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encer nos campos de batalha e perder nos meios de comunicação. 
Esta tem sido a triste rotina das Forças de Defesa de Israel nas últimas 
décadas. Mas isto está mudando. Nos últimos anos, a postura do “não 
adianta fazer nada, pois todos nos odeiam” está sendo substituída por 
um esforço em criar laços com a mídia internacional e abastecê-la 
de material que reflita as posições israelenses. Dentro da Tzavá, um 
grupo de soldados munidos de câmeras e laptops dedica-se à guerra 
pela conquista de corações e mentes da opinião pública mundial. O 
comandante desta unidade é uma mulher e, em entrevista exclusiva a 
Corrente, ela explica os desafios que sua equipe enfrenta diariamente.

A Corrente presta uma merecida homenagem à nossa querida Zilda 
Sauer Z’L, uma ativista guerreira, sionista e empreendedora, um 
orgulho para a WIZO e um esteio para o Estado de Israel.

O relato do Kinus que reelegeu a presidente Helena Kelner e a matéria 
sobre o Seminário Aviv em Israel, retrata a força e a energia de nossa 
instituição no Brasil e no mundo.

Esta edição também explora as festividades de Purim, Pessach e 
Shavuot, analisa a profissionalização das instituições judaicas no Brasil 
e nos brinda com a narrativa sobre a profetisa Miriam.

Boa leitura e Chag Pessach Sameach. 
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Em entrevista a Renato Aizenman, Avital Leibovitch explica como trabalha sua equipe 
diante da missão para divulgar a face humana das forças de Defesa de Israel
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cartas
Querida Helena
Quero parabenizá-la por seu maravilhoso 
trabalho em prol da WIZO e de Israel. 
Das fotos que vi no informativo com a 
imagem da Havdalá, tive a oportunidade 
de vislumbrar o trabalho abençoado que a 
WIZO Brasil vem realizando. 
Yeshar Co'ah.
Shabbat Shalom,
Tova Ben-Dov
Presidente da WIZO Mundial

Senhora presidente Helena Kelner
Li com enorme satisfação o comunicado de 
apoio a Israel que a WIZO publicou. 
Nesses momentos de tensão e muita 
preocupação em Israel, mostras de 
carinho e solidariedade como esta são 
inestimáveis, contribuindo para que os 
cidadãos israelenses se sintam acolhidos. 
Muito obrigado.
Am Israel Hai!
Rafael Eldad
Embaixador de Israel no Brasil

Querida Helena e demais chaverot
Gostaríamos de agradecer mais uma vez 
a linda homenagem prestada à nossa 
querida Suzana. Foi de grande emoção 
ouvir o que cada chaverá falou sobre ela. 
Muito obrigado a todas por este gesto tão 
bonito!!!!
Um grande abraço,
Familia Starosta

Meninas da WIZO Brasil
O informativo está SHOW!!!! Quantas 
atividades tão bem ilustradas. Adorei! 
Parabéns a todos os centros WIZO pelo lindo 
trabalho que realizamos em prol de um ideal 
comum. Que tenhamos um 2013 of simches, 
e com grandes realizações. Abraços,
Mirta Landesman
WIZO São Paulo
 

Querida Helena
Fiquei muito bem impressionada e 
extremamente feliz, em constatar o grande 
interesse de nossos centros, motivados 
pelo Congresso do qual participaram e o 
crescimento de suas atividades. Chaverot, 
o Wizo On Line está sensacional, revela o 
quanto nossos centros estão motivados na 
realização de nossos objetivos. Espero que 
este "boom" continue sempre e cada vez 
melhor. Shalom. 
Teresinha Sandler 
Membro honorária da WIZO Brasil

Chaverot,
Estamos todos de parabéns, pelo 
conteúdo do congresso, pela presença 
de um grande numero de chaverot, 
representando 10 de nossos centros, fato 
até agora inédito em nossos encontros 
(ao menos durante o tempo em que 
compareço a todos). Reconheço que 
tiveram muito trabalho na organização, 
que também esteve perfeita. Os horários 
foram cumpridos, enfim, nada houve 

que pudesse desmerecer tudo o que foi 
idealizado. Um beijão,
Teresinha Sandler

Querida Helena
Recebi com grande alegria a Medalha 
comemorativa dos 85 anos da WIZO 
Brasil, que me foi entregue no show de 
Moshe Giat. Sua mensagem, transmitida 
por Etejane Coin, muito me emocionou e, 
mais que tudo, me incentiva a continuar 
os esforços dedicados à causa WIZO, que 
abraçamos incondicionalmente.
Muito obrigada! Carinhosamente, 
Nava Shalev Politi
Vice-presidente e diretora de 
empreendimentos da WIZO São Paulo

Querida Helena 
Fiquei duplamente feliz: com as flores 
e as palavras que me enviou no dia do 
show de Moshe Giat e com o excelente 
resultado que alcançamos. Tenha certeza 
de que o seu apoio e confiança no 
trabalho da WIZO São Paulo é um dos 
grandes responsáveis pelo forte empenho 
do nosso centro. Obrigada!
Beijos,
Iza Mansur
Presidente WIZO São Paulo
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ajudando a construir cidadãos independentes 
e criativos, imbuídos de valores humanos, 

sociais e comunitários.

Escolas Wizo
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A
o iniciarmos o ano de 2013, 
contando sempre com a ir-
restrita colaboração e parceria 
de todas vocês, a WIZO Brasil 
tem muito a comemorar. Em 

2012, inúmeras realizações de sucesso ocorri-
das em praticamente todos os centros WIZO 
brasileiros são ensejos de regozijo e exulta-
ção, que nos sinalizam a conscientização de 
vocês para com a nossa WIZO. Cito apenas 
alguns:

Em janeiro de 2012, uma nu-
merosa delegação brasileira vi-
brou com a reinauguração do 
Centro Comunitário Hadera, em 
Israel. Todas testemunharam as 
manifestações de apreço e res-
peito das dirigentes da WIZO 
Mundial à WIZO brasileira e às 
suas chaverot. Foi um momento 
de rara emoção.

Em junho, o encontro das 
vice-presidentes da WIZO Bra-
sil, em Porto Alegre, possibilitou 
uma maior integração do Execu-
tivo nacional, gerando uma coe-
são de ideais, estratégias e ações.

A revitalização dos centros Bahia, Brasília e 
Santa Catarina, assim como do grupo Aviv do 
Centro Pernambuco e a fleuma das chaverot, nos 
afiançam o acerto de nossas medidas, estimu-
lando a modernização e a profissionalização do 
trabalho voluntário WIZO.

O crescimento numérico das chaverot Aviv e o 
engajamento dessas jovens mulheres com a nos-
sa instituição espelham o reconhecimento da for-
ça e da valorização do papel feminino no mundo 

atual. Esta é a suprema garantia da continuidade 
WIZO como uma Organização feminina, judaica, 
sionista e antenada com as necessidades de um 
mundo em frenética evolução.

Em novembro passado, fui reeleita para a ges-
tão 2012-2015, durante o XXI Congresso Territo-
rial da WIZO Brasil Suzana Starosta Z’L. Este foi 
um kinus com sabor especial, pela presença ma-
ciça de 131 ativistas e o alto gabarito dos nossos 
palestrantes. Uma oportunidade de reciclagem 

e aquisição de novos estímulos 
para uma atuação fértil e criativa.

O intercâmbio de experiências 
e a energia vibrante do Con-
gresso dinamizaram as ações dos 
centros menores. Lindas celebra-
ções de Chanucá comprovam esta 
realidade. Esta é uma das funções 
primordiais da WIZO: a propaga-
ção de um judaísmo vivo e atual.

Vocês, chaverot, foram os ali-
cerces para o sucesso de nossa 
gestão. Esta é uma parceria que 
nos fortifica e que nos impele pa-
ra a execução de novos projetos.

Para 2013, está sendo organi-
zado um Seminário Aviv a nível 

nacional e muito mais. Aguardem!
Estamos ainda tomadas pelo sentimento de 

perda e saudade com o recente falecimento de 
nossa querida ativista querida Zilda Sauer, Z’L. 
Sua tenacidade, seu entusiasmo, seus ensina-
mentos permanecerão resplandecentes em nossa 
WIZO.

Que este seja um ano iluminado para toda a 
humanidade.

temos muito a 
comemorar

palavra da 
presidente   HELENA KELNER  

vocês, chaverot, 
foram os alicerces 
Para o sucesso de 

Nossa gestão

esta é uma das 
fuNções Primordiais 

da WiZo: a ProPagação 
de um judaísmo 

vivo e atual
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afeganistão

MANuScRItoS LANçAM Luz SobRE A vIDA juDAIcA
Manuscritos descobertos por acaso em uma caverna no Afeganistão revelando detalhes sobre 
a vida da comunidade judaica da Ásia Central durante a Idade Média. "Pela primeira vez, 
temos em mãos uma grande coleção de documentos que representam a cultura dos judeus que 
viveram ali no início do século XI”, disse o diretor acadêmico da Biblioteca Nacional de Israel, 
Professor Ageu Ben-Samai. A caverna, localizada no norte do Afeganistão, tinha servido de 
esconderijo a integrantes do grupo Talibã. Os documentos, de fundo religioso, incluem escritos 
em hebraico, aramaico, árabe e jidi, um idioma judaico-persa. 

iÊMen

coMuNIDADE juDAIcA 
MILENAR poDE AcAbAR

Das centenas de famílias judias que já residiram na 
cidade de Raida, no Iêmen, restam apenas quatro. 
Com isso, o número total de judeus ainda existentes 
na localidade não passa de 100, de acordo com o 
rabino Suleiman Yahya, líder da comunidade. 
Um outro grupo de 56 pessoas de origem judaica 
vive num alojamento em Sana, desde que foi 
obrigado a deixar suas casas pelo Movimento 
Houthi, apoiado pelo Irã. Os judeus do Iêmen têm 
sua origem nos tempos do Rei Salomão, mas 50 
mil deles foram para Israel desde 1948. É o que os 
restantes desejam fazer agora.  

vaticano

IgREjA REjEItA DEcLARAçõES ANtISSEMItAS DE bISpo 
O Vaticano rejeitou comentários antissemitas feitos pelo líder de um grupo 
tradicionalista católico. Dom Bernard Fellay (foto), chefe da Sociedade de São 
Pio X, disse que os judeus estavam entre aqueles que “ao longo dos séculos 
têm sido os inimigos da Igreja." O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, 
enfatizou que a Igreja romana não vê os judeus como inimigos e que "está 
profundamente comprometida com o diálogo com os judeus".

eua

pRESENtES DE bar-mitzvá EM NY AjuDAM cRIANçAS EM ISRAEL
Uma escola em um bairro pobre de Beer Sheba ganhou uma nova quadra de basquete graças a um menino de Nova York. Daniel Klosk, de 13 anos, 
decidiu doar o dinheiro recebido como presente de bar-mitzva para auxiliar as crianças israelenses, a maioria filhos de imigrantes da ex-URSS 
e da Etiópia. Klosk é um amante do basquete e já compete por uma equipe local. "Eu tenho muita sorte de ter tido os melhores treinadores e as 
melhores instalações para jogar e eu queria que eles tivessem o mesmo”, justificou Klosk. Ele e sua família foram para Israel com um grupo de 40 
pessoas de Nova York para participar da cerimônia de inauguração da quadra construída com o dinheiro de seu bar-mitzva.

Mundo Judaico
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entrevista   AvItAL LEIbovItcH

O que mudou na comunicação internacional 
das FDIs? Houve algum marco que provocou 
esta mudança?

Acredito que avançamos bastante em nosso 
trabalho junto aos veículos tanto da mídia tradi-
cional como das novas mídias.  A primeira mu-
dança ocorreu há uma década, quando abrimos 
um departamento dedicado à imprensa árabe. 
Em 2008, fizemos nossa primeira incursão nas 
mídias sociais - um canal no YouTube - e mais 
recentemente abrimos departamentos voltados à 
América Latina e à Ásia.  

Qual é a estrutura da Unidade de Porta-vozes 
das FDI?

A Unidade está estruturada em algumas di-
visões: Mídia Israelense, Imprensa Internacional, 
Mídia Interativa, Relações Públicas, Produção de 
Vídeo, Recursos Humanos, Estratégia e Escola de 
Mídia. A Unidade é comandada por um Brigadei-
ro-General, que está diretamente subordinado ao 
Comandante das FDI. 

Qual é o principal desafio da Divisão de 
Imprensa Internacional, que você comanda?

Nosso maior desafio é demonstrar as preocupa-
ções que temos com nossa segurança para repór-
teres estrangeiros que nem sempre conhecem ou 
entendem esta região e a situação do país.

Como vocês lidam com os grandes meios de 
comunicação e as agências de notícias inter-
nacionais?

Operamos 24 horas por dia, sete dias por se-
mana, para sermos relevantes, rápidos e precisos. 
Respeitamos os prazos em que eles trabalham para 
garantir que nossa posição será incluída nos noti-
ciários. Além disso, procuramos ter uma postura 
proativa, convidando jornalistas para visitar nossas 
bases, acompanhar treinamentos e encontrar sol-
dados e comandantes.  

Que importância vocês dão às redes sociais?
As redes sociais são, para nós, uma plataforma 

essencial para atingirmos audiências diversificadas.

Por renato aizenman

Pouca gente teria inveja do trabalho da israelense Avital Leibovitch. Tenente-coronel das Forças 
de Defesa de Israel (FDI), ela ocupa, desde 2005, o posto de comandante da Divisão de Imprensa 
Internacional da Unidade de Porta-Vozes das FDI. Sua tarefa é divulgar pelo mundo o ponto vista 
israelense, sempre que ocorrerem conflitos entre Israel e seus inimigos. Um trabalho árduo e nem 

sempre bem sucedido, como se pode perceber pela cobertura da mídia no Brasil e no exterior. 
Muito se reclama da falta de habilidade de Israel, principalmente de suas forças armadas, em lidar com 

a imprensa internacional. Mas isto está mudando. Cada vez mais as FDI encaram a mídia e a opinião 
pública como um novo campo de batalha a ser conquistado, como ficou claro durante a recente operação 
em Gaza. E profissionais como Avital, mestre em Relações Internacionais e mãe de três filhos, são parte 
fundamental desta mudança.    

avaNçamos 
bastaNte 
em Nosso 
trabalho 
juNto aos 
veículos 
taNto 
da mídia 
tradicioNal 
como das 
Novas 
mídias

NA LINHA DE fRENTE
a árdua tarefa de explicar o ponto de vista das forças de defesa de israel  à mídia internacional
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a árdua tarefa de explicar o ponto de vista das forças de defesa de israel  à mídia internacional
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 entrevista  AvItAL LEIbovIcH  

Pode dar algum exemplo de campanhas de 
sucesso das FDI nas redes sociais?

Estamos constantemente realizando campa-
nhas nessas redes. Na última operação em Gaza 
produzimos mais de 20 infográficos para dar apoio 
às mensagens que queríamos explicar. Durante 
as operações militares, o Twitter é nossa principal 
plataforma de informação. Durante a operação em 
Gaza, triplicamos nosso número de seguidores.

E entre os vídeos produzidos pelas FDI, 
quais tiveram maior repercussão? 

