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ste foi, sem dúvida, um ano difícil para Israel e os judeus de todo o
mundo. Além de uma nova guerra em Gaza, assistimos a uma nova
onda de antissemitismo global. O confronto com o Hamas e suas
consequências, é o tema de uma análise nesta edição de Corrente feita
pelo historiador Paulo Geiger.
Felizmente, em outras frentes há boas notícias. Uma deputada recémeleita está conseguindo ultrapassar as diferenças entre judeus e árabes,
liberais e ortodoxos, em sua luta para elevar o status das mulheres em
Israel. Em entrevista a Corrente, Aliza Lavie conta o que a motivou a
engajar-se nesta luta.
Rosh Hashaná está chegando, uma data ideal para pensarmos nas
mudanças que devemos fazer em nossas vidas, explica nesta edição o
rabino Pablo Berman. Já a psicopedagoga Bia Bach nos revela que esta é a
época ideal para bons projetos.
A historiadora Roberta Sundfeld adianta como serão as instalações e
as atividades do ambicioso projeto do Museu Judaico de São Paulo e o
cineasta Alex Levy-Heller conta como a produção de um documentário
sobre sua família o fez ver o Holocausto de forma diferente.
O rabino Adrián Gottfried relata o privilégio que foi conviver com o rabino
Marshall Meyer, um líder carismático, que teve a capacidade de mudar,
tocar e transformar a vida de inúmeras pessoas. Sugerimos também
a leitura do delicioso artigo sobre o antigo Little Jerusalem, escrito por
Carolina Vaisman e do artigo A Tarefa de Adão, escrito por Dani Ejzenberg.
Além disto, o artigo da educadora Sarita Schaffel nos brinda com um relato
sobre o exuberante Congresso Latino-Americano no Chile.
Estas são apenas algumas das atrações desta Corrente.
Desejamos a todos uma boa leitura e um 5775 muito doce e repleto de Paz.
Shaná Tová Umetuká!
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cartas
Queridas Helena,
Chaverot da diretoria e
responsáveis pela Revista
Corrente,
Não posso me furtar de enviar esta
mensagem de cumprimentos muito
entusiásticos e orgulhosos pela última
edição de nossa Revista Corrente!
Vocês se superaram tanto na beleza
gráfica como na excelência dos artigos!
Confesso que me parece difícil obter
um resultado tão harmonioso, qual seja:
proporcionar uma leitura prazerosa
unida à informação cultural e social
que ela nos oferece! Que o Novo Ano
de 2014 nos mantenha sempre unidas,
saudáveis e atuantes no sentido de
lograrmos nossos objetivos comuns.
Matilde Groisman Gus
Departamento de Integração WIZO
América Latina.
Queridas editoras da Revista
Corrente,
É com grande satisfação que desejo
cumprimentá-las pelo ultimo número
da revista Corrente. Assuntos
interessantes, prazerosos de ler,
além da apresentação das atividades
de muitos de nossos Centros, tanto
maiores como menores, onde têm
a oportunidade de demonstrar seu
envolvimento com nossa organização.
Parabéns!
Teresinha Sandler
Membro Honorário da WIZO Brasil
Querida Helena,
Embora sem entender português,
fiquei muito bem impressionada com
a WIZO Brasil Online Nº 43, dedicado
ao XIV Congresso WIZO LatinoAmericano, no Chile, ocorrido no
final de maio. As fotos me trouxeram

4 corrente

recordações felizes e espelharam o
sentimento de pertencimento que lá
testemunhamos. Parabenize todas as
pessoas envolvidas na preparação e
divulgação da WIZO Brasil Online. Kol
Hakavod!
Afetuosamente,
Tova Ben-Dov
Presidente da WIZO Mundial

Querida Helena,
Quero parabenizá-la pelo sucesso da
participação do Brasil no Congresso
Latino-Americano no Chile. As
chaverot de Minas Gerais voltaram
muito felizes e impressionadas com
todos os eventos e encontros.
Quero também lhe participar que
estamos bem adiantadas nos
preparativos da exposição Tão
Somente Crianças em nossa
cidade. Será um evento magnífico
já temos tudo muito bem planejado.
Quero lhe fazer o convite para a
inauguração oficial. Sua presença é
de vital importância para nós!
Um beijo,
Maria Auxiliadora Buelli
Presidente WIZO Minas Gerais

Querida Helena,
Quero parabenizar pela belíssima
revista Corrente, que está
maravilhosa, com artigos super
interessantes. Parabéns pelo
artigo da Diane Kuperman
e também pelo artigo sobre
Moacyr Scliar, uma pessoa horsconcour !!!!!
Parabéns à toda a equipe que
trabalha arduamente para nos
mandar tantas informações da
WIZO de todo o Brasil. Um beijo
carinhoso a cada uma,
Stella Garber
Chaverá do grupo Tikva da
WIZO Rio de Janeiro
Querida Helena,
Obrigada por me enviar este
bonito Informativo Online 44. Eu
o enviarei às minhas chaverot
e solicitarei ao Comitê de
Publicidade que envie o nosso
para vocês da próxima vez.
Diana Kuba
Vice-presidente da WIZO
México
Querida Helena,
Parabéns pelo WIZO Brasil
Online 44. Ele está repleto de
atividades. Sabemos do árduo
trabalho que você está fazendo.
Tirtza Rubinsky
WIZO Mundial
Suely,
Muito obrigada pelo envio da
revista Corrente. Ficou ótimo
o artigo. Um feliz 2014, com
muita saúde, paz e importantes
realizações. Abraços.
Judith Scliar

palavra da
presidente

HELENA KELNER

ATENDIMENTO
24 HORAS

E

stamos vivendo tempos didimento psicológico e aconchego.
fíceis. Nossos corações esSem falar das coisas práticas: comida,
tão com a população de Israel
leitos, materiais de primeira necessique vivencia continuamente ameadade, programação para as crianças,
ças de ataques e de destruições. Inúetc. O staff das instituições se desdomeros jovens valorosos encontrambra em abraçar a todos, como se fos-se nas linhas de frente defendendo
sem membros de suas próprias famío Estado de Eretz Israel.
lias. Formou-se uma rede de solidaSimultaneamenriedade comovente e
te, o antissemitismo
enternecedora.
eclode a nível munE nós, fazemos pardial. Ainda não nos
te desta instituição.
recuperamos do geTemos orgulho deQUE NESTE ROSH
nocídio perpetrado
la. Estamos decididaHASHANÁ POSSAMOS
durante o Holocausmente ao lado de IsTODOS PROVAR O MEL
to e, percebemos, com
rael. Este é o nosso
espanto, o resurgi- DE TEMPOS MAIS DOCES, porto seguro. A gaVER OS SONHOS DE
mento da intolerância
rantia do nosso povo.
UM MUNDO DE PAZ
e do preconceito, disA WIZO estava lá
TRANSFORMADOS EM
farçado sob a capa do
ainda antes de 1948,
REALIDADE, BATALHAR arregaçando as manantissionismo.
A WIZO está en- POR UM MUNDO MELHOR gas e construindo um
volvida 24 horas por
país ancorado na dedia no atendimento
mocracia e na justiaos que necessitam de proteção. São
ça social. Um país que recebe a tocrianças em estado de choque, traudos de braços abertos, integrandomatizadas pelas explosões contí-os como cidadãos, como parte de
nuas. Jovens, crianças e adultos com
uma sociedade inclusiva.
necessidades especiais, cujas conQue neste Rosh Hashaná possadições se agravam com o estado de
mos todos provar o mel de tempos
violência vigente no país. São famímais doces, ver os sonhos de um
lias inteiras aterrorizadas e receosas
mundo de paz transformados em
de regressar aos seus lares.
realidade, batalhar por um mundo
As instituições WIZO atendem a
melhor.
centenas de pessoas. Lá, elas enconShaná Tová Umetuká e Am Israel
tram abrigo, proteção, carinho, atenChai!
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A WIZO
ABRIU AS
SUAS
PORTAS
Durante o período da Operação Limite Protetor, quando milhares de pessoas em Israel
permaneciam em perigo, na mira dos foguetes, a WIZO trabalhou freneticamente. Os telefones tocavam ininterruptamente, com solicitações das autoridades, da Guarda Nacional
e de cidadãos à busca de locais seguros para as
famílias retiradas das áreas de risco.
A WIZO abrigou nas suas instalações e aldeias juvenis, grande número de adultos e
crianças. Providenciou refeições, artigos de necessidades pessoais e de higiene, programas
de resiliência, atividades para crianças, auxílios
psicológicos, terapeutas e assistentes sociais.
Acionou equipes extras para o trabalho na cozinha e agregou grupos de voluntárias.
As equipes de funcionários das instituições
WIZO trabalharam à exaustão, atendendo a todas as demandas.
Vejam a seguir um sucinto panorama da
ação da WIZO:
•WIZO Nahalal abrigou um total de 200
famílias.
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Famílias com muitas crianças usufruem de paz e tranquilidade numa in

•A WIZO Nir Haemek acolheu 220 residentes
de Kfar Aza, próximo à Gaza. Sessenta mães
solteiras do Instituto Sapir, do Neguev foram,
também, lá recebidas.
•A WIZO Beit Heuss hospedou 70 pessoas.
•A WIZO Gan VeNof recebeu um grupo de
150 residentes de Ashkelon, entre os quais, um
grupo de crianças com necessidades especiais.
Crianças de Sderot lá estiveram, usufruindo de
um dia mais ameno.
•540 crianças e equipes de moshavim no sul
hospedaram-se na colônia de férias da WIZO
Hadassim, provenientes de uma aldeia do sul.
•A WIZO providenciou atividades extras para crianças que residem no Abrigo de Mulheres
Vítimas de Violência.
• A Creche WIZO no Hospital Barzilai, em
Ashkelon, funcionou em esquema especial, para que a equipe hospitalar pudesse deixar suas
crianças em segurança e cuidar dos casos emergenciais do hospital.
• Inúmeras crianças dos Centros WIZO das
áreas atingidas pelos foguetes foram realoca-

ma instituição WIZO

das para prédios alternativos, devido à falta de
abrigos apropriados. Muitos destes locais, não
possuíam equipamentos básicos como geladeiras, necessitando de um fornecimento diário
das refeições. Providenciou-se também, brinquedos, jogos e outros equipamentos.
•Dinâmicas e workshops para tratamento de
traumas foram organizados, buscando atender os anseios dos pais. As ferramentas adquiridas nestes encontros permitiram que
os pais reconhecessem sinais de estresse em
seus filhos e pudessem auxiliá-los a lidar com
os seus medos.
Vejam o depoimento de Odélia, de Kfar
Azar, hospedada em Nir Haemek:
“Crianças em todo o mundo olham para o céu
em busca da beleza, de nuvens e de pássaros. Nossas
crianças cresceram olhando o céu com medo. Agora, elas têm que temer não somente o que está acima delas, mas também, o que está debaixo delas”.
A seguir, reproduzimos uma carta de
agradecimento enviada à WIZO Beit Heuss:

