criou as proprieda-

des da eletricidade e da física. Eles apenas utilizaram al-

guns dos recursos naturais que D’us colocou neste mun-

do para benefício da humanidade.

Porém, o crédito é dado a Edison porque ele conseguiu 

desenvolver um material adequado para o filamento e um 

meio de criar um vácuo no qual a luz podia acender-se.

Podemos encontrar múltiplas similaridades entre o de-

senvolvimento da lâmpada e a maneira pela qual o ensi-

namento chassídico e a dimensão mais profunda da Torá 

foi revelada a nós, leigos.

A dimensão interior da Torá também brota de proprie-

dades originadas no Sinai, mas demorou muitos séculos 

para se tornar um componente vital da vida judaica.

Esse fenômeno foi “observado” (por Rabi Shimon bar Yo-

chai), mas permaneceu oculto até para muitos dos sábios, 

durante séculos. Então foi “redescoberto” pelos cabalis-

tas na era medieval, e finalmente esclarecido e refinado 

pelo Arizal para ser transmitido à comunidade de sábios 

a fim de que usassem essa sabedoria – como lâmpadas 

– para iluminar suas próprias vidas e salas de estudo, em-

bora não ainda para as massas. 

Somente em 1698 o Baal Shem Tov veio a este mundo 

com a missão de finalmente inventar a “lâmpada” da 

Chassidut. Ele desenvolveu um modelo que começou a 

ser manufaturado pelos seus muitos alunos, que se tor-

naram faróis em suas respectivas regiões, e atraíram mi-

lhares de seguidores que puderam beneficiar-se de sua 

luz e calor.

Subsequentemente, em 1745, veio Rabi Shneur Zalman 

de Liadi, o líder que tornou a “lâmpada” disponível para 

todo judeu, independentemente de seu conhecimento 

anterior ou afiliação. Ele forneceu um manual simples 

sobre como usar a “lâmpada” para iluminar nosso pen-

samento, palavras e ações e trazer calor e alegria a toda 

experiência judaica.

Como ocorreu com a lâmpada, os fatores que tornaram a 

nova invenção mais útil a todos foram um material incan-

descente eficaz e um vácuo mais elevado. 

O Baal Shem Tov reconhecia a alma Divina que está la-

tente em todo judeu, especialmente os simples, o mate-

rial que lhes permite realizar seu potencial como chamas 

ardentes e luminárias.

O vácuo que permite que a luz dos ensinamentos chas-

sídicos brilhe e seja mais poderosa são as gerações que 

chegam pouco antes da vinda de Mashiach, que são es-

piritualmente nubladas – a intensa escuridão antes da 

alvorada.

Esse modelo é “economicamente viável”, porque D’us 

deu uma missão a cada judeu, e a Chassidut nos ensina 

como direcionar nossa energia e nossos talentos rumo 

àquela missão. 

Até que a lâmpada fosse inventada, as pessoas conse-

guiam viver sem ela. Agora, a vida moderna confia tanto 

nela que não é mais um luxo, mas uma parte inseparável 

da vida de todos. A Chassidut também era um luxo quan-

do foi revelada, mas agora temos de lidar com desafios e 

oportunidades espirituais que seriam impossíveis sem ela.

Assim como a lâmpada incandescente está no proces-

so de ser substituída por fontes de luz mais duradouras, 

como as lâmpadas LED, a Chassidut é apenas um “rascu-

nho” da “Torá de Mashiach” que logo poderemos apreciar 

em sua totalidade.

E a boa notícia é que está realmente perto, e podemos 

fazer com que aconteça logo.

Adaptado de um artigo de Rabi Levi Liberow

Lâmpadas
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aconteceu

CHÁ DA TARDE

Todas as senhoras da comunidade estão convidadas a partici-
par do grupo Chá da Tarde. Para inscrever-se, entre em con-
tato com Vanessa Rosenbaum pelo telefone: 3087-0313 ou 
va nessakrosenbaum@chabad.org.br

USANDO A CABEÇA
Sandra Langer proferiu palestra para o grupo abordan-

do um tema bem interessante: “Ginástica Cerebral para 

Todas as Idades”.

Ela é responsável pela Brain Trainer, um treinamento 

lúdico das atividades cerebrais que desenvolve a me-

mória, o raciocínio lógico, a velocidade na resolução de 

problemas, melhoria no foco e na atenção.

Sandra Langer: 98134-8851

 

A FESTA DA FOGUEIRA
Rabino Dani Askenazi contou a história e costumes de 

Lag Baomer e falou sobre como celebramos essa festa 

alegre e iluminada por fogueiras, passeios e muita ins-

piração.

 

MALHAÇÃO
Foi grande a movimentação nas aulas de Thais Rave-

nelli, que coordenou exercícios nas aulas de ginástica, 

apropriados para a terceira idade. As meninas não fica-

ram paradas!

 

SHAVUOT
Para marcar a Festa da Outorga da Torá, Rabino Dubi 

Nurkin forneceu uma visão profunda da importância 

desse fato histórico vivenciado no Monte Sinai e da sua 

relevância para todas as gerações. 
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Ginástica cerebral com Sandra Langer e postural com Thais Ravenelli
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CTEEN
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Na noite de Lag Baomer, Rabino David e Mariana Lancry 

receberam os jovens do Cteen para uma festa no Beit 

Chabad Central. A havdalá foi acompanhada pela músi-

ca da banda BR 770, seguida de churrasco em volta da 

fogueira, regado a drinks não alcoólicos. E para a sobre-

mesa, marshmallow queimado e chocolate derretido 

agradaram a turma. 

Após a refeição, Rabino David contou uma história emo-

cionante. Rabino Dani Eskinazi também participou, fa-

lando aos jovens sobre cabalá e almas, deixando todos 

atentos a cada palavra. A noite, além de agradável e di-

vertida, foi muito inspiradora. 

 

LAG BAOMER PARA JOVENS:
AQUECENDO A ALMA E O CORAÇÃO
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lag baomer

A Parada de Lag Baomer este ano foi organiza-

da por todas as entidades Chabad-Lubavitch 

na Praça Charles Miller, no bairro Pacaembu.

As crianças foram incentivadas a pronunciar 

os doze pessukim, passagens da Torá e de 

nossos sábios. O trenzinho levando crian-

ças pequenas, acompanhadas de suas mães, 

abriu o desfile, seguido por carros alegóricos 

que divulgavam diversas mitsvot, entre elas o 

estudo de Torá, cashrut, colocação de tefilin, 

acendimento das velas e visita a enfermos. 

Crianças do pré ao colegial desfilaram a pé e 

de bicicleta segurando cartazes e vestindo o 

tema de cada carro que seguia na frente.

A banda do exército aceitou o convite para participar, represen-

tados pelos generais do Comando Militar do Sudeste, que aderi-

ram ao evento animando os presentes . 

Brinquedos infláveis gigantes fizeram parte das atrações, além 

de um Food Truck do Pro-

jeto Haavi, que divulga 

inovações no mercado 

casher no Brasil. Todos 

contaram com a torcida 

de pais e professores, fa-

miliares e amigos que vie-

ram aplaudir a iniciativa da 

comemoração conjunta. 

ENTIDADES CELEBRAM JUNTAS
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Acima, carro alegórico simbolizando a mitsvá de cashrut 
e, abaixo, a de ajudar o próximo a carregar algo pesado

Trenzinho com mães e 
crianças pequenas  abre 
o desfile

Crianças recitam animadas pessukim ao microfone

Alunos sentiram-se orgulhosos em participar, 
enquanto o público prestigiava o desfile
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Fotos: Sara Cahen e Daisy Maltz
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As mitsvot de tefilin, bicur cholim (visita aos doentes), 
tsedacá, leitura da Torá e acendimento das velas (entre ou-
tras) foram representadas de maneira divertida e criativa

Alunos desfilaram com placas que formaram um painel alusivo à união, que por meio dela che-
gará Mashiach e será reconstruído o Templo em Jerusalém

Comando Militar do Sudeste aceitou o convite das 
entidades para que a banda do exército viesse par-
ticipar das comemorações, o que animou a festa. 
Meninos das escolas também se apresentaram to-
cando instrumentos
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guimel tamuz

O HOMEM QUE 

MUDOU A VISÃO DO JUDAÍSMO 
Um grande líder faleceu, e o mundo judaico tornou-se menor. Meu primeiro contato com 

o sétimo Rebe de Lubavitch, Rabi Menachem Mendel Schneerson, foi em 1968. Eu estava 

para me formar, e visitava o Judaísmo americano para pesquisar sobre seus líderes intelec-

tuais. Eles eram impressionantes, mas meu encontro com o Rebe foi único...

