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Por iniciativa de Esther
Alpern z"l, iniciamos em
março de 1974 a publicação de uma revista mensal
que hoje chega ao número
400. Esther dedicou-se de
corpo e alma ao Chabad
News, cuidando do conteúdo e revisando os textos.
Ao lado, a primeira edição
do informativo, ainda um
folder de quatro páginas
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sempre a seu lado

A

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

UMA CASA DE TORÁ, ORAÇÃO
E ATOS DE BONDADE.
UMA INSTITUIÇÃO DO REBE.
QUE SEU MÉRITO NOS PROTEJA.
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BEIT CHABAD CENTRAL
UM LAR ONDE TODO JUDEU SE SENTE BEM RECEBIDO!
CABALAT SHABAT

AGRADECIMENTO PELO KIDUSH

TODAS AS SEXTAS-FEIRAS*

w Abrão Zimberg (Bar Mitsvá do neto, Thor Iampolsky

w Homens, mulheres e crianças estão convidados
a participar.

w Henrique e Stella Michaan (kidush de Shavuot)

w Todos são bem-vindos, independentemente de
afiliação, conhecimento ou nível de observância.

w R. Shamai Ende (Yahrzeit do pai, Elimelech ben Shamai)

w Anunciamos as páginas com frequência.

w Luiz Jampolsky (Ofruf por seu casamento com Fabiane

w Cantamos agradáveis melodias de Shabat.
w Bufê de kidush oferecido após os serviços.
w Visite-nos, você ficará surpreso ao ver o quanto
vai gostar!
* consulte os horários de cada semana no calendário ao
verso deste informativo

Zimberg)

w R. Yossi e Chani Alpern (noivado de Blumi e Chaim)
w Alexandre Abramowicz (agradecimento ao Beit Chabad)
Cohen)

w Chaim Ossowiecki (elevação da alma de seu pai, Shlomo
ben Chaim)
Envie um SMS para (11) 96889-8832
com a palavra “velas” e receba semanalmente o horário do acendimento em S.
Paulo. Este serviço é gratuito.
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mensagem do Rabino

A ALMA - vnabv
Gosto de analisar o valor numérico das palavras, e verifiquei que
“HaNeshamá” (a Alma) tem o valor de 400.
Esta é a edição de número 400 da BC News, e alma é a palavra que
melhor define nossa revista. Nela buscamos publicar artigos que tocam
na alma, simplesmente porque vêm da alma de seus autores. Também
geram reações que mostram a alma dos leitores, por meio de cartas e
telefonemas ao longo de todos estes anos. Uma dessas cartas que me
vem imediatamente à mente chegou há muitos anos de quatro rapazes
do Amapá, que queriam fazer o Seder de Pêssach, mas não encontraram
nenhuma Hagadá, então fizeram-no guiando-se pela BC News. Só por
essa cena e pela alegria que isso gerou no Alto, valeu aquela edição
toda. Por essa e muitas outras correspondências, alma combina bem
com a nossa revista.
Na maioria das cidades brasileiras em que a BC News chega, ela
é o único elo entre o leitor e a sua alma judaica. Muitas vezes, e especialmente no início, exigiu-se um esforço vindo da alma para se poder
publicá-la. Isso foi possível graças ao Bom D’us e à sua fundadora, Esther Alpern, z”l. Durante anos ela dedicou-se de corpo e alma à revista,
até os últimos dias de sua vida, preparando cada número com perfeição
singular. Ela passava madrugadas lendo, relendo e corrigindo cada artigo literalmente dez vezes.
Mas, apesar desta bela história, chegou a dolorosa hora da despedida de nossa BC News tão querida. Assim é a vida. Às vezes aparecem
fatores que mudam tudo, de repente.
Devido à situação triste em que se encontra nosso País – um povo
tão bom, com dirigentes que não o representam – nós, assim como
muitas firmas e instituições, tivemos de fazer cortes. Infelizmente a BC
News entrou na lista. Foi difícil tomar a decisão, mas era necessário.
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Esther Alpern z”l segura a edição número
4 da revista, em março de 1977, cuja capa
estampava a recém-nomeada Rua Chabad

Não menos difícil foi escrever
estas linhas, que adiei ao máximo. Mas
a revista tem de ir para a gráfica, para
chegar à sua casa sem atrasos, como
sempre chegou. Esta pontualidade é
uma das singularidades que manteremos até o fim. E por falar em singularidade, conseguimos manter mais uma:
não vendemos espaço para anúncios
nas páginas da revista.
Agradeço do fundo da alma a receptividade e calor dos leitores e recomendo que sigam o nosso site www.
beitchabad.org.br, que tem em média
6.000 visitas diárias! Esse sucesso se
deve ao trabalho ímpar de Daisy Maltz.
Quero agradecer também aos
principais colaboradores da revista,
porém frisando três nomes-chave:
Betina Hakim, Dorothea Piratininga e
Solange Carvalho Porto.
Que o Bom D’us esteja com todos com saúde e alegrias.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad do Brasil
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EDIÇÃO Nº400

Alguns colaboradores da revista ao longo dos anos.
A eles, nosso mais sincero agradecimento:
Ana Colicigno
Betina Hakim
Caio Borges
Cappuccino Escritório de Desenho
Carmen Aisen
Daisy Maltz
Dorothea Piratininga
Emilia Schreier
Geni Koschland
Gilberto Bande
Leandro Spett
Lila Wachsman
Lucia Raggazi
Marcelo de Souza Morise
Paulo Schmidt
Rabino Avraham Steinmetz
Rabino Isaac Michaan
Rabino Yossi Alpern
Raquel Dimant
Ricardo Gouveia
Rosana Dias da Silva
Sara Mindlin
Sarah Steinmetz
Silvia Waldsztejn
Solange Carvalho Porto
Tatiana Belinky

Emilia Schreier, trabalhando sentada diante do engradado cheio
de envelopes com a revista

Ivo Koschland, que não fez parte da equipe
“oficial” da revista, mas foi o primeiro responsável pela arte e design de nossas publicações. Um grande colaborador, organizado e
muito competente
6
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Ao lado, uma foto rara da equipe original da revista Chabad News. À direita,
Esther Alpern, que dirigiu a revista durante quase 30 anos. Tatiana Belinky
(no centro), traduzia o material do
inglês e até fazia o português rimar
quando o poema era em inglês. Emilia Schreier (à esquerda) fazia controle e expedição, além da revisão.
Todas agora estão juntas no mundo
melhor e com certeza atuando no
mesmo ramo.