O conteúdo audiovisual é fundamental pa-
ra comprovar nossa credibilidade. Quando, por 
exemplo, quisemos explicar o grande esforço que 
as FDI estavam fazendo para prevenir a morte 
de civis, lançamos dois vídeos mostrando pilotos 
cancelando bombardeios ao perceberem que havia 
civis perto dos alvos. O vídeo mostrando o ataque 
ao carro do comandante do Hamas Ahmed Jabari, 
em novembro, foi exibido mais de quatro milhões 
de vezes em poucos dias no YouTube.  

Como avalia o trabalho de comunicação feita 
pelos palestinos?

Nossos inimigos espalham mentiras diaria-
mente, como vimos na recente operação em Gaza. 
Para esclarecer os jornalistas sobre isto, prepara-
mos três vídeos reunindo várias destas mentiras e 
os postamos no YouTube. 

As comunidades judaicas na Diáspora e ou-
tros amigos de Israel podem auxiliar no es-
forço de comunicação das FDI?

As comunidades judaicas podem ser uma 
parte importante neste esforço. Elas podem es-
crever para seus jornais e exigir dos editores uma 
cobertura equilibrada dos acontecimentos. Tam-
bém podem se mobilizar para levar jornalistas 
a Israel, para que eles conheçam pessoalmente 
os grandes desafios que enfrentamos. Esta, na 
minha opinião, é uma das formas mais eficientes 
de influenciar a mídia.

Que importância têm o Brasil e a América 
Latina na estratégia global de comunicação 
das FDI?

A população da América Latina é muito im-
portante para nós e esta é a razão para termos 
aberto um departamento para a região em julho 
passado. Precisamos atuar junto aos meios de 
comunicação latinoamericanos para atingirmos 
o público local.

Você acha que ser uma mulher ajuda neste 
trabalho?

Ter uma mulher no cargo de porta-voz tem suas 
vantagens, especialmente em uma organização 
militar. Em alguns países, as FDI têm uma imagem 
de dura e violenta e muitas vezes uma mulher 
vestindo o uniforme pode suavizar esta impressão.

oPeramos 
24 horas 
Por dia, 
sete 
dias Por 
semaNa, 
Para 
sermos 
relevaNtes, 
ráPidos e 
Precisos
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Conheça o trabalho 
WIZO no Brasil 
e no mundo.

acesse: www.wizobrasil.com.br
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Por ricardo Berkiensztat*

A 
força da comunidade judaica 
ao redor do mundo vem da 
excelência do trabalho de seus 
voluntários e voluntárias. Desde 
os primórdios, quando se fala 

em organizações judaicas se refere à força mo-
triz de pessoas abnegadas que dedicam parte de 
seu tempo livre em ajudar os mais necessitados. 
Grandes exemplos são as entidades femininas 
como a Wizo, as nossas damas, que muitas vezes 
abrem mão de seus afazeres familiares e profis-
sionais para se dedicarem à nobre causa.

Durante muitas décadas foi assim e conti-

nua sendo. Acontece que, nos últimos anos, 
nossas instituições cresceram, as demandas 
se tornaram maiores, as dificuldades enfren-
tadas também, fazendo com que, apenas pes-
soas de boa intenção não fossem capazes de 
arcar com todas as tarefas e com a excelência 
esperada pelos membros exigentes de nossa 
comunidade.

O processo de profissionalização se tornou 
imperioso e a formação destes profissionais se 
faz necessário e é cada vez mais aprofundada 
para enfrentar o dia-a-dia de desafios vindos 
de todos os lados.

A Federação Israelita do Estado de São Paulo 
tem, entre suas metas, capacitar sua liderança 

VOLUNTARIADO E  
pRoFISSIoNALIzAção
Os prOfissiOnais da cOmunidade eram vistOs cOmO aqueles 
que nãO deram certO em OutrO empregO. istO está mudandO

comunidade
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mo veio para ficar, mas sem excluir o funda-
mental papel dos voluntários, que são a alma 
das entidades e devem ser os autores da filo-
sofia de trabalho e das linhas-mestras a serem 
seguidas. Nos Estados Unidos a somatória 
destes dois personagens tornou a comunidade 
mais representativa e organizada. No Brasil 
ainda engatinhamos, mas este movimento é 
fundamental para que as instituições possam 
atingir seus objetivos 
sem perder o caráter da 
“tzedacá” tão importan-
te para nosso povo.

Temos excelentes 
cabeças pensantes em 
várias áreas de atuação 
na sociedade brasileira. 
Precisamos agora incen-
tivar pessoas a vir trabalhar com o mesmo 
nível de excelência com que atuam em ra-
mos como publicidade, jornalismo, mercado 
financeiro, direito, engenharia, arquitetura, 
medicina, dentre tantas outras. A comunidade 
judaica precisa destas cabeças e nossas entida-
des crescerão com o trabalho destas pessoas.  

* Ricardo Berkiensztat é vice-presidente executivo da Federação 
Israelita do Estado de São Paulo

profissional para que possam responder, em 
suas áreas de atuação, às demandas. Antisse-
mitismo em todas as suas vertentes, a defesa 
inconteste do Estado de Israel, o empobreci-
mento da comunidade judaica, a questão cada 
vez mais premente da Terceira Idade, a edu-
cação judaica formal e não-formal, o diálogo 
inter-religioso e intra-religioso, as ricas tradi-
ções de nossa religião e a preparação de novos 
líderes com o apoio aos movimentos juvenis 
e universitários são alguns dos temas que são 
tocados por uma federação e que precisam de 
especialistas que possam dar a melhor resposta. 

Até um tempo atrás, os profissionais da co-
munidade eram vistos como aqueles que não 
deram certo em outro emprego ou até mesmo 
como “nebech” (coitados). Hoje, para dirigir 
uma entidade de terceiro setor se faz necessá-
rio um bom conhecimento teórico e prático. As 
principais universidades brasileiras já se aten-
taram para este nicho e criaram cursos sobre 
gerenciamento de ONGs e afins. Na comuni-
dade judaica, além deste conhecimento básico, 
os gestores precisam conhecer Judaísmo, a 
história do povo judeu e do Estado de Israel e a 
organização comunitária no Brasil e no mundo.

É importante ressaltar que o profissionalis-

VOLUNTARIADO E  
pRoFISSIoNALIzAção

hoje, Para dirigir uma 
eNtidade de terceiro 
setor, se faZ Necessário 
um bom coNhecimeNto 
teórico e Prático. 
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judaísmo

MIRIAM
Por Berty r. r. Biron

Houve sete profetisas, correspondentes às sete virtudes do coração. A 
matriarca Sara foi a primeira profetisa; a segunda foi Miriam, irmã 
de Moisés, que predisse o nascimento de seu irmão.  

Miriam é uma das personagens femininas mais 
bem esboçadas na Bíblia. Ela demonstra ter 
uma natureza boa, porém o texto bíblico revela 
o seu aspecto nefasto, visto pela ética judaica 

como condenável: o fato de ter falado mal (lashon hará) de Tzipo-
ra, esposa de Moisés. Na verdade, Miriam sentiu inveja da posição 
de Tzipora, uma mulher etíope. Por essa transgressão, foi casti-
gada com a lepra e, em conseqüência, banida do acampamento. 
Somente com a interferência de Moisés, Miriam pôde ser curada.

Mas essa personagem traz em si algo diferenciado: o dom da 
linguagem profética – um espaço esmagadoramente reservado 
aos homens. Cabe ressaltar também que os profetas elevam suas 
vozes numa elocução elaborada, adequada ao momento social 
específico. Pode-se dizer que a profecia é uma poesia da mudança 
social, política, moral e espiritual. Miriam possui os dois atributos. 
O primeiro, o dom profético, revelou-se desde sua infância, quan-
do vislumbrou o futuro nascimento do irmão Moisés, o redentor 
do povo judeu. O segundo é a habilidade do canto e da dança, 
duas expressões líricas.
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 judaísmo  

A literatura judaica apresenta lendas, fatos fan-
tasiosos, poesias, enfim, um imenso tesouro cul-
tural. A hagadá, que faz parte dessa literatura, 
baseia-se na Bíblia, acrescentando-lhe, porém, 
estórias e contando o não dito. Desta bela hagadá 
nos valeremos para ilustrar a história de Miriam: 

Amram, pai de Moisés, era o homem mais no-
tável da sua geração. Quando o faraó decretou que 
os recém-natos fossem atirados ao rio, Amram di-
vorciou-se da esposa, porque preferia não ter filhos 
a vê-los exterminados pelo inimigo. Seguindo-lhe 
o exemplo, todos os judeus se divorciaram. Então 
Miriam, a filha de Amram, lhe disse:

- A tua punição é ainda pior do que a do Faraó. 
Ele condenou apenas os meninos, tu condenas 
igualmente as meninas; ele é um perverso e o seu 
decreto pode ser anulado, mas tu és um injusto e 
teu decreto ficará.

Ouvindo isso, Amram decidiu casar novamente 
com Ioheved. Armou uma chupá com músicos; Aa-
rão e Miriam dançaram e os anjos rejubilaram-se.

Seguindo o exemplo de Amram, todos os ju-
deus casaram novamente com suas antigas espo-
sas. (Histórias do Povo da Bíblia, p.109).

Na ocasião em que o povo hebreu fugiu do 
Egito, foi Miriam quem conduziu as mulheres, na 
expressão lírica mais antiga: cantando e dançando. 
“E tomou Miriam, a profetisa, irmã de Aarão, o 
tambor na sua mão e saíram todas as mulheres 
atrás dela, com adufes e com danças”. Mais adian-
te, ela pede às mulheres que cantem o milagre de 
Deus: “Cantai ao Eterno, porque gloriosamente se 
enalteceu, o cavalo e seu cavaleiro jogou ao mar”.

A saída do Egito foi marcada pela liderança dos 
três filhos de Amram: Moisés, Aarão e Miriam, e 
de fato, quando eles são mencionados na Bíblia ou 
nos escritos dos Sábios, a tendência é vê-los como 
uma unidade. Apesar das diferenças de caráter, 
personalidade e papel, eles estão ligados de tal 
maneira, que essa união transcende os laços de 
família. Conforme escreve o Talmude:

 “Os três bons sustentáculos abriram caminho 
para a salvação do povo de Israel. A hagadá nos 
conta que Moisés, Aarão e Miriam carregam as 

três coroas da bênção divina: a coroa da profecia 
(Moisés), a coroa do sacerdócio (Aarão) e a coroa 
da realeza (Miriam).” 

A Bíblia menciona o caráter profético de Aarão 
e Miriam, independentemente do de Moisés. Efe-
tivamente, Miriam liderava as mulheres, cabendo a 
Aarão a liderança dos homens.  

O nome de Miriam é um indicativo do sofri-
mento e da opressão a que o povo judeu fora sub-
metido. O nome Miriam vem do radical mar, que 
significa amargo. E ela vai atuar aos seis anos de 
idade no sentido de impedir a interrupção da na-
talidade entre os judeus. Sua capacidade profética 
impulsionou-a a não permitir que seu pai se sepa-
rasse de sua mãe; com isso, Moisés foi concebido 
e se cumpriu a profecia, pois daquela casa nasceria 
o redentor de Israel. Assim que Moisés nasceu, a 
casa foi iluminada pela sua  presença.

De acordo com os sábios, a fonte de Miriam 
era uma “fonte perambulante”. Eles ainda mencio-
nam, além do poder de cura da fonte, uma caracte-
rística mirabolante: a de aparecer e desaparecer. É 
digno de nota o fato de as fontes e os poços serem 
lugares de alegria e/ou encantamento no deserto. 
Além disso, junto às fontes e aos poços acontecem 
os encontros essenciais: perto deles nasce o amor, 
principiam os casamentos. E em virtude de suas 
águas, sempre cambiantes, a fonte simboliza o 
perpétuo rejuvenescimento.

A marcha do povo de Israel está intimamente 
ligada à água, que se torna um centro de paz e 
luz, um oásis. A água, conforme o pensamento do 
filósofo Gaston Bachelard, é um elemento transitó-
rio, profundamente maternal e objeto de uma das 
maiores valorizações humanas: a pureza.  Além de 
ser a fonte do nascimento contínuo.

Miriam está vinculada à água desde o início de 
sua história. A idéia de salvar o pequeno Moisés, 
colocando-o num cesto de vime ao sabor do rio 
Nilo, partiu dela. Na verdade, Miriam domina a 
água que transporta o redentor do povo de Israel, 
observando de longe o destino do irmão. No papel 
de irmã protetora, observa o episódio seguinte, 
em que a filha do Faraó, banhando-se nas águas 
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do rio, vê o cesto à deriva. A princesa encanta-se 
com a criança e, orientada por Miriam, contrata, 
sem o saber, a própria mãe do bebê, Iochévet, para 
amamentá-lo.

No relato bíblico consta que o povo não pros-
seguiu a travessia do deserto “até ser recolhida 
Miriam” e curada da lepra. Observa-se a impor-
tância da personagem, visto que o povo aguardou 
o seu restabelecimento para continuar a caminho 
da Terra Prometida. Nossos sábios explicam que 
Miriam mereceu esse tratamento pelo fato de ter 
aguardado uma hora até que a filha do Faraó se 
aproximasse de Moisés e o acolhesse. Essa perso-
nagem, de fato, além de proteger o irmão, arriscou 
a própria vida, razão por que, apesar do seu peca-
do, foi perdoada.

Quando Miriam faleceu, o povo parou nova-
mente porque “não havia água para a congre-
gação”. As águas puras desapareceram, o que 
obrigou o povo de Israel a golpear as pedras para 
obter água. Miriam era a responsável pelo poço, ou 
melhor, pela água em si. Água é vida. Temos nessa 
figura feminina a força vital da água e o mérito de 
produzir a água doce que acompanhava os filhos 
de Israel no deserto, refrescando-os.

Dizem os nossos sábios: “Se alguém quiser 
avistar o poço de Miriam, que suba ao Monte 
Carmel, mire o horizonte sobre o mar e verá o 
poço de Miriam”. A força de Miriam permanece e 
pode ser vista até os dias atuais. Seu vínculo com 
a água – essa massa indiferenciada que representa 
a infinidade de possibilidades – contém em si todo 
o potencial e, principalmente, a promessa do de-
senvolvimento. Essa é a mensagem da força vital 
contida na figura de Miriam, no sentido além do 
literal. O poço de Miriam é uma força passada de 
geração a geração, através das mulheres justas do 
povo de Israel.

A importância de Miriam, a profetisa, cresce 
à medida que observa tudo e prepara o futuro, 
parte fundamental do processo de transformação 
e libertação do povo de Israel. Ela pode ser vista 
também como uma metáfora do povo hebreu: 
uma fonte de águas cristalinas, atemporal e perene. 
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Por tania HolPerin *

Dizem que o humor é uma das características 

judaicas. Sempre presente ao longo de sua 

história, talvez para amenizar as durezas 

da realidade em que vivia, o povo judeu 

aprendeu a encontrar um enfoque irônico para suas 

mazelas. Mesmo que paradoxal, como na piada: 

“Jacob e José discutem fervorosamente uma questão e não 

chegam a qualquer solução. Recorrem ao rabino. O rabino, 

depois de ouvi-los, responde que José está certo. E logo 

em seguida afirma que Jacob também está certo. A sábia 

esposa do rabino reclama que não podem estar ambos 

certos ao mesmo tempo. E o rabino rebate com a graça do 

humor judaico: Você também está certa, querida!!!” 