“Quando a realidade é dura, complicada e desafiadora – é durante esse período que descobrimos
fragmentos de luz e de beleza. É esse fragmento que
permite que você se levante toda manhã, se componha e comece a funcionar.
Nesse período Limite Protetor, vocês são o fragmento de luz.
Nós chegamos aqui “apenas” para um final de
semana de descanso, para nos recuperarmos do barulho e dos medos. Trouxemos poucas coisas conosco, pois sabíamos que ficaríamos somente para o final de semana. Mas as boas vindas calorosas e os
cuidados que recebemos, nos fizeram perceber rapidamente que aqui permanecer é a melhor coisa
que poderíamos fazer por nós mesmos e por nossos filhos.
Nossa estadia em Beit Heuss deu a nós e a outras
famílias, uma rotina calma, embora longe do lugar
que tanto amamos e sentimos falta. Ela proporcionou aos nossos filhos a oportunidade de estar com
rostos conhecidos do kibutz, do jardim de infância e
das quadras de basquete.
Nós, pais, tivemos a chance de estar com amigos,
de apoiar, encorajar – exatamente como necessitávamos.Vocês nos deram a oportunidade de fazer tudo isso – obrigado.
Embora tenhamos que continuar com nosso trabalho no sul, conseguimos manter nossos filhos longe da guerra. Pudemos trabalhar, sem sentir culpa e
preocupação com nossas crianças. Muito obrigado,
palavras não são suficientes para transmitir a vocês os nossos agradecimentos. Esperamos por tempos mais calmos e um retorno rápido à rotina.”
Yifat, Michal, Omer e Noam, moradores do Kibbutz Or HaNer.
Este foi apenas um dos inúmeros agradecimentos recebidos pela WIZO. Certamente, este é um trabalho abençoado.
Os nossos esforços estão longe de terminar.
A WIZO está unida ao governo de Israel e aos
judeus no mundo inteiro: somo um só povo,
com um único destino. Que daqui para frente possamos desfrutar de paz.
Am Israel Chai!
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CINCO SÉCULOS DE HISTÓRIA
MUSEU JUDAICO DE SÃO PAULO PRETENDE CONTAR A SAGA
DOS JUDEUS NO BRASIL DESDE AS CARAVELAS DE CABRAL
Uma história de cinco séculos. Nas caravelas de Pedro Álvares Cabral já estavam os judeus
da Península Ibérica perseguidos pela Inquisição. Desde então, sucessivas levas migratórias
chegaram a diversos pontos do território nacional e se integraram ao cotidiano brasileiro.
Com estes imigrantes vieram suas tradições, seus costumes, suas histórias.
Como preservar e contar para as novas gerações estes relatos de tantas vidas? Esta será a
missão do Museu Judaico de São Paulo (MJSP), com inauguração prevista para 2016. Trata-se de um projeto ambicioso, cuja ideia é discutida desde o ano 2000.
Nesta entrevista a Corrente, a historiadora Roberta Alexandr Sundfeld, diretora-executiva
do MJSP, explica como ela e sua equipe pretendem fazer deste um museu judaico no mesmo
nível dos já existentes nos EUA e Europa.

Qual a importância de museus judaicos?
Mesmo nos dias atuais, o público em geral
tem pouco conhecimento de quem são os judeus, de onde vieram, como se inseriram nos
diferentes países onde vivem e também desconhecimento quanto à religião e à cultura. Um
museu judaico mostra que não existe“um judeu”, existem os sefaraditas, os asquenazitas,
os ladinos, aqueles que imigraram antes das
guerras, outros que vieram nos pós-guerras.
Um museu tem o papel de preservar e difundir
essa história tão diversa.
Como e quando surgiu o projeto do Museu Judaico de SP?
A primeira vez que se falou em fazer um
museu judaico foi no ano 2000, quando foram
convidados representantes de todas as entidades e instituições judaicas de São Paulo para
uma reunião no Colégio Renascença. O questionamento, então, era por que todas as grandes cidades do mundo tinham um museu judaico e, em São Paulo, ainda não se pensara nessa ideia. Passo seguinte, em meados da
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mesma década, numa reunião no clube A Hebraica, foi fundada a Associação dos Amigos do
Museu Judaico de São Paulo.
Quais são seus objetivos?
O Museu Judaico de São Paulo nasceu com
a missão de resgatar, preservar, pesquisar e expor as tradições religiosas, a história, a arte e a
cultura judaica através de exposições e ações
socioeducativas, divulgando a trajetória do povo judeu no mundo e, em especial, no Brasil.
Chegando, assim, à sociedade brasileira como
um todo.
Em que estágio se encontra e quando deve abrir?
A fachada e a parte interna do piso térreo,
onde se situava a antiga sinagoga Beth-El, estão restauradas, conservando o Aron Hacodesh
original. Os vitrais e os ornamentos da fachada foram recuperados. Essa ação foi realizada a
partir de uma doação do governo alemão, que
se destina especificamente à recuperação de sinagogas ao redor do mundo. Também, foram

MESMO NOS DIAS ATUAIS, O 		
PÚBLICO EM GERAL TEM POUCO
CONHECIMENTO DE QUEM SÃO
OS JUDEUS.”
concretadas as lajes relativas ao prédio novo
(térreo, primeiro e segundo subsolos). A próxima etapa é a cobertura desse anexo, voltado para a Avenida 9 de Julho, que terá sua lateral fechada por uma grande película de vidro.
As próximas etapas serão o restauro interno do
primeiro e segundo subsolos do prédio antigo,
a criação da exposição de longa duração - alicerce do MJSP - e a implantação da expografia.
A continuar o ritmo atual, a abertura está prevista para o primeiro semestre de 2016.
De que forma ele se assemelha e se diferencia de museus judaicos de outros países?
A inspiração tem muito do Museu Judaico
de Amsterdã, também situado numa sinagoga,
e do Museu Judaico de Londres, que é compacto e, mesmo assim, bastante abrangente. Amsterdã tem um belíssimo serviço educativo pa-

ra crianças, uma das nossas grandes preocupações quanto ao público que queremos atingir.
Há acordos de parceria com museus de
outros países?
Sim, membros da Diretoria têm feito visitas
a museus internacionais e já existem parcerias
acordadas com o Yad Vashem (Museu do Holocausto de Jerusalém), com o Museu de Israel e
com o Museu Judaico de Nova York para intercâmbio de exposições temporárias.
Quais serão as temáticas abordadas?
O espaço expositivo conta com vários pisos.
No térreo, será possível conhecer a vida judaica em suas várias fases, desde o brit milá, o bat
e bar mitzvá, o casamento e, também, as festas
judaicas com suas várias tradições ritualísticas.
No primeiro subsolo, será contada a imigração judaica para o Brasil, sua origem, sua bagagem cultural, costumes e a inserção no País. O
segundo subsolo será destinado às exposições
temporárias e terá uma ala dedicada aos artistas plásticos judeus. No terceiro subsolo ficará o
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setor educativo, incluindo atividades interativas
com os jovens visitantes. O mezanino da antiga sinagoga será dedicado à pesquisa e ao espaço multimídia.
Ele focará na história dos judeus no Brasil ou no mundo?
O foco é a inserção dos judeus na sociedade brasileira, passando uma mensagem de tolerância, respeito e inclusão. Pelo fato do Brasil
ter recebido imigrantes de todos os países onde os judeus viviam, podemos afirmar que haverá uma representação dos judeus do mundo.
Como está sendo feito o processo de curadoria dos objetos expostos?
Temos o Grupo de Acervo que é responsável pela elaboração dos critérios para o recebimento de peças doadas. O MJSP já conta com um acervo de mais de mil peças, todas catalogadas e acessíveis ao público no site
(www.museujudaicosp.org.br), antecipando
o que será exposto. Há uma campanha permanente para recebimento de doações através do endereço administracão@museujudaicosp.org.br.
Todas as peças recebidas estão higienizadas, restauradas, identificadas e acondicionadas em condições museológicas absolutamente corretas. É melhor doar para o Museu
(e perpetuar o nome da família) do que deixar em casa estragando peças de valor afetivo e histórico.
Que objetos destacaria como preciosidades históricas?
Temos várias preciosidades, entre elas o
“Diário de Lore Dublon”, uma pré-adolescente de 11 anos, nascida na Alemanha, que
à semelhança de Anne Frank, relata as turbulências do período da guerra.
Recebemos a doação de vários fragmentos de prata que recobriam a Torá, recolhidos
após o incêndio que acabou com a sinago-
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O FOCO É A INSERÇÃO DOS 		
JUDEUS NA SOCIEDADE 		
BRASILEIRA, PASSANDO UMA
MENSAGEM DE TOLERÂNCIA,
RESPEITO E INCLUSÃO
ga do Cairo. Talheres usados pelos oficiais do
campo de concentração de Auschwitz e cédulas do dinheiro falso que circularam em Terezin durante a visita da Cruz Vermelha Internacional, também estão entre as raridades do
acervo.
Na área relativa a tecidos, temos uma túnica bordada em ouro, da Turquia, e um talit de
seda e renda belga do século 18, totalmente
restaurado por uma especialista vinda da Itália, que já podem ser vistos no site.
Na área de Relíquias Judaicas, temos uma
Meguilat Esther proveniente de Veneza do século 18, pintada à mão e envolta em marfim,
uma verdadeira joia.
Em um mundo cada vez mais conectado,
qual a importância de museus físicos como este?
É necessária a experiência de vivenciar determinados estímulos para captar seu real significado e essa experiência somente um museu pode proporcionar. O visitante do MJSP
terá a oportunidade de conhecer a vida judai-

ca e compreender o papel que o imigrante judeu teve na formação da sociedade brasileira.
Como será o uso da tecnologia?
A tecnologia estará presente na medida de
sua necessidade, por exemplo, na seção de áudio com depoimentos de imigrantes. Aparecerá
na exposição de longa duração quando for importante para ilustrar o tema exposto.
Haverá uma versão online do museu?
Já existe uma versão inicial online, que contempla a história, o projeto, o acompanhamento da obra, além de todas as peças do acervo devidamente catalogadas (www.museujudaicosp.
org.br). Este site é atualizado acompanhando as
diferentes fases pelas quais passa o Museu.
Ele também terá um caráter educacional,
voltado a crianças?
Foi celebrado um convênio com a Prefeitura de São Paulo para a visita semanal de grupos
de crianças e jovens. Também receberemos alunos de escolas públicas, particulares e judaicas.
Fale um pouco sobre o prédio em que o
museu está sendo construído, sua história e
as reformas necessárias.
O prédio do antigo Templo Beth-El, projeto do arquiteto Samuel Roder, começou a ser