A primitiva, porém eficiente máquina que imprimia os endereços
nos envelopes da revista, à base de
“chapinhas”
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EDIÇÃO Nº400

Na ocasião da publicação das edições nº
100 e nº 200 da revista Chabad News, o
Rebe, de abençoada memória, enviou
duas cartas ao Beit Chabad Central, parabenizando e abençoando o trabalho.
Foram atitudes inéditas, em se tratando
de publicações de entidades. Ao lado,
as duas cartas originais

TRECHOS DAS CARTAS
Publicar o número 100 da revista é uma boa
notícia, pois testemunha a influência dela sobre
o círculo de seus leitores. E temos a garantia de
que “palavras que saem do coração penetram no
coração” e produzem seu efeito, especialmente quando acompanhadas pelo ato e o exemplo
vivo das atividades do Beit Chabad

Foi aprazível receber a informação de que estão se preparando para publicar o número 200
da revista Chabad [News]. O êxito em publicá-la,
ininterruptamente, durante um período tão longo, demonstra a ascendência da revista sobre o
público leitor

8

E que seja a Vontade Divina que neles se
concretize o dito de nossos Sábios: “Quem
tem uma centena (cem zuz) quer duzentos”
e “D’us fará a vontade de Seus tementes,”
(assim sendo) que o Todo Poderoso atenda
os desejos de seus corações no número citado

É conhecida a explicação da vantagem do
número 200 no livro Or Hatorá di - versículo
Shir Hashirim VIII:12: “… e duzentos para os
que cuidam de seu fruto”

Que o Altíssimo, abençoado seja, lhes dê
sucesso para galgar de grau em grau no seu
trabalho sagrado, tanto na divulgação da revista como também nas demais atividades
do Beit Chabad
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Que vocês tenham êxito na
publicação e na divulgação da
revista, cujo teor é difundir o Judaísmo, a Torá e suas Mitsvot,
em geral, e espalhar as fontes
dos ensinamentos da Chassidut
para “fora”, em particular

Acima, carta enviada ao Beit Chabad em janeiro
de 1983 pelo número 100 da revista e, ao lado,
carta enviada em maio de 1991 pelo número 200
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CHABAD NO MUNDO

PRAHA, PRAGA, PRAGUE
Praga, capital da República Tcheca, é uma das mais belas capitais da Europa. Desde 1992, o
centro histórico da cidade está na lista do patrimônio mundial da UNESCO. Sua atmosfera melancólica, coberta de mistério e história, permanece praticamente intocada.
Os judeus estão intimamente ligados à Praga pelo seu legado judaico, que também inclui moradia e história do famoso escritor judeu, Franz Kafka. Para os chassidim Chabad há um forte
vínculo com a raiz do movimento, pois Rabi Shneur Zalman, o Alter Rebe, fundador do chassidismo Chabad e autor do Tanya, era descendente direto do Maharal de Praga

S

ituada às margens do Vltava, Praga surgiu a partir
da construção de um castelo na atual Hradcany e
da cidadela ao seu redor, no século IX. Sobrevivente de duas grandes guerras do século XX, ainda hoje, anos
após a queda do comunismo, celebra uma espécie de renascimento cultural que toma conta da cidade.

COMUNIDADE JUDAICA
A presença judaica na ex-Tchecoslováquia remonta a mais
de mil anos. Há registro da passagem de judeus que vive10

ram na Bohêmia e Morávia no século X, mas o nascimento
de comunidades foi estabelecido no século XI. Duzentos
anos depois, a vida judaica começou a florescer em todas
as regiões, como Praga, Brno e Mikulov. No século XVI Praga tornou-se o centro da vida judaica na Europa, com a liderança e influência de renomados rabinos, entre os quais
Rabi Yehuda Leow, o Maharal de Praga (1510-1609).
Ao irromper a Segunda Guerra Mundial havia 90 mil judeus
na Bohêmia e Morávia, dos quais cerca de 80 mil foram
mortos no Holocausto. A maioria pereceu no gueto de Te-
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Por Daisy Maltz

A chanukiyá do Beit Chabad de Praga está localizada em praça pública
para acendimento. Abaixo, o antigo cemitério judaico, local de repouso
do Maharal, visitado por milhares de pessoas

rezin ou foi deportada de Terezin para Aushwitz.
Sob o regime comunista, os judeus da República Tcheca
continuaram a sofrer perseguições. Houve um alívio e uma
tentativa de acertar os erros durante a curta Primavera de
Praga em 1968, mas após a invasão soviética, o regime comunista tcheco continuou sendo um dos mais opressores
na Europa Oriental, contra todas as práticas religiosas.
O regime comunista assistiu seu final em 1989, e a vida judaica ressurgiu, particularmente em Praga, onde hoje vivem cerca de 7 mil judeus. Há também uma crescente comunidade de expatriados e milhares de visitantes judeus
anualmente.

CHABAD EM PRAGA
Chabad começou suas atividades em Praga, em 1975, com
a ida e vinda de emissários de Londres e Nova York que
levavam em sua bagagem encorajamento e ânimo à comunidade judaica que habitava o país na época da cortina
de ferro.
Em 1996 o casal de shluchim Rabino Manis e Dini Barash
estabeleceu-se em Praga, fixando residência com a finalidade de promover inúmeras atividades na República TcheBC NEWS
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CHABAD NO MUNDO