Em todos os outros casos, eu fazia perguntas e re-

cebia respostas. O Rebe Lubavitch inverteu a en-

trevista e começou a me fazer perguntas. O que 

eu estava fazendo pela vida judaica em Cambridge? O 

que estava fazendo para promover a identidade judaica 

entre meus colegas da universidade? 

O desafio era pessoal e inconfundível. Então percebi que 

o mais notável sobre o Rebe era que ele não estava in-

teressado em conquistar seguidores. Em vez disso, era 

apaixonado por criar líderes.

Ele próprio foi um líder numa escala heroica. Escolhido 

para suceder ao seu finado sogro, Rabi Yosef Yitzchak 

Schneersohn, como líder de Chabad-Lubavitch em 1950, 

ele começou a reconstruir o movimento no clima inóspito 

da América secular. Naquela época acreditava-se que a 

ortodoxia não tinha futuro nos Estados Unidos. Ninguém 

tinha ainda encontrado uma maneira de tornar o Judaís-

mo tradicional uma presença viva numa América chama-

da de “treifa medina” (um país “não casher”).

Como todos os clássicos rabínicos, o Rebe iniciou com a 

educação, criando uma rede de escolas e yeshivot. Então 

ele tomou a decisão que iria mudar a face do mundo ju-

daico. Enviou seus seguidores numa série de campanhas 

de mitsvá. Poucas organizações internacionais podem ter 

sido mais lideradas por um único indivíduo com recursos 

tão escassos.

Seria difícil encontrar um precedente histórico para esse 

esforço maciço de reacender a chama do Judaísmo num 

mundo secular. Se hoje estamos familiarizados com o 

10 BC NEWS
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Por Rabino Jonathan Sacks

Rabino Chefe do Reino Unido

fenômeno de baalei teshuvá (regressantes religiosos) 

e contato judaico, é quase inteiramente devido à obra 

pioneira de Chabad-Lubavitch, desde então adotada por 

muitos outros grupos dentro da ortodoxia.

O Rebe estava preocupado pelo desafio da liderança 

religiosa. Numa conversa que tivemos em 1978, ele ex-

pressou sua preocupação com a escassez de rabinos no 

decorrer da diáspora, e pela falta de yeshivot para dirigir 

seus alunos ao trabalho congregacional. Ele encorajou-

-me a entrar no rabinato e treinar outros rabinos, e apoiou 

especialmente a obra do Jews College. Ele próprio trans-

formou seus seguidores em líderes o mais cedo possível 

e, se a decisão de formar jovens expunha Chabad-Luba-

vitch a riscos, também lhe deu vigor e energia difíceis de 

encontrar em qualquer outra parte do mundo religioso.

Por trás de toda essa atividade estava uma forte visão, ja-

mais articulada formalmente, mas mesmo assim bastan-

te clara. O mundo judaico, particularmente na Europa da 

qual ele viera, tinha sido devastado pelo Holocausto. Em 

seguida, os judeus tinham retornado à terra de Israel, mas 

não tinham retornado à fé de Israel.

No Judaísmo, retorno físico e espiritual são inseparáveis. 

No mundo moderno eles tornaram-se separados. Era 

essa a fratura que ele procurava consertar. Enquanto ou-

tros dedicavam-se a construir o Estado Judaico, ele empe-

nhava-se na reconstrução do estado interior dos judeus.

Inevitavelmente ele foi atraído ao conceito sobre o qual a 

fé judaica no futuro está baseada: a ideia messiânica. Nis-

so, ele não estava sozinho. Praticamente todo movimen-

to transformacional no Judaísmo tem sido messiânico, e 

seu uso do conceito era na clássica tradição chassídica: a 

redenção é trazida por uma sucessão de pequenas ações 

que consertam as imperfeições espirituais do mundo. Por 

fim, no entanto, a urgência de sua mensagem e a impor-

tância que ele tinha dado ao movimento levaram seus se-

guidores a especular que o próprio Rebe poderia ser uma 

figura messiânica. O futuro de Chabad-Lubavitch depen-

de muito da sua capacidade de se afastar desse perigo e 

dedicar-se às primeiras esperanças mais modestas dele.

O Rebe era incansável em criar conexões entre eventos 

contemporâneos e a porção da semana da Torá. Seus se-

guidores não deixarão de lado a importância do fato de 

que ele faleceu no início da semana de Chucat, a parashá 

que registra o pungente decreto de que Moshe morreria 

antes de levar seu povo até a Terra Prometida. 

Como Israel era para Moshe, assim a Era Messiânica tem 

sido para os maiores líderes do Judaísmo: uma destina-

ção para a qual se viaja, vislumbrada a distância, mas ain-

da não atingida.

Outros discutirão sobre as controvérsias do Rebe sobre 

questões judaicas da nossa época. Eu simplesmente 

pranteio a perda de um intelecto dominante, um homem 

com fogo espiritual e calor pessoal, um dos poucos na 

história, cuja influência foi sentida em todo o mundo ju-

daico, o homem que dedicou sua vida a trazer para a hu-

manidade pós-Holocausto a presença viva de D’us.

No Judaísmo, retorno físico e espiritual 

são inseparáveis. No mundo moderno 

eles tornaram-se separados. Era essa 

a fratura que o Rebe procurava con-

sertar. Enquanto outros dedicavam-se 

a construir o Estado Judaico, ele em-

penhava-se na reconstrução do estado 

interior dos judeus
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Este ano comemoramos os 50 anos da Guerra dos Seis Dias e 

da reunificação de Jerusalém, a capital sagrada do povo judeu

12 BC NEWS

A data de 28 de Iyar (este ano, 24 de maio) marca 

Yom Yerushalaim. Há 50 anos, tivemos o gigan-

tesco mérito de testemunhar mais um grandioso 

milagre revelado, quando vencemos de maneira avassa-

ladora todos os nossos inimigos, na Guerra dos Seis Dias. 

Ao fim do terrível conflito, libertamos os nossos locais 

mais sagrados, com destaque para Jerusalém, a sua Cida-

de Velha, o Monte do Templo, o Cotel Hamaaravi (Muro 

Ocidental) e o local do Templo Sagrado, além do Pla-

nalto do Golan e de todas as cidades hebreias bíblicas na 

Judeia e na Samária (Cisjordânia). O milagre se confirma 

pelo fato de a vitória ter sido sobre quatro países árabes 

– Egito, Síria, Jordânia e Líbano – todos mais armados e 

equipados que Israel.

A cidade sagrada de Jerusalém é lembrada mais de seis-

centas vezes no Tanach. Não há na tradição uma oração 

mais emocionante do que aquela que expressa o anseio 

nacional judaico de retorno a Jerusalém. Ela pertence ao 

povo de Israel. Ela é bem mais do que uma cidade, é o elo 

entre cada judeu e seu compatriota, em qualquer lugar 

do mundo. O ponto de convergência e união de todos nós 

judeus é Jerusalém.

Desde que o Rei David transformou Jerusalém em sua 

capital, sempre houve presença judaica na cidade; a não 

ser em dois períodos: quando os romanos proibiram os 

judeus de lá morar e, sob o governo jordaniano, que proi-

biu judeus de quaisquer nacionalidades entrar no bairro 

judeu da cidade velha para se unir e rezar no Cotel (Muro 

Ocidental), última reminiscência do Templo Sagrado de 

Salomão.