construído em 1929 e levou anos para ser inaugurado. Em 1935, ainda que inacabado, passou
a ser usado para as rezas. A Avenida 9 de Julho não estava totalmente aberta ao tráfego e o
prédio se encontrava no topo, imponente, um
ícone. O Templo Beth-El marca a saída dos primeiros imigrantes dos bairros do Brás e Bom
Retiro para o“outro lado”da Cidade. Essa história será contada em painéis na entrada do
Museu, cujo prédio foi tombado pela Prefeitura, o que faz com que a arquitetura original tenha que ser preservada.
Por se tratar de um prédio com mais de 80
anos, construído sobre o córrego Anhangabaú,
foi necessário reforçar toda a estrutura, o que
alongou o tempo inicial previsto para a obra.
Para dar lugar ao Museu, foi feita uma carta-convite a cinco escritórios de arquitetura com
experiências anteriores em projetos museológicos e o escolhido foi o Botti Rubin Arquitetos, que incluiu, além do espaço do prédio da
sinagoga na Rua Martinho Prado, a construção
de um anexo voltado para a avenida 9 de Julho,
aumentando ainda mais a área útil do Museu.
De que forma este museu pode contribuir
para diminuir o antissemitismo?
A partir de sua inauguração, na medida em
que passar a receber um contingente de visitantes, que conhecerão seu conteúdo, maior será o
conhecimento sobre o judaísmo, fator primordial para desmistificar preconceitos. O próprio
fato de estar localizado em uma área de revitalização do centro da Cidade, inclusive próximo
ao metrô, permitirá que esteja acessível a um
público leigo, complementado pelas visitas de
estudantes e turistas. Após sua inauguração, o
prédio do Museu voltará a ser um ícone não só
na paisagem paulistana como, também, no panorama histórico e cultural de São Paulo.
A partir das visitas ao MJSP, muitas reflexões
emergirão e delas surgirão novas posturas em
relação ao conhecimento de quem é o judeu,
reflexões que esperamos levem a uma maior
tolerância ao diferente.
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ROSH HASHANA

OU CADA DIA DE NOSSAS VIDAS
P or R abino P ablo B erman

MUITAS VEZES, FAZEMOS
PROMESSAS E DEPOIS
NOS COMPORTAMOS
EXATAMENTE COMO ANTES
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QUANDO
DIZEMOS QUE
TODOS SÃO
JULGADOS
POR D´US EM
YOM KIPUR,
SIGNIFICA
QUE TODA A
HUMANIDADE,
TUDO O
QUE VIVE É
JULGADO.
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ão quatro os nomes com os quais
nos referimos ao Ano Novo Judaico. Rosh Hashaná é um deles. A cabeça do ano, o começo do ano. Entretanto, este nome não aparece no
texto da Torá. É o profeta Ezequiel que, ao início
do capítulo 40 de seu livro, diz: “Beesrim bechamesh shana legalutenu be Rosh hashaná” (“No
ano vinte e cinco do nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo dia do mês, catorze anos
depois que a cidade foi conquistada”).
Ezequiel será o primeiro a falar de Rosh
Hashaná tal como conhecemos. Com o transcorrer do tempo, o texto da Mishná, no século
II, já terá um tratado chamado Rosh Hashaná.
Entretanto, são os outros nomes de nossa festividade sobre os quais este tratado do Talmud
desenvolve que lhe dão o conteúdo profundamente significativo que ela tem.
Um deles é Yom Hadin. O Dia do Juízo. Na
realidade, é o primeiro dia de um julgamento
que se estende por 10 dias. Em Rosh Hashaná
somos inscritos no Livro daVida e em Yom Kipur
somos carimbados, assim reza a poesia de Unetane Tokef que rezamos nas sinagogas. E por que
Yom Hadin? O que significa esse dia, ou esses
dias de juízo, em que passamos diante de D´us,
como ovelhas embaixo do cajado Divino?
Rabi Meir disse, no Tratado de Rosh Hashaná 16/a: “Hakol nidonim be Rosh Hashaná”
(“Todos são julgados em Rosh Hashaná”). E
o veredito será proclamado e carimbado em
Yom Kipur. Rabi Iehuda não concorda totalmente com Rabi Meir e diz: Todos são julgados em Rosh Hashaná, mas o veredito é para
cada um ao seu tempo. Em Pessach será o veredito para os frutos da terra. Em Shavuot, para os frutos das árvores. E em Sucot será o veredito para a água. Os seres humanos serão
julgados em Rosh Hashaná e o veredito será
em Yom Kipur.
Rabi Iehuda agrega um conceito importante. Quando dizemos que todos são julgados por D´us em Yom Kipur, significa que toda

a humanidade, tudo o que vive é julgado. Tudo
o que habita sobre a Terra é julgado. Tudo. Rabi
Iehuda, então, agrega que o veredicto para cada um acontece em uma época diferente.
Entretanto, Rabi Iosei diz: “Adam nidon bechol yom”(“O ser humano é julgado cada dia”).
E aqui muda todo o panorama. A opinião de
Rabi Iosei, a meu ver, é simplesmente perfeita. Às vezes, esperamos Rosh Hashaná e Yom
Kipur para fazer nosso balanço anual. As sinagogas ficam cheias. Reencontramo-nos
com aqueles que não vimos durante todo o
ano. Pegamos nossos Machzorim e começamos a rezar.
Falamos muito sobre o perdão, a teshuvá, a
necessidade que temos de voltar ao caminho de
nossas tradições etc, etc. E então, nossa própria
literatura assim o coloca. Somos julgados. Agora é tempo de pedir perdão. De nos arrependermos. De uma vez por todas começar um novo
ano prometendo com todo nosso coração que
seremos pessoas melhores. Que deixaremos
para trás os caminhos egoístas e que somente o
altruísmo será parte de nossas vidas.
Entretanto, muitas vezes Rosh Hashaná e
Yom Kipur passam e nossas vidas retornam à
normalidade. E algumas das promessas que fizemos e das palavras que rezamos com tanto
fervor são esquecidas.
Justamente por isso Rabi Iosei entende as
coisas de forma diferente. Não é um dia. Não
são 10 dias. É cada dia de nossas vidas. O processo de retorno, de teshuvá, de perdão, de
crescimento, de sermos melhores, é um processo diário. O reconhecer que a cada dia somos julgados por nossos atos pode fazer com
que a cada dia tentemos ser melhores seres
humanos.
Rosh Hashaná. A cabeça do ano. Se a cabeça
funciona certinho, todo o corpo funciona certinho. Não nos esqueçamos disso.
Bibracha.
Rabino Pablo Berman é o líder espiritual da Comunidade
Israelita do Paraná, em Curitiba.

BONS PROJETOS!
AO DESEJARMOS SHANÁ TOVÁ, FAZEMOS VOTOS DE QUE POSSAMOS
DISTINGUIR E EQUILIBRAR OS ASPECTOS BONS E RUINS DA VIDA
P or B ia B ach *

Q

uando nos cumprimentamos em Rosh Hashaná, e durante o mês de Elul, desejamos Shaná Tová – um ano
bom!
O que significa bom? O dicionário indica
várias acepções: de qualidade agradável, benéfico, salutar, entre outras.
Rosh Hashaná celebra a criação do mundo.
No relato da criação, Deus avalia e aprecia
cada etapa: “foi bom”. Ele tinha um projeto, o desenvolveu, e ao final reconheceu que
o resultado correspondia ao que idealizara.
Então,“foi bom”.
Como identificamos o que é bom? Reconhecendo também o que não é bom, o que
é ruim. Eles andam juntos, do mesmo modo que o escuro não existe sem o claro, o feio
sem o bonito, o quente sem o frio, o doce
sem o amargo... As polaridades constituem
o universo.
Igualmente é a nossa vida. Há momentos
de amor e de ódio, de alegria e de tristeza, de
ansiedade e de tranquilidade, de saúde e de
doença... Tantas situações, tantos sentimentos que ora nos deixam satisfeitos, ora insatisfeitos.
Como o pêndulo do relógio, eles se alternam. O pêndulo não pode pesar mais para
um lado que para o outro, tem que haver um
equilíbrio, ou não funciona. Nos seres humanos, as polaridades precisam estar integradas. Elas se complementam. Se a pessoa
fica apenas em uma e não vivencia a outra,
seu organismo se desequilibra e adoece.

Claro que buscamos nos sentir bem e dar
o melhor de nós. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, devemos dar
continuidade ao Seu projeto e avaliar o que
fizemos como “bom”. Temos insuflada em
nosso ser a fagulha divina, que nos impele a prosseguir no processo de criação, para
que o mundo seja bom, para que nossa vida seja boa.
Impossível eliminar o mau, o escuro, a
doença, a tristeza; fazem parte da vida. Contudo, reconhecendo-os no mundo e em nós
mesmos, é possível controlá-los, para que,
em lugar de se oporem ao bom, ao claro, à
saúde, à alegria, os complementem, tal como
masculino e feminino, luz e sombra.
Assim, podemos pensar que, ao desejar
Shaná Tová uns aos outros, expressamos votos para que tenhamos sabedoria para reconhecer e administrar as polaridades que
constituem nossa vida e o mundo que nos
cerca, a fim de que o resultado dos nossos
projetos seja“bom”.
Shaná Tová!

TEMOS
INSUFLADA
EM NOSSO
SER A
FAGULHA
DIVINA, QUE
NOS IMPELE A
PROSSEGUIR
NO PROCESSO
DE CRIAÇÃO

*Bia Bach é psicopedagoga e coordenadora
do Caderno Beit, no Facebook

corrente 15

entrevista

ALIZA LAVIE

CONSTRUINDO

PONTES
EM ISRAEL, UMA DEPUTADA ORTODOXA ESTÁ UNINDO JUDIAS E ÁRABES,
LIBERAIS E RELIGIOSAS, NA DEFESA PELO DIREITO DAS MULHERES

U

P or R enato A izenman

ma novata no Knesset está chamando atenção da sociedade israelense e de judeus no mundo todo. Em seu primeiro mandato, eleita pelo partido Yesh Atid,
Aliza Lavie assumiu a comissão que cuida da igualdade entre gêneros no país
e desde então passou a promover uma inesperada união entre mulheres até
então separadas por diferenças étnicas e religiosas.
Ortodoxa, intelectual e agora política, Aliza Lavie conta nesta entrevista a Corrente os desafios que está enfrentando.