Ao lado, o restaurante casher Shelanu Pizza, na
Rua Brehova, 8.
Abaixo, detalhe da mesa
e salão para refeições no
Shabat, preparada pelo
restaurante Grill, que fica
ao lado da sinagoga Chabad, na Rua Milosrdnych

ca, para que todos judeus, independentemente de seu
grau de religiosidade, pudessem retornar à sua verdadeira
origem e conhecer seu legado.
Rabino Manis cresceu no Brooklyn, Nova York, e Dini, em
Joanesburgo, África do Sul. Eles recebem milhares de
turistas de todas as partes do mundo anualmente, mas
principalmente no verão, quando contam com a ajuda de
bachurim, estudantes de yeshivot, para incrementar sua
programação. O casal Barash possui oito filhos, quatro meninas e quatro meninos, com idades entre 1-21 anos e que
desde cedo estão acostumados a conviver com a hospitalidade de seus pais, recebendo todos que os procuram.
Chabad possui uma linda sinagoga com minyan regular
nos dias de semana e Shabat, pré-escola, e desenvolve
inúmeras atividades como a celebração das festas judaicas,
colônia de férias, programas culturais e sociais para crianças, jovens e adultos, e estudos de Torá.
Além disso, convida jovens para passar Shabat na sinagoga, onde fica um de seus restaurantes, ou na residência
dos shluchim. Embora a comunidade judaica local seja relativamente pequena, há muitos expatriados que vivem em
Praga, inúmeros estudantes dos EUA e Israel – importante ressaltar que a República Theca mantém boas relações
com Israel.
A sinagoga fica no coração de Praga, no bairro judaico, lotado de turistas. Na República Tcheca foram também estabelecidos batei Chabad nas cidades de Brno, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzen e Teplice.
12
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Recentemente Chabad traduziu dois livros consagrados
em tcheco, aproximando o judaísmo dos judeus menos
afiliados: “Rumo a Uma Vida Significativa”, de Simon Jacobson, e “Inward”, por Rabi Dubov.
Atualmente, os turistas podem desfrutar de uma deliciosa refeição casher nos restaurantes do Beit Chabad:
“Shelanu”, chalavi, que está localizado em Brehova, 8
e “The Grill”, que fica ao lado do Beit Chabad, na U Milosdnych, 6. Encomendas ou/e reservas antecipadas
para refeições no Shabat podem ser acessadas pelo site:
www.chabadgrill.cz

Acima, R. Manis Barash em momentos da sinagoga. Abaixo, crianças
em atividade na escola do Chabad de Praga e, na rua, com cartazes
exibindo as mitsvot da campanha do Rebe

O MAHARAL
O Rabi Yehuda Loev, Maharal de Praga, é conhecido por
judeus do mundo inteiro hoje, mesmo após anos de sua
morte. Para eruditos do Talmud ele é autor de comentários
profundos. Para aqueles interessados em filosofia judaica
e ética, seus escritos ultrapassam qualquer tempo.
Ele conseguiu sintetizar seu vasto conhecimento e divulgar a veracidade da Torá de forma extremamente relevante para a sua geração. Seu sucesso foi tão completo que
até nossos dias seus escritos servem de inspiração para
muitos judeus, entre eles líderes que neles se basearam
para estabelecer os próprios parâmetros de ensino.
O Maharal era muito ativo no trabalho comunitário. Esforçou-se para que fosse desenvolvida a ética social. Foi um
educador com ampla visão e estabeleceu reformas educacionais que influenciaram muitas pessoas.
BC NEWS
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CHABAD NO MUNDO

Rabino Manis Barash na sinagoga
do Beit Chabad, Maharal Center e
celebrando o brit milá do filho de
um membro da comunidade

Uma figura fascinante, que superou a discórdia na comunidade, e liderou com vigor, sendo reconhecido por sua
grandeza: um judeu que recebeu a homenagem singular
do Imperador da Boêmia. Sua visão da Torá é uma expressão daquilo que há de melhor no caráter humano; um
homem do seu tempo e além do seu tempo – este foi o
Maharal.
Seu local de repouso encontra-se no Velho Cemitério judaico de Praga, no bairro judaico, construído em 1470, com
12 mil lápides, a cinco minutos a pé da Praça Central.
Lá estão reunidas seis das mais antigas sinagogas da Europa, como a Staronová, de 1270, além do cemitério.

Colocação de tefilin nas ruas de Praga

O GOLEM
Yossef, ou Golem, foi criado a partir dos quatro elementos (fogo, terra, água e ar) por intermédio do conhecimento cabalístico do Maharal, que obteve permissão
Divina para recorrer a forças espirituais especiais para
criar um ser sagrado, desprovido de alma, que obedecesse a todas as ordens de Rabi Loev. Era extremamente forte, criado com o objetivo de proteger os
judeus ameaçados de extermínio, salvando suas vidas.
Quando o povo judeu não sofria mais ameaças, sua
existência perdeu sentido, pois sua missão já fora cumprida. Quem visita Praga atualmente poderá entrar na
sinagoga do Maharal, local provável onde está enterrado o Golem (segundo certas opiniões, no sótão), mas
a presença de pessoas é vetada nesse recinto, porque,
conforme os relatos, quem tentar aproximar-se perde
a própria vida.

14
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UMA EXPERIÊNCIA TRANSMITIDA

C

erta vez um chassid procurou o terceiro Rebe,
o Tzemach Tzedek, e lhe fez uma pergunta: “O
que adianta estudar os ensinamentos chassídicos, que lidam com abstrações que nenhuma mente
mortal pode compreender totalmente? Afinal, quando
Mashiach vier, até aqueles que não estudam a chassidut conhecerão a D’us, como disse o Profeta Isaias:
‘Pois eles todos irão Me conhecer.’”
O Tzemach Tzedek respondeu: “Uma pessoa que escuta uma conversa do outro lado da parede não compreende tudo. Apenas entende o sentido geral. Mais
tarde, quando a conversa for repetida por inteiro, ele
entende tudo o que tinha ouvido anteriormente. A cada
momento ele pensa: ‘Ah! Agora entendo todas aquelas conexões e detalhes!’ Aqui, também”, continuou o
Tzemach Tzedek, “é verdade que alguém que estuda
a chassidut compreende apenas parte do assunto. Mas
quando Mashiach ensinar isso no futuro, aquela pessoa
conseguirá olhar para trás e dizer: ‘Ah…!’ E não apenas isso, mas alguém que ouvir aqueles ensinamentos
pela segunda vez os entenderá muito mais profundamente que alguém que os escuta pela primeira vez”.
Isso parece grego para você? Nesse caso, pense no
seguinte. Imagine que você decide tornar-se um impressor. Antes mesmo de colocar o pé numa gráfica
você começa a descobrir todos os fatos e informações
interessantes sobre impressão e tipografia. Torna-se
informado sobre papel e tinta. Lê avidamente um livro que descreve com detalhes como funciona uma
impressora a quatro cores, completa com diagramas.
Até que chega o dia em que você vai realmente ver uma
gráfica. Você convida um amigo para ir junto. O amigo
não sabe sequer uma fração daquilo que você sabe sobre impressão, mas é um bom sujeito, então ele vai.
Após alguns momentos pesquisando a máquina, você
aponta para alguma coisa. “Ah,” diz empolgado, “é
aqui que se coloca a tinta!” Um instante depois percebe uma fileira de botões. “Ah,” diz animado, “este é o
botão que se aperta para começar a impressão.” Caminha ao redor da máquina apontando para alavancas,
botões, e matrizes que reconhece da sua “impressora
manual a quatro cores”. E a cada vez, exclama: “Ah”,
como que dizendo “Aprendi sobre isso quando tudo
era teórico, mas agora entendo realmente.”
E quanto ao seu amigo? Provavelmente ele está entediado porque não entende nada sobre impressão.