Hoje, graças aos milagres revelados que nos propor-

cionou o Todo-Poderoso, todo judeu de qualquer lugar 

a qualquer hora pode chegar ao coração do mundo – a 

Jerusalém, a cidade sagrada, e se sentir em casa. Jerusa-

lém é e sempre será a capital espiritual e eterna do povo 

judeu, símbolo da fé e da esperança. Como foi dito: “Je-

rusalém é a luz do mundo, e o Todo-Poderoso é a luz de 

Jerusalém”. 

Jerusalém é sem dúvida o cerne de nossos corações e o 

âmago de nossas almas.

YOM YERUSHALAIM

Foto histórica da chegada dos soldados ao Cotel após a sua reconquista na Guerra dos Seis Dias, 
e, 40 anos depois, em 2007, os mesmo paraquedistas reunidos no local
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A Muralha Ocidental, Muro das Lamenta-

ções, é a última parte remanescente do 

Templo que ficava no topo do Monte Mo-

riá, em Jerusalém. Atualmente, é o lugar mais 

sagrado para o judaísmo, e não tem conexão – 

arqueológica, espiritual ou qualquer que seja – 

com nenhuma outra religião.

Após a destruição do Segundo Templo, D’us ga-

rantiu a presença da Shechiná (presença Divina) 

em três locais: nas sinagogas, nas crianças… e na 

Muralha Ocidental. 

Assim, o Muro é um portal de entrada para o Céu, 

um local onde a história brota para a vida, onde 

ateus confessos derramam lágrimas inexplicá-

veis, onde a plenitude da identidade judaica en-

contra expressão e onde as preces são respon-

didas. Finalmente, é um símbolo de D’us, e do 

Povo Judeu: ambos são eternos, e o Muro Oci-

dental é a eternidade de D’us e do Povo Judeu 

escrita em pedra.

Contrário à opinião pública, o Muro das Lamenta-

ções não é realmente uma parte do próprio Tem-

plo – é um segmento do muro de sustentação 

que corria ao longo do perímetro mais a oeste 

do Templo. Porém, como parte integral do com-

plexo do Templo, a santidade etérea do Templo 

permanece impregnada em suas pedras.

Centenas, se não milhares de bar e bat mitsvot 

são celebrados no Muro todos os anos. Pois o 

Muro – e o Monte do Templo – pertencem a to-

dos os judeus e a ninguém mais, e o júbilo de um 

é o júbilo de todos.

Eles destruíram o Templo. Tentaram destruir o 

Muro. Mas não conseguiram. Destruíram nosso 

país. Tentaram nos destruir. Mas não consegui-

ram. O Muro sobreviveu. Nós sobrevivemos. Fo-

mos banidos, exilados, assassinados, espoliados 

e massacrados. Em todos os países. Em todos os 

tempos. Mas continuamos a viver. 

O Muro foi escondido. Ignorado. Desacreditado. 

Ata cado. Enterrado. Por muitas civilizações, mui-

tas ve zes. Mas sobreviveu. Finalmente, chega-

mos em casa.

Não esquecemos o Muro. O Muro estava espe-

rando. E o Muro não nos esqueceu.

O COTEL
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capa

No ano 70 EC nós a perdemos. O exército roma-

no conquistou aquela que tinha sido a glória da 

nação judaica durante mil anos. Eles pilharam 

Jerusalém e mataram ou escravizaram todo judeu resi-

dente.

Sessenta e cinco anos depois, o Imperador Romano 

Adriano arrasou a cidade e das ruínas construiu a Aelia 

Capitolina. Os únicos judeus com permissão de entrar lá 

eram os escravos. 

Quando o Império Romano se reinventou como Império 

Bizantino Cristão, no Século Quarto, eles trouxeram de 

volta o nome da cidade, Jerusalém, mas não seus judeus. 

Estes, que ainda viviam em comunidades prósperas na 

Galileia e nas Colinas do Golan, só podiam visitá-la uma 

vez ao ano – em Tisha B’Av, o dia da destruição do Templo 

Sagrado e de Jerusalém. 

A conquista árabe, em 638, tirou a cidade dos Bizantinos. 

O Califa Omar, governador muçulmano, permitiu que os 

judeus voltassem. Muitos deles instalaram-se ao norte 

do Monte do Templo, que era a coroa de Jerusalém. O 

Imperador Romano Adriano tinha construído um templo 

para Júpiter nas ruínas do Templo Sagrado Judaico. Os 

bizantinos erigiram uma igreja ali. Agora, os muçulma-

nos nivelaram o local e construíram o Domo da Rocha e a 

Mesquita El Aksa.

Os Cruzados conquistaram Jerusalém em 1099, e mata-

JERUSALÉM: A ALMA DE ISRAEL

ram judeus e muçulmanos. O sangue chegava à altura 

dos joelhos por todas as ruas sagradas. Logo os cristãos 

permitiram que os tecelões judeus retornassem. 

Um século mais tarde, os muçulmanos derrotaram os 

Cruzados, e mais uma vez foi permitido aos judeus o livre 

acesso a Jerusalém. 

Os Mamluks egípcios (soldados-escravos) dominaram a 

cidade em 1250. Quando o famoso Rabi Moshê ben Na-

chman (o Ramban) chegou da Espanha, não encontrou lá 

judeus sufi cientes para compor um minyan. Ele restabe-

leceu a comunidade judaica em Jerusalém, e ela cresceu.

Em 1516, os turcos otomanos conquistaram a cidade. O 

sultão Suleiman, o Magnífi co, reconstruiu as muralhas 

de Jerusalém e encorajou os judeus exilados da Espanha 

(em 1492) a se estabelecerem ali. Menos de um século 

depois, porém, o regime turco tornou-se corrupto. Eles 

impuseram pesados impostos e muitas restrições aos ju-

deus de Jerusalém. Apesar disso, dirigidos pelo coração 

e pelas preces, eles continuaram a retornar a Jerusalém.

Por volta da metade do século dezenove, a cidade murada 

de Jerusalém estava tão apinhada de judeus, que alguns 

cogitaram mudar para fora das muralhas, mas sem a ma-

ciça proteção de pedra eles estariam à mercê de bandos 

de atacantes. Sir Moses Montefi ore deu o primeiro passo 

para resolver o problema, construindo uma proteção fora 

das muralhas, e vinte intrépidas famílias judaicas estabe-

leceram residência ali. Logo surgiram outros enclaves de 

judeus, e a nova cidade de Jerusalém se estendeu àquilo 

que seria conhecida como a “Cidade Velha”. 

MANDATO BRITÂNICO
Os britânicos derrotaram os turcos durante a Primeira 

Guerra Mundial, e, em 1917, o General Allenby marchou 

vitoriosamente até a Cidade Velha murada. Eles dividi-

ram-na em quatro partes: o Bairro Muçulmano (metade 

da área da Cidade Velha), o Bairro Cristão, o Bairro Judeu, 

e o Bairro Armênio. As designações eram espúrias; se-

gundo o censo dos mandatários britânicos, a maior parte 

dos moradores do “Bairro Muçulmano” era constituída 

por judeus.
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Por Sara Yoheved Rigler

Os britânicos mantiveram as restrições dos turcos sobre 

os judeus no Cotel, o local judaico mais sagrado perto do 

Monte do Templo. Somente uma rua estreita era acessí-

vel aos judeus, que não tinham permissão de levar bancos 

para se sentar. Não podiam colocar uma divisória, como 

as existentes nas sinagogas. Aqueles que ousassem tocar 

o shofar em Rosh Hashaná ou ao fi nal de Yom KIpur eram 

detidos e aprisionados.