VITóRIA DA 

VIDA
a festa de Purim fica mais completa quando a celebramos juntos 

Purim
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 Purim 

Essa introdução toda é para explicar o 
porque da Festa de Purim. Dizem nossos 
sábios que “quando começa o mês de Adar, 
redobram-se nossas alegrias”. Portanto, Adar 
é o mês da alegria. E a festa de Purim é no 
mês de Adar.

E qual o motivo dessa alegria?
São os fatos ocorridos há mais de 2000 anos 

quando nossos antepassados viviam na Pérsia. 
Em Shushan, capital do reino e centro cultural e 
político do império, o poderoso primeiro-minis-
tro consegue obter a aprovação real para o de-
creto de eliminação dos judeus do reino. Mas 
a sorte mudou: seu objetivo não foi alcançado 
e o feitiço virou contra o feiticeiro!

Instituiu-se, então, a festa de Purim para 
que a história da rainha Esther e da salvação 
do nosso povo seja, ano após ano, recontada 
e lembrada. É um momento especial de muita 
alegria, no qual comemoramos a vitória da 
vida sobre a morte. É um verdadeiro carnaval 
judaico, com direito a máscaras, fantasias, 
reco-reco, música, dança e vinho.

O ponto alto da festa de Purim é a leitura 
da Meguilat Esther nas sinagogas. Nada mais 
judaico: buscar as fontes e ter a leitura de uma 
obra antiga no tempo como centro de uma 
festividade.

Ao reunirmo-nos para ouvir as façanhas 
dos personagens da Meguilat Esther, podemos 
usufruir de sua sabedoria, podemos conhecer 

mitzvot DE Purim
l Ler a Meguilat Esther na véspera e 
no dia de Purim, fazendo barulho ao 
ouvir o nome de Haman.
l Oferecer donativos a pelo menos 
dois necessitados.
l Participar de uma refeição festiva.

coStuMES
l Trocar presentes comestíveis entre 
parentes e amigos.
l Beber mais do que o usual (até 
confundir-se, trocando os sujeitos ao 
dizer a frase “Bendito seja Mordechai 
e amaldiçoado seja Hamán”). 
l Fantasiar-se.

você SAbIA...
l Que a data de Purim, 14 de Adar, 
nunca cairá num sábado?
l Que Hadassa era o nome hebraico 
da rainha Esther?
l Que o Hospital Hadassa, em 
Jerusalém, foi fundado no Purim de 
1912? 

em detalhes a atuação da rainha Esther e de 
seu primo, o sábio Mordechai, junto ao pode-
roso rei Assuero, salvando seu povo do mal-
vado e poderoso ministro Haman, que queria 
matar todos os judeus da Pérsia.

Baal Shem Tov, fundador do Movimento 
Chassídico, dizia que a História de Purim é 
envolta em mistérios. Se não, como explicar 
por que o rei Assuero escolhe justamente 
Esther para sua rainha – será que não havia 
outras mulheres tão ou mais bonitas do que 
ela? Ou então, como explicar que, quando 
numa noite de insônia, o rei lembrou-se jus-
tamente de um ato de lealdade de Mordechai 
para com ele?

A Meguilat Esther é o único livro do Tana-
ch em que o nome de D’s não é mencionado 
sequer uma vez. Ele se faz presente implicita-
mente, pelos acasos.

A Meguilá narra ações que mudaram o 
rumo da História. Sua leitura nos transporta 
a outros tempos e a outros espaços, onde as 
experiências de nossos antepassados são re-
vividas ao serem lidas, com a participação dos 
presentes nas sinagogas. 

Como a alegria sempre fica mais completa 
quando podemos compartilhá-la, espero que 
possamos nos alegrar juntos, em diversas oca-
siões, ao longo deste ano.

* Tania Holperin é pedagoga e vice-presidente da WIZO Brasil
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A Poesia das Coisas Simples
Moacyr Scliar
Companhia das Letras
 
O livro reúne 82 crônicas 
escritas entre 1977 e 2010. 
Nesta coletânea, organizada por 
Regina Zilberman, Scliar discorre 
sobre as ideias evocadas por 
leituras e experiências, fala de 
pessoas queridas e admiradas, 
de fatos políticos e da crônica 
cotidiana. Cobrindo três 
décadas de história brasileira, 
os textos também comunicam, 
com elegância e firmeza, a 
resistência ao arbítrio e o 
decidido apoio do escritor à promoção da justiça social. Reunidas, estas 
crônicas são um retrato intelectual e humano de um escritor que ocupa um 
lugar enorme no cenário contemporâneo: um homem generoso e atento que 
escrevia histórias, para quem o “tema das histórias na verdade era pouco 
importante. O importante era o próprio ato de narrar”.

O Homem que Venceu Hitler
Marcio Pitliuk
Ed. Gutenberg

 
Duas famílias, duas 

perspectivas e uma situação 
histórica: o Holocausto. Narrada 
por personagens que viveram 
um dos mais dramáticos 
acontecimentos do século XX, 
fatos reais e fictícios se mesclam para reconstruir histórias de 
vidas em meio à intensa e devastadora invasão do exército 
alemão nazista à Polônia. O homem que venceu Hitler, 
lançamento da Editora Gutenberg, do prestigiado escritor 
e cineasta Marcio Pitliuk, resgata a saga de personagens 
marcados por encontros, desencontros e reencontros, em 
que o amor, a traição, o ódio, o medo e a dor se cruzam, para 
refletir sobre os significados da tolerância e do preconceito. 

Em 2004, em São Paulo, a família Kramer dolorosamente 
se despede de um dos sobreviventes do Holocausto, Chaim 
Kraimer. Fugido da Polônia ainda jovem, o falecido senhor 
encontrara no Brasil a chance de reconstruir sua vida. Mas as 
feridas do passado deixaram marcas em sua família. David, 
seu filho mais velho, decide, contra a vontade de todos, voltar 
à Polônia e conhecer esse passado.

Ao resgatar sua história, o romance volta a 1939, na 
Cracóvia, bela cidade polonesa, no momento da invasão 
alemã. Donos de uma confecção, a família de Mendel Kramer, 
do pai de Chaim, perde tudo, inclusive a vida. O jovem, com 
apenas 15 anos, é o único que consegue sobreviver e vive 
se escondendo. É então que conhece uma outra vítima da 
guerra, a bela polonesa Anna Kowalski, católica, 30 anos, que 
acabara de perder o marido, o soldado Marek. Ela o acolhe e 
protege. Nasce do encontro uma irresistível atração. Chaim 
descobre o amor e o sexo. Mas Anna acaba por apresentar 
comportamentos estranhos que o levam a desconfiar que ela 
iria denunciá-lo, como o fez sua amiga Sonja, em troca de 
uma banal recompensa. Ele decide fugir e vem parar no Brasil. 
Quando seu filho volta à Polônia, Anna já tinha morrido. David 
descobre então que a mulher que o recebe, uma senhora por 
volta dos 60 anos, filha de Anna, é ninguém menos que sua 
irmã.  Baseado em depoimentos reais de sobreviventes do 
Holocausto, Pitliuk constrói uma narrativa em que intercala 
ficção e episódios autênticos, em ritmo cinematográfico. 

livros

Os colegas de Anne Frank
Theo Coster 
Ed. Objetiva
 

Todos os anos, no dia da lembrança das vítimas 
do Holocausto – o Yom HaShoá –, Theo Coster era 
convidado à escola dos netos para contar como 
sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ex-aluno 
do Liceu Judaico de Amsterdã e colega de classe 
de Anne Frank, a jovem que foi um dos maiores 
mártires do Holocausto, Theo decidiu fazer um 
documentário contando sua história e a dos alunos que também sobreviveram. 

Ele conseguiu encontrar cinco colegas, que, depois de mais de 60 anos, vivem 
em diferentes partes do mundo e têm como elo o passado no Liceu Judaico e a 
colega Anne Frank. Entre eles está Nanette Konig, colega de Anne no Liceu e no 
campo de concentração de Bergen-Belsen, e que atualmente reside em São Paulo. 

No encontro que serviu de base para o filme e o subsequente livro, os 
tempos de escola foram lembrados pelos ex-alunos, assim como os assuntos 
mais dolorosos, como o início do horror que viveriam e o gradual esvaziamento 
da turma. 
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 religião Pessach

A t r avessia
Fomos escravos no Egito, na escravidão aprendemos a ser livres
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A t r avessia
Fomos escravos no Egito, na escravidão aprendemos a ser livres

Por Paulo GeiGer*

“Em cada geração o homem deve ver a si mesmo como 

se ele tivesse saído do Egito (...) O Senhor não redimiu 

somente nossos antepassados, mas redimiu-nos a nós junta-

mente com eles.” (Hagadá de Pessach)

Por isso, repercorremos o caminho da 
redenção, em nossa eterna saída do 
Egito. Não só ao nos reunirmos to-
dos, todo ano, para lembrar o evento 

original, nesta festa de aniversário do povo judeu. 
Mas sempre, em todos os momentos, recriando o 
trajeto em todos os seus meandros, refazendo a 
rota, reinventando o que somos e o que queremos 
ser. Nossa redenção não se limita à memória da re-
denção primeira, ou ao usufruto de suas conquis-
tas, mas se estende às novas pequenas e grandes 
redenções que continuamos a viver e fazer, por 
necessidade ou vontade, como indivíduos, comu-
nidade, povo ou nação. O que Pessach nos traz 
de mais profundo é a percepção de nossa gênese 
como povo, e de cada um de nós como indivíduo 
membro desse povo. Os marcos desse percurso 
três vezes milenar são, também, as marcas que 
compõem a nossa imagem ainda hoje, e ainda hoje 
configuram a essência de nosso ser.
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 Pessach  

A LIbERDADE
Fomos escravos no Egito, na escravidão apren-

demos a ser livres. Pois ao sermos então libertados, 
livramo-nos definitivamente de todas as prisões, 
de todos os jugos. Nenhuma opressão, nenhum 
holocausto, nenhuma tentação oportunista tor-
naria a escravizar, a diluir a vontade e a decisão 
de traçar e trilhar nosso próprio caminho. Toda 
redenção começa necessariamente pela conquista 
da liberdade. Mas a nossa libertação não se res-
tringiu a escapar de algozes e de suas imposições. 
A verdadeira liberdade não é o fim das obrigações, 
nem o descompromisso. O descompromisso é 
outra forma simétrica – de escravidão. Liberdade 
é a possibilidade de escolha das obrigações e dos 
compromissos implícitos à decisão de sermos o 
que queremos ser. A liberdade conquistada em 
Pessach transformou-se logo numa escolha, num 
compromisso explícito de nossos antepassados, 
que nós, libertos que somos do Egito, reiteramos 
hoje, como todo judeu em cada geração.

o AutoRREcoNHEcIMENto
A multidão misturada que saiu do Egito era um 

amontoado amorfo de escravos. O processo da 
redenção, a vontade de ser um grupo, as escolhas 
e as decisões quanto a um caminho a seguir e um 
futuro comum a perseguir, moldaram e cunharam 
os traços de um novo grupo de homens livres, fiéis 
à aliança de seus antepassados e dispostos a cum-
pri-la. Essa decisão e esse compromisso tornam-se 
um traço marcante que identifica, que dá uma 
fisionomia, uma identidade. Ser parte do grupo é 
participar da aliança. Participar da aliança implica 
pertencer ao grupo. Essa percepção de pertinência, 
que rege a formação histórica do judaísmo desde o 
primeiro momento no deserto e constitui a pedra 
fundamental de seu ser, tem sido nosso principal 
fator do autorreconhecimento ao longo do tempo. 
É como se nos reuníssemos sempre e de novo 
contássemos quantos e quem somos por meio da 
participação comunitária (o shekel), da identifica-
ção com os compromissos assumidos (aceitação 
da Lei), da disposição de acompanhar o grupo 

através do deserto em direção a uma futuro con-
cebido e desejado (a travessia, a conquista da terra 
prometida). Continuamos, hoje, a nos reconhecer 
pelos mesmos parâmetros em meio a multidões 
misturadas.

o coMpRoMISSo
A possibilidade de querer e decidir assumir 

compromisso, ancorada na liberdade de exercê-lo 
e no autorreconhecimento por cumpri-lo, é, no ca-
minho da redenção, expressa imediatamente num 
compromisso explícito, numa visão de mundo e de 
comportamento que se anuncia no aspecto filosó-
fico quanto numa legislação minuciosa. Imutável 
em sua essência e dinâmico em sua forma, ele é 
hoje o mesmo de então. Em primeiro lugar, porque 
sua origem é divina, portanto transcendente ao 
tempo e às circunstâncias. Mas também porque 
sua essência baseia-se numa visão de equilíbrio 
– entre o homem e o divino, o terreno (a nature-

o que 
Pessach 
nos traz 
de mais 
profundo 
é a 
percepção 
de nossa 
gênese 
como povo, 
e de cada 
um de 
nós como 
indivíduo 
membro 
desse povo
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za) e o próprio homem – que responde aos mais 
profundos anseios e necessidades. Porque não é só 
doutrinária, mas também comportamental. Por-
que não só limita, proibindo o que possa romper 
esse equilíbrio, mas também propicia e incentiva 
a ação que o reforça e perpetua. Ser judeu, hoje 
como então, é buscar os caminhos disponíveis e 
accessíveis em cada tempo e lugar para assumir e 
cumprir esse compromisso. É reassumir, cada ge-
ração, cada um de nós, em cada Pessach e em cada 
dia, o compromisso que completa nosso ser e lhe 
dá uma direção.

A tRAvESSIA
Durante quarenta anos de travessia no deserto, 

uma multidão misturada de escravos no deserto 
transformou-se num povo com uma identidade 
calcada num compromisso assumido e no futuro 
concebido e desejado. Quarenta anos no deserto, 
para passar da aridez da escravidão imposta de 

fora e do descompromisso de dentro para o leite 
e o mel de uma terra prometida, de uma vida fun-
damentada na visão definida de si mesmo, num 
projeto, numa crença, num comportamento, indi-
vidual e coletivo. A travessia foi necessária, e não 
foi isenta de sacrifícios, mesmo sofrimentos. É a 
mesma travessia que os judeus têm que fazer e re-
fazer em cada geração e em cada momento, como 
indivíduos, como comunidade, como povo, como 
nação, para reafirmar sua liberdade de escolha de 
ser. Para se autorreconhecerem. Para consolidar 
seu compromisso e cumpri-lo. Nossa condição de 
libertos nos coloca sempre no ponto inicial dessa 
travessia. Cabe a nós decidir fazê-la para atingir-
mos, juntos, a terra prometida.

A tERRA pRoMEtIDA
A terra prometida é o fundamento real, a base 

territorial de um futuro comum. É o sólido terreno 
em que todas as decisões, compromissos e traves-
sias florescem em criação concreta, em realização, 
em contribuição. É o cenário, o manancial, o catali-
sador e o repositório de uma vida judaica, tal como 
concebida em sua gênese, em Pessach, e reafirma-
da ao longo de séculos por todos os libertos do 
Egito. A terra prometida é a nossa família judaica, 
nossa comunidade judaica, nosso povo judeu, 
nosso Estado judaico. Sua conquista não é em ne-
nhum momento definitiva. Dependerá sempre do 
exercício da liberdade de querer ser e decidir ser o 
que somos, de nosso autorreconhecimento como 
povo e nação, dos compromissos assumidos, de 
nossa disposição de realizar todas as necessárias 
travessias.