Segundo Rabi Shneur Zalman de Liadi, fundador da
Chassidut Chabad, a Luz Divina que teremos na Era
Messiânica é o resultado da qualidade de nosso cumprimento dos mandamentos e estudo de Torá antes
da revelação de Mashiach.
Portanto, um tipo de cena semelhante àquela na gráfica se repetirá quando Mashiach vier. Durante este longo exílio, estudamos nosso manual – os aspectos revelados e ocultos da Torá. Aprendemos que toda vez
que cumprimos uma mitsvá fortalecemos nossa conexão com D’us, mas não entendemos bem por quê.
Lemos que D’us criou este mundo – e outros mundos –
mas não entendemos realmente como. Ouvimos sobre
o Templo Sagrado e nos perguntamos como será.
Quando Mashiach vier, e tudo for revelado para que
nossos olhos físicos possam contemplar, diremos:
“Ah, agora sei como minha conexão com D’us era fortalecida pelo cumprimento das mitsvot. Ah, agora vejo
como D’us criou o mundo, e vejo até os mundos espirituais que existem em planos não-físicos mencionados
pela Cabalá. Ah, reconheço todos esses acessórios do
Templo Sagrado sobre os quais aprendi tanto”.
O “Ah” será diretamente proporcional à quantidade
de esforço e estudo que fizermos agora, nesses últimos e poucos momentos antes de Mashiach!
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nossos projetos socioculturais

Projeto Felicidade
www.felicidade.org.br

Kit Festa: Um Bolão de Felicidade!
O Projeto Felicidade possui alguns departamentos com voluntários que se dedicam a ações pontuais. Bolo, presentes e mimos são levados pelo Kit Festa à
residência da criança em uma festa surpresa para o aniversariante que já participou de uma semana no Projeto. Desta vez Rafael comemorou mais um ano
de vida ao lado das voluntárias e, na saída, já perguntou quando elas voltam.
Os obstáculos e a luta pela vida são constantes, mas também há recompensas
e momentos de alegria que serão sempre lembrados.
O Projeto Felicidade
promove essas lembranças marcantes para todos.
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Inclusão
Projeto Inclusão Social
na Serra

Sã

Social

oL
oure
nço da Serra

www.inclusaonaserra.org.br

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
Junho encerrou o primeiro semestre letivo, e também as atividades desenvolvidas no Sítio Felicidade
e escolas de S. Lourenço da Serra. Vários momentos marcaram o período, entre eles a importância
de as crianças aprenderem sobre a rica biodiversidade da Mata Atlântica, presente no município. Na
Educação Infantil os alunos conheceram a fauna
por fotos, associando os nomes dos animais às
letras do alfabeto. Muitas surpresas e pequenos
desafios à garotada, mas o mais interessante foi
quando percebiam que os seus nomes e de alguns
animais começavam com a mesma letra - identificação para valorização e preservação das espécies.
Já os alunos mais velhos reconheciam animais
como visitantes de seus quintais e sítios, caso do
bugio, tatu e lontra. E a brincadeira ficou por conta
do Bingo dos Animais, um jogo que integra o conhecimento dos animais pela observação de fotos
e a escrita de seus nomes com letras móveis. Foi
uma vibração geral quando se completavam os nomes dos animais: BINGO!!!

O mês das
mães foi festejado
com
as crianças da
Creche. A visita ao Sítio foi
em companhia
delas. Momentos inesquecíveis e importantes
para
intensificar a
convivência
entre mães e
filhos. Muitas delas deram depoimentos valiosos
como: “Muito bom ter esse tempo pra brincar com
meu filho, pois trabalho, e ele fica a semana toda
aos cuidados de minha mãe”. Na hora do lanche,
um saboroso piquenique envolveu a todos e, para
finalizar, um passeio de trenzinho. Muitos agradecimentos e a vontade de voltar brevemente.
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projeto lev
Reviver o passado, preservar o presente, assegurar o futuro

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

E AS VISITAS NÃO PARAM
O senhor Isaac Liuchy, entre as duas filhas, recebe
em sua residência a visita de Yael e do voluntário
Rubens Giersztajn (à direita)

Shalom Ubrachot!
Algumas pessoas talvez sentirão tristeza ou falta desta publicação. Dizer adeus é algo muito
difícil, mas às vezes, necessário.
Como coordenadora do Projeto Lev devo dizer que na verdade jamais diremos
adeus. Continuaremos, se D’us quiser, expandindo e
nos esforçando com nossos corações e braços sempre
abertos. Nossos contatos serão fortalecidos com seu
envolvimento pessoal em nosso trabalho de amor. Vivenciamos momentos descontraídos, comemorações
e palestras interessantes, que promovem nosso crescimento emocional e espiritual.

As voluntárias Marli Wolk e Tony Levy visitam a senhora Hana Jurica, de 92 anos, com disposição de 30.