Por que você decidiu entrar na política?
Após consulta com os meus filhos, eu
percebi que havia muitas perguntas sem
respostas razoáveis; muitas questões não
estão sendo abordadas. Eu vi muito sofrimento e distorção que estamos deixando
para nossos filhos e netos resolverem. Entrei na política para ter a chance de abordar estas questões. Chegou o momento e eu
sinto que eu tenho o talento e as oportunidades para ajudar a resolver os nossos problemas mais prementes.
Como foi assumir a presidência da Comissão para a Igualdade entre Gêneros
do Knesset?
Um dos meus primeiros atos foi mudar
o nome, de Comissão para a Condição da
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Mulher para Comissão para a Igualdade
entre Gêneros, para ressaltar o fato de que
as mulheres, hoje, têm alcançado níveis semelhantes aos dos homens. O antigo nome
não fazia justiça às mulheres solteiras e ao
que elas têm conseguido. Era uma relíquia
do passado.
Quais são as questões mais importantes sobre a igualdade de gêneros que você
está tentando resolver?
A saúde da mulher, a violência e o assédio
sexual, o apoio às novas mães, o retrato dos
gêneros na mídia e a auto-imagem das adolescentes.
Como vê o tratamento das mulheres na
sociedade israelense, independentemen-

te da filiação religiosa?
As mulheres estão cada vez mais envolvidas e nunca tiveram tanta iniciativa como
atualmente, em um esforço para ganhar influência sobre o que afeta a elas e a suas famílias. Este é o momento ideal para as mulheres se empenharem, porque os homens
também veem a importância desta participação e entendem os problemas que as mulheres enfrentam.
Como você compara a situação das mulheres judias e árabes? Você acha que elas
podem ser parceiras nesta luta contra a
discriminação de gênero?
Eu acredito que as lutas das mulheres judias e árabes coincidem na questão da representação. Por isso, como presidente da Comissão para a Igualdade entre Gêneros, fiz
um esforço para incluir representantes de
todo o espectro da sociedade israelense que
tradicionalmente não eram incluídos. Mulheres árabes, drusas e membros dos partidos religiosos agora fazem parte da Comissão, permitindo às mulheres que eles representam ter uma voz sobre as questões que
mais as afetam.

HOJE OS HOMENS TAMBÉM VEEM A 			
IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO FEMININA E 		
ENTENDEM OS PROBLEMAS QUE AS 			
MULHERES ENFRENTAM.

Você vê alguma contradição em ser uma
judia ortodoxa e uma líder para os direitos das mulheres em Israel?
De modo nenhum! Seguir a tradição não
entra em conflito com os valores da igualdade e do pluralismo inerentes ao movimento
pelos direitos das mulheres. A antiga crença
de que as pessoas religiosas não valorizam a
igualdade de gêneros é incorreta. Minha primeira ação ao assumir a presidência da Comissão foi convidar grupos que geralmente
não são representados no Knesset para participar do trabalho e, assim, fazerem-se representar. Por exemplo, eu incluí mulheres árabes, porque, dos três partidos árabes, apenas
um tem uma representante mulher. Eu tam-
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AS MULHERES ÁRABES, DRUSAS
E ORTODOXAS AGORA TAMBÉM
TÊM VOZ ATIVA NO KNESSET 		
SOBRE AS QUESTÕES QUE MAIS
AS AFETAM
bém convidei mulheres ultra-ortodoxas, que
não têm a possibilidade de serem eleitas por
seus partidos. Criei esta oportunidade para estas minorias e setores porque eu desejo trabalhar para todas as mulheres em Israel.
Você se vê como uma exceção entre as mulheres ortodoxas?
Definitivamente, sim. Sou constantemente convidada para conferências, iniciativas e eventos de mulheres ortodoxas que
me consideram um passo importante para o que elas estão tentando realizar. Esta semana mesmo, na Midreshet Lindenbaum, a maior midrashá de Israel, encorajei os professores da Halachá, assegurando-lhes que trabalharei para que os programas de aprendizagem para mulheres recebam financiamento e assistência semelhantes aos que homens recebem para aprender
a Torá. Só através do diálogo entre homens
e mulheres poderemos encontrar respostas
produtivas e adequadas para os problemas
mais urgentes do nosso tempo, em Israel e
em todo o mundo judaico.
A comunidade secular tem uma visão
equivocada do tratamento dado às mulheres entre os ortodoxos?
Fico feliz que também neste aspecto tenha havido imenso progresso devido ao aumento da interação entre as religiosas e seculares. Os muros feitos de estereótipos que
construímos entre nós, e utilizamos como
fontes de informação sobre grupos estranhos a nós, não são mais relevantes. Além
disso, a cooperação entre as religiosas e seculares no Knesset pode servir como um pa-
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radigma de cooperação produtiva entre religiosos e seculares em geral.
Recentemente, você atuou como mediadora entre liberais e religiosos na polêmica envolvendo o grupo Mulheres do Muro. Acha que a solução encontrada indica que há um meio termo em que ambas
as comunidades possam concordar sobre
outras questões?
Convidei integrantes do grupo a vir primeiro à Comissão e expressar as suas preocupações, porque acredito que é importante criar um diálogo que ligue as necessidades da população feminina às autoridades
governamentais. O Muro é um símbolo para todos os judeus, não só para os ortodoxos. Portanto, como acontece com muitas
outras questões a respeito das mulheres e
da religião no Estado de Israel, precisamos
encontrar uma maneira de abordar a questão de uma forma sensível às necessidades
de todos.
As mulheres podem atuar como uma ponte entre as comunidades secular e ortodoxa em Israel e na diáspora?
Com certeza. Eu me comprometi com
este esforço antes mesmo de me tornar
membro do Knesset. Meu livro, “A Jewish
Women’s Prayer Book” (“O Livro de Orações da Mulher Judia”), é composto por
orações de mulheres ao longo dos tempos.
É um best-seller em hebraico e eu tenho
certeza de que ele seria útil aos judeus em
todo o mundo. Já foi traduzido para o inglês
e o italiano e agora estou trabalhando nas
traduções para o espanhol e o russo. Também estou atualmente trabalhando em projetos de lei que poderão tornar o judaísmo
mais acessível para a população em geral.
Acredito firmemente que as mulheres têm
o poder de liderar a mudança em geral, e o
futuro judaico em particular.

livros
Judaísmo, Direitos Humanos e
Espiritualidade:
Uma Biografia Intelectual do Rabino
Marshall Meyer
Daniel Fainstein
Comunidade Shalom.
O livro conta uma das biografias mais
impactantes do século XX. O rabino
Marshall Meyer, 1930-1993, foi um líder
visionário, que, em tempos de crise, “revolucionou” o mundo judaico
latino-americano.
Meyer também é conhecido em nível internacional como uma das
poucas vozes religiosas a enfrentar corajosamente a ditadura militar e a
se envolver na luta pelos direitos humanos durante os sangrentos anos
que a Argentina viveu entre 1976 e 1983, salvando pessoas em risco,
visitando prisões e realizando um trabalho político internacional para a
restauração da democracia. O rabino Meyer foi um ativista social que
antecipou tendências que hoje fazem parte da agenda da maioria dos
grupos e nações avançadas, como a preocupação com a justiça social,
a ecologia, o diálogo inter-religioso, a necessidade de gerar projetos
regionais e globais de cooperação e de trabalho conjunto, a promoção
dos direitos humanos e da diversidade sexual, o diálogo e a paz entre
israelenses e palestinos, entre muitos outros. Marshall Meyer era uma
pessoa que atuava motivado por uma profunda fé religiosa, enraizada
em uma compreensão de fontes judaicas proveniente de uma tradição
judaica, influenciada por seu professor e mentor o rabino A.J. Heschel
que junto com Martin Luther King Jr marcharam juntos pelos direitos
civis dos negros na década de 60 nos Estados Unidos.

Hanns & Rudolf
O Judeu alemão e a Caçada ao
Kommandant de Auschwitz
Editora Rocco
Um novo e detalhado estudo sobre a Segunda Guerra
Mundial, jogando luz sobre personagens-chave
e pouco conhecidos da tragédia do Holocausto.
No elogiado Hanns e Rudolf, o jornalista britânico
Thomas Harding conta a história de duas vidas
que se cruzam ao final de um dos episódios mais
sangrentos da história: a de Hanns Alexander,
judeu-alemão que se mudou para a Inglaterra nos

O Centauro no Jardim
Moacyr Scliar
Companhia das Letras
No interior do Rio Grande do Sul, na
pacata família Tratskovsky, nasce um
centauro: um ser metade homem,
metade cavalo. Seu nome é Guedali,
quarto filho de um casal de imigrantes
judeus russos. A partir desse evento
fantástico, Moacyr Scliar constrói
um romance que se situa entre a fábula e o realismo,
evidenciando a dualidade da vida em sociedade, em que é
preciso harmonizar individualismo e coletividade. A figura
do centauro também ilustra a divisão étnica e religiosa dos
judeus, um povo perseguido por sua singularidade. Guedali
cresce solitário, excluído da sociedade, e o isolamento o
leva a cultivar o hábito da leitura. Inteligente e culto, é ele
quem conduz a narrativa, feita a partir do dia de seu 38°
aniversário, comemorado entre amigos num restaurante
de São Paulo. O centauro rememora sua vida desde o
nascimento em Quatro Irmãos, passando pela juventude em
Porto Alegre, onde se casa com Tita - também centaura -,
até chegar ao Marrocos, onde o casal vai tentar um cirurgia
que os transforme em pessoas normais.
O livro “O Centauro no Jardim” foi a única obra brasileira
escolhida pelo National Yiddish Book Center, dos EUA, entre
as 100 melhores obras de temática judaica escritas em todo
o mundo nos últimos 200 anos.

anos 1930 e, ao final do conflito, liderou uma caçada
contra os nazistas a serviço do exército britânico,
e a de Rudolf Höss, fazendeiro e soldado que se
tornou o comandante de extermínio de judeus da
Segunda Guerra Mundial. Sobrinho-neto de Hanns,
Harding empreendeu uma ampla pesquisa para
escrever a biografia dessas duas figuras dispares,
com imparcialidade e sem maniqueísmo. O resultado
é uma narrativa eletrizante que recebeu críticas
positivas dos principais jornais norte-americanos e
britânicos e figurou em importantes listas dos mais
vendidos nos EUA e na Europa.
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SINAIS
PERDIDOS NO

TEMPO
UM PASSEIO PELO RICO PASSADO JUDAICO PELAS RUAS DE LONDRES
Por Carolina Vaisman