* * *

Ao nos vermos em cada Pessach, em cada 
momento, como libertos do Egito, estamos re-
passando, sempre, por esse processo de redenção, 
reiniciando a travessia, reconquistando a terra 
prometida.

* Paulo Geiger é editor. 
(Publicado originalmente no informativo da Associação Religiosa Israelita 

do Rio de Janeiro - ARI, em 1997. Reproduzido com a licença do CHCJ.)
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E
m 1516, quando os turcos domina-
ram o Egito, várias lideranças judai-
cas locais foram exiladas. Entre elas 
estava o rabino Abraham Alashkar, 
que partiu para Túnis. Como tinha 

parentes na Tunísia, Abraham permaneceu lá 
por muitos anos, sob a proteção do soberano 
muçulmano local com o qual seus familiares 
tinham negócios. 

Sua casa, localizada na ilha de Djerba - um 
tradicional centro de peregrinação de judeus tuni-
sianos-, era muito limpa e agradável, e lá o rabino 
recebia parentes e amigos. Ele se tornou, com o 
tempo, um tanto melancólico, mas a transparência 
do ar na Tunísia sempre lhe inspirou bons e felizes 
sentimentos. 

Numa tarde, véspera de Shavuot, Abraham 
estava andando com seus alunos pelo seu jardim, 
florido e muito bem cuidado, que ficava sobre um 
terraço, de frente para o mediterrâneo. Todos esta-
vam voltados para os estudos da noite de Shavuot.

“Contam os antigos” disse Alashkar, “que quan-
do Deus convocou Moisés ao Monte Sinai, para 
receber a Lei, toda a terra tremeu. Muitos judeus 
acreditaram que o mundo terminaria, tal o grau 
de coisas extraordinárias que presenciaram. A 
angústia e o temor eram tão grandes que muitos 

religião

Shavuot
Um diálogo em

edGard leite
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se jogaram ao chão desesperados e aterrorizados”.
Os alunos arregalaram os olhos, pois naquela 

época, século XVI, a incerteza sobre os aconteci-
mentos naturais ainda era expressiva, e muitos se 
perguntaram, intimamente, se assim também se 
sentiriam em tal situação. 

“No entanto, Moisés, nosso mestre, avançou 
pelo deserto em direção ao monte, mesmo com 
tudo ao redor desmoronando e o povo judeu gri-
tando em desespero. Porquê? Porque Moisés não 
temia o conhecimento. Ele sabia que o Eterno iria 
revelar algo, já que tudo que acontece na vida con-
têm em si a revelação de alguma coisa”.

Os alunos assentiram, pensativos. Um deles 
perguntou: “será possível que alguém, além de 
Moisés nosso mestre, é claro, possa ter tamanha 
confiança na revelação das coisas que o temor e 
o desespero sejam menores diante do desafio de 
seguir e descobrir o que será revelado?”.

“Hum!” exclamou Alashkar, olhando o aluno 
como se o visse pela primeira vez, “boa pergunta!”. 
“Lembre-se”, disse Alashkar, “que Moisés tinha 
dificuldades de fala, o que quer dizer que sua vida 
era muito, muito difícil. Ele acreditava no desdo-
bramento das coisas em outras, e que as outras 
deveriam ser sempre melhores. Ele nunca agiu de 
outra forma... como poderia, se o seu cotidiano era 
tão árduo?”.

“Observe”, continuou Alashkar, “conforme 
contam os que presenciaram aqueles aconteci-
mentos: quando ele se aproximava do Monte 
Sinai, trovões e relâmpagos terríveis começaram 
a cair furiosos sobre a montanha e ouviu-se por 
toda a terra sons de trombetas - e mesmo assim 
ele não desistiu”.

“E, de fato, subitamente, quando estava ao 
pé daquela serra imensa, ao entardecer, fontes 
se abriram em todas as partes, riachos com 
águas límpidas começaram a correr e, por onde 
corriam, plantas lindas nasceram, e logo ficaram 
carregadas de flores de todas as cores que emiti-
ram um odor maravilhoso. E a montanha como 
um todo foi cercada por anjos. Moisés então 
começou a subir o Sinai, onde foi receber as leis 

da mão de Deus”.
O aluno olhou-o com atenção e disse: “Rabino, 

isso realmente aconteceu?”.
Alashkar balançou a cabeça, de forma enig-

mática: “Isso não está na Torá, mas no Mekhilta 
de-Rabbi Shimon, em Philon, e em outros textos 
antigos, que li há muito tempo na sinagoga do 
Cairo... mas coisas assim acontecem em todos 
os momentos. A experiência inevitável da vida 
nos mostra que todas as dificuldades sempre se 
desdobram em conhecimento e o conhecimento 
é redentor”. 

“Shavuot”, continuou Alashkar, “é uma festa 
que também celebra a colheita, tanto daquilo que 
plantamos, ou de todo o trabalho cotidiano no 
qual nos aplicamos, quanto daquilo que perse-
guimos, que envolve sempre renúncia a algo ou 
alguma coisa. Assim, talvez, entendesse Moisés: a 
necessidade da colheita deve nos mover adiante. E 
sempre alcançaremos algo: uma outra realidade.”

O aluno perguntou: “isso é coragem?” 
Alashkar hesitou: “isso é determinação por co-
nhecer a vida e vive-la em plenitude. Quem 
pode dizer que Moisés não tinha pavor quando 
seguia ao encontro de Deus”? 

“Hum!”, exclamou dessa vez o aluno, “a colhei-
ta é experiência análoga ao recebimento da Lei? 
É o mesmo sentimento que temos quando alcan-
çamos algum objetivo?” “Precisamente”, assentiu 
Alashkar, “a colheita é fruto de nossos trabalhos e 
estudos... por isso, hoje à noite vamos estudar - pa-
ra colher o conhecimento. Plantar para oferecer as 
primícias do estudo a Deus: isto é, o entendimento 
de sua Lei. O que fez Moisés nos quarenta dias que 
permaneceu no monte? Estudou”.

“E quando, mesmo depois de tanto trabalho 
e estudo, não há colheita?” tornou o aluno após 
alguns instantes. “Bem”, disse Alashkar, “observa-
mos o que deu errado e recomeçamos o plantio.”

Todos assentiram e compreenderam. O rabino 
voltou-se para eles, curvou-se, e disse apenas: 
“Hag Sameach!”, 

Edgard Leite é Professor da UERJ, integrante da B’nai B’rith.
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Uma vida pela WIZO

U
ma vida que não deve ficar só como lembrança, como uma imagem 
significativa do passado, Zilda Sauer Z’L representou a essência e a 
existência da Organização WIZO. Sempre em movimento, antecipan-
do tendências, vencendo os desafios da modernidade, fiel aos princí-
pios do Judaísmo e Sionismo. 

A Revista Corrente presta a sua homenagem a essa grande mulher, através das 
palavras de líderes WIZO e outros que conviveram e aprenderam com essa verda-
deira mestra na arte de dialogar e lutar pelos seus ideais.

seu exemplo  de liderança e dedicação deixará saudades em todas nós

A WIZO Brasil perdeu uma ativista especial 
e amiga incondicional. Membro do Executivo 
desde 1997, ano de transferência da WIZO Bra-
sil para o Rio de Janeiro, Zilda atuou como um 
esteio e uma força, outorgando brilho e legitimi-
dade à nossa Organização.

Elegante, determinada, combativa, possuía 
opiniões e conceitos fortes e não hesitava em 
expô-los. Tinha entre suas habilidades, a capa-
cidade de mediar conflitos, ponderando com 
lógica e equilíbrio. Sua voz era ouvida e acatada 
por chaverot Aviv e Vatikot, que nela reconhe-
ciam uma liderança valiosa, capaz de aglutinar e 
motivar todas em torno do ideal WIZO.

Cobrava como ninguém, mas também sabia 
reconhecer e valorizar a excelência de um traba-

lho bem executado. Seus elogios eram motivos 
de regozijo e júbilo. Afinal, era a manifestação 
de uma expert, alguém que soube implementar 
em seu trabalho voluntário, a mesma qualidade 
e profissionalismo que a tornaram uma empre-
sária de renome internacional.

Era uma apaixonada pela WIZO, a quem 
tinha como sua segunda família. Como mulher 
judia e sionista, Zilda Sauer soube honrar e dig-
nificar como poucas, o nosso povo e o Estado 
de Israel. 

Seu legado permanecerá como uma fonte de 
inspiração para todas nós e um modelo a ser 
abraçado por todas as gerações.

Helena Kelner, Presidente da WIZO Brasil
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 homenagem 

Falo aqui em nome da WIZO e também 
em meu nome particular

Você, mais do que ninguém, soube apreciar 
e valorizar o trabalho das chaverot WIZO. Você 
sempre foi uma parte muito importante desse 
trabalho. Você executava, aconselhava, ponde-
rava e mantinha o equilíbrio entre as chaverot.

Seu sionismo arraigado desde a juventude 
fazia com que nos impregnássemos e batalhás-
semos pelos ideais que você tanto acreditava. 
Você, uma mulher de visão, cultura e sabedoria 
era uma fonte de inspiração para o trabalho.

Você também nos ensinou que a frente de 
tudo e de qualquer coisa estava a família, que 
você tanto adorava. Não posso esquecer um 
ensinamento que até hoje está em meu cora-
ção. Você dizia: “discutam, discordem, mas não 
briguem”. Filosofia essa que aplicava na família 
e na organização.

Você construiu em sua vida tudo que um 
ser humano pode almejar: uma família mara-
vilhosa, uma empresa que brilha no Brasil e no 
mundo e, um círculo de amigos numeroso e 
caloroso que soube valorizar a sua importância 
em cada uma de suas vidas. Você não vai nos 
deixar, pois nos nossos corações e nos nossos 
pensamentos, você estará sempre presente.

Você sempre se orgulhava (com razão) de 
seu marido, filhos, genro e nora e, principal-
mente, dos sete netos e dois bisnetos que irão, 
com toda certeza, dar continuidade a todos 
seus ensinamentos e sabedoria, que você tão 
bem soube transmitir.

A WIZO vai ter você sempre presente com 
seus brilhantes ensinamentos e ideais. Você, 
para todas nós, foi e será uma “eshet chail” 
uma mulher de valor, pois você fez por merecer 
esse título. Para mim, Zilda, você representava 
a mãe na WIZO. Seu carinho, seus conselhos e 
o seu reconhecimento ficarão eternamente em 
minha mente e no meu coração.

Descanse em paz! 

Ana Marlene Starec
Presidente de honra da WIZO Brasil

Ao tomar conhecimento do falecimento da cha-
verá Zilda Sauer, desejo manifestar, em meu nome 
e no de Batia, os nossos sinceros sentimentos pela 
perda. Agradeceríamos se pudesse transmitir à 
família as nossas condolências, esperando que o 
legado deixado por esta grande ativista sirva de 
consolo e paliativo para amenizar esta perda. 
Rafael Eldad, embaixador de Israel no Brasil 
em carta a Helena Kelner

Nossos sentimentos e nossa admiração por 
esta incrível mulher.
Simone Assayag, presidente da Wizo Pará 

Zilda Sauer foi uma senhora extraordinária, 
generosa, sempre fazendo pela WIZO o que me-
lhor considerava para o sucesso em nível de ex-
celência para os nossos vários empreendimentos. 

Não será exagero dizer que incontáveis vezes 
a chaverá Zilda, como ninguém soube ou saberá, 
encontrar para a nossa Organização, as mais 
inteligentes e indiscutíveis soluções. E ela sem-
pre tinha razão! Sem dúvida, perdemos a nossa 
grande dama. 
Elisabeth Bronfen, Vice-presidente da WIZO Minas Gerais

No XIIº Kinus, 
realizado no Rio 
de janeiro, zilda 
participa da 
mesa principal 
ao lado das 
ex-presidentes 
da WIzo Rio de 
janeiro, Raquel 
geiger z’L, e 
Anita burlá e 
das saudosas 
ativistas gilda 
vigo e Anita 
Iankelevich
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Zilda Sauer foi sempre um exemplo de inte-
gridade e de incansável dedicação em tudo que 
fez, durante tantos anos, pela WIZO e pela cole-
tividade em geral. Ela deixa grandes lembranças 
e um grande exemplo para todas nós. 
Elisa Pustilnic, Israel 

Consternadas com a triste noticia, chaverot 
WIZO São Paulo unem-se ao sentimento de 
dor da família Sauer pela perda da querida Zil-
da Z´L, pedindo a D-us que a receba em Sua 
glória eterna ao lado dos bons e dos justos.
Executivo WIZO São Paulo

Chaverá exemplo de solidariedade, dinamis-
mo e liderança.
Berta Kac, presidente da Liga Feminina Israelita do Brasil

Quando escrevi esta mensagem sobre a 
querida chaverá e amiga Zilda Sauer, logo veio 
a minha mente a mulher doce e ao mesmo 
tempo firme que ela era. Zilda tinha um cari-
nho especial pela WIZO e por suas chaverot. 

Mulher ativa e determinada sabia a hora certa 
de dizer as coisas. Ocupava uma posição de 
respeito e liderança dentro da WIZO e todas 
acatavam o que ela dizia. Executiva, voluntária 
e matriarca, Zilda soube conciliar com maes-
tria todos esses papéis. 

Fazia parte do executivo da WIZO Rio de Ja-
neiro, como presidente de honra, e, com certeza, 
seu trabalho em prol de nossa organização fez a 
diferença. 

Tive a honra de trabalhar com ela ainda antes 
de ser eleita como presidente da WIZO Rio e 
durante todo o meu primeiro mandato. Quando 
o executivo sugeriu o meu nome para concorrer, 
houve uma reunião na residência de Zilda. Eu 
não estava certa se iria aceitar o convite, mas 
como dizer não para ela? Zilda tinha um poder 
de convencimento único. Acabei cedendo e acei-
tando a indicação. 

A WIZO perdeu uma grande ativista, que cer-
tamente nos fará muita falta, mas seus ensina-
mentos permanecerão para sempre em nossas 
memórias e em nossos corações. 

Zilda, tenha a certeza de que eles serão sem-
pre aplicados em benefício de nossa extraordi-
nária instituição, que você tanto amava. 
Lúcia Balassiano, Presidente da WIZO Rio de Janeiro

zilda com suas amigas Rosinha guinsburg e clara Novikov Durante o Kinus de 2009, que levou o seu nome
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 homenagem 

ZILDA SAUER, Z'l: uma vida pela WIZO

tive a hOnra e O prazer 
de encOntrar zilda 
sauer em tOdas as 
Ocasiões em que estive 
nO Brasil. (...) fiquei 
impactada cOm sua 
persOnalidade

Helena Glaser

zilda fOi uma pessOa 
muitO dedicada que 
atuOu em diversas 
pOsições chaves em 
nOssa OrganizaçãO                                                       

Tova Ben-Dov

Em São paulo, zilda Sauer, ladeando Helena glaser, na 
residência da ex-presidente paulista, Frida Lagnado

Para a família Sauer,
 Em nome da família WIZO e em meu próprio 

nome, gostaria de transmitir minhas profundas 
condolências pelo falecimento da querida Zilda Z’l.