Quando, em maio de 1948, os britânicos foram forçados 

pelas Nações Unidas a partir, a Cidade Velha de Jerusa-

lém, incluindo o Monte do Templo e o Cotel, caíram nas 

mãos do exército jordaniano (conhecido como Legião 

Árabe). Todos os moradores judeus foram exilados. Os 

homens foram levados à Jordânia como prisioneiros de 

guerra, e as mulheres, crianças e idosos foram forçados 

a passar pelo Portão de Tsion, enquanto seus lares há ge-

rações iam sendo derrubados e queimados atrás deles. 

Pela primeira vez em três milênios, a Cidade Velha estava 

isolada dos Judeus. A “cidade nova” de Jerusalém, divi-

dida entre Israel e Jordânia, tornou-se o local fervilhante 

de instituições governamentais, educacionais e culturais. 

Mas seu coração, a Cidade Velha, cercada por arame far-

pado, permaneceu fora de Israel.

Durante dezenove anos a verdadeira Jerusalém, a Cida-

de Velha – recolheu-se em  preces. A maior compositora 

de Israel da época, Naomi Shemer, compôs uma canção 

pungente, “Jerusalém de Ouro”, que se tornou um hino 

de anseio para os judeus seculares, assim como o do Sal-

mista “Se eu te esquecer, ó Jerusalém”, era para os ju-

deus religiosos.

A RECONQUISTA
Então, no 28º dia do mês hebraico de Iyar, no terceiro dia 

da Guerra dos Seis Dias, em 1967, enquanto o exército is-

raelense lutava contra o exército jordaniano em áreas ao 

longo da Terra de Ninguém, o comando israelense per-

cebeu que poderia ser possível reclamar a Cidade Velha. 

Nos arquivos do exército israelense foram detalhados 

planos militares para tomar cada colina e campo, mas 

não havia plano algum para tomar a Cidade Velha. Suas 

grossas muralhas e defesas, construídas para afastar in-

vasores, tinham-na tornado invencível em 1948, quando 

dezenas de lutadores judeus perderam a vida tentando 

penetrar seus bastiões. Mas agora, quando vitórias mila-

grosas estavam sendo conseguidas em todo fronte, seria 

possível – realmente possível – reclamar a Cidade Velha 

de Jerusalém?

O decreto foi emitido à 55ª Brigada das Tropas de Motta 

Gur para tomar a Cidade Velha. Paraquedistas entraram 

pelo Portão dos Leões. Para surpresa deles, além de um 

tiro ocasional, não houve resistência. As forças jordania-

nas tinham evacuado o local na noite anterior. As tropas 

israelenses, como um ímã, foram diretamente ao Monte 

do Templo. As palavras de Mutta Gur, ouvidas no rádio 

em abrigos contra bombas, iriam ecoar no decorrer da 

moderna história judaica como um grito de vitória de um 

povo conquistado-não-vitorioso. “Har Habayit b’yadenu, o 

Monte do Templo está em nossas mãos!”

Sento-me hoje, na Cidade Velha de Jerusalém, 48 anos 

após aquele dia histórico, e celebro Yom Yerushalaim, o 

Dia de Jerusalém.

Meu neto brinca nas ruínas dos Romanos. Meu marido 

reza na sinagoga do século treze fundada pelo Ramban. 

Caminho diariamente pelas ruas de pedra onde o Profeta 

proclamou: “Homens velhos e mulheres velhas habitarão 

novamente em Jerusalém… e as praças da cidade estarão 

repletas de meninos e meninas brincando em suas ruas.” 

E toda célula da minha alma celebra o presente dado por 

D’us, o retorno do povo judeu a Jerusalém – e o retorno de 

Jerusalém ao povo judeu.

Quando, em maio de 1948, os britânicos foram forçados pelas Nações Unidas 

a partir, a Cidade Velha de Jerusalém, incluindo o Monte do Templo e o Cotel, 

caíram nas mãos do exército jordaniano. Todos os moradores judeus foram exila-

dos. Os homens foram levados à Jordânia como prisioneiros de guerra, e as mu-

lheres, crianças e idosos foram forçados a passar pelo Portão de Tsion, enquanto 

seus lares há gerações iam sendo derrubados e queimados atrás deles.
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade 
www.felicidade.org.br

16 BC NEWS

Todas as sextas-feiras o Projeto realiza um grupo de re-

fl exão com os familiares das crianças/adolescentes que 

participaram da semana do Felicidade. O objetivo é pro-

mover um verdadeiro encontro fora da rotina familiar, 

onde todos possam se ver, se ouvir e trocar experiências 

com os demais participantes, em um clima divertido e 

alegre.

São momentos únicos, de depoimentos emocionantes 

que demonstram a diferença que o Projeto Felicidade faz 

na vida dessas famílias. 

O dia a dia delas é penoso por vários motivos; além do 

difícil enfrentamento da doença, que desorganiza todos 

os seus membros, há quase sempre problemas econômi-

cos e de relacionamento familiar. Muitas vezes é neces-

sário que o outro toque nossa alma para que possamos 

não apenas olhar, mas também enxergar o que ocorre ao 

nosso redor.

Adailton, pai de Adrielly, pessoa extremamente humilde 

e tímida, relatou que durante a semana se deu conta de 

que trabalha muito, pois além do emprego fi xo, faz bicos 

à noite. “Quando saio de casa meus fi lhos ainda estão dor-

mindo e quando volto, já estão dormindo. Não os conhe-

ço, nunca conversamos”. Adailton percebeu a importân-

cia de estarem juntos, e decidiu dedicar mais tempo para 

desfrutar a companhia dos fi lhos. 

Grupo de reflexão

“...entramos mudos e estamos falando, 

éramos surdos e agora escutamos, 

éramos cegos e estamos enxergando. 

Aprendemos muito nestes cinco dias.” 

Ronaldo, avô de Denner Lucca

Emocionada, Gisele, mãe de Raphael, contou que ele vi-

nha apresentando vários efeitos colaterais devido ao tra-

tamento contra o câncer. Desde que começou, ele não 

tem mais amigos, não conversa com ninguém, não se dei-

xa tocar e se nega a comer. No segundo dia, quando esta-

vam no sítio, começou a conversar com os adolescentes 

que faziam parte do grupo e quando viu, estava almoçan-

do com eles, o que se repetiu nos demais dias. 

Marcelo e sua esposa Meire, pais de Samuel, comenta-

ram que semanalmente passam em frente da sede do 

Projeto, e pensavam tratar-se de uma escolinha.

Em seguida, Ronaldo, avô de Denner, responde: “mas é 

uma escola, entramos mudos e estamos falando, éramos 

surdos e agora escutamos, éramos cegos e estamos en-

xergando. Aprendemos muito nestes cinco dias”.

Raphael, ao 
centro, com sua 
mãe e irmão

Denner Lucca com seu avô Ronaldo a quem presentou com uma linda 
pintura que enfeita a “galeria de artes” do Projeto Felicidade
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Projeto Inclusão Social 
na Serra

www.inclusaonaserra.org.br

Inclusão
 São Lourenço da Serra

Social 

O PODER DO ESTÍMULO
A programação planejada para o Grupo de Adul-

tos Especiais do Centro de Habilitação e Reabi-

litação Dra. Cibele Pereira Soares, da Secretaria 

de Promoção Social de S. Lourenço da Serra, no 

Sítio Felicidade, tem como objetivo ampliar as 

capacidades e os conhecimentos de cada parti-

cipante individualmente, uma vez que o défi cit 

cognitivo deles é bem diversifi cado.

Nos encontros que ocorreram até o momento, 

foram ministradas atividades artísticas coletivas, 

com emprego de materiais diversos, tais como 

folhas de árvores, tinta guache, carimbos, papéis 

e cartolinas, com o intuito de promover a intera-

ção entre o grupo e a percepção de habilidades 

pessoais. `O envolvimento de todos foi comple-

to, realizando as tarefas com alegria, interesse e 

concentração.

Para a maioria, os materiais oferecidos estavam 

sendo utilizados pela primeira vez em suas vidas. 

A qualidade, a beleza e a expressão dos traba-

lhos também foram surpreendentes.