A

ndar a pé pelo East End londrino é um dos passeios mais
agradáveis na multicultural
capital inglesa. Os vários cafés, pubs, restaurantes, lojas
de jovens estilistas e feiras de rua aos finais
de semana não são as únicas atrações. Por
trás das antigas construções, ruelas e becos
há um passado e um presente ricos em histórias. Por lá, o passeio é uma descoberta e experiência a cada esquina.
Hoje, quem chega ao coração do East End,
na pitoresca Brick Lane, encontra um grande portal verde ornamentado que faz jus ao
apelido que a rua atualmente tem: Banglatown. São inúmeras lojinhas de comerciantes locais, vendendo incensos, vestimentas
árabes, sandálias de couro, souvenires e pacotes telefônicos de valor acessível, para ligações a Bangladesh, Paquistão e Índia.
Hoje, o cheiro que corre pelas ruas é o de
curry e de outras especiarias utilizadas na
culinária oriental. O selo Halal – comida permitida de acordo com os preceitos do Islã – é
estampado nas vitrines de lojas que vendem

alimentos. O som que ecoa na rua é a chamada para a reza, vindo da Grande Mesquita Jamme Masjid.
No entanto, a mesquita que hoje fica lotada durante as festividades do Ramadan
era a mesma que reunia os judeus, décadas
atrás, para o Yom Kipur, quando ali funcionava a sinagoga Machzike Hadath. Construído
em 1743, o prédio foi sede de igrejas protestante e metodista antes de se tornar sinagoga em 1898, sob a supervisão do rabino Avraham Aba Werner.
Na década de 1970, a sinagoga mudou-se
para o bairro de Golders Green, ao norte de
Londres, e o prédio deu lugar à mesquita. A
escritora e artista inglesa Rachel Lichtenstein, neta de poloneses que se refugiaram no
East End na primeira metade do século vinte, fez uma rica pesquisa sobre o passado judaico da região e sua atual transformação. O
material pode ser lido no livro "On Brick Lane" (Penguin Books), publicado em 2008.
Nem sempre Brick Lane foi chamada de
Banglatown. Décadas atrás, era conhecida
como Little Jerusalem. A comunidade judai-
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ca era a principal ocupante da área e, nas escolas das redondezas, o ídiche era a língua
oficial, junto com o inglês. Hoje, já não se
vêm mais as mezuzot presas nas portas, pessoas falando ídiche ou delicatessens de comida kosher.
Na Whitechapel Road, a última loja de comida kosher fechou em 1995, dando lugar a
uma filial do Burger King. Os sinais são poucos, mas ainda é possível ver a herança deixada pela grande comunidade que ali viveu
até a área ser alvo de constantes ataques de
bombas durante a Segunda Guerra Mundial.
No fim da Brick Lane, quase esquina com
a Bethnal Green Street, ficam as mais famosas lojas de bagel de Londres – Beigel Bake e
Beigel Shop – , abertas 24 horas e com filas
que chegam a dobrar a esquina. No caminho,
é possível encontrar alguns comerciantes judeus, vendendo tecidos em antigas lojas familiares.“Fico triste ao ver que a maioria dos
sinais judaicos sumiu ao longo do tempo. Há
algumas referências, como a Estrela de Davi no tubo de água da Christ Church School,
em Brick Lane. Provavelmente, ela foi deixada por seus construtores judeus”, diz o historiador Bill Fishman, no livro.
Até a década de 40, os mercados e lojas
que vendiam livros religiosos, roupas, comida kosher e menorot, ficavam abertos até tarde,
com exceção de sexta-feira e sábado, quando
fechavam a tempo para o Shabat. Domingo,
era dia de comércio. Hoje, o comércio local
continua abrindo aos domingos, seguindo a
tradição judaica de mais de um século atrás.
Os principais legados deixados por lá são
as sinagogas – há mais de quatro na região
– que mantém uma rica história e tradição.
A dez minutos de Brick Lane, na City, centro financeiro da capital, há um tesouro escondido entre prédios de mármore espelhados, grades e executivos andando apressados. A sinagoga Bevis Marks é a mais antiga
da Inglaterra, tem mais de 300 anos de fun-
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cionamento contínuo e, desde 1950, está incluída na lista de monumentos de importância nacional.
Expulsos da Inglaterra em 1290, pelo rei
Edward I, os judeus só puderam praticar sua
religião abertamente 350 anos depois, quando Oliver Cromwell chegou ao poder. Antes
de ascensão de Cromwell, os judeus expulsos da Espanha e Portugal perseguidos pela
Inquisição se espalharam pela Europa. Amsterdã se tornou um dos destinos mais populares entre eles. Em 1655, o rabino Menasseh Ben Israel, líder da comunidade judaica
portuguesa em Amsterdã, levou para Londres uma petição a Cromwell, pedindo que
os judeus fossem aceitos a morar e trabalhar
na Inglaterra.
Em dezembro do mesmo ano, depois de
uma conferência entre clérigos, comerciantes e juízes e de forte oposição, o pedido do
rabino foi aceito. A casa na City foi alugada e
transformada, aos poucos, na sinagoga Bevis

Marks. Os trabalhos começaram em 1699 e a
data da inauguração oficial da sinagoga é o
nome do ótimo restaurante que fica nos fundos do prédio que a abriga. O 1701 tem um
cardápio cinco estrelas de comidas judaicas
de todas as origens.
Ali perto, na Fieldgate Street fica o East
London Mosque, uma mesquita grandiosa
que presta diversos serviços à comunidade
árabe da região. A surpresa é que, encravada no grande prédio, está a Fieldgate Street
Great Synagogue, uma porta de madeira
azul com quatro Estrelas de Davi no topo.
Ali, judeus e muçulmanos convivem em paz.
Reza a lenda que, durante um Yom Kipur, um
líder da congregação árabe ordenou que parassem o barulho na mesquita em respeito
à reza dos judeus presentes na sinagoga.“O
mundo deveria aprender com este exemplo. É um fenômeno raro; uma instituição
judaica e uma muçulmana lado a lado. Talvez o único lugar no mundo onde possamos

achar essa combinação seja em Jerusalém”,
diz Fishman, no livro.
A história judaica no East End de Londres não gira em torno só de sinagogas e
antigas construções. Caminhando pela Liverpool Street Station, uma movimentada
estação de metrô e trens nacionais, é possível encontrar algumas estátuas de crianças
usando kipot e com malas nas mãos. A Kindertransport Statue (2006), do artista Frank
Meisler, é uma homenagem e lembrança às
dez mil crianças que, em 1938 e 1939, foram trazidas de trem da Áustria, Alemanha
e Tchecoslováquia para Londres, escapando do nazismo. Essas crianças tiveram que
abandonar suas famílias e foram adotadas
por famílias inglesas. Somente poucas entre
elas conseguiram rever suas famílias depois
do fim da Segunda Guerra Mundial.
Carolina Vaisman é jornalista e morou por seis
meses no East End de Londres
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POR QUE SE LUTA EM

GAZA?

O HAMAS NÃO É UMA SOLUÇÃO PARA OS
PALESTINOS, É MAIS UM DE SEUS PROBLEMAS

M

Por Paulo Geiger

ais uma vez as mesmas armadilhas, que embora reconhecidamente
armadilhas, são inescapáveis, pois ignorá-las, não reagir a elas, levaria a um mal maior. O que pretendeu o Hamas ao deliberadamente
provocar Israel a uma reação que, sabiam, seria inevitavel, além dos
possíveis objetivos táticos (readquirir parte do prestígio perdido, deter a deterioração de sua influência, desviar a atenção de outros problemas)?
Em primeiro lugar, forçar uma intervenção que pudesse lhe auferir algum ganho estratégico, alguma concessão (como expresso em suas condições para um cessar-fogo:
suspensão do bloqueio naval, libertação de prisioneiros, etc.).
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A leitura direta dessa primeira condição é a seguinte: o Hamas quer dez anos
de cessar-fogo enquanto traz para Gaza
tudo que lhe aprouver, desde foguetes de
todos os calibres, escavadeiras para cavar
mais túneis, armas de todos os tipos, inclusive químicas. Depois de dez anos, findo o cessar-fogo, estará livre para fazer o
que quiser com tudo isso que preparou. É
uma condição aceitável para Israel?
Em segundo lugar, qual seria o "elemento de pressão" de que o Hamas dispõe para obrigar Israel a aceitar uma armadilha dessas? Seria uma evidente vitória do Hamas na guerra que ele mesmo declarou? Ou o desespero do governo e da sociedade israelenses ante uma situação insustentável de sacrifício, de destruição, de medo? Não. A única carta do
Hamas, essa que ele sempre vai buscar e
que sabe manejar com rara habilidade, é
a pressão que resulta da infalível demonização de Israel pelos antissemitas de
plantão, assumidos ou não, pelos idiotas de um suposto "politicamente correto"
que só sabem ler propaganda, pelos interesses de quem tem interesses, pela mídia
já comprometida de antemão com todas
as conclusões que responsabilizam Israel.
E o preço que o Hamas paga, intencionalmente, para isso? O sofrimento, a morte, o
desespero de seu próprio povo.
Os fatos são claros: mesmo antes do
sequestro e assassinato de três jovens israelenses, antes do bárbaro assassinato
de um jovem palestino como represália
(neste caso, e só neste, os assassinos já estão presos e confessos), já partiam foguetes de Gaza sobre a população civil de Israel. Há um velho axioma das causalidades que diz que quando se quer atribuir
uma causa a algum fato as causas aparecem, ou seja, há sempre uma bateria de
possíveis explicações – muitas sem qual-

quer compromisso com os fatos – que se
podem cooptar como causa.
O que o Hamas realmente queria, e
quer, é não deixar avançar nenhum processo de normalização, não deixar arrefecer o calor de seu lema e de seu programa estratégico: destruir Israel. Mas as explicações táticas que arrola como causas
de sua agressão são alegações de vítimas.
Donos absolutos de Gaza desde 2005, se
são vítimas, o são de si mesmos.
A guerra de Israel com o Hamas não
é uma guerra de posições, não é só uma
represália a centenas e centenas de foguetes disparados, sem qualquer provocação anterior, sobre seus cidadãos,
não é um massacre de civis e de crianças. É a guerra para a invibialização dos
objetivos estratégicos do Hamas. O preço em centenas de vidas inocentes que isso acarreta é um preço pesado para Israel
também. Israel paga sempre o preço moral de ser obrigado a ser forte e ter de impor sua força para poder sobreviver. Mas
como já disseram várias vezes vários governantes israelenses, é preferível ser alvo de críticas e demonização por ter conseguido se defender, do que ser objeto
do respeito e da comiseração que se dedicam às vítimas e aos mortos.
A única solução tática que terá consequências estratégicas, para que as populações de Gaza e de Israel tenham a segurança de uma trégua permanente, que se
transformará depois, politicamente, num
acordo de paz entre povos, é o fim da
agressão do Hamas, que não vem só dos
foguetes que são disparados, mas principalmente de sua carta de intenções, que
os faz disparar os foguetes. O Hamas não
é uma solução para os palestinos, é mais
um de seus problemas.
Paulo Geiger é editor e historiador
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O RELÓGIO
DO MEU AVÔ
A JORNADA DE UM CINEASTA CARIOCA PARA CONTAR A
HISTÓRIA DE SUA FAMÍLIA VITIMADA PELO HOLOCAUSTO