Zilda foi uma pessoa muito dedicada que 
atuou em diversas posições chaves em nossa 
organização – Membro honorário da WIZO Brasil e 
presidente de Honra da WIZO Rio de Janeiro. Seu 
comprometimento com a WIZO, com o Estado de 
Israel e com o povo de Israel era total.

Não é fácil perder alguém que amamos 
independente da idade que a pessoa tenha. Mesmo 
que ela continue viva em nossos corações, o 
falecimento deixa um enorme vazio em nossas 
vidas. Que o amor e as lembranças compartilhadas 
por vocês possa consolá-los nestes dias difíceis e 
dolorosos.

Que Deus os conforte entre os demais enlu-
tados de Sion e Jerusalém. Há-Makom Y’nachem 
et’chem b’toch sha’ar aveilei Tzion v’Yerushalaim.  
Sinceramente,
Tova Ben-Dov
Presidente da WIZO Mundial

 

Querida Helena,
Fiquei desolada ao tomar conhecimento do 

falecimento da Zilda Sauer Z’l. Gostaria de enviar 
os meus sentimentos às líderes brasileiras, para o 
Executivo da WIZO Brasil e para a sua família.

Tive a honra e o prazer de encontrar Zilda Sauer 
em todas as ocasiões em que estive no Brasil. Fui 
recebida em sua residência e fiquei impactada com 
sua personalidade.

Seu caráter refinado por um lado, e sua notável 
habilidade como empresária de outro, formavam 
uma amálgama fora do comum.

Fiquei profundamente comovida por seu amor 
pela WIZO e por suas incontáveis atividades em 
prol do povo e do Estado de Israel.

Que sua memória seja para sempre abençoada
Com carinhoso afeto,

Helena Glaser
Presidente de Honra da WIZO Mundial

 

zilda Sauer 
com a ex-
presidente da 
WIzo Mundial, 
Helena glaser
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esperamOs que O legadO deixadO pOr esta grande ativista 
sirva de cOnsOlO e paliativO para amenizar esta perda                                                       

Rafael Eldad
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kinus 
territorial

"MUITO 
tRAbALHo 
E MUITO SucESSo"
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Por eva solewicz *

“Gente... não é bem assim”. 
Esta era uma das frases de Suzana Starosta Z’L.

E
, infelizmente, não foi bem as-
sim ao nosso gosto. Ao invés de 
compartilhar de seu dinamismo e 
de seu humor, só nos restou ho-
menagear a lembrança e o lega-

do daquela que foi presidente da WIZO Rio 
Grande do Sul e vice-presidente da WIZO 
Brasil. E a forma encontrada pela WIZO Brasil 

foi dar o nome de Suzana Starosta Z´L, ao XXI 
Congresso Territorial da entidade, que elegeu 
o novo executivo para o período 2012-2015.

Suzana, sem dúvida, teria dado “aquele abra-
ço” nas 131 chaverot dos 10 centros do Brasil que 
participaram desse Kinus, realizado na cidade do 
Rio de Janeiro, em novembro passado. E tam-
bém se alegraria com o expressivo número de 
chaverot do segmento Aviv que trocaram expe-
riências, dúvidas e projetos, numa reunião coor-
denada pela psicóloga gaúcha Janice Fischman 
(como sempre, curta demais). E, ainda, com a 
boa notícia de que três chaverot, duas de Brasília 
e uma do Rio de Janeiro, já estavam em Israel 
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 kinus territorial  

para participar do seminário Aviv Internacional. 
No decorrer do Kinus, Suzana foi saudada por 

todos os centros, em especial pela WIZO Rio 
Grande do Sul, que prestou um emocionante 
preito de saudade presenciado por familiares da 
querida chaverá. 

A programação do Congresso foi bastante 
diversificada. Certamente, Suzana se sentiria 
envolvida pela espiritualidade judaica do Kabalat 
Shabat conduzido pelo rabino Nilton Bonder e 
pela cerimônia de Havdalá liderada pelo chazan 
Eduardo Kac.

Ela também teria vibrado ao constatar o pres-
tígio da WIZO. O Congresso contou com a parti-
cipação do Embaixador de Israel no Brasil, Exmo. 
Sr. Rafael Eldad, e de sua esposa Batia. Várias 
autoridades e dirigentes locais, entre estes, Osias 
Wurman, cônsul honorário de Israel na cidade 
do Rio de Janeiro, os nossos queridos represen-

tantes Teresa e Gerson Bergher, o presidente da 
FIERJ Jayme Salim Salomão e a nossa querida 
Berta Kac, representando a Liga Feminina, en-
tre outros, disseram presente na posse do novo 
executivo presidido por Helena Kelner, tendo 
como vice-presidentes Sheila Saubermann e 
Tania Holperin. 

Como disse Terezinha Sandler, “reeleger é ra-
tificar o apoio ao sucesso já alcançado e um voto 
de confiança no futuro”. Também foi gratificante 
sentir a admiração e o apoio das famílias com o 
trabalho das mulheres WIZO, tão bem manifes-
tados pelos filhos e netos de Helena Kelner na 
cerimônia de posse. As realizações deste traba-
lho foram evidenciadas no vídeo sobre a Escola 
Maya Rosenberg e a Creche Antonieta Feffer 
e nas mensagens especiais de Tova Ben Dov e 
de Rivka Lazovsky, respectivamente presidente 
e presidente-executiva da WIZO Mundial, sau-

Novo executivo da WIzo brasil, recém eleito
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dando as chaverot brasileiras. A Embaixatriz Ba-
tia Eldad também fez questão de, publicamente, 
manifestar seu apreço pelas mulheres WIZO 
que trabalham com paixão pelo ideal sionista. 

Sem dúvida, os palestrantes convidados 
teriam agradado Suzana. Ricardo Berkiensztat, 
vice-presidente da FISESP, discorreu brilhan-

temente sobre “O Empobrecimento da So-
ciedade Israelense e a Atuação da WIZO”. 
Em suas palavras, a WIZO se destaca pela 
consistência do trabalho, focado e eficaz. O 
conceituado jornalista Carlos Brickman, cola-
borador do Observatório da Imprensa e de jor-
nais importantes de São Paulo, falou sobre “Os 

batia Eldad e Helena Kelner com as chaverot gaúchas

presidentes de centro com Helena Kelner, Etejane coin e as cariocas Eva baumwol e Rosinha balassiano
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desafios para a nossa comunidade nas áreas de 
comunicação e da política”. Comentou a posi-
ção da mídia e a reação dos leitores quando o 
assunto é Israel e lembrou que tudo acaba numa 
mistura de judeus, antissemitismo e antiisrae-
lismo. E frisou a importância de estar atento ao 
que é publicado e de se manifestar apropriada-
mente. Endossaria também a homenagem pres-
tada à nossa querida carioca Eva Baumwol. O 
embaixador de Israel no Brasil, Exmo. Sr. Rafael 
Eldad, falou da situação de Israel no contexto do 
Oriente Médio e nos colocou a par das nuances 
nas relações entre Brasil e Israel.

Entretanto, o que teria tocado mais fundo 
no coração de Suzana seria o relato dos cen-
tros. Ela ouviria sobre:
l O sucesso da WIZO Rio de Janeiro na 
formação de novos grupos, uma garantia de 

continuidade. 
l Os grandes eventos e o tradicional concurso 
de Pintura e Desenho patrocinado pela WIZO 
São Paulo, que alcança 5000 estabelecimentos 
de ensino. 
l A WIZO Minas Gerais em fase de renova-
ção de imagem e ampliação de seu quadro de 
sócias. 
l A WIZO Pará batalhando pelo maior engaja-
mento da comunidade no nosso trabalho. 
l A força nova realimentando a WIZO Per-
nambuco e o vínculo da comunidade com 
Israel. 
l A marcante reativação do centro Bahia. 
l As chaverot da WIZO Brasília fazendo ebuli-
ção na comunidade local. 
l A WIZO Santa Catarina, como um polo irra-
diador de judaísmo. 

 kinus territorial  

Mesa principal do Kinus com osias Wurman e Rafael Eldad

Sophie Isdra, da WIzo RS Maria Auxiliadora buelli, da WIzo Mg Lúcia balassiano, da WIzo Rj Iza Mansur, da WIzo Sp

teresinha Sandler saúda Helena Kelner
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l A WIZO Paraná, um pequeno grupo com 
grandes resultados. 
l A WIZO Rio Grande do Sul, com seu dinamis-
mo e organização, alem da mega Feira da Frater-
nidade. A organização deste centro se espelhou 
na brilhante palestra de sua presidente, Sophie 
Isdra, sobre Promoções.

Susana também teria apreciado a importân-
cia que a WIZO Brasil dá ao seu estatuto e ao 
seu código de ética e ao cuidado com que trata 
os novos meios de divulgação e comunicação, 
conforme apresentado por Nelly Starec e Sheila 
Saubermann.

Como líder, Suzana valorizava a dedicação das 
chaverot. Ela aplaudiria a iniciativa da presidente 
Helena Kelner na nomeação das chaverot Cla-
ra Novikov (RJ), Aviva Avritzer (MG) e Helena 
Grimbaum (PR), Sulamita Tabacof (SP) e Fanni 

Jawetz (RS) como novos membros honorários e a 
outorga de medalhas comemorativas às chaverot 
do executivo e colares a chaverot dos centros.

Ao dirigir a dinâmica “O que querem as chave-
rot WIZO para o futuro” a psicóloga Janice Fisch-
man percebeu entre as chaverot o grande orgulho 
por pertencer à instituição WIZO. Tal como sentia 
Suzana.

As metas e os desafios da nova gestão, apre-
sentados pela presidente Helena Kelner, certa-
mente teriam a aprovação e o apoio de Suzana. 

No encerramento, Helena Kelner agradeceu a 
todos e destacou a importância da presença dos 
pequenos centros neste tipo de evento como uma 
forma de aprendizado. 

E Suzana diria: “Gente... é isso mesmo: muito 
trabalho e muito sucesso!”

Eva Solewicz é Diretora de Cultura do Executivo da WIZO Brasil

  

Iza Mansur, da WIzo Sp Sabrine Quarezemin, da WIzo Sc Simone Assayag, da WIzo pAElizabeth Kulisch, da WIzo pR

teresinha Sandler saúda Helena Kelner Ativistas importantes no Kinus
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Na manhã do início do seminário, a delegação bra-
sileira foi recebida pela chaverá da WIZO Mundial, 
Tricia Schwitzer, e conduzida à Escola Técnica Maya 
Rosenberg, em Rehovot, apoiada pela WIZO Brasil. 
Trata-se de uma escola muito bem dirigida. Vimos 
trabalhos dos alunos dos cursos técnicos de ad-
ministração, ourivesaria, moda, computação, artes 
gráficas e comunicação, entre outros. Os estudantes 
estavam animados e foram muito receptivos, espe-
cialmente depois de tomarem conhecimento de que 
éramos do Brasil. 

Regressando ao hotel, fizemos a inscrição no 
seminário e, após uma introdução, assistimos à 

excelente palestra, “A Arte do Bate-Papo”, por 
Shoshi Gal. Aprendemos sobre a importância da 
utilização das habilidades sociais e da necessida-
de de nos prepararmos bem antes de abordar a 
pessoa que desejamos cativar. 

Um setor da população que vem sofrendo bas-
tante em Israel é o dos imigrantes etíopes. Tivemos 
uma apresentação sobre a cultura etíope, suas dife-
renças e especificidades, além de suas dificuldades 
de adaptação à sociedade israelense. Ao aprender-
mos que os etíopes seguem outro calendário, pos-
suindo até mesmo outra maneira de contar as horas, 
percebemos o quanto é complexa a adaptação a um 

Dias intensos
chaverá Wizo relembra sua participação no seminário aviv, em israel

Por Érica sauBermann alem *

F
ui motivada a participar do Seminário Aviv, em novembro de 2012, em Israel, pela presiden-
te da WIZO Brasil, Helena Kelner. Serei eternamente grata à WIZO Brasil pelo convite e à 
Helena por sua insistência. Essa experiência mudou minha vida de uma maneira que eu não 
poderia imaginar. Foi muito além do que eu esperava. 

seminário
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Dias intensos

novo país. Toda ajuda é necessária e bem-vinda.
À noite, tivemos um maravilhoso jantar de gala, 

com palestras motivadoras da presidente da WIZO 
Mundial, Tova Ben Dov, da presidente do Executivo, 
Rivka Lazovsky, e da ex-presidente, Helena Glaser. 
É uma honra seguir os passos de mulheres tão de-
terminadas e capazes.

No dia seguinte, começamos cedo, com apre-
sentações sobre a WIZO conduzidas pela incansá-
vel Sylvie Pelossof, dirigente do Departamento Dor 
Hemshech, e por Laurienne Baitz, representante 
Aviv. Em seguida, Rivka Lazovsky entrevistou Orit 
Zuaretz, membro do Knesset e grande defensora 
dos direitos da mulher. Foi muito interessante 
aprender ainda mais sobre a política de Israel e 
sobre o status da mulher.

Janine Gelley, do Departamento de Organiza-
ção e Turismo, abordou a grande questão: Por que 
a WIZO? Ela explicou muito do que acontece “por 

trás dos panos”, do trabalho dos voluntários nos 
escritórios e nas creches, nas escolas e nas aldeias 
juvenis. Em seguida, o Dr. Michael Tanchum fa-
lou sobre história e a criação do Estado de Israel, 
reafirmando que, “a WIZO está com Israel – e 
Israel não tem apenas o direito de existir, e sim 
um motivo para existir”. 

Após um rápido almoço, rumamos para Jeru-
salém, onde participamos de uma cerimônia de 
Shehecheyanu. Tomamos vinho, comemos chalá e 
cantamos músicas típicas hebraicas. Partimos para o 
Yad Vashem, o Museu do Holocausto, onde cumpri-
mos uma cerimônia sóbria e necessária – rezamos 
pela memória dos seis milhões de judeus mortos no 
Holocausto e juramos jamais esquecer. 

Seguimos para o Centro Comunitário WIZO 
Haberer e dali para o Muro das Lamentações, onde 
colocamos bilhetes, pedindo pelos nossos queridos, 
pelo Estado de Israel e pela paz que todos desejam. 
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 seminário  

No dia seguinte, o Dr. Yaniv Leviathan, consultor 
em mídia digital, fez uma envolvente apresentação 
na qual aprendemos que o marketing digital tem 
como principal objetivo gerar tráfego, mas que 
de nada vale esse tráfego se não o analisarmos e 
processarmos o fluxo de informações. O grande 
objetivo do tráfego é a conversão: de nada adianta 
a visita à página se ela não resulta em resultados e 
em indicações a amigos. Branding também foi uma 
questão bastante discutida. 

Jonathan Elkins manteve o alto nível das pales-
tras, abordando a maneira correta de transmitir 
a nossa mensagem na mídia. Ele nos ensinou a 
identificar quem é a nossa audiência – por exem-
plo, utilizando o termo “Bíblia”, ao invés de “Torá” 
se estamos nos dirigindo a um público cristão. 
Criar frases curtas e de efeito que transmitam 
toda a mensagem pretendida é um bom sistema, 
especialmente quando elas são utilizadas nas en-
trevistas de televisão.

Tivemos, na sequência, um workshop com o 
Departamento de Promoções da WIZO Mundial. 
Foi muito útil colocar a mão na massa e aprender 

a organizar eventos, a utilizar um checklist e a 
criar um cronograma. 