Além das atividades em ofi cina de arteterapia, 

foram realizadas caminhadas, seguidas do tradi-

cional lanche e passeio pelo sítio no trenzinho.
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PENSAMENTO JUDAICO

Complicado e difícil de ler, o mapa mostra as ruas e 

avenidas para ajudá-lo a navegar. Oferece também 

uma metodologia, instruindo como desenvolver 

técnicas para sobreviver e prosperar nesse lugar estranho.

O mapa e as ferramentas ajudam-no a transcender a so-

lidão da ilha. Mas o desafio é grande: os instintos de so-

brevivência o controlarão, ou você permitirá que o mapa 

lhe indique uma vida com um propósito mais elevado, re-

conhecendo que todos os recursos materiais da ilha são 

uma ferramenta para atingir um destino melhor?

Sua alma contém a energia necessária para escalar as 

maiores altitudes. Porém, sua força está oculta num es-

tado de dissonância consciente enquanto a alma desce 

para a ilha de afastamento espiritual. Assim, surge a ne-

cessidade de seguir o mapa e utilizar os instrumentos que 

acendem a chama latente da alma.

Há, com efeito, uma distinção entre o mapa e as ferra-

mentas. O primeiro oferece uma visão do alto, lançando 

luz sobre as estradas escuras. As ferramentas, por outro 

lado, são moldadas pelos recursos naturais da ilha, e as-

sim transformam-na em energia espiritual.

Em outras palavras, é como a planta do arquiteto, que di-

reciona a estrutura inteira, mas a estrutura em si é feita de 

materiais concretos, completamente diferentes da plan-

ta, que é um pedaço de papel.

O MAPA

Porém, até o mapa não é facilmente acessível, especial-

mente numa ilha repleta de distrações e perigos. É ne-

cessário empenho para examiná-lo bem.

A situação se complica ainda mais: nessa ilha você encon-

tra outras almas perdidas. Muitas nem sequer reconhe-

cem a desolação e a falta de rumo. 

E então há as raras almas que jamais se deixam distrair 

pela ilha e suas seduções. Essas são as que têm a visão 

voltada para seus objetivos. São essas que você deseja 

encontrar em sua jornada – aquelas que o motivam a en-

xergar além das árvores; inspiram-no a transformar sua 

vida errante numa vida significativa, direcionada. 

Com o mapa na mão, iluminando as trilhas escuras, você 

começa a entender que foi enviado a essa ilha com uma 

missão: refinar seu ambiente e transformá-lo num farol 

de luz.

Somente por meio do trabalho duro de superar os desa-

fios e descobrindo a direção e ferramentas, você entende 

seu potencial completo e vai mais além. Transformar de-

solação em esperança, trevas em luz, gera um nível in-

teiramente novo de experiência e traz o cumprimento de 

todo o propósito da existência. 

Com o passar do tempo, sua confiança aumenta, seus mé-

todos são eficientes enquanto você continua a aprimorar 

seu ambiente. Até que um dia você chega ao seu destino, 

Você está encalhado numa ilha deserta chamada vida. Cansado, há 

tanto tempo na estrada, com ventos ameaçadores pelas costas, você 

não sabe onde encontrar refúgio. Apesar da desolação, você sente 

uma voz, mal perceptível, dentro de si. Mas não consegue entender 

sua mensagem. A luta para sobreviver a todo custo controla a sua vida. 

Você passa os dias procurando comida e abrigo; fugindo dos preda-

dores, vivendo um dia de cada vez, enquanto enfrenta o desconheci-

do. Quando você está a ponto de desistir, encontra um mapa antigo.
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e a ilha deixa de ser um lugar assustador. Em vez disso, 

torna-se um lar confortável, para você e os outros viverem 

em paz e harmonia, elevando todas as ilhas no universo.

Então temos aqui cinco compo-

nentes: você; a ilha escura onde 

você se encontra; o mapa ilumi-

nado; as ferramentas; o destino. 

A interação desses cinco ele-

mentos cria uma dinâmica cha-

mada vida e todas as suas reali-

zações.

A ilha desolada é nosso mundo 

físico. Você e eu – e toda alma 

na terra – somos um ser abando-

nado numa ilha escura, onde ini-

ciamos nossas vidas caminhando 

para lá e para cá sem rumo.

O mapa é a Torá – um transmis-

sor de luz e a planta Divina de 

toda a existência. As ferramentas 

e técnicas são as mitsvot, modalidades Divinas para mu-

dar o mundo em que vivemos. E o destino é a redenção – 

a transformação final do universo material num lar Divino.

Algumas almas são como “filhos”, cônscias de sua mis-

são e capazes de ler o mapa sem esforço e implementar 

suas ferramentas sem falhas. Outras são como “servas”, 

lutando para encontrar seu objetivo, esforçando-se para 

entender o mapa e, acima de 

tudo, lutando com as forças das 

trevas para revelar as “centelhas” 

ocultas dentro de toda a matéria. 

Porém, o “filho” também pode 

tornar-se um “servo”, quando se 

aplica e mergulha nas dimensões 

mais profundas ocultas dentro da 

interpretação oral do mapa. E ain-

da mais – por meio da humildade, 

o processo de tirar do caminho o 

seu ego, dedicando-se não ape-

nas à sabedoria da Torá, mas ao 

seu poder de trazer o estado mais 

elevado de inconsciência e atingir 

a suprema verdade.

Assim como a interação entre al-

mas de persuasões diferentes que ajudam umas às outras 

nessa difícil jornada, todas finalmente se juntam como 

uma no drama que se desenrola e leva ao destino final – 

nosso local de encontro com D’us.

Somente através do trabalho 

duro de superar os desafios en-

frentados, e descobrindo direção 

e ferramentas, você entende seu 

potencial completo e vai mais 

além. Transformar desolação em 

esperança, trevas em luz, gera 

um nível inteiramente novo de 

experiência e traz o cumprimento 

de todo o propósito da existência.
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O pretendente perfeito

20 BC NEWS

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

A Torá é um presente especial que nos é dado por Hashem. Devemos amá-la e 
prezá-la, dedicando nossa vida a aprendê-la.

E
stava na época de a fi lha de Rabi Eizl Charif se casar, e ele queria encon-

trar o marido certo para ela.

“Vou procurar em todas as grandes yeshivot para achar o melhor jovem 

para ela,” decidiu ele. “Sei como escolher o mais adequado”.

Rabi Eizil visitou as yeshivot mais famosas da Polônia. Todos os jovens foram 

cumprimentá-lo, empolgados por conhecer um dos maiores líderes daquela 

geração.

Rabi Eizl disse aos estudantes: “Agora farei uma pergunta muito difícil sobre a 

Guemará. Aquele que souber a resposta será considerado como perfeito para 

se casar com minha fi lha”.

“Casar com a fi lha de Rabi Eizl?”, murmuraram uns aos outros. “Que honra 

seria! ”

Um a um, os estudantes tentaram responder à pergunta, mas nenhum sabia a 

resposta correta. A questão era difícil demais para eles.

Rabi Eizl foi à outra yeshivá. “Aquele que conseguir responder essa pergunta 

sobre a Guemará terá uma chance de casar-se com minha fi lha”, repetiu ele. 

Mais uma vez, cada estudante tentou encontrar uma resposta, mas nenhum 

deles conseguiu. A questão era difícil demais para eles.

Rabi Eizl visitou uma terceira yeshivá, fez o mesmo discurso, e uma vez mais 

ninguém conseguiu formular a resposta certa. A pergunta era difícil demais 

para todos.

Rabi Eizl começou a caminhar até sua carruagem. De repente, um jovem cor-

reu até ele. “Rabi Eizl, Rabi Eizl, por favor, espere! Preciso falar com o senhor, 

que fez uma pergunta tão linda. Não posso resolver o problema, mas imploro 

que me diga a resposta. Preciso entender a Guemará. Eu não conseguiria dor-

mir sem saber a resposta. Por favor, não vá embora sem me contar”.