F

P or A lex L evy -H eller

omos recebidos cordialmente por um senhor de aparência
bondosa, olhar doce, fala pausada e tranquila, na sala de sua
casa. Na porta, uma mezuzá indicava o lar judaico. Na sala de
estar onde realizamos a filmagem e entrevista, percebemos as
inúmeras placas honrosas e medalhas ao mérito, além das dezenas de porta-retratos com fotos de família espalhadas. Na parede ao
fundo, um quadro reproduz uma foto de meninos no Gueto de Lodz –
prova de que esteve lá e sobreviveu a tudo aquilo.
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Enquanto preparamos as câmeras, luzes e
todo o equipamento, ele tranquilamente bebia
água, aguardando para falar. Não, não era a primeira nem a última vez que falaria. Na semana
anterior, recebeu um grupo de alunos de uma
escola pública e, na seguinte, falaria para uma
equipe de uma revista. Não se mostrou ansioso diante das câmeras nem receoso em voltar
ao tempo e, mais uma vez, desenterrar fantasmas do passado. Estava tranquilo, sabia de seu
dever. Quando eu perguntei como ele havia sobrevivido, respondeu: “Não me pergunte como eu sobrevivi. Como, eu não sei. Eu sei por
que eu sobrevivi. Sobrevivi para contar a todos
o que aconteceu”.
O senhor Aleksander Laks, ilustre sobrevivente dos campos de concentração, abriu meus
olhos com suas palavras. Eu estava ali para filmar seu depoimento para meu filme“O Relógio do Meu Avô”, sobre sobreviventes do Holocausto que vieram para o Brasil após a guerra,
usando a história do meu avô, Alexandre Heller, que veio da Hungria, como fio condutor da
narrativa do documentário.
Porém, a partir daquele momento, daquela
entrevista, o filme o qual eu realizava não era
mais apenas sobre uma busca pessoal pelas
minhas origens. Tornou-se mais do que isso,
passando do âmbito pessoal para o universal. Uma vez que o meu desejo de conhecer a
história do meu avô abriu um baú de pandora, devo abraçar essa oportunidade de preservar a memória e de refletir sobre o legado do
Holocausto para assim, como disse o senhor
Laks, “que nunca mais se repita, que nunca
mais se esqueçam”.
Certa vez, minha avó paterna, Maria Heller, já com seus 98 anos de idade, me contou
uma história curiosa sobre o meu avô, falecido, e que eu não conheci. Segundo ela, ao sair
da região da Transilvânia e imigrar para o Brasil,
meu avô deixou com seu irmão um relógio Patek Philippe como um“pretexto”para um eventual reencontro. Iossi, o irmão mais velho teria
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de devolver o relógio algum dia e, assim, o encontro se daria. Não imaginava Iossi que um
dia a Europa se escureceria em tempos mórbidos, perderia a liberdade, e estaria condenado
aos campos de concentração junto com outros
milhões de judeus.
De toda a família Heller, apenas Iossi sobreviveu a Auschwitz. Ao descobrir que seu irmão
estava vivo, Alexandre Heller fez o possível para
trazê-lo ao Brasil, onde gozava de total liberdade e jamais imaginava o que se passava no velho
mundo. Iossi, com muita dificuldade, finalmente conseguiu chegar ao Brasil e reencontrar seu
irmão, porém não trouxe o relógio.
Os judeus da pequena aldeia de Zilah, na
Transilvânia, ao perceberem a ameaça nazista, escondiam seus bens em buracos nas suas
casas e em terrenos abandonados e, às vezes,
tentavam entrar nos campos com tais objetos. Com Iossi não foi diferente. Ele escondeu o relógio em algum lugar do passado e
era meu dever resgatá-lo. Esta é a premissa
do meu primeiro filme, o documentário, “O
Relógio do Meu Avô”.
Apoiado por algumas instituições judaicas,
como FIERJ e Chevra Kadisha, e também por
alguns doadores anônimos, parti em busca
deste relógio. Estava determinado a encontrá-lo e, no caminho, compreender um pouco
melhor a história do meu avô e de sua família.
Com o pouco recurso que me foi generosamente concedido, contratei um diretor de
fotografia e, juntos, seguimos numa jornada
para a Romênia, Hungria e Polônia. Antes de
partir, perguntei aos sobreviventes no Brasil: o que eu encontraria na busca? A maioria respondeu:“Nada”ou “Mais perguntas”.
Na Romênia, conheci uma produtora local que me ajudou a encontrar os lugares
que eu procurava. Kolzsvar, agora é Cluj-Napoca, uma grande cidade no coração da
Transilvânia romena, apesar de todos ali se
proclamarem húngaros. O pequeno vilarejo de Zilah agora é Zalau, uma cidade bem

A PARTIR DAQUELA ENTREVISTA, O FILME O QUAL EU REALIZAVA NÃO ERA MAIS APENAS
SOBRE UMA BUSCA PESSOAL PELAS MINHAS ORIGENS. TORNOU-SE MAIS DO QUE ISSO”
estruturada perto de Krasna, agora Crasna,
onde nada mudou.
Foi em Crasna que encontrei o cemitério
judaico onde estão enterrados meus antepassados. Um cemitério no quintal de uma
casa, praticamente abandonado. Apenas um
Magen David, pichado no muro da casa, denunciava que ali é um cemitério judaico.
A jornada continuou com a finalização do
filme, a exibição em festivais internacionais
e no Canal Brasil, os prêmios e honrarias, o
aplauso e a emoção do público, os debates
após cada sessão, as matérias em jornais e revistas e a certeza de que o cinema judaico, no
Brasil, ainda está vivo.

O documentário participou do Festival de
Cinema Judaico de São Paulo em 2013 e, dos
aproximadamente 40 filmes exibidos, causou-me espanto apenas três serem brasileiros. O que acontece com o cinema judaico
brasileiro? Fica a pergunta.
A busca pelo relógio do meu avô transformou-se em metáfora para a busca das
minhas origens e, pelo caminho, em uma
reflexão sobre o Holocausto e seu legado. Se
eu encontrei o relógio? Sim e não, ou não e
sim. É preciso assistir ao filme para saber a
resposta.
Alex Levy-Heller é diretor e produtor
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ROSELI VENTRELLA

'NÃO É FÁCIL DEIXAR
ISRAEL APÓS VISITÁ-LO'

F

EDUCADORA PAULISTA ENCANTA-SE COM O PAÍS E COM OS PROJETOS DA WIZO QUE VISITOU

ormada em Belas Artes e professora de Arte aposentada, a educadora Roseli Ventrella dedicou toda sua vida profissional ao trabalho com alunos da rede pública
estadual. Hoje, ela faz parte da equipe curricular de Arte da Coordenadoria de
Gestão da Educação Básica, uma das Coordenadorias da Secretaria de Estado
da Educação de São Paulo. Roseli voltou recentemente de uma viagem a Israel,
a convite da WIZO, e compartilha nesta entrevista suas impressões sobre o país e os projetos
educacionais mantidos lá pela WIZO.
Desde quando você conhece a WIZO?
Minha história com a WIZO começou em
2003. Nessa época, eu era a única representante de Arte na Secretaria e recebi a incumbência
de divulgar e acompanhar os trabalhos durante o processo de inscrição, produção, julgamento e premiação do Concurso de Pintura e Desenho destinado aos alunos da rede pública estadual. A WIZO promove este concurso há 25
anos, com o apoio da Embaixada de Israel, do
Consulado Geral de Israel em São Paulo e da
Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, e
patrocínio do Banco Bradesco. A parceria com a
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
para a realização do Concurso WIZO possibilita ao aluno a oportunidade de conhecer, valorizar e respeitar a cultura brasileira e a israelense.
De lá para cá, me tornei admiradora da Organização e de seus projetos e participo ativamente
sempre que possível.
Como surgiu o convite para ir a Israel visitar
os projetos educacionais da WIZO lá?
O convite foi uma surpresa! Foi na premiação de 2013, na qual fui homenageada pelas voluntárias da WIZO, que me ofereceram genero-
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samente a viagem para que, além de conhecer a
história e o povo dessa terra maravilhosa e mágica, também visitasse e conhecesse a Organização em Tel Aviv. Nunca havia imaginado que
um dia faria uma viagem a Israel, no entanto,
os filmes sobre Israel que a WIZO propicia aos
alunos nos eventos de premiação surpreendem
a todos. Certamente, o desejo de conhecer esse
país não era só meu.
Já tinha conhecimento da atuação da WIZO
em Israel na área da Educação?
Sem dúvida a Organização WIZO em Tel
Aviv conta com uma reputação inquestionável e pude constatar a dedicação e o respeito
dos membros da WIZO Internacional, visitando sua sede, onde fomos recebidas pela Presidente Executiva Professora Rivka Lazovsky, assim como nas visitas que realizamos às escolas e
creches que fazem parte das dezenas de programas coordenados e supervisionados pela Organização, em companhia da Drª Carmela Dekel,
Presidente da Divisão Educacional.
Entre os projetos visitados, qual mais lhe
impressionou?
Dentre as escolas visitadas, a que mais me

EM TEL-AVIV, ÁRABES E JUDEUS CONVIVEM E DIVIDEM ESPAÇOS,
SEM AS DESAVENÇAS QUE A MÍDIA DIVULGA. NA VERDADE, 		
EM NENHUM OUTRO PAÍS ME SENTI TÃO SEGURA
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ROSELI VENTRELLA

chamou atenção foi a escola agrícola e, nessa
mesma escola, o projeto que atende crianças em
situação de risco. O cuidado, a atenção, o suporte psicológico, o ensino aprendizagem, o cuidado com a saúde, alimentação, cultura, respeito pelas diferenças certamente contribuem para a formação integral das crianças e jovens que
convivem nesse espaço. A creche multi-propósito (aberta até a noite) que visitei e também
despertou minha atenção, oferece um atendimento comprometido com o desenvolvimento
da criança em seus aspectos físicos, emocionais,
cognitivos e sociais. Além disso, tem como proposta o acolhimento das crianças em ambiente
repleto de vivências concretas, com estreita parceria com a família, educando com valores humanitários e sociais. Nas duas escolas que visitei pude observar que as equipes são compostas
por profissionais de alta qualidade que primam
pela importância de um trabalho consciente e
responsável. Todos os profissionais passam por
intenso processo de seleção para que correspondam aos objetivos propostos pelas unidades. Esse processo fica aos cuidados da equipe
da Organização WIZO.
Que semelhanças percebeu entre os desafios da Educação lá e no Brasil e que exemplos trouxe de lá que podem ser aplicados
no Brasil?
No estado de São Paulo, o novo modelo de
Escola de Tempo Integral, implantado em 2012

Roseli em visita
às dirigentes da
WIZO Mundial
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em 16 escolas de Ensino Médio, e expandido,
em 2013, para mais 53 unidades, incluindo os
anos finais do Ensino Fundamental, chega em
2014, para 182 escolas. Esse modelo de Escola
de Tempo Integral já apresenta impactos positivos sobre o aprendizado dos alunos, além de
ter sido aprovado por pais, alunos, professores e
pela comunidade escolar.
Além das visitas aos projetos educacionais
da WIZO, algo mais lhe impressionou positivamente em sua visita a Israel?
O que me impressionou muito foi a riqueza cultural. Em Tel-Aviv, árabes e judeus convivem e dividem espaços, seja para negociar ou
para rezar sem as desavenças que a mídia divulga. Na verdade, em nenhum outro país me
senti tão segura. Além da ótima infraestrutura das cidades, os israelenses têm um respeito
e consideração pelo povo e pelos turistas, o que
contraria totalmente a concepção que a maioria das pessoas tem sobre esse pequeno grande país que enfrenta a escassez de recursos hídricos. Mesmo assim, Israel cultiva uma grande
variedade de produtos.
Enfim, não é nada fácil deixar Israel, pois a
emoção causada pelas experiências ali vividas
durante toda a estadia supera todas as palavras,
expressões e descrições. Meus sinceros agradecimentos a todas as integrantes da Organização
WIZO em São Paulo pelo carinho e generosidade.