Depois do almoço, cada delegação apresentou 
um pouco do trabalho realizado em seu país de 
origem. É inspirador perceber que tantas pessoas, 
de lugares tão distantes e distintos, trabalham, 
com afinco, por um mesmo objetivo. Apresentei 
um vídeo, elaborado pela WIZO Rio de Janeiro, 
sobre os seus projetos, que foi muito bem recebi-
do. Contei sobre o renascimento da WIZO Brasília 
e sobre os nossos projetos, focando especialmente 
no Festival das Nações. Todas gostaram muito!

Quarta-feira era o dia planejado para as visitas 
aos projetos WIZO. Começamos com a visita a 
uma Creche Multipropósito WIZO, nos arredores 
de Tel Aviv. Além de conhecer as instalações, mui-
to bem cuidadas, tivemos contato com as crianças. 
Ouvimos relatos sobre o trabalho lá empreendido, 
as experiências e as dificuldades enfrentadas, 
diretamente da diretora e da assistente social da 
creche. É o momento em que realmente compre-
endemos a dimensão do trabalho que realizamos. 
A maioria das crianças ali está porque seus pais 

Sarita banchik, tova ben-Dov, Luciana Katz e Érica Saubermann Alem
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não têm como oferecer alimentação e segurança 
em suas próprias casas; ou porque são filhos de 
mães solteiras que precisam trabalhar para sobre-
viver, ou porque, seus problemas não consegui-
ram ser solucionados pela família. 

Visitamos a Aldeia Juvenil Agudat Ieladim, onde 
almoçamos e fomos recebidos pelo diretor, que 
transmitiu, com muita força, sua missão. Essa esco-
la recebe os estudantes mais problemáticos de todo 
o país: crianças que já foram expulsas de diversas 
outras escolas. Normalmente, elas chegam com 
problemas psicológicos e/ou emocionais, vítimas 
de traumas ou abandono e são atendidas de uma 
forma global.

Depois de visitas tão inspiradoras, fomos le-
vadas ao museu “Dialogue in the Dark”, que lida 
com a cegueira. Esta experiência, ao mesmo tem-
po, assustadora e reveladora, terminou com uma 
conversa com a nossa guia em um bar, – no escuro, 
é claro. Pudemos tirar dúvidas e entender melhor 
como é a vida do deficiente visual. Poder nos 
colocar no lugar do outro e entender sobre suas 
dificuldades diárias foi uma vivência muito intensa, 

que nos ajudou a abrir os olhos para todos aqueles 
que precisam de nossa ajuda.

No último dia do Seminário, recebemos repre-
sentantes do governo de Israel para falar sobre a 
situação geopolítica atual. Devido à crise iminente, 
essas apresentações foram ainda mais relevantes e 
pudemos entender melhor a posição de Israel. 

Depois disso, recebemos nossos certificados de 
participação, fonte de muito orgulho! Falamos so-
bre o que achamos do Seminário e o que pretende-
mos fazer ao voltar para casa. É muito empolgante 
observar todas as chaverot tão motivadas, com no-
vas ideias, projetos e muita vontade de colocá-los 
em prática. Vamos embora sentindo que formamos 
uma nova família, uma família WIZO Aviv inter-
nacional, conectada por suas experiências e desejos 
de melhorar sempre a situação das mulheres e das 
crianças em Israel. 

Minha experiência terminaria aí, mas fui pega 
de surpresa pela repercussão da Operação Pilar de 
Defesa, lançada por Israel no dia anterior. Passei 
pelo susto e pelo medo que os habitantes do sul de 
Israel convivem, há vários anos, diversas vezes ao 
dia. Mas saio dessa experiência com uma sensação 
maravilhosa: fui amparada e cuidada com todo o 
carinho pela minha família WIZO. Senti-me aco-
lhida, querida, e ciente do que é ser uma chaverá 
WIZO. 

Em resumo, foi uma experiência que mudou a 
minha vida. Eu, que já me considerava uma chave-
rá participativa e engajada, sabia que essa viagem 
aumentaria minha motivação. Mas não fazia ideia 
da intensidade e do impacto desta experiência, da 
sensação de pertencer a algo maior do que cada 
um de nós. Conversar com as crianças nas escolas, 
perceber o trabalho dos diretores, dos assistentes 
sociais, dos voluntários, ver tudo o que já é feito 
e o quanto ainda precisa ser mudado. Volto muito 
motivada, muito mudada, com a certeza de que é 
possível construir um futuro melhor – e que é meu 
trabalho e o de minhas chaverot darmos o melhor 
de nós mesmas. 

Érica Sauberman Alem é vice-presidente da WIZO Brasília

Alegria contagiante das participantes
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wizo em foco
Rio Grande do Sul

bEAtLES EM 
coNcERto
O Grupo Emêt 
realizou, mais uma 
vez, este tradicional 
evento, no Sargent 
Peppers,  com a 
participação de Ayres 
Pothohh, Daniel Wolf 
e Rodrigo Alquatti. 

cHá coM bINgo
A chaverá Teresinha 
Sandler cumprimentou 
o grupo Henrietta Szold 
por ocasião de seu bingo, 
parabenizando parabéns 
também Lea Gorelik, 
que comemorava 89 
anos. A chaverá Paulina 
Stifelman agradeceu a 
presença de todas.

43 ANoS DE 
AtIvIDADES
O Grupo Bror Chail 
organizou uma alegre 
confraternização no salão 
de festas da chaverá 
Marieta Goldenfun, 
celebrando 43 anos de 
trabalho voluntário.

Shabat
Os grupos Aviv Guesher e 
Tiferet, receberam a querida 
Mimi Liberow que abordou o 
tema: “Shabat: sua origem, 
tradição e significado, sob 
o ponto de vista da cabala”. 
O grupo Tiferet também 
sorteou uma rifa do pingente 
de peixinho.

NHoQuE DA 
SoRtE
O Grupo Maguen David 
realizou o Jantar do 
Nhoque da Sorte, com 
lotação esgotada. 
Houve música ao vivo 
e sorteios de vários 
brindes.

Shabat INÉDIto  
NA SERRA
A WIZO RS, em parceria 
com a SIBRA, realizou um 
shabat na serra, no recém- 
inaugurado hotel da rede 
Master, seguido de um 
jantar festivo.

SuSHI bENEFIcENtE
O Grupo Aviv, Prachim, realizou o tradicional Sushi Beneficente, lotando o restaurante Gokan.

pASSEIo EM gRAMADo
O Departamento de Turismo da WIZO RS comandou uma viagem para o SPA 
Kur Hotel, na cidade de Gramado Após o programa "Caminho das Águas", as 
chaverot assistiram a uma palestra no hotel. Foi organizada, também, uma 
visita ao Museu da Moda.
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REFoRMA E INAuguRAção
A WIZO RS efetuou a reforma da sala da WIZO, no prédio da FIRS, cuja inauguração contou com a 
presença do Rabino Mendel Liberow, que colocou uma nova Mezuzá. Na ocasião, foi inaugurado um 
emblemático espaço em homenagem à saudosa e querida chaverá Suzana Starosta, Z’L. Um agradecimento 
especial foi feito à arquiteta e chaverá do Grupo Liora, Dulce Kruter Flores, responsável pela renovação 
do espaço. Foi também emocionante a homenagem prestada à ex- presidente da WIZO gaúcha, Eugênia 
Berlim, com a colocação de sua foto no painel das Presidentes da WIZO RS.

Lechaim pRÉ-roSh 
haShaná
Durante o lechaim de pré-
Rosh-Hashaná, programado 
pelo Departamento de 
Promoções, sob o comando 
de Iára Spiguel, ouvimos 
as palavras dos rabinos 
presentes e da Presidente da 
WIZO RS, Sophie Isdra.

cozINHANDo 
coM o cHEF
O Grupo Aviv, Iachad, 
organizou uma 
divertida aula de 
culinária sobre risotos, 
sob orientação de 
um chef, com direito 
a saborear os pratos 
preparados.

bENEMERêNcIA
Com o resultado da 
campanha de Natal 
arrecadada durante o jantar 
de confraternização, a WIZO 
RS doou às creches da 
Prefeitura de Porto Alegre, 
200 brinquedos.

Nossas chaverot por ocasião da 
entrega dos brinquedos
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 wizo em foco  Rio Grande do Sul

ENcERRAMENto E HoMENAgENS
Sophie Isdra comandou o Jantar de Confraternização de final de ano da WIZO RS. Diante de um salão lotado, Sophie apresentou o relatório 
das realizações de 2012 e pediu às chaverot participantes do XXI Congresso Territorial da WIZO Brasil, realizado no Rio de Janeiro, que 
fizessem um relato sobre esta importante vivência. Foi apresentado um lindo vídeo em memória à querida Suzana Starosta Z’L. Comovente 
também foi a homenagem prestada à chaverá Ida Weisfeld, um dos mais sólidos pilares de nossa WIZO. Tina Zappoli e seu marido Marinho 
organizaram um sorteio beneficente em prol de uma escola carente e doaram à WIZO dois maravilhosos quadros.

pAINEL: miKvot- águAS 
DA vIDA NA tRADIção 
juDAIcA
Na Galeria Tina Zappoli, o Grupo 
Ianiv promoveu o Painel: Mikvot- 
Águas da Vida na Tradição Judaica, 
que integrou a Exposição Fotográfica 
Mikvot, de Marian Starosta. Além de 
apreciar as belíssimas fotografias, 
os convidados assistiram ao painel 
apresentado pela artista Marian 
Starosta, pelo rabino Ari Oliszewski, 
da Sinagoga União Israelita e pela 
professora da UFRGS, Andrea 
Bracher. O expressivo público 
presente participou com perguntas 
sobre este milenar tema da tradição 
judaica. O Grupo Ianiv agradeceu a 
parceria de Tina Zappoli e Marinho, 
que gentilmente cederam o espaço 
de sua Galeria de Arte. Após o 
Painel, foi oferecido um coquetel, 
com brindes ao sucesso do evento.

Painelista 
rabino Ari 
Oliszewski Painelista Marian Starosta

Grupo Ianiv 
com Andrea 
Bracher

A querida Ida Weisfeld recebe o carinho da neta Animado grupo confraternizando durante o jantar
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cELEbRANDo chanucá
A WIZO RS celebrou Chanucá em conjunto com a Sinagoga Linat Hatzedek, numa sorveteria, com direito à música, distribuição de 
brindes e sorvete casher.

SEXuALIDADE NA MAtuRIDADE
A palestrante Maria Celeste Osório Wender encantou a plateia que 
lotou o salão do Restaurante Dado Bier, do Bourbon Country. As 
chaverot do Grupo Koach ficaram felizes com o sucesso deste evento.

pALEStRA Do joRNALIStA jAIME SpItzcovSKY
Promovida pelo Departamento de Cultura da WIZO RS, a palestra 
do brilhante Jornalista Jaime Spitzcovsky lotou o auditório da FIRS. 
Marta Feder recebeu os cumprimentos da Presidente Sophie Isdra 
e ressaltou que o Departamento tem baseado suas promoções nas 
reivindicações feitas pelos grupos.

FEIjoADA
O grupo Chai promoveu a sua tradicional feijoada, temperada, 
como sempre, com muita alegria e descontração.

Sophie Isdra e Elaine unikowski junto à chanukiá Alegria das crianças durante a comemoração de chanucá 

conheça o site da WiZo rio grande do sul
w w w. w i z o r s . o r g . b r
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Pernambuco
 wizo em foco  

chanucá EM pERNAMbuco
O encerramento das atividades de 2012, que coincidiu  com a celebração dos festejos de Chanucá, resultou num imenso sucesso. Num 
restaurante da cidade, com a presença de todo o grupo e de sócias convidadas, imperou um ambiente de muita alegria e descontração, com 
troca de lembranças.

EcoS Do KinuS
Em vibrante reunião na residência da chaverá Vera Chose, 
as chaverot Aviv, Jacy Averbuch e Simonne Mulatinho, 
participantes do Kinus da WIZO Brasil, realizado no Rio de 
Janeiro, relataram, com entusiasmo, suas enriquecedoras 
experiências. Simonne e Jacy ressaltaram a importância 
da presença de representantes de todos os centros nos 
congressos.

chanucá FEStEjADo EM coNjuNto coM A FIpE
As chaverot Simonne Mulatinho, Jacy Averbuch e Sulamita Choze representaram a WIZO Pernambuco na festa de chanucá da FIPE. 
Durante a celebração, as crianças receberam os sevivon distribuídos pela WIZO e fizeram pinturas relativas à data. A WIZO doou 
um bingo ao Colégio Israelita Moises Chvarts e recebeu o apoio da Na’Amat Pioneiras e do movimento juvenil Habonim Dror.

jacy Averbuch e Simonne Mulatinho, com a anfitriã, vera chose

uma reunião das chaverot pernambucanas marcada pelo clima de confraternização

chaverot do centro Recife reunidas na residência da chaverá tereza Litvin



48 corrente corrente 49 

São Paulo

coNcuRSo 
DE pINtuRA E 
DESENHo 2012
Com o apoio da Secretaria 
de Educação do Estado de 
São Paulo a WIZO São Paulo, 
realizou mais uma edição do 
Concurso WIZO de Pintura 
e Desenho, com o tema 
“Jerusalém- Brasília: História e 
Modernidade”, na Assembleia 
Legislativa de São Paulo. 
A premiação contou com a 
presença da Embaixatriz de 
Israel, Batia Eldad.
Incentivar a criatividade do 
jovem através da arte é a 
proposta do programa de 
intercâmbio cultural da WIZO, 
compartilhada com a Secretaria 
de Estado da Educação e a CGEB 
– Coordenadoria de Gestão da 
Educação Básica, representada 
pela professora Roseli Ventrella. 
O Concurso tem a curadoria de 
Rosa Motta, a coordenação de 
Tania Tarandach e o patrocínio 
do Bradesco.
Este ano, o Júri Oficial 
contou com a artista plástica 
internacional, Miriam Nigri 
Schreier, que ajudou a selecionar 
os melhores trabalhos. A aluna 
vencedora e sua professora 
ganharam uma viagem a Brasília 
com estada de três dias. Os 
demais classificados receberam 
prêmios diversos, como 
celulares, home theater e kits de 
pintura. 

cARtA DA EMbAIXAtRIz
Estimada Iza,
Ao regressar a Brasilia, ainda sob a emoçäo de haver 
assistido a premiaçäo dos ganhadores do concurso de 
pintura da Wizo, gostaria de manifestar os meus mais 
sinceros agradecimentos pela oportunidade de conhecer 
um dos mais importantes e objetivos projetos que já 
conheci. A idéia de promover Israel através da pintura, 
incitando a curìosidade de jovens e de crianças de todo 
o Estado de Säo Paulo, nas localidades mais distantes, 

Ievando-os a conhecer, de verdade, as diferentes faces de Israel, é sem dúvida brilhante. 
Valeu a pena näo só haver saido de Brasilia, mas de Israel mesmo, para vivenciar esses 
momentos de emoçäo e tomar conhecimento dessa impressionante iniciativa. Desejo 
parabenìzar a todos os envolvidos, a Organìzaçäo Wizo, as chaverot, as autoridades da 
cidade de Säo Paulo e aos professores, que souberam destacar os talentos de seus alunos. 
Neste momento que Israel está atravessando, de tensäo e preocupaçäo, Iembrar-me de 
estímulos como este, renova a nossa confiança e a de todos os israelenses, que podem 
contar com os seus, na diáspora. 
Espero que os alunos que participaram dessa iniciativa possam, um dia, conhecer o meu 
país, Israel. Com o meu cordial shalom, 

Batia Eldad, embaixatriz de Israel

tania tarandach, Roseli ventrelli, Sulamita tabacof, batia Eldad, Iza Mansur, Miriam Nigri Schreier e Rosa Mota

Mesa principal do concurso    À direita, a aluna vencedora do concurso   



50 corrente corrente 51 

 wizo em foco  São Paulo

bAzAR
Desde cedo havia uma extensa fila na porta do 
Clube Piratininga de pessoas que foram garantir 
suas compras de roupas, brinquedos e artigos para 
o lar a preços arrasadores e deliciar-se com as 
comidas judaicas.