Convido-o a aproximar-se, tornar-se um membro de
nosso projeto, seja como voluntário ou como visitado.
Ligue ainda hoje para nós, e poderemos agendar um
encontro para que você conheça as múltiplas possibilidades que oferecemos.
Até o nosso encontro, desejo-lhe plena saúde e alegrias, hoje e sempre.
Com carinho,
Yael Alpern – diretora

Para tornar-se voluntário ou indicar alguém que gostaria
de ser visitado, entre em contato com Yael pelos tel: 30813081 / 3087-0326, das 8 às 13h

18

ANIVERSARIANTES DE JULHO
Voluntários:
5/7 Mariane Zuquim
9/7 Márcia Calderon
10/7 Diana Liberman
18/7 Yael Alpern
27/7 Claudette Karaguella
30/7 Desirée Suslick

Visitados:
1/7
Hana Jurica
6/7 Isaac Guinsberg
16/7 David Chusid
19/7 Dagobert Hauser
27/7 Clara Gurfinkel
Rosenthal
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GASTRONOMIA PELO MUNDO

Por Dorothea Piratininga

Esta sopa marroquina vai aquecer suas noites
de inverno e é ideal para ser preparada entre
1 e 10 de Av, quando não consumimos carne

harira
INGREDIENTES

PREPARO

w 2 colheres de sopa de óleo

Em uma panela grande, aqueça o óleo e refogue a
cebola até ficar macia. Junte o tomate, o grão-debico, a salsinha, as folhas de hortelã, a páprica, o
gengibre e o molho de pimenta.

w 1 cebola picada
w 1 kg de tomate picado, sem pele e sem sementes
w 250 gramas de grão-de-bico cozido
w 1 maço de salsinha fresca verificada e picada
w 20 folhas de hortelã verificadas e picadas
w 1 colher de chá de páprica
w 1 colher de chá de gengibre em pó
w 1/2 colher de chá de molho de pimenta
w 1 litro de água

Adicione a água e cozinhe em fogo médio por 30
minutos.
Retire algumas colheradas do caldo e misture
com a maisena e farinha de trigo, mexendo bem.
Volte à panela e misture. Deixe ferver e cozinhe
em fogo baixo.

w Sal e pimenta a gosto
w 1 colher de sopa de farinha de trigo

RENDIMENTO

w 1 colher de chá de amido de milho

6 porções
BC NEWS
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TSIVOT HASHEM

PÓS SHAVUOT
Cerca de duzentas
pessoas participaram no domingo, 4
de junho, da programação mensal do
Tsivot Hashem no
sítio de S. Lourenço da Serra.
O dia colaborou com sol intenso e todos puderam usufruir
das atrações: passeio de charrete e trenzinho, trilha de bicicleta, pedalinhos, sala de jogos e quadra poliesportiva,
além de sorteio de prêmios para as crianças. As participantes do Chá da Tarde vieram prestigiar, trazidas pela van
do Projeto Felicidade. O artesanato em pintura e madeira
atraiu muitos “artistas” que curtiram momentos de arte e
lazer. No cardápio, churrasco de tilápia e salmão, milho e
batata doce também na brasa, saladas, sopas, frutas, bolos
e sorvetes.

20
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avot ubanim

UM TEMPO DE QUALIDADE
Pais sentam-se com seus filhos todos os domingos das
18h às 19h para participar do Projeto “Avot Ubanim”, no
salão do Colel. É um tempo de qualidade em que pais e
filhos (meninos entre 4 e 12 anos) compartilham juntos o
estudo de algum assunto de Torá. Brindes e guloseimas
são distribuídos durante o programa, que termina com
sorteio de presentes, criando uma expectativa positiva em
todos os participantes.
Há também o projeto anual do Avot Ubanim que dá prêmios, sem sorteio. As crianças recebem uma cartela, que é
carimbada a cada participação. Os primeiros 8 carimbos dão direito a um sorvete
na pizzaria Berô, 16 carimbos valem um
relógio, com 24 presenças a criança ganha
um carimbo com seu nome, e com 32, o
prêmio é uma bicicleta ou patinete. Participem do Projeto Avot Ubanim, onde a maior
recompensa é estar em ótima companhia!

BC NEWS

BCNews_64_julho.indd 21

21

6/22/17 10:22 AM

Em homenagem ao nº400 da revista, publicamos páginas da seção infantil da edição de Av 5754, Jul/Ago 1994 , nº 32. Desde as primeiras
edições, a revista conta com um suplemento infantil, com a preocupação em ensinar por meio de atividades e brincadeiras
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A PARASHÁ NA CABALÁ – JULHO
1
julho

CHUCAT

O ritual da Vaca Vermelha era peculiar porque a
pessoa pura que o preparava era considerada impura, ao passo que o sujeito sobre o qual o ritual
era realizado tornou-se puro e saiu de seu estado
de impureza. Por que era esse o caso?
A Vaca Vermelha provocava uma revelação da Keter (coroa), o ponto mais alto da árvore Sefirótica.
Isso redimia os espiritualmente impuros, e portanto contra-produtivo – para aquele que era saudá-

BALAC
Você às vezes poderia pensar que suas realizações
são pequenas, mas você não está realmente na
posição de avaliar plenamente suas conquistas e

15
julho

8
julho
quais frutos poderiam brotar das pequenas sementes que você planta.

PINECHAS

Quando você decide fazer uma coisa boa, o Altíssimo imediatamente lhe abre canais adicionais, se

MATOT/MASSÊ
A concentração e a preocupação com problemas
nacionais e internacionais fornece uma justificativa
conveniente para desviar a atenção vital, necessá-

29
julho

necessário, para que você faça ainda melhor do
que o esperado.

22
julho
ria do ser; do auto-exame e da reavaliação de sua
vida pessoal – exatamente aquelas áreas em que
resoluções pessoais podem ser eficazes.

DEVARIM
Quantas possíveis interpretações da Torá existem?
Quando você tem uma ideia realmente original,
um novo pensamento sobre a Torá, está enraizado
em sua alma. O motivo pelo qual só você pensou
nisso e ninguém mais, é porque sua alma é única.
Mas o quanto sua alma é realmente única? A Cabalá ensina que há somente 600 mil almas judaicas,

24

vel e puro. Era como um remédio muito forte que
cura uma pessoa doente, mas poderia prejudicar
alguém saudável.
O estudo da Cabalá contém dentro de si uma revelação do Keter. No passado, quando as pessoas
eram espiritualmente mais saudáveis, a Cabalá não
era estudada, pois poderia ter sido prejudicial. Mas
agora que estamos “doentes”, suas águas são rejuvenescedoras e trazem vida.