Conheça o trabalho
WIZO no Brasil
e no mundo.
Acesse: www.wizobrasil.com.br
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A TAREFA DE ADÃO
A PROCRIAÇÃO É TÃO IMPORTANTE
PARA OS JUDEUS QUE ESTE
MANDAMENTO É REPETIDO QUATRO
VEZES NO LIVRO DO GÊNESIS
D ani E jzenberg

M

uitos devem se lembrar
de uma das primeiras aulas de Torá, quando o primeiro mandamento de
Deus para Adão é “crescei e multiplicai-vos”. E a procriação é tão
importante para os judeus que este mandamento é repetido no livro do Gênesis outras três vezes.
No mesmo livro, Rachel diz que não conceber seria para ela igual à morte. Esta gravidade não atinge somente as mulheres, pois
uma passagem do Talmud do Século II coloca que um homem sem filhos é como um homem morto.
Tirando o catastrofismo judaico, ter filhos
continua muito importante na vida moderna. Casais inférteis têm um risco elevado de
doenças psíquicas, menor produtividade no
trabalho e acabam ficando alijados muitas
vezes do convívio dos amigos, pois as conversas passam a girar ao redor de babás, escolas, marcas de fralda e festas infantis.
Temos mais infertilidade hoje que no passado? As pesquisas mostram que não. O que
ocorreu principalmente foi uma mudança na
idade dos noivos, que levou as tentativas de
gestação a uma faixa etária em que a gravidez pode não ocorrer naturalmente.
O fator idade atinge principalmente as
mulheres, visto que temos pouco prejuízo
na função reprodutiva dos homens ate os 55
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Nicolai Abilgaard, Aão e Eva - 1780 - Nationalmuseum, Stocolmo

O JUDAÍSMO PERMITE ACESSO AO QUE HÁ DE MAIS
MODERNO EM TERMOS DE MEDICINA REPRODUTIVA
anos. A fertilidade feminina começa a diminuir discretamente a partir dos 28 anos de
idade, há uma redução mais acentuada a
partir dos 35 anos e esta cai de forma acelerada após os 40 anos. Isto ocorre por uma
piora na qualidade dos óvulos, o que reduz a
fecundação e eleva o risco de abortamento.
Neste momento, minha avó diria que tinha uma conhecida que engravidou com 48
anos. Sim, isso pode ocorrer, mas, estas raridades não justificam ficar apenas aguardando o milagre ocorrer (como curiosidade
a mulher com mais idade a ter uma gestação espontânea tinha 57 anos e morava na
Islândia). Outros hábitos modernos também contribuem para a redução da fertilidade, como o sobrepeso, o tabagismo e a
presença de doenças sexualmente transmissíveis.
E quando um casal deve procurar a ajuda de um médico desta área? A partir de um
ano de tentativas sem sucesso para mulheres até 35 anos, depois de 6 meses de tentativas para mulheres até 39 anos e, para pacientes que vão tentar acima de 40 anos e
não têm filhos, não é recomendado aguardar mais de 3 meses.
O judaísmo recomenda a investigação
inicial da mulher seguida da investigação
do marido. Comumente investigamos o casal ao mesmo tempo, pois, em 20% dos casos, ambos podem ter fatores que dificultem a gravidez. O judaísmo permite todas
as formas de tratamento como inseminação
intra uterina e a fertilização in vitro (FIV),
também conhecido como bebê de proveta,
desde que sejam empregados espermatozoide e óvulo do casal.
Quando há necessidade de doação de
óvulos ou espermatozoides as opiniões são
divergentes e os casos de útero de substitui-

ção (quando a paciente não possui útero ou
não pode engravidar por motivos médicos)
são permitidos em determinadas condições.
Também é permitido o congelamento de
óvulos, embriões e espermatozoides, desde que a identidade dos pais não possa ser
perdida. Isso é muito importante para preservar a fertilidade das pacientes que terão
que passar por algum tipo de quimioterapia e radioterapia ou para aquelas que estão envelhecendo e ainda não encontraram
seu pretendente.
A religião judaica também permite o
diagnóstico pré-implante, ou seja, a biópsia dos embriões para verificar em parte sua
normalidade antes de se colocar no útero,
pois até 41 dias de vida, o embrião é considerado como uma gotícula de água. A escolha do sexo do embrião também é permitida
em Israel para equilíbrio familiar, com algumas limitações.
E quantos filhos uma pessoa deveria ter? Para cumprir o mandamento divino, apenas um
filho seria suficiente. Porém, a escola de Shamai
pondera que o ideal seriam dois filhos homens
como Moshe, enquanto seu oponente Hillel coloca que o ideal seria ter um filho homem e uma
mulher. A opinião de Hillel é acompanhada na
maioria dos casos do Talmud.
Apesar da tarefa atribuída a Adão ser por
vezes árdua, o judaísmo permite acesso ao
que há de mais moderno em termos de medicina reprodutiva e, felizmente, conseguimos ajudar muitos casais a conquistarem o
tão sonhado bebê.

Dani Ejzenberg é formado pela Faculdade de Medicina da USP.
Tem Mestrado e Doutorado pela Universidade de São Paulo
e títulos de especialista em Ginecologia e Obstetrícia
e Endoscopia Ginecológica.
Site: www.hisaudedamulher.com.br
Email: drdaniresponde@gmail.com
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O
CRIADOR
DE
SONHOS
EM SUA PASSAGEM
PELA AMÉRICA
LATINA, O RABINO
AMERICANO
MARSHALL T. MEYER
FOI UM EXEMPLO DE
VISÃO E CORAGEM
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soas. Eu fui um dos muitos que receberam as
inúmeras bênçãos do seu talento e da sua sensibilidade.
Marshall foi um líder visionário, um verdadeiro rabino“profeta”que conseguiu enxergar
oportunidades e criar instituições que hoje deixam uma marca especial em tantas pessoas, judeus e não judeus.
Marshall, desde sua chegada ao sul do continente latino-americano, enxergou a América Latina como uma unidade, muito antes
que o Mercosul fosse imaginado. Ele decidiu
dar o nome de latino-americano ao Seminário Rabínico que fundou há 51 anos atrás, absolutamente convencido da necessidade de
formar um novo tipo de rabino para esta região do planeta.

rabino americano Marshall
T. Meyer tornou-se um ativista de direitos humanos internacionalmente reconhecido
durante o período da ditadura militar na Argentina. Ele viveu na Argentina de 1959 a 1984. Fundou em 1962, em Buenos Aires, o Seminário Rabínico Latino-Americano, que já formou mais de 96 rabinos na linha
masorti (conservadora).
Durante os anos do regime militar, de 1976
a 1982, tornou-se um forte crítico do governo e de suas violações dos direitos humanos.
Lutou para salvar as vidas de centenas de
perseguidos pelo regime. Visitou presos políticos nas prisões e trabalhou
com o governo israelense paMARSHALL ERA UM HOMEM DE UMA PROFUNDA FÉ RELIGIOSA,
ra libertar o renomado jornaMAS UMA FÉ CENTRADA NA IDEIA DE QUE A RELIGIÃO TEM A
lista Jacobo Timerman. EnVER
COM A SANTIFICAÇÃO DA VIDA
frentando o temido chefe de
polícia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz (que foi condenado à prisão
Após 22 anos de intensa atuação rabínica no
perpétua em 2006, por genocídio), Meyer Brasil, posso dizer com convicção que Marshall
disparou: “Este sacerdote é um pastor à pro- estava coberto de razão. Felizmente, hoje tecura de uma ovelha do seu rebanho e sabe mos na Comunidade Shalom um time de rabique você é o ladrão que a levou. Sou o pas- nas e rabinos que ajudam a tornar o judaísmo
tor de Jacobo Timerman e você tem a minha relevante e significativo, não só para a nossa coovelha. Não vou embora até que a devolva”. munidade, mas também nas diferentes congrePoucas horas depois, a família pôde ver Jaco- gações que crescem e se expandem em todo o
bo e certificar-se de que estava vivo.
Brasil. Hoje, 20 anos após o falecimento do raTimerman dedicou-lhe seu livro de memó- bino Meyer, temos um grande número de rabirias“Prisioneiro sem nome, cela sem número” nas e rabinos trabalhando na América Latina,
(1981), no qual escreveu: “Ele trouxe consolo dando continuidade ao trabalho que Marshall
para prisioneiros judeus, cristãos e ateus”.
iniciou meio século atrás.
Após a restauração da democracia, em 1983,
Marshall era uma pessoa extraordinária, caMeyer recebeu a maior honraria da Argentina, rismática, inteligente, com habilidades desa Ordem do Libertador General San Martín, portivas, com habilidades interpessoais únido seu amigo, o presidente eleito democratica- cas. Marshall conversava com você e, em pouco
mente, Raul Alfonsin.
tempo, você sentia que ele o conhecia melhor
Marshall Meyer foi um “criador de sonhos” do que você mesmo. Tinha uma enorme capae em sua curta vida 1930-1993 conseguiu mu- cidade de empatia, de compreender e de entrar
dar, tocar e transformar a vida de muitas pes- em contato.
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Mas não somente descobri que Marshall era
um homem de uma profunda fé religiosa, mas
uma fé religiosa centrada na ideia de que a religião tem a ver com a santificação da vida, da
vida humana, da vida social, da dignidade humana. Este é o foco da espiritualidade judaica –
a vida humana, como indivíduos na sociedade.
Mas descobri na investigação que Marshall era
parte de uma tradição intelectual, espiritual, religiosa judaica iniciada por Martin Buber na Europa e Abraham J. Heschel, também na Europa
e depois nos Estados Unidos
Marshall foi talvez o discípulo que melhor
aplicou os ensinamentos de Abraham J. Heschel, que marchou com Martin Luther King em
Selma, Alabama, a favor dos afro-americanos,
dizendo:“Quando marchei com Martin Luther
King em Selma, Alabama, senti que meus pés
rezavam”.