Rabi Eizl sorriu. “Vejo que você realmente tem amor pela Torá”, disse ele. “Não 

desistiu. Queria realmente saber a resposta. Você é o tipo de pessoa que deve 

casar-se com minha fi lha. Você um dia se tornará um grande talmid chacham e 

um líder do povo judeu”.
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Ajude o aluno da 
yeshiva a encontrar 
as respostas na Tora

Solução na página 28
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GASTRONOMIA PELO MUNDO Por Dorothea Piratininga

PREPARO

Leve uma frigideira grande ao fogo, aqueça três colheres de sopa de 

óleo, junte a carne e deixe dourar. Acrescente a cebola picada, as pas-

sas, o cominho, sal e pimenta. Mexa muito bem. Refogue em fogo 

lento por uns 15 minutos.

Retire do fogo e junte as azeitonas pretas.

Limpe bem o frango, corte-o em pedaços pequenos e, em uma pa-

nela, refogue-os com duas colheres de óleo bem quente por uns 25 

minutos. Acrescente a páprica e, se necessário, adicione 1/2 xícara de 

caldo de galinha.

Lave as espigas de milho, e com uma faca separe os grãos da espi-

ga, bata-os no liquidificador e coloque esse creme de milho em uma 

outra panela em fogo lento e acrescente aos poucos o leite de coco.

Deixe cozinhar em fogo médio de 2 a 4 minutos para que engrosse, 

mexendo sempre para não grudar no fundo.

Coloque em um refratário a carne moída e os pedaços de frango bem 

distribuídos. Despeje a massa de milho sobre a carne e o frango, co-

brindo completamente.

Alise bem a massa de milho com uma colher molhada.

Polvilhe com açúcar refinado e leve ao forno preaquecido a 160 ºC por 

cerca de 30 minutos. Aumente a temperatura para 180 ºC por mais 10 

minutos. Retire do forno e sirva.6 porções

RENDIMENTO

PASTEL DE
 CHOCLO

 w 5 colheres de sopa de óleo 

 w 8 espigas de milho 

 w 1 kg de carne moída 

 w 4 xícaras de cebola picada bem fininha 

 w 1 colher de chá de cominho 

 w 1 colher de chá de páprica 

 w 1 xícara de leite de coco

 w 1 xícara de azeitonas pretsa 

 w 50 g de uvas passas 

 w 1 1/2 kg de frango 

 w 1/2 xícara de caldo de galinha (se necessário) 

 w 2 1/2 colher de chá de açúcar (para polvilhar) 

 w Sal 

 w Pimenta

INGREDIENTES

Apesar do nome, 

não se trata 

de pastel, mas 

de uma torta 

deliciosa, que é 

um prato típico 

do Chile. Você e 

sua família vão 

adorar!
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projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

Para tornar-se voluntário ou indicar alguém que gos-
taria de ser visitado, entre em contato com Yael ou Va-
nessa 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: 
14/6 Anapola Chucid

19/6 Andrea Hitelman

23/6 Bela Krasilchik

24/6 Rubens Giersztajn

27/6 Jaqueline Neumann

28/6 Adriana Mitelman 

30/6 Mireille Barki

Visitados:
6/6 Isaac Liuchy

8/6 Inês Rabinowicz

11/6 Esther Sister

15/6 Bella Napchan

23/6 Dora Vaisberg

24/6 Cyvia Lasman

    Shalom Ubrachot!

Relembrando os primeiros 

dez anos do LEV, nem pos-

so acreditar que já passaram 

tão rápido. Lembro tantos 

rostos lindos, relações cria-

das e desenvolvidas, com-

partilhando pensamentos e palavras, lágrimas de 

tristeza e de alegria, risos, mãos dadas, momentos 

muito especiais.

 Um sentimento de energia renovada surge em 

mim, esperando ansiosamente por cada novo en-

contro com pessoas que D’us continuamente man-

da para nós: os visitados e também os voluntários.  

 Bênçãos a todos vocês, participantes do LEV, Va-

mos continuar a apreciar nosso crescimento jun-

tos, usando nosso  trabalho de amor para dar, re-

ceber e aprender mais sobre a natureza humana.

Com carinho,  
Yael Alpern – diretora

APERFEIÇOAMENTO PARA VOLUNTÁRIOS
Para que todos os voluntários tenham a chance de participar, o 

Projeto Lev passa a oferecer palestras em dois horários diferen-

tes. Em maio foram convidadas a voluntária e gerontóloga Beti-

na Coin (acima), trazendo dicas de atividades a serem comparti-

lhadas com os visitados, para tornar a visita mais estimulante; e 

a psicóloga e gerontóloga Margherita de Cassia Mizan (abaixo, 

segunda à esquerda), expondo o tema Memória Emocional. No 

próximo mês, ambas participarão, em horários invertidos.

NOVAS AMIZADES
A nova voluntária, Anapóla Steinic Chucid, na companhia de 

Yael, visitou Fajga Ring 

(sentada ao centro) a pe-

dido de sua filha Sarah 

Ring (à esquerda). Am-

bas novatas, voluntária 

e visitada, logo criaram 

uma empatia pela perso-

nalidade dócil que com-

partilham. Uma parceria 

perfeita!
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A PARASHÁ NA CABALÁ – JUNHO

BEHALOTECHÁ
“Mate-me por favor… para que eu não veja meu infortúnio.”

Moshe não deveria ter dito “para que eu não veja o infortúnio deles”?

A rebelião tinha sido orquestrada pelo “erev rav” (multidão misturada), “almas 

disfuncionais”, derivadas da alma de Abel. Como Moshe foi uma reencarnação 

de Abel, ele tinha uma forte vontade de redimir a multidão, e foi por isso que os 

tirou do Egito até mesmo quando D’us o advertiu ao contrário.

Como erev rav e Moshe eram da raiz da mesma alma, ele se via nelas. É por isso 

que ele disse “se esta é a maneira que você me trata,” e “para que eu não veja 

meu infortúnio”, mesmo quando se referia às almas deles.

10
junho

CÔRACH
Sempre há algum indivíduo que poderia fazer uma piada sobre as suas 

convicções. Mas quando você é sinceramente dedicado à sua fé, so-

mente atrairá para si respeito e admiração.

24
junho

3
junho

 NASSÔ
Por que não devemos olhar para os sacerdotes enquanto transmitem a bênção 

sacerdotal?

Os dez dedos do homem correspondem às dez Sefirot (atributos) celestiais 

com as quais D’us dirige este mundo. Quando o sacerdote levanta seus dez de-

dos durante a bênção, sua intenção é atrair um fluxo de influência Divina por in-

termédio das dez Sefirot/dedos. Como a Shechiná (presença de D’us) está so-

bre os dedos do sacerdote naquele momento, olhar para eles é desrespeitoso.

17
junho

SHELACH
É uma grande falha santificar uma concessão. Nenhum de nós pode fazer tudo 

corretamente o tempo todo, mas devemos resistir à tentação de anuviar o vín-

culo entre certo e errado, meramente para despertar nossa consciência. Preci-

samos lembrar aquilo que a Torá exige de nós, mesmo se atualmente estamos 

achando difícil concordar, para que pelo menos deixemos em aberto a possibi-

lidade de retorno.

24 BC NEWS
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KIDUSH LEVANÁ

A SANTIFICAÇÃO DA LUA

Quando se avista a Lua, no início do mês judaico, 

deve-se recitar uma oração. Agradecemos a D’us 

pela criação do mundo e dos astros. É recitada 

somente sobre a Lua, pois além de iluminar a noite, é o 

astro mais próximo de nós.

ORIGEM
D’us comandou Moshê a mitsvá de santifi car a lua nova e 

estabelecer um calendário lunar. Esta foi a primeira mits-

vá dada ao povo judeu como nação.

Moshê sentiu difi culdades em saber a hora exata do novi-

lúnio. Após o pôr do sol, D’us mostrou-lhe a lua crescente 

do novo mês, apontando as dimensões precisas de quan-

do a luz nova deveria ser consagrada.