das quais somos todos derivados. Portanto, em essência, há apenas 600 mil possíveis interpretações
de qualquer ideia da Torá. E como a alma de Moshe
continha, em microcosmo, todas aquelas 600 mil,
dizemos que “toda ideia futura já foi dada a Moshe
no Sinai” (Talmud Babilônia, Meguilá 19 b) – se não
conscientemente, pelo menos em sua alma.
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CADISH YATOM
A PRECE DOS ENLUTADOS
“Que o seu grande nome seja abençoado para
sempre e sempre e sempre”, foi com esse núcleo que surgiu o Cadish , essas primeiras palavras adaptadas de um verso do livro de Ezequiel.
Textos complementares foram adicionados em torno
dessa resposta congregacional até atingir a forma que conhecemos.
O Cadish promove um Kidush Hashem, santificação do
Nome Divino, sem precedentes, é parte integrante no
processo de luto e cura, ajudando a elevar a alma do falecido em sua jornada após a vida, quando este não pode
mais enaltecer o Nome Divino.
Seu texto é uma mistura de hebraico e aramaico – idioma
comum falado na época – portanto mescla o santo com o
mundano para que as pessoas possam compreender seu
significado. Ao ouvi-lo, permanecemos em silêncio, respondendo “amén”, e só então retomamos o trecho onde
estávamos em nossas orações.
As crianças possuem recursos adequados para alçar seus
pais a lugares mais elevados que eles próprios seriam
incapazes de se transportar. Um pai não pode garantir a
uma criança um lugar no mundo que virá. Um filho, no
entanto, pode trazer a alma de seus pais para seu lugar

Túmulo do Rebe em NY
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de descanso apropriado depois que eles deixaram este
mundo. À medida que a alma dos pais deixa este mundo,
tudo sobre essa alma é levado em conta. O que é mais importante, no entanto, é o que essa alma deixou para trás.
Quando um filho desse pai está fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para trazer mais luz e santidade para
este mundo, a alma pode escalar alturas muito elevadas,
apesar de qualquer contrapeso que possa estar segurando-o. O Cadish é uma dessas maneiras de desenhar essa
luz e torná-la brilhante. Outras formas é doar tsedacá, estudar Torá e praticar atos de bondade em honra a eles.
Não havendo um filho que possa recitar o Cadish por seu
pai, outro homem que tenha ambos pais falecidos, poderá fazê-lo. Afinal, estamos todos conectados. Na verdade,
o cabalista Arizal ensinou: somos todos apenas uma alma
em muitos corpos diferentes.
As várias partes da oração são como os degraus de uma
escada subindo - assim como a escada que Yaacov viu em
seus sonhos. O Cadish, disse o Arizal, é colocado estrategicamente antes da subida para o próximo degrau para
nos dar o poder de subir. Uma vez que percorremos todo
o caminho (na “ Amidá”), precisamos do Cadish novamente à medida que descemos, de volta - para permanecermos conectados a esses reinos mais altos, mesmo
vivendo em nosso mundo terrestre.
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RABINO SHABSI ALPERN ONLINE
Semanalmente são postados 3 vídeos abordando os temas:
Conceitos da Vida
TODOS OS DOMINGOS
Uma luz que poderá revolucionar a sua vida.

Parashá (Porção) Semanal

Histórias com o Rebe

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

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

Assista através do nosso canal do YouTube (youtube.com/beitchabadcentral) ou
Facebook (www.facebook.com/beitchabadcentral)

www.beitchabad.org.br
Sempre a seu lado... onde você estiver!

Vai viajar?
Acesse o site do Beit Chabad do local de
sua estadia e não fique sozinho.
Quer celebrar?
Conheça o significado de cada festa
judaica, a data de seu aniversário no
calendário hebraico, a incrível experiência
do Shabat.
Você tem dúvidas?
Para onde vai a sua alma após a vida?
Por que o brit milá é realizado no oitavo
dia do nascimento? Por que coisas ruins
acontecem a pessoas boas?
Entre, explore e descubra!
26
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NOSSAS ALEGRIAS
w Noivou Blumi, filha do Rabino Yossi e Chani
Alpern com Chaim, filho do Rabino Yoske e Tova
Mayzlesh, do México. Parabéns também aos
avós, R. Shabsi e Yael Alpern e R. Yechiel e Lea
Naparstek

w Parabéns pelo Bat Mitsvá de Taly Beila, filha de
Sidney e Liza Wajsbrot

w Mazal tov pelo noivado de Feige, filha do R.
Shamai e Hanna Ende com Mendi, filho de Moshe
e Flavia Kulski

w Parabéns pelo noivado de Avi, filho de R. Dani e
Daniela Eskinazi com Breindy, filha de Pinchas
e Dinie Gniwisch. Mazal tov também aos avós,
Jacques Eskinazi e Regina Goldsztajn

JULHO
Yossi Brand
Marcelo Roitburd
Michel Liberman
Marcelo Copeliovitch
David Botrashvili
Avi Kuszer
Marcos Klein
Levi Yitschak Benzecry
Carlos Dzik
Luiz Kotek
Chaim Ossowiecki
Jairo Lichewitz
Jairo Wajs
Milton Abramovich
Daniel Azulay
Jonas Grinspun
Reuven Abergel
Yaacov Guertzenstein
Isaac Jose Nigri
Mendi Koncepolski
Luiz Gornstein
Marcel Sawaya
Celso Fischer
Celso Kressler
Maurício Schaffer

7 Tamuz
7 Tamuz
7 Tamuz
8 Tamuz
9 Tamuz
10 Tamuz
11 Tamuz
12 Tamuz
13 Tamuz
14 Tamuz
14 Tamuz
16 Tamuz
16 Tamuz
17 Tamuz
17 Tamuz
17 Tamuz
19 Tamuz
19 Tamuz
19 Tamuz
20 Tamuz
22 Tamuz
22 Tamuz
22 Tamuz
22 Tamuz
23 Tamuz

1 jul
1 jul
1 jul
2 jul
3 jul
4 jul
5 jul
6 jul
7 jul
8 jul
8 jul
10 jul
10 jul
11 jul
11 jul
11 jul
13 jul
13 jul
13 jul
14 jul
16 jul
16 jul
16 jul
16 jul
17 jul

w Parabéns pelo Brit Milá de
Menachem Mendel, filho de Chani
e R. Yosef Yitzchok Raichik. Mazal
tov também aos avós, R. Avraham
e Sarah Steinmetz, e R. Elozor e Ita
Raichik. E aos bisavós R. Shabsi e Yael
Alpern e R. Mordechai Ze’ev e Ruth Averbuch

w Casaram-se Shmuli e Daniela, filhos de R. Victor
David e Selma Moritz e Nelson e Raquel Zveibil.
Mazal Tov!