55 ANoS Do gRupo cHANA SzENES
Ao festejarem os 55 anos de atividades WIZO, 
no restaurante da Hebraica, as chaverot Mina 
Gasco e Bluma Flex receberam da presidente Frida 
Malamud uma salva de prata em reconhecimento à 
dedicada participação de ambas desde a fundação 
do Grupo Chzna Szenes até os dias de hoje. Rebeca 
Rosenberg falou sobre “Contradições da Vida”. 
Disse ela, “Festejamos uma data significativa e, 
ao mesmo tempo, nos identificamos com a dor que 
nossos irmãos passaram em Israel, que felizmente 
terminou em cessar-fogo”. Inúmeras integrantes 
do Executivo da WIZO São Paulo prestigiaram o 
evento.

coRAL SHARSHEREt
Após um ano de trabalho e inúmeras apresentações, o Coral Sharsheret lançará o 
seu 5º CF, “Sharsheret para Sempre”, sempre liderado pela dedicada maestrina Sima 
Halpern e o acompanhamento de Abigail Wimer.
 

EXcuRSão A ISRAEL
Preparem-se para a famosa Excursão WIZO São Paulo para o Estado de Israel que está 
imperdível. Melhor preço, melhor roteiro e a melhor diversão. Guardem as datas: 25 de 
abril a 09 de maio de 2013. Informações pelo telefone: (11) 3257-0100 com Mirta.
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Yom Yun
A WIZO SP realizou com grande sucesso o Yom Yun – Dia de 
Estudos, sob o tema: “Realidade e Perspectiva: Presente e Futuro”, 
conduzido por Etejane H. Coin. Foi um raro momento para reciclagem, 
aprimoramento, qualificação e valorização do trabalho comunitário, 
cuidadosamente elaborado pelo Departamento de Cultura. Contando 
com renomados palestrantes, as chaverot tiveram o privilégio de 
participar de debates sobre inúmeros assuntos da atualidade além 
de usufruir de uma proveitosa troca de informações. Presentes, os 
ativistas comunitários, Boris Ber e Claudio Bobrow, os jornalistas 
Sam Osmo e Jaime Spitzkowski, Iza Mansur, presidente da WIZO 
paulista, Sulamita Tabacof, presidente honorária da WIZO São Paulo, 
a presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, a presidente de Honra 
da WIZO Brasil, Ana Marlene Starec e a diretora da Agência Judaica, 
Gaby Glasman.  

44 ANoS Do gRupo 
tIFEREt
As chaverot do Grupo Tiferet 
se reuniram na casa de Fany 
Berger para comemorar os 
44 anos de união e trabalho 
WIZO com um shchulent 
primorosamente preparado por 
Lucia Igel. Parabéns ao grupo 
que se fortalece dia a dia com 
suas atividade e dedicação 
comunitária.
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SAM oSMo:  NotícIAS 
bEM ELAboRADAS
Como interpretar as manchetes, 
foi o tema do comentarista 
Sam Osmo, que relatou sobre 
“As Verdades das Notícias na 
Imprensa”.

 wizo em foco  São Paulo

pALEStRAS Do DEpARtAMENto DE cuLtuRA

vISItA DE cARMELA DEKEL
As chaverot paulistas receberam a visita 
de Carmela Dekel, responsável pelo 
departamento de Educação da WIZO 
Mundial. Juntas, trocaram ideias e 
experiências enriquecedoras.

chaverot paulistas ladeando carmela Ricardo berkiensztat e o vereador Natalini ladeiam Iza Mansur

pRESENçA DE RIcARDo bERKIENSztAt 
E gILbERto NAtALINI NA SEDE
Recebido pela presidente Iza Mansur, o vice-presidente executivo da FISESP, 
falou sobre “A sociedade israelense e a importância da diáspora e das 
organizações judaicas para Israel”. Nesta mesma tarde, o vereador Gilberto 
Natalini participou da explanação de Sulamita Tabacof, presidente de honra da 
WIZO São Paulo, sobre os trabalhos WIZO. 

vENtuRA E DANoN 
tocANDo o Shofar
Por ocasião da visita do 
amigo Alberto Danon à 
nossa sede, o Moré Hotz 
falou sobre Rosh Hashaná e 
tocou o Shofar.

gINáStIcA pRoF. KAtIA  gINáStIcA pARA o 
coRpo, MENtE E ALMA
A personal training Katia Rocha, do Instituto Qualidade de Vida, 
promoveu uma tarde de descontração e alongamento para as 
chaverot da WIZO São Paulo. Os exercícios para a mente e o 
corpo comprovam que além do físico, é possível alongar os 
conhecimentos e as boas ações. 
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Novo gRupo Lechaim
Diálogos e reuniões espaçadas 
serviram para motivar mulheres 
inteligentes a se identificar com 
os objetivos da WIZO. Convidadas 
por Etejane Hepner Coin, elas 
formaram o novo grupo Lechaim e 
se preparam para a escolha de sua 
primeira presidente.

coMEMoRANDo Sucot
As chaverot de São Paulo foram 
calorosamente recebidas no Centro 
Judaico Novo Horizonte pelo 
rabino Noah e sua esposa Pessy 
para comemorar a alegre festa 
de Sucot. Como manda a tradição, 
uma refeição festiva foi feita na 
linda Sucá e também cumprida 
a mitzvá de recitar a benção sobre 
as quatro espécies: etrog, lulav, 
hadassim e aravots.
 

pRojEto bat mitzvá Do gRupo bARAK
As alunas do Colégio Renascença que participaram do Projeto Bat Mitzvá promovido pelo 
grupo Aviv, Barak, estiveram na sede da WIZO, acompanhadas de suas professoras e 
assistiram a um vídeo institucional vivenciando assim, um pouco das atividades de nossa 
entidade. Elas montaram kits de higiene pessoal para adultos e bebês, doados a entidades 
carentes como Amparo Maternal e Associação Solidária contra o Câncer Infantil.

roSh haShaná
Em mais um ano de sucesso, o Dia Doce 
aconteceu na sede da WIZO são Paulo, 
promovido pelo Grupo Tzehirot, com a 
venda de bolos, tortas e delicatessens 
das mais renomadas patisseries para 
as Grandes Festas. O grupo também 
movimentou a sede com sua tradicional 
venda de chocolates e pratos decorados, 
típicos da festividade.
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KinuS
A delegação de São Paulo registrou sua marcante participação no XXI Congresso da WIZO Brasil, Suzana Starosta Z’L, no Rio de Janeiro. 
Helena Nasser, Iza Mansur, Etejane Coin, Ana Teresa Bouqvar e Clarinha Aizemberg ladeiam a Embaixatriz de Israel, Batia Eldad e a Presidente 
da WIZO Brasil, Helena Kelner. 

 wizo em foco  São Paulo

SHoW DE MoSHE gIAt   
Com o apoio dos Grupos Silvia Hodara e Tzehirot e a
iniciativa da vice-presidente da WIZO São Paulo, Nava
Shalev Politi, foi realizado um animado jantar musical
com o cantor israelense Moshe Giat, de passagem pelo
Brasil para divulgar seu projeto Bar Mitzvá at the Kotel.
Na abertura do evento, a presidente Iza Mansur ressaltou
a importância de uma parceria como esta, uma vez que a
WIZO atende a um programa similar para jovens em idade
de Bat e Bar Mitzvá. Etejane H. Coin, vice-presidente da
WIZO Brasil, leu a mensagem da presidente da WIZO Brasil, 
Helena Kelner, para Nava Shalev Politi, condecorando-a, 
merecidamente, com a medalha comemorativa dos 85 anos 
da WIZO Brasil. Iza Mansur foi brindada com flores pela 
WIZO Brasil, por sua ótima gestão.

Nava Shalev politi com a medalha Nava politi e Iza Mansur ladeando Moshe giatchaverot organizadoras do programa

Moshe giat recebendo um Diploma WIzo das mãos de Nava Shalev politi
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Paraná

bAzAR bENEFIcENtE
Numa iniciativa de sucesso, a WIZO Paraná realizou, em 
parceria com o Hospital de Clinicas, na sede da Associação 
dos Amigos do HC, um bazar de artigos diversos, Em pleno 
inverno curitibano, as chaverot paranaenses não mediram 
esforços para sua execução, que teve muita repercussão junto 
aos mais diversos segmentos da comunidade curitibana.

REuNIão FEStIvA
Foi realizada na residência da chaverá Helena Grimbaum, uma reunião 
festiva com apresentação de novos projetos da instituição.

HoMENAgENS MEREcIDAS
O Centro Paraná prestou um tributo ao casal, Helena e
Samuel Grimbaum, por seu incondicional apoio e dedicação
à WIZO Paraná. Helena Grimbaum que foi homenageada
em novembro, com o título de Membro Honorário
da WIZO, recebeu das mãos de Helena Kelner, presidente
da WIZO Brasil, um bouquet de flores. Para Samuel
Grimbaum, Helena Kelner entregou um emblemático
diploma de chaver e colaborador WIZO. Na mesma ocasião,
a querida chaverá paranaense Alegre Bonfmann, foi
presenteada com um lindo colar WIZO, por seu incondicional
comprometimento com a nossa Organização durante muitos
anos. Está de parabéns o Centro Paraná por congregar
pessoas tão especiais. Presentes inúmeros familiares e
amigos dos homenageados.

Miguel
Krigsner,
Helena Kelner,
Samuel
e Helena
grimbaum,
com
Elizabeth
Kulisch

Helena
grimbaum,
Helena
Kelner, 
Alegre
bronfmann
e Elizabeth
Kulisch
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Minas Gerais

NovA gEStão
No dia 8 de agosto de 2012 tomou 
posse como presidente da WIZO Minas 
Gerais, a chaverá Maria Auxiliadora 
Silva Delgado Buelli. Presentes, o 
rabino Leonardo Alanati, o diretor da 
Federação Israelita de Minas Gerais, 
Marcos Brafman, a representante da 
Na’amat Pioneiras, Ana Zarnowsky, 
demais convidados da comunidade judaica mineira e inúmeras 
chaverot WIZO. A ex-presidente do Centro, Elisabeth Bronfen, fez 
uma retrospectiva de sua gestão, marcada por eventos culturais e 

parcerias com a UFMG.
Aviva Avritzer, atual vice-presidente, 
salientou a importância da gestão de 
Elisabeth, responsável pela inserção da 
WIZO na comunidade maior, através da 
publicação de livros importantes, entre 
os quais, “O Golem” e “Estudos Judaicos: 
Shoá, o Mal e o Crime”. A seguir, Maria 
Auxiliadora enumerou os diversos projetos 

que pretende implementar em sua gestão, como o de promover o 
congraçamento entre as chaverot, a difusão da cultura judaica e 
a hasbará.

Foi uma festa de muitas
luzes e muitas emoções
que a WIZO Minas
Gerais celebrou a festa
de chanucá. Inúmeras
crianças confeccionaram
suas chanukiot que
foram acesas
posteriormente, numa
celebração que envolveu
toda a família. O rabino
Leonardo Alanati fez
uma palestra alusiva à
data.

chanucá EM
gRANDE EStILo

Alegria das crianças e a beleza das luzes

chaverot
responsáveis
pela festa
de chanucá no
centro WIzo-Mg

crianças
confeccionando
as chanukiot

Maria Auxiliadora com Elizabeth bronfen Membros da diretoria do centro Minas gerais

palestra de Aviva Avritzer
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Bahia

REuNIão DE
LíDERES bAIANAS
A presidente da WIZO Bahia. Léa Ester Sandes-Sobral 
reuniu-se com as ex-presidentes e atuais conselheiras, 
Cláudia Sapolnik, Guiomar Kottler e Freida Adler, no espaço 
cultural Museu Rodin, quando falaram da importância da 
participação da WIZO Bahia no XXI Encontro Nacional da
WIZO Brasil - Kinus, no Rio de Janeiro. Foi também realizada 
uma retrospectiva dos eventos de 2012 e uma projeção dos 
projetos para 2013.

riKuDei am - O Centro Brasília realizou a noite festiva, Rikudei Am, com apresentação de grupos 
de danças, sob a orientação de Alina Trombka, professora de dança da Prefeitura de Israel. O evento, 
realizado na ACIB, pelo Grupo Aviv Ada Yonath, presidido pela chaverá Érica Saubermann Alem, 
contou com a articipação de grande público, entre adultos e crianças. foram arrecadados 113 quilos de 
alimentos para doação às instituições beneficentes indicadas pelo grupo. A Diretoria da ACIB agradeceu 
às organizadoras do evento, pela noite agradável e divertida, que mobilizou a comunidade brasiliense.

DIA cuLtuRAL WIzo bRASILIA
Na sede da ACIB, cerca de 250 
pessoas compareceram ao Dia Cultural 
da WIZO Brasília, entre as quais, a 
Embaixatriz de Israel no Brasil, Batia 
Eldad e a presidente da WIZO Brasil, 
Helena Kelner. Na ocasião, assumiu a 
presidência do Centro, a chaverá Rachel 
Abitbol Raschkovsky.
Tivemos apresentação de Krav Magá, 
venda de artigos culturais, comidas 
típicas, artesanatos feitas pelo grupo 
Lapid. Houve também uma exposição 
sobre emoções de Israel, cedida pela 
embaixada de Israel, a palestra com 
Abraão Melul, a aula experimental 
de hebraico denominada “Os Cinco 
Sentidos” e uma animada Arkadá 
comandada pela chaverá Lú Katz.

MEL pARA uM 
ANo DocE
Este ano, a WIZO Bahia 
ornamentou e ofereceu 
100 garrafas de mel para 
adoçar o Rosh Hashaná 
da comunidade baiana. O 
grupo está planejando uma 
reunião com o novo rabino de 
Salvador.
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Pará

gRANDES FEStEjoS
No salão nobre da Assembleia Paraense, comemorou-se 
os 15 anos de Myriam Unger,
filha da chaverá Deborah
Unger e neta de nossas
duas ex-presidentes, Cota
Nahon Aben-Athar e Esther
Unger. Mazal Tov! Tivemos
também a celebração dos 85
anos de uma ativista muito
importante para a WIZO em 
Belém, nossa atuante chaverá
Mery Benchaia, com uma festa dançante em sua residência. 
A presidente Simone Assayag agradeceu e parabenizou a 
aniversariante, desejando-lhe uma vida longa, com saúde e 
felicidade. Que sempre estejamos reunidas em festas!