Nas gerações seguintes, cada lua nova era anunciada 

por duas testemunhas que notifi cavam o Tribunal espe-

cial que haviam visto a lua nova. No quarto século da Era 

Comum, Hilel previu que os judeus não poderiam mais 

seguir esse processo. Então, junto com a Corte Rabínica, 

estabeleceram um calendário perpétuo que é seguido 

até hoje.

SIGNIFICADO 
Diferentemente do Sol, que ilumina de modo constante 

e uniforme, a Lua tem um período em que não é vista. 

Quando ressurge, tira-se proveito dela; então agradece-

mos a D’us, assim como o fazemos por todos os benefí-

cios mundanos.

A Bênção da Lua só pode ser feita à noite, após o surgi-

mento das estrelas. Mesmo que Arvit tenha sido rezada 

antes do prazo, deve-se aguardar o anoitecer, pois antes 

disso não desfrutamos do luar.

Essa bênção é recitada apenas uma vez por mês, decor-

ridas, no mínimo, 72 horas do novilúnio, quando a lumi-

nosidade já é bem evidente. Conforme a Cabalá, é me-

lhor recitá-la sete dias após o novilúnio. Em épocas do 

ano em que o céu está encoberto e raramente se avista a 

Lua, deve-se recitá-la na primeira possibilidade, (mesmo 

antes dos sete dias), contanto que tenham decorrido as 

72 horas. De preferência, deve-se recitá-la no término do 

Shabat, trajando ainda as roupas festivas.

O prazo limite para recitar essa bênção é a metade do 

mês hebraico.

Uma vez que no texto de Kidush Levaná roga-se a D’us 

que paire Seu temor sobre os inimigos, cumprimenta mo-

nos mutuamente com um Shalom Alechêm e afi rmamos: 

“Mas sobre vocês pairará a paz Divina.”

O Midrash relata outra explicação para desejar Shalom 

Aleichem: a Lua foi criada do mesmo tamanho que o Sol, 

mas reclamou para D’us: “Dois soberanos não podem 

ocupar o mesmo reino.” Ao que D’us respondeu: “Vá e 

dimi nua-se.” No futuro, a Lua “fará as pazes” com o Sol, e 

D’us devolverá todo seu esplendor inicial, conforme des-

crito no texto de Kidush Levaná: a Lua novamente te rá a 

mesma grandeza e brilho do Sol. 

Por isso deseja-se à Lua, “Shalom Alechêm”, cuja tradu-

ção literal é: “Que a paz esteja entre vós.”

Hoje em dia não é possível cumprir a mitsvá do tsitsit à 

noite, pois consta: “...e as vereis...” Porém, no futuro, 

quando a noite brilhar como o dia, cumpriremos essa 

mitsvá integralmente. Isso é simbolizado ao tocar-se as 

pontas do tsitsit no fi nal da prece.

O Kidush Levaná é recitado apenas por homens (ou me-

ninos que já sabem recitar as 

bênçãos). As mulheres são 

isentas por tratar-se de 

uma mitsvá positiva,  

com tempo determi-

nado para seu cum-

primento. O Rebe 

incentivou a prática 

dessa mitsvá, que 

deve ser realizada 

com alegria, com a in-

tenção de apressar a vin-

da de Mashiach. 
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Para homens e mulheres. Entrada franca

O REBE

h h

FARBRENGUEN 
NOITE DE INSPIRAÇÃO

No aniversário de falecimento de um tsadic, toda a luz que 
ele plantou neste mundo - seus ensinamentos, boas ações, e 
tudo no qual ele investiu sua vida e seu ser - tudo isso brilha 

fortemente, para que todos aqueles conectados a ele possam 
receber bênçãos de vida, felicidade e sabedoria.

h h

TERÇA-FEIRA À NOITE, 27 DE JUNHO ÀS 20H30
BEIT CHABAD CENTRAL | RUA DR. MELO ALVES, 580

Apresentação de vídeo

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

Solucao do 
labirinto
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NOSSAS ALEGRIAS
 w Parabéns pelo nascimento do filho de Chani e  

R. Yosef Yitzchok Raichik. Mazal tov também aos 

avós, R. Avraham e Sarah Steinmetz, e Elozor e 

Ita Raichik. E aos bisavós R. Shabsi e Yael Alpern 

e R. Mordechai Ze’ev e Ruth Averbuch

 wMazal tov pelo noivado de Bruno Zac, filho de 

Eliezer Zac e Isa Botkowski com Rachel, filha de 

Joseph e Gina Harari

 w Parabéns para Marcelo (Boruch) Dangot pelo seu 

Pidyon Haben

 w Nasceu Rivka Rachel 

Mazal, filha de Hana e 
R. Israel Piha e neto de R. 
Ezra Khafif e Chaia Batia, e 

Meir e Elisheva Piha

 w Parabéns pelo nascimento 

de Chaia Tova Mayan, filha de 

Lea e Yochanan Tawil e neta de R. Chaim e Essia 

Kuszer

 wMazal tov pelo noivado de Iacov, filho de Nathan 

e Daisy Maltz com Rena, filha de Harry e Charlotte 

Katz (de NY)

 w Nasceu Naomi Esther, filha de Renato e Suzana 

Herszenhaut

 w Parabéns a Marcelo e Mirella Zimberg pelo Bar 

Mitsva de seu filho Thor. Mazal tov também ao 

avô Abrão Zimberg

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

Shmuli Schildkraut 23 Sivan 17 jun

Mendi Elbaz 23 Sivan 17 jun

Itzi Alpern 23 Sivan 17 jun

George Zausner 24 Sivan 18 jun

Nachman Stulman 24 Sivan 18 jun

Dubi Nurkin 25 Sivan 19 jun

Mendy Eliezer 25 Sivan 19 jun

Mendy Tzfasman 25 Sivan 19 jun

Michel Gruenberg 27 Sivan 21 jun

Peter Breuer 29 Sivan 23 jun

Leo Kauffman 30 Sivan 24 jun

Ivo Illoz 3 Tamuz 27 jun

Sérgio Schnaider 3 Tamuz 27 jun

Mendi Savoia 3 Tamuz 27 jun

Marcelo Ankier 3 Tamuz 27 jun

Yoni Faizibaioff 3 Tamuz 27 jun

Ricardo Preter 4 Tamuz 28 jun

Michel Rosenthal 5 Tamuz 29 jun

Noriel Eliezer 5 Tamuz 29 jun

Noach Yaacov Dressler 5 Tamuz 29 jun

Sérgio Kruglenski 7 Sivan 1 jun

Avrumi Brand 11 Sivan 5 jun

Sérgio Vaie 11 Sivan 5 jun

Yossef Catach 12 Sivan 6 jun

Dor Leon Attar 12 Sivan 6 jun

Eli Fichmann 12 Sivan 6 jun

Alan Louis 13 Sivan 7 jun

Alex Feuerwerker 13 Sivan 7 jun

Zalman Zajac 14 Sivan 8 jun

Moishe Begun 16 Sivan 10 jun

Jackson Essoudry 18 Sivan 12 jun

Mendi Alpern 18 Sivan 12 jun

Allan Strauss 18 Sivan 12 jun

Michel Sternfeld 19 Sivan 13 jun

Doron Sadka 20 Sivan 14 jun

Dudu Nigri 22 Sivan 16 jun

Joe Horovitz 22 Sivan 16 jun

Julio Raicher 22 Sivan 16 jun

David Mesnik 23 Sivan 17 jun

Miki Alpern 23 Sivan 17 jun

Gershi Alpern 23 Sivan 17 jun

JUNHO

 wMazal tov pelo casamento de Eyal e Dina, filhos 

de Jorge e Careena Zygielman e Noriel e Marcia 

Eliezer

27 BC NEWS

Aproveitamos para convidar outros adultos 
que não fizeram Pidyon Haben quando 

nasceram, a realizá-lo a qualquer tempo. 
É uma cerimônia muito emocionante!
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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 (até 18 de junho)

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  (até 19 de junho)

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 17 de junho.