Solucoes da pagina 23
1-V
2-E
3-S
4-H
5-N

6-T
7-I
8-B
9-A

Ricardo Susyn
Marcelo Rubinstein
Alexander Friedman
Shaya Begun
Ricardo Czerwinski
Ariel Fridman
Flávio Simeliovich
Shimon Brand
Roberto Leon
Leo Scemes Altman
Ariel Grunkraut
Levi Tamezgui
Cheila Sitton
Ariel Rosenthal
Daniel Sendyk
Rafael Frenkel
Ariel Lask
Sharon Wajchenberg
Tishbi Michaan
Marcelo Apsan
Joe Faintuch
Mordechai Guertzenstein
Ari Eskinazi
Sara Kalik Dressler
Daniel Zauder

TISH’A-BEAV
O que é, o que é...:
O Templo Sagrado
de Jerusalém

23 Tamuz
24 Tamuz
24 Tamuz
24 Tamuz
25 Tamuz
26 Tamuz
26 Tamuz
26 Tamuz
27 Tamuz
27 Tamuz
28 Tamuz
28 Tamuz
28 Tamuz
1 Av
1 Av
2 Av
2 Av
2 Av
3 Av
4 Av
5 Av
5 Av
6 Av
7 Av
8 Av

17 jul
18 jul
18 jul
18 jul
19 jul
20 jul
20 jul
20 jul
21 jul
21 jul
22 jul
22 jul
22 jul
24 jul
24 jul
25 jul
25 jul
25 jul
26 jul
27 jul
28 jul
28 jul
29 jul
30 jul
31 jul
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ESCOLHA O TEMA DE SEU INTERESSE:
Chassidut
Crianças / Jovens
Farbrenguen
Histórias
Leis Judaicas

Identidade Judaica
Mística e Cabalá
Moral e Ética
Porção Semanal
Talmud

AULAS diárias – de 2ª a 5ª feira

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

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

APÓS O CAFÉ DA MANHÃ:

Antes das orações da tarde
Dovber Nurkin - Código de leis *
Yakov Nurkin - Leis das obras de Maimônides *

APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:

PARA MULHERES

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

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:

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

Yakov Nurkin - Leis das obras de Maimônides *
Daniel Eskinazi - A mística do alfabeto hebraico
Yakov Nurkin - Sichot do Rebe e Explicações da
Tefilá

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

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

corrente de salmos
A cada mês, dezenas de mulheres juntam-se
virtualmente para a Corrente de Salmos. A Corrente acontece uma vez ao mês, no Shabat que
antecede Rosh Chôdesh, o primeiro dia do mês judaico. As
próximas leituras acontecerão no Shabat 22 de julho.
Para participar envie um e-mail para: sarah@chabad.org.br

CURSO PREPARATÓRIO de CASAMENTO
para noivos e noivas

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

Informações com R. Yossi Alpern: chabad@chabad.org.br

TERÇA-FEIRA
avot ubanim
Venha estudar com seu filho aos domingos!
das 18h às 19h
28

8:30

Yossi Alpern - Histórias do Talmud **

9:20 Daniel Eskinazi - A mística do alfabeto hebraico **
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10:10 Avraham Steinmetz - Conceitos na parashá
da semana **
11:15 Dovber Nurkin - Salmos **
12:00 Sheila Barzilai - Discursos esotéricos
em alto nível **

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 *

12:30 Avraham Steinmetz - Lunch & Learn – Faria Lima
APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:

Shabsi Alpern - Prédica

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 *

SHABAT
8:45 Daniel Eskinazi - Ensinamentos do Rebe
(principiantes) *
ENTRE AS ORAÇÕES DA MANHÃ:
Shabsi Alpern - Prédica
APÓS AS ORAÇÕES DA MANHÃ:

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:

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 **

Dovber Nurkin - Prédica
Yossi Alpern - Ein Yaacov

* Exclusivamente para homens
** Exclusivamente para mulheres

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

QUINTA-FEIRA
17:00 David Lancry - Aula individual de Bar Mitsvá *
APÓS AS ORAÇÕES DA TARDE:
Yossi Alpern - Prédica
APÓS AS ORAÇÕES DA NOITE:
Daniel Eskinazi - Ensinamentos do Rebe (moças) **

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
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vínculo diário

CAMPANHA DE TEFILIN:

50 ANOS DE CONEXÃO
“E as atarás como sinal na tua mão
e serão por filactérios entre os teus
olhos…”
Devarim 6-8

V

ocê possui um cérebro. Ele está em um mundo.
Seu coração está em outro. E suas mãos frequentemente estão envolvidas em algo completamente
estranho a ambos. Três máquinas diversas.
Então você coloca os tefilin. Primeira coisa do dia, você conecta a sua cabeça, o seu coração e sua mão com essas
tiras de couro – tudo para funcionar com uma só intenção:
um serviço dedicado ao Todo-Poderoso. E então, quando
você sai ao encontro do mundo, todas as suas ações encontram harmonia em um único propósito coordenado...
Tefilin é um par de caixas de couro preto contendo pergaminhos em hebraico. Um conjunto inclui dois tefilins: um
para a cabeça e outro para o braço. Cada um consiste em
três componentes principais: os pergaminhos, a caixa e a
correia (as tiras de couro pretas). Os pergaminhos são inseridos em caixas de
couro que foram pintadas de preto.