Mery benchaia

Myriam com as avós WIzo, Esther unger e cota Aben-Athar

A diretoria da WIzo pará Acendimento da 1ª vela de chanucá

Ingrid
Serruya
e banda,
com a
presidente
Simone
Assayag

chanucá
No salão de festas do Edifício Bandeira Coelho, durante a celebração de
Chanucá, dirigida por Simone Assayag, a WIZO Pará prestou uma homenagem
à memória duas saudosas chaverot: Helena Aben-Athar Barcessat Z’L e Bella
Zagury Lancry Z’L. O filho de Bella, Fortunato, e a filha de Helena, Nina,
acenderam as velas da chanukiá. A animada festa foi ao som da banda da
conceituada cantora paraense Ingrid Serruya.

tÂMARA E MEL - A campanha de tâmara e mel, em comemoração à comemoração de Rosh
Hashaná foi um absoluto sucesso.
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SEDE NOVA
A partir de março de 2013, a WIZO Santa Catarina ocupará um espaço dentro da sede da Associação Israelita local, fator preponderante para 
uma maior integração entre as chaverot. As ativistas já estão catalogando um acervo de livros judaicos e as edições da Revista Corrente, que 
ficarão à disposição do público. 

CHANUCÁ
Chanucá, este ano, foi muito especial para a WIZO Santa Catarina. 
Inúmeras pessoas vieram conhecer a nova sede WIZO, em sua pré-
inauguração - pessoas de Florianópolis, de outras cidades do estado 
e até mesmo de outros países!  Com a colaboração e a participação 
da WIZO local e do Movimento Hashomer Hatzair, a celebração das 
festas das luzes foi muito divertida. No ambiente decorado pela 
WIZO, as crianças vivenciaram esta bonita festividade. Tivemos 
muitas comidas típicas na mesa, pois o Hashomer organizou um 
inédito concurso culinário. Tudo isso e muito mais, fez o sucesso 
do evento, que foi entremeado de emoção, da boa música do coral 
regido por Ricardo Levi e do relato interativo, da história de Chanucá. 
A sala, iluminada por dezenas de velas acesas, trouxe a energia 
positiva de uma comunidade pequena, mas unida em prol de um 
judaísmo vivo e vibrante.Chanucá deixou saudades, mas abriu as 
portas para as atividades de 2013.

Mery Benchaia      

ACANTONAMENTO 
DO HASHOMER 
HATZAIR
Com o apoio 
da WIZO Santa 
Catarina, os jovens 
do Hashomer Hatzair 
fizeram um divertido 
acantonamento em um 
sítio em Ratones. 
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SEDE NovA
A partir de março de 2013, a WIZO Santa Catarina ocupará um espaço dentro da sede da Associação Israelita local, fator preponderante para
uma maior integração entre as chaverot. As ativistas já estão catalogando um acervo de livros judaicos e as edições da Revista Corrente, que
ficarão à disposição do público.

gRANDES FEStEjoS
Chanucá, este ano, foi muito especial para a WIZO Santa Catarina.
Inúmeras pessoas vieram conhecer a nova sede WIZO, em sua 
préinauguração - pessoas de Florianópolis, de outras cidades do 
estado e até mesmo de outros países. Com a colaboração e a 
participação da WIZO local e do Movimento Hashomer Hatzair, a 
celebração das festas das luzes foi muito divertida. No ambiente 
decorado pela WIZO, as crianças vivenciaram esta bonita festividade. 
Tivemos muitas comidas típicas na mesa, pois o Hashomer organizou 
um inédito concurso culinário. Tudo isso e muito mais, fez o sucesso 
do evento, que foi entremeado de emoção, da boa música do coral 
regido por Ricardo Levi e do relato interativo da história de Chanucá. 
A sala iluminada por dezenas de velas acesas trouxe a energia 
positiva de uma comunidade pequena, mas unida em prol de um 
judaísmo vivo e vibrante.Chanucá deixou saudades, mas abriu as 
portas para as atividades de 2013.

AcANtoNAMENto
Do HASHoMER
HAtzAIR
Com o apoio
da WIZO Santa
Catarina, os jovens
do Hashomer Hatzair
fizeram um divertido
acantonamento em um
sítio em Ratones.
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Rio de Janeiro

A comemoração de Rosh Hashaná 
na sede da WIZO Rio de Janeiro, 
realizada pelo subcentro Ahuva 
Kestelman, reuniu chaverot de 
diversos grupos e dos demais 
subcentros. Em clima de alegria 
e confraternização, inúmeras 
ativistas celebraram a chegada do 
novo ano judaico, desejando paz e 
harmonia para toda a humanidade.
Contamos com a participação 
do Rabino Ytiel Stauber, 
acompanhado de sua esposa Yael, 
que fez uma preleção sobre a data 
e tocou o Shofar, emocionando 
todas as pessoas presentes. A 
tarde foi coroada com a bela 
apresentação do nosso coral Vozes 
da WIZO. 
À noite, o subcentro Henny 
Landau também festejou Rosh 
Hashaná, oportunidade em que o 
toque do shofar e a explanação 

cELEbRANDo roSh haShaná NA WIzo
sobre o significado do chag foram 
feitos pelo Rabino Eliahu Haber, 
que congregou as chaverot nesta 
data tão significativa para o povo 
judeu. Lideradas pelas Presidente 
do Centro, Lúcia Balassiano e 
do subcentro, Eliane Eidelman, 
as chaverot mostraram  grande 
empenho na preservação do 
judaísmo.

grande afluência de chaverot atentas à explanação do Rabino Stauber

Rabino Ytiel Stauber procedendo ao toque do Shofar

tania Holperin, Eliane Eidelman, Lúcia balassiano,  Rose Schechter, Liliam balassiano greco, Luciana cukierman e Alice burlá
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Sucot No RIo DE jANEIRo
Em prosseguimento às comemorações 
das festas judaicas, o Centro WIZO Rio de 
Janeiro celebrou Sucot em dois momentos:
• O chá promovido pelo subcentro Scylla 
Schneider de Niterói, prestigiado por 
ativistas locais e chaverot da cidade do Rio 
de Janeiro, teve prédica e benção do Rabino 
Ytiel Stauber que esteve acompanhado de 
sua esposa.
• Na sucá da ARI, na celebração 
organizada pelas chaverot do subcentro 
Henny Landau, ativistas de diversos grupos 
presentes cumpriram a importante mitzvá 
de comer na sucá. Presentes os rabinos 
Sergio Margulies e Dario Bialer, além do 
chazan Oren Boljover. Ativistas do subcentro Henny Landau

gerty Fainstein e guta Frydman, com o rabino Ytiel Stauber

Subcentro Scylla Schneider comemorando Sucot

o chazan oren boljover encantou com sua bela voz
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Nada melhor que as ações para comprovar a 
exatidão deste slogan. A WIZO Rio de Janeiro esteve 
presente em duas oportunidades, demonstrando 
o envolvimento com os seus semelhantes e o 
compromisso em estreitar os laços comunitários.
Nossas chaverot, lideradas pela presidente Lúcia 
Balassiano, doaram ao INCA, bandejas brincantes, um 
instrumento que proporciona conforto e bem estar às 
crianças submetidas a tratamentos quimioterápicos. 
Elas foram recebidas pela equipe de captação de 
apoios, que sensibilizada, encaminhou o donativo 
para o uso imediato das crianças. 
As chaverot dos Grupos Simchá e Shamash 
celebraram a Festa de Chanuká no Lar da Criança 
Israelita Rosa Vaisman, em uma tarde repleta de 
emoções, carinho, tradição e alegria. Foi gratificante 
ver as crianças com os olhinhos brilhando em torno do 
acendimento das velas da chanukiá, da mesa festiva 
com os tradicionais sufganiot, a recreação e a farta 
distribuição de brinquedos. O carinho WIZO Rio não 
tem fronteiras: em todas as comunidades onde ele se 
faz necessário, ela está sempre presente!

AQuI E Lá, o MESMo AMoR o MESMo cARINHo, A MESMA DEDIcAção

A WIzo Rio presente nas comemorações de chanucá do lar das crianças 

Doação ao Inca

 Rio de Janeiro

Lúcia balassiano

Rabino Max godet

Sarinha Apelfeld

gerty Fainstein

Ada vaisman com a medalha 

Eliane Eidelman

 

varda, Sara Lewkowicz e Mauro perelman

Ruth cohen
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chanuKá E ENcERRAMENto DAS AtIvIDADES
Encerrando mais um ano de atividades, as chaverot WIZO Rio fizeram um encontro festivo na sede. Os relatórios das presidentes dos três 
subcentros, da Coordenadoria de Finanças e as palavras da presidente da WIZO Rio, Lúcia Balassiano, foram unânimes em elogiar a todas pela 
bela atuação. Na ocasião, celebrou-se também Chanuká, com o acendimento da 2ª vela. Foi prestada uma comovente homenagem à diretora 
de Cultura do subcentro Ahuva Kestelman, Ada Vaisman, que recebeu das mãos de Sarinha Apelfeld, a Medalha Comemorativa dos 85 anos da 
WIZO no Brasil, por sua dedicação e seu trabalho. As palavras do rabino Max Godet foi um ponto alto do evento. Acompanhada pelo maestro 
do coral Vozes da WIZO, Mauro Perelman e pela morá Sarah Lewkowicz, a cantora Varda nos brindou com o seu talento. 

Lúcia balassiano

Sarinha Apelfeld

Ada vaisman com a medalha varda, Sara Lewkowicz e Mauro perelman

Rabino Max godet

gerty Fainstein

Eliane Eidelman

Ruth cohen
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 wizo em foco  Rio de Janeiro

SucESSo No "FASHIoN 
WIzo RIo bAzAR 2012"
Chaverot dos mais de 30 grupos, numa 
verdadeira explosão de alegria, foram as 
grandes protagonistas do Bazar da WIZO 
Rio 2012. Recebemos o carinho de centenas 
de estudantes da Escola Municipal Roma, 
que sediou o Bazar, abraçados pela RAI, 
ambas beneficiadas por este projeto. O 
bazar foi prestigiado pela comunidade maior 
e pela comunidade judaica, por lideranças 
institucionais, familiares e amigos. Os grupos 
mais novos da instituição e os grupos das 
vatikot, irmanados, disseram presente a este 
ato de solidariedade.

o grupo galil em ação

Homenagem à diretora da Escola Roma  e à vereadora teresa bergher

A Fierj prestigiando o nosso bazar A força jovem no evento
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A força jovem no evento
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U
m dos principais temas das 
últimas eleições israelenses foi 
o recrutamento obrigatório de 
jovens ultra-religiosos para as 
fileiras das Forças de Defesa do 

país. Atualmente, aqueles que passam os dias 
nas yeshivot estudando a Torá são liberados 
do serviço militar. Como há milhares deles, 
os demais se sentem injustiçados. Tudo leva 
a crer que, sob o novo governo, haverá um 
grau maior de participação dos jovens ultra-
-religiosos nas fileiras da Tzavá. 
A sociedade israelense certamente 
ficará satisfeita. Já os comandantes 
militares, ainda é cedo para dizer. 

Ocorre que, segundo os ensina-
mentos estritos da Torá, as vitórias 
ou derrotas do povo judeu contra 
seus inimigos não dependem de 
táticas ou estratégias militares, mas 
de sua fé em Deus. Desde cedo, 
jovens israelenses não-religiosos 
aprendem a admirar as façanhas 
de Israel nas várias guerras que 
travou desde sua independência. 
Já os ultra-religiosos se inspiram 
na imagem de Moisés durante a 
batalha contra Amalek. Quando 
ele levantava as mãos ao céu, Israel 
vencia. Quando baixava os bra-
ços, seu povo era derrotado. Diz 
o Talmud: “Quando o povo judeu 
colocava sua fé em Deus, avançava; 
assim que se esquecia de olhar pa-
ra o céu, recuava.”

Em Palavras de Estrangeiro, Elie 
Wiesel lembra que, na Torá, a guer-
ra é sempre apresentada como uma 
aberração, a negação do nome de 
Deus. Por isso, aqueles que seguem à risca o 
Livro Sagrado concluem: se Deus, por razões 

que nos escapam, quer nos impor a guerra, que 
Ele participe dela. “É Deus quem combate os 
exércitos sublevados do Faraó. Moisés apenas 
rezou. E é Deus quem se encarrega de dizimar 
as legiões do rei Senachérib, enquanto o rei 
Ezéchias dorme tranquilamente em seu leito 
na Jerusalém sitiada”, cita Wiesel. 

“O Midrash diz explicitamente: é no céu que 
se determina o desfecho das batalhas de Isra-
el”, prossegue Wiesel no capítulo Os judeus e 
a guerra. “E o Talmud Yeroushalami determina: 

todas as vezes que o povo de Israel 
vai à guerra, o tribunal celeste se 
reúne para decidir se voltará vence-
dor ou vencido. O poder, a coragem 
ou as qualidades guerreiras dos 
combatentes não exercem nenhum 
papel. Sua fé em Deus importa tan-
to ou mais que seu comportamento 
no front.” Assim, conclui Wiesel, 
aqueles que seguem os comentários 
do Talmud não acreditam que Israel 
sequer necessite de forças armadas. 
Para eles, “força física é coisa de 
pagãos, Israel prefere a força moral, 
espiritual.”

Para um país como Israel, de 
população pequena e cercado por 
ferrenhos inimigos, qualquer novo 
grupo que possa ser adicionado 
às suas Forças de Defesa é sem, 
dúvida, uma grande contribuição. 
No entanto, sua própria história 
ensina que, nos campos de batalha, 
a qualidade e o empenho dos com-
batentes é mais importante que a 
quantidade. Os comandantes mili-
tares israelenses farão bem ao país 
se empregarem os novos recrutas 

ultra-religiosos em tarefas de apoio e afastados 
do front.

Os judeus e a guerra

palavra final   RENAto AIzENMAN

Do poNto DE 
vIStA MILItAR, o 
REcRutAMENto 
obRIgAtóRIo DoS 
jovENS uLtRA-
RELIgIoSoS poDE 
Não SER uMA IDEIA 
tão boA
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Na nossa cultura as práticas de prevenção do meio 

ambiente representam a nossa missão.

Somos reconhecidos como “ Guardiões do Meio 

Ambiente” através do prêmio 2003 Pennsynvania 

Governor´s Award for Environmental Stewardship. 

Bem vindo à nossa galeria premiada:

Cortinas Divisórias
Acrovyn - Proteção de paredes, 

portas e batentes Pedismart - Tapetes de Entrada

Cradle to
Cradle
Gold

Top Ten 
Green

Building
Products of

2010+

Concedido pelo órgão
acreditador MBDC

Concedido pela 
Sustainable Industries

Magazine

=+

Intermédica
Osasco/SP Hospital Oswaldo Cruz/SP Hotel Fórmula 1/SP

CS Acrovyn 4000

Rua Francisco Tapajós, 252
São Paulo, SP - Brasil
CEP 04153-000
Tel.: (11) 5073-9775

www.c-sgroup.com.br
www.c-sgroup.com

p
4

m
ix

.c
o

m
.b

r



68 corrente corrente AT 

Garanta o retorno mais valioso que existe
investindo na sua qualidade de vida.

Responsável Técnico: Médico Victor Hugo Canto da Fonseca - Cremers 10.251
KurotelGramado @KurotelGramado

Central de reservas: 0800 970 9800 - kurotel.com.br