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 (até 22 de junho)

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 (até 20 de junho)
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O Rebe escreve sobre...
FÉ

… 

Recebi sua carta, em resposta à minha, na qual abordei o tema da fé simples, como é 

enfatizado nas festas de Pêssach e Shavuot. Em sua resposta você se refere àquilo que 

lhe parece uma contradição à beleza da “fé simples” pelo fato de que a complexidade 

e multiplicidade na natureza acrescenta e não diminui a beleza das coisas, e você se 

pergunta se o mesmo não pode ser verdadeiro sobre a fé.

O argumento seria válido, talvez, se estivéssemos falando sobre os aspectos “superfi -

ciais”, e não dos essenciais, das coisas. Na verdade, a analogia da natureza apenas con-

fi rma aquilo que lhe escrevi em minha carta anterior.

Não quis dizer que uma pessoa, especialmente um judeu, deveria contentar-se somen-

te com a fé, ou que nossa religião é uma questão simples. Como você sabe, a Torá con-

tém 613 preceitos diferentes, e cada um tem uma série de facetas. D’us espera que cada 

judeu refl ita sobre elas em sua vida diária segundo sua circunstância. Isso certamente 

forma uma variedade de experiências e práticas religiosas. Eu digo “no melhor da sua 

capacidade”, pois, como decretaram nossos Sábios, “um homem rico levando uma ofer-

ta a um homem pobre não cumpriu seu dever”, o que, é claro, aplica-se ao âmbito espiri-

tual e ao material. No entanto, essa conduta, em toda a sua complexidade, tem de estar 

baseada em (e permeada com) a mesma fé básica em D’us, uma fé simples e absoluta.

A analogia com a natureza é demonstrada pelo fato de que com toda a multiplicidade 

de vida vegetal e animal, seus componentes básicos são células isoladas, embora a cé-

lula em si mesma tenha uma profusão de componentes que a ciência de maneira algu-

ma conseguiu desvendar. É somente quando essas células elementares comportam-se 

adequadamente em sua função simples de crescimento, divisão e multiplicação, sem 

interferência de elementos estranhos, que o complexo organismo é sintonizado ade-

quadamente para realizar suas funções mais surpreendentes. 

Até no mundo inorgânico, a grande abundância de coisas tem sido reduzida a um pe-

queno número com cerca de uma centena de elementos básicos. O esforço da ciência 

é reduzir até o complexo de composição nuclear a um mínimo, para se aproximar mais 

dos segredos da natureza. Aqui, também, sua função básica é determinada pela simpli-

cidade, a pequena partícula, o átomo, o âmago das coisas.

Você escreve que embora acredite em D’us e Sua proximidade, está se esforçando para 

descobrir sua própria maneira de servir-Lhe. Esse é um caminho longo e sinuoso. É se-

melhante à pessoa pesquisando os segredos das funções do corpo físico, ou seja, como 

o alimento é convertido em sangue, tecido, energia, e sustém a vida.

E como o intelecto humano é limitado, essa ajuda Divina somente pode vir por meio do 

serviço a D’us. Aqui não há uma contradição ao princípio da liberdade de escolha pesso-

al, mas a abordagem correta e o método a ser adotado para encontrar a chave a solução 

é “Na’ase v’nishma” – faremos e então entenderemos –, onde “Na’ase”, a prática na vida 

diária, é o pré-requisito  para “Nishma”, alcançar o estudo e o entendimento.
… 

Trecho extraído de uma correspondência do Rebe

Sivan, 5715 (1955)
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Por Dini Druk

Hoje é impossível ficar desconectado das redes sociais: tenho ami-
gos no Facebook, grupos no WhatsApp... Como evitar lashon hará 
ou manter-se protegido?

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

Por Rabino Shamai Ende

MALEDICÊNCIAS

dade mesmo em alguém que aparenta não ter nenhum 

atributo positivo. Com isso, ele consegue despertar no 

outro o seu lado bom. Muitos mestres chassídicos usaram 

o poder do pensamento para atrair boas virtudes a seus 

discípulos. Dessa forma temos a possibilidade até de sal-

var uma alma no âmbito espiritual. 

Atualmente, que com um simples teclado virtual temos 

a possibilidade de externar um sentimento para centenas 

ou milhares de pessoas em um segundo, temos que to-

mar muito mais cuidado em jamais difamar alguém, e se 

esforçar ao máximo para enaltecer o próximo. 

Qual é o segredo para conseguir se abster de falar ou es-

crever algo mau sobre outra pessoa? Rabi Shneur Zalman, 

de abençoada memória, no seu livro 

Tanya, nos ensina que a maledicên-

cia se inicia no pensamento. Não so-

mente somos proibidos de falar mal 

de alguém, mas não podemos nem 

pensar mal do próximo.

O pensamento negativo é muito 

mais poderoso do que a fala. Quan-

do a pessoa olha para o outro com 

olho esquerdo, o caminho para che-

gar a falar ou escrever algo negati-

vo sobre ele é muito curto e quase 

inevitável. Para se livrar desse mal, 

é nosso dever sempre encontrar o seu lado bom.  

Segundo o Baal Shem Tov, o homem vê no outro um 

espelho de si mesmo. Quem sempre encontra no outro 

bondade, é porque ele próprio é uma boa pessoa. Caso 

ele só enxergue defeitos nos outros, é porque ele próprio 

possui falhas. Tendo consciência disso a pessoa tomará 

muito mais cuidado ao julgar o próximo.

O Rebe dizia que toda a tecnologia foi criada para ser usa-

da em prol da Torá e suas mitsvot. Vamos então empregar 

a multimídia para difundir valores positivos, para atrair so-

bre nós as bênçãos Divinas e preparar a humanidade para 

um mundo melhor. 

O Talmud nos ensina que a maledicência é chamada de 

uma “língua tripla” porque ela tem o poder de prejudicar 

três pessoas: aquela que fala, aquela que ouve e a tercei-

ra, sobre quem estão falando. Entendemos o poder des-

trutivo da fofoca sobre o locutor e seu interlocutor, pois 

ambos cometem uma falha grave, e com certeza atraem 

sobre si um espírito de impureza que pode prejudicá-los. 

No entanto, por que a vítima também é prejudicada, se 

esta não cometeu nenhum delito? Com certeza as pes-

soas que falam mal dela intencionam prejudicá-la, mas 

se ela não está vulnerável, D’us jamais deixaria que ela 

fosse atingida!

Cada um tem o seu lado negativo e o positivo, pois como 

disse o rei Salomão: “não há um jus-

to na terra que só faz o bem e não 

peca”. Quando alguém é alvo da 

maledicência, a fala negativa tem o 

poder de despertar seu lado nega-

tivo e colocá-lo em evidência, pois 

“a morte e a vida estão no poder da 

língua”. Assim, a vítima é prejudica-

da pelo seu próprio lado negativo, 

que se manifesta pela ação da fala 

de outrem.

Ao ter consciência dessa força nega-

ti va que a língua do ser humano pode 

ter, uma pessoa de princípios tem muita cautela ao criticar 

alguém, da mesma forma que se cuida para não roubar ou 

matar outrem ou causar-lhe qualquer dano físico. 

Nossos sábios nos ensinam que o comportamento posi-

tivo tem muito mais energia do que seu contrário. Dessa 

forma entendemos que se a maledicência tem o poder de 

lesar o próximo, com muito mais ímpeto temos o dom de 

revelar o lado positivo de outra pessoa, falando apenas 

bem dela. 

Maimônides, em suas leis de ética, afirma que um sábio 

é aquele que constantemente procura falar bem dos ou-

tros. O verdadeiro sábio consegue achar uma boa quali-

Rabi Shneur Zalman z”l, no 

seu livro Tanya, nos ensina 

que a maledicência se inicia 

no pensamento. Não somente 

somos proibidos de falar mal 

de alguém, mas não podemos 

nem pensar mal do próximo. O 

pensamento negativo é muito 

mais poderoso do que a fala
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