30

Uma caixa é amarrada em sua cabeça, e a outra em seu
braço ao lado de seu coração. A mitsvá de tefilin é realizada
por homens judeus, a partir dos 13 anos, todos os dias, exceto Shabat e festas judaicas, uma vez por dia e preferencialmente durante todas as orações de Shacharit. Se isso
não for possível, pelo menos deve-se recitar o Shemá com
os tefilin.
D’us ordenou que o tefilin contenha quatro passagens bíblicas que mencionam Sua Unidade e o Êxodo do Egito, a
fim de que lembrássemos dos milagres e maravilhas que
Ele realizou para nós, demonstrando que Ele tem poder e
domínio sobre todos.
Ele nos ordenou também que colocássemos o tefilin no
braço adjacente ao coração, e na cabeça, sobre o cérebro,
para que submetamos nossa alma consciente (que está no
cérebro), bem como os desejos e pensamentos de nosso
coração a Ele.
Assim, o tefilin serve como um trampolim para servir a D’us
em um estado de inspiração e para estudar a Torá, Sua sabedoria.
Existem muitas leis e requisitos relativos à confecção de
tefilin, e são necessários muitos anos de treinamento para
qualificar escribas e artesãos que os fazem.
O tefilin da cabeça possui quatro compartimentos para
cada um dos pergaminhos, e tem uma letra Shin grande
pintada na caixa de couro, em cada lado. As tiras de couro
ficam acomodadas dentro da caixa. O nó na tira da cabeça
tem a forma da letra hebraica “dalet”, o nó do tefilin do
braço tem a forma da letra hebraica “iud”. Juntas, as letras
formam um dos nomes de D’us, que não costuma ser pronunciado.
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A CABALÁ DOS TEFILIN
De acordo com a Cabalá, o mundo é projetado para existir
por meio de uma luz infinita formada por dez sefirot em
plena harmonia. Mas, no momento da Criação, apenas sete
delas desceram durante os sete dias e geraram o nosso
mundo. As três primeiras, da mente, permaneceram nos
mundos superiores, meio fora da foto.
É por isso que, até hoje, os corpos das pessoas geralmente
não estão sincronizados com suas mentes. Nem seus corações ou suas ações. Na verdade, nada está, tudo se volta
para o primeiro Big Bang de luz.
Tefilin diz respeito à cura dessa fenda. Você faz sua parte,
vinculando sua mente e coração por intermédio do tefilin,
e o efeito reverbera em todo o cosmos. O céu se liga à Terra, espiritual ao físico, Criador à criação. Tudo começa a entrar em harmonia com a sua essência e propósito interior.

A CAMPANHA DO REBE:
O RENASCIMENTO DA MITSVÁ
Em junho de 1967, a nação judaica estava novamente ameaçada. Os estados árabes vizinhos, liderados pelo Egito e
com apoio soviético, aumentaram o cerco com um plano
terrível, ameaçando aniquilar completamente o estado de
Israel. Afinal eram três nações árabes fortemente armadas

e em número superior querendo invadir suas fronteiras. O
governo israelense temeu outro holocausto no horizonte.
Um líder judeu levantou-se com confiança e força. Menachem M. Schneerson, o Rebe, e pediu publicamente que a
sua mensagem fosse transmitida a Israel: D’us faria grandes milagres para o Seu povo e os protegeria. Pelo mérito
da colocação dos tefilin por todos os judeus a partir dos 13
anos, o inimigo de Israel seria amedrontado, perdendo a
batalha. É preciso entender que a mitsvá de tefilin naquela
época era de baixíssima adesão. Os rituais haviam saído de
moda com o clima de conformidade que permeava a era da
Guerra Fria. Mas agora começava uma campanha urgente
para que os judeus em todos os lugares do mundo se envolvessem com o tefilin. Empresários erguiam suas mangas na rua, assim como estudantes universitários e soldados do exército israelense, graças à campanha do Rebe.
O resto é história. O inimigo rapidamente se dispersou em
retirada e se rendeu a um cessar-fogo depois de apenas
seis dias de batalha, a consagrada Guerra dos Seis Dias,
que resgatou Jerusalém para Israel. O orgulho judeu decolou como um foguete, e um renascimento do judaísmo
de Torá se seguiu em Israel, no Ocidente e até na Rússia.
Hoje, judeus de todos os setores da vida podem ser encontrados colocando com orgulho seus tefilins todas as
manhãs.
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Shacharit 8h05
Minchá 17h40

7 AV

30

23
31

24

17

10

3

26

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h40

Véspera de 9 de Av - Início jejum 17h43

8 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h40

Rosh Chôdesh

Shacharit 8h05
Minchá 17h40

1 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h35

23 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

16 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

9 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h25

Véspera de Rosh Chôdesh

16

9

2

25

2 TAMUZ

SEGUNDA

29 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h35

22 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

15 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h30

8 TAMUZ

Shacharit 8h05
Minchá 17h25

1 TAMUZ

DOMINGO

27

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h40

2 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h35

24 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Início do jejum 5h34
Término 17h59

18

11

4

25

Jejum de 17 de Tamuz

17 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

10 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h40

Chá da Tarde 14h45

3 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h35

Chá da Tarde 14h45

25 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

18 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

11 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h25

Chá da Tarde 14h45

Farbrenguen

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h25

4 TAMUZ

26

19

12

5

28

QUARTA

3 TAMUZ

TERÇA

JULHO 2017

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h40

4 AV

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h35

26 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

19 TAMUZ

27

20

13

6

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h22
Minchá e Cabalat
Shabat 17h40

5 AV

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h19
Minchá e Cabalat
Shabat 17h35

27 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h16
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

20 TAMUZ

28

21

14

7

Shacharit 9h30
Minchá 17h05
Pirkê Avot 3
Término 18h18

Shabat Chazon
Parashá Devarim

6 AV

Shacharit 9h30
Minchá 17h05
Pirkê Avot 2
Término 18h16

8

1

15

29

22

Abençoamos Menachem av

Tehilim
Parashá Matot/Mass’e

28 TAMUZ

Shacharit 9h30
Minchá 17h
Pirkê Avot 1
Término 18h13

Parashá Pinechas

21 TAMUZ

Shacharit 9h30
Minchá 17h
Pirkê Avot 6
Término 18h10

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h13
Minchá e Cabalat
Shabat 17h30

Shacharit 6h30/7h45
Minchá 17h30

Parashá Balac

Chag Hagueulá

14 TAMUZ

Chag Hagueulá
Farbrenguen

30

Shacharit 9h30
Minchá 16h55
Pirkê Avot 5
Término 18h08

Parashá Chucat

7 TAMUZ

SÁBADO

13 TAMUZ

29

Shacharit 6h30/7h45
Velas até 17h11
Minchá e Cabalat
Shabat 17h25

6 TAMUZ

SEXTA

12 TAMUZ

Shacharit 6h30/7h45
Término 17h25

5 TAMUZ

QUINTA