Boa parte das mudanças na liturgia que se
realizam em São Paulo, Buenos Aires, México
ou Nova York foram inspiradas naquele“Magic
Kingdom”de rio Cevallos em Córdoba, que foi
por vários anos a sede da Machané Ramah. Hoje podemos sentir a magia desse "Magic Kingdom" também na sede em Sorocaba. A cada
machané do Noam a magia se renova, só que
agora em português.
A clareza conceitual de Marshall e sua
energia contagiante faziam com que sua visão
e sua missão fossem rapidamente compartilhadas por muitos daqueles entre nós que
descobrimos ser possível uma outra abordagem do judaísmo e encontramos em Marshall
nossa alma mater, nosso rebe do séc. XX. Ele
nos mostrou com o seu exemplo pessoal, sua
“dugma ishit”, ensinando que sim, é possível
estudar Torá e ao mesmo tempo ler o jornal do
dia para traduzir o seu significado em ações transforELE CONSEGUIU ENXERGAR OPORTUNIDADES E CRIAR
madoras.
INSTITUIÇÕES QUE HOJE DEIXAM UMA MARCA ESPECIAL EM 		
O livro "Judaísmo, DireiTANTAS PESSOAS, JUDEUS E NÃO JUDEUS.
tos Humanos e Espiritualidade: Uma Biografia InteDurante vários anos, tive o prazer de apren- lectual do Rabino Marshall Meyer" não é apeder, estudar e trabalhar junto com o Rabi- nas um merecido tributo ao meu rabino, a um
no Marshall e de conhecer de perto os proje- líder carismático que mudou o mundo judaitos incríveis que ele criou. Entre eles a Macha- co latino-americano durante um quarto de séné Ramah merece especial atenção, por ser tal- culo e depois, ao retornar aos Estados Unidos,
vez um dos motores de transformação judaica conseguiu mais uma vez reinventar sua magia
mais marcante. (O sucesso de nossa Machané transformando uma decadente sinagoga no
Noam, que é o movimento juvenil da Comu- Upper West Side em Manhattan, na B.J., uma
nidade Shalom e de todo o Movimento Juve- das mais reconhecidas comunidades do munnil Noam na Shalom, muito deve à versão lati- do inteiro.
no-americana da Machané Ramah, o acampaEssas páginas são essencialmente não a hismento de verão).
tória do passado, mas sim um convite a olharFoi ali, na Machané Ramah, em 1978, que re- mos para nosso futuro judaico, ou seja, para a
cebi o carinhoso apelido que Marshall e Naomi nossa história espiritual em perspectiva e verMeyer me colocaram numa peulá sofit, uma pe- mos quanto nós podemos fazer por nossa fé,
ça musical que seria um tipo de atividade de en- por nossa tradição e por nossa espiritualidade
cerramento. Eles começaram a me chamar“Lit- judaica.
tle John”, que depois virou“Pequeño”e até hoAdrián Gottfried é Rabino sênior da Comunidade Shalom e discípulo
je continua sendo motivo de orgulho para mim. do Rabino Marshall T. Meyer.
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Trecho
DE MARSHALL PARA MARSHALL
“Eu tinha como objetivo abrir o gueto judaico e garantir a preservação de
uma verdadeira identidade judaica, mas vejo que muitos preferem o gueto
em vez de sair para a criação de uma comunidade judaica latino-americana,
identificada com as pessoas, que ofereça a mensagem e a riqueza da tradição
judaica, tão necessárias na América Latina... Eu realmente queria criar uma
sinagoga autenticamente latino-americana, uma Argentina na qual o judeu
pudesse reunir sua argentinidade com a sua identificação com Israel e os judeus em toda parte e com a dos índios dos altiplanos, com os guaranis de
Asunción ou com os perseguidos de Pinochet.”1
“Nosso projeto era construir a sinagoga argentina que refletisse a realidade argentina, que tivesse uma voz, que não aceitasse uma cidadania de segunda classe, que rejeitasse o“não se meta”, que não tolerasse o“ fique quieto”, que conscientizasse intransigentemente a sua juventude com a pobreza,
com a des-nutrição infantil e confrontasse esta realidade.”2
“O que torna grande a sinagoga é a liberdade de expressão litúrgica. A
partir de uma perspectiva judaica, é um desastre não haver diversos sidurim
(livros de orações) com 40 páginas sobre o Holocausto e que ainda não exista um verdadeiro serviço de Yom Haatzmaut (o dia da celebração da independência de Israel).
1. Baruj Plavnik (editor) Marshall. T. Meyer: Mensajero Comunidad Bet El, 1989, pág. 131. 2. Viviana Galkin e Daniel
Shocron (compiladores) Ubajarta Bajaim. Eligirás La Vida Perceber o eco... celebrar o momento... Rabino Marshall T.
Meyer. Seleção de textos e pensamentos.
Buenos Aires, 2004, pág. 133.
35 Judaismo, Direitos Humanos e Espiritualidade 16x23 Print_BARTIRA.indd 35 9/12/13 2:29 PM
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XIV CONGRESSO LATINO AMERICANO WIZO

UNIDAS POR UM
MUNDO MELHOR
CHAVERÁ CONTA COMO FOI O XIV CONGRESSO LATINO AMERICANO WIZO
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os sentimos em casa, desde o primeiro momento. Participamos
de um Shabat na belíssima sinagoga do Centro Israelita de Santiago, desfrutando da companhia de mais de uma centena de famílias judias daquela cidade. Em seguida, fomos convidadas para
jantar, ao som de músicas hebraicas, na residência de uma querida chaverá da WIZO Chile. Daí para frente, o clima de companheirismo e confraternização foi atravessando as fronteiras, e os diferentes idiomas foram se entrelaçando na formação de uma corrente de judaísmo e sionismo.

40 corrente

No final de maio, realizou-se o XIV Congresso Latino Americano da WIZO, em Santiago, no Chile, com a presença de 350 chaverot do continente americano, entre as quais 40
brasileiras, que tiveram o privilégio de dialogar
com as mais altas dirigentes da WIZO MUNDIAL: a sua presidente - Tova Ben Dov – e Rivka
Lazovsky, presidente do seu executivo. Contamos, ainda, com a interessante presença da representante Aviv, Laurienne Baitz, que veio da
África do Sul.
Em suas falas, elas apresentaram todo um
manancial de ensinamentos sobre a realidade
de nossas instituições em Israel, sempre destacando os aspectos humanos de nosso trabalho.
As estatísticas impressionam pela abrangência
de nossas ações em relação às crianças, jovens,
mulheres e idosos em todo o território israelense. Mas o que encanta é o fato do respeito à in-

dividualidade, do cuidado com o outro, da aceitação da diversidade serem os princípios básicos da atuação WIZO. Evidenciando a importância da WIZO na sociedade chilena, as nossas líderes foram recepcionadas pela Presidente
do Chile, Sra. Michelle Bachelet, que aceitou, de
pronto, o agendamento de uma viagem a Israel
para conhecer as nossas instituições.
O nosso país foi representado por ativistas cariocas, mineiras, paulistas, gauchas e uma
baiana, lideradas por Helena Kelner. Aproveitamos bem o tempo dedicado ao relato de nossas
atividades, dividindo a nossa participação entre as presidentes dos Centros do Rio de Janeiro, Lúcia Balassiano, que falou sobre a formação
de grupos jovens; Sophie Isdra, a presidente do
Centro Rio Grande do Sul, que descreveu a metodologia de acompanhamento dos grupos; e
a presidente do Centro São Paulo, Iza Mansur,
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memória

As valorosas
chaverot
gaúchas,
baiana,
paulistas,
mineiras e
cariocas
deram show de
participação
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que apresentou o evento realizado “Tão somente crianças: infâncias roubadas no Holocausto”, acentuando a ação educativa de integração com os adolescentes brasileiros e o público em geral.
As demais delegações falaram mais sobre
as suas realizações sociais, com finalidade de
arrecadação de fundos. Como sempre, ficou
evidente que cada contexto exige atividades
diferenciadas, para atenderem às especificidades de seus públicos e de seu entorno sociopolítico.
Entre os painéis desenvolvidos destacamos o denominado “A WIZO e sua projeção
na América Latina”. Nessa ocasião, os especialistas discutiram o papel da mulher no continente, bem como líderes comunitários chilenos comentaram a situação das comunidades judaicas nessa parte do mundo, principalmente em relação ao antissemitismo.

Nessa tarde, ainda assistimos uma interessante palestra sobre a atuação WIZO como
uma rede para desenvolver a resiliência entre os
seus membros.
O segundo dia, sob a forma de painéis, foi
dedicado às discussões sobre liderança e continuidade. Merece uma referência especial a
apresentação da senadora judia chilena Sra. Lily Pérez, que denunciou o preconceito que ainda persiste entre os políticos chilenos, em relação à participação das mulheres no exercício de
cargos públicos de representação.
Em outro momento, o psicólogo israelense Dr. Miki Doron, ex-aluno da Aldeia Juvenil
Hadassim, discorreu, também, sobre o conceito “Resiliência”. Ilustrou a sua apresentação, a
partir de um trabalho que desenvolve com jovens em uma instituição WIZO.
O clima formal das palestras era quebrado por
sessões denominadas “Momento de Nachess”.

Tivemos números de canto, poesia e apresentações de multimídia. O Brasil se apresentou através de um vídeo sobre os diversos Centros WIZO, produzido pela WIZO Rio de Janeiro. Ao final, já em clima de Copa do Mundo, desfilamos
pelo salão enfeitadas de verde e amarelo, contagiando todas as presentes. No último dia, os
temas se centraram nos conceitos de marketing
e pertencimento, muito bem desenvolvidos por
autoridades em comunicação.
Por uma feliz coincidência, o evento foi encerrado em Yom Yerushalaim, que foi celebrado com a presença do embaixador de Israel no
Chile, Sr. David Daddon.
O que ficou desse XIV Congresso foi a excelência da sua organização; a simpatia e o despojamento das chaverot chilenas, começando
pela sua presidente Agnes Mannheim; a sinergia entre todas as participantes; a qualidade dos
painelistas, todos da comunidade judaica; a ad-

miração pelos feitos de uma comunidade de 15
mil membros que vive em Santiago; o arrojo arquitetônico da sede da WIZO; e o deslumbramento da festa de encerramento com uma orquestra sinfônica, uma apresentação de cantores líricos, um maestro israelense e um chazan
da Austrália, patrocinada pelo Sr. Leonardo Farkas, chileno que se tornou famoso por sua generosidade em sua passagem aqui no Rio, por
ocasião da Copa do Mundo.
Encerro esse breve relato com a sensação de
que, por mais que se tente descrever um evento
como esse, fica sempre faltando revelar, através
de palavras, as emoções sentidas pelo simples
fato de estarmos juntas com mulheres tão parecidas conosco, que têm como objetivo trabalhar
por um mundo melhor, baseadas na ética judaica e abrigadas pelo escudo WIZO.

Sophie Isdra,
Iza Mansur e
Lúcia Balassiano
discursando
durante o
encontro. As
presidentes
brasileira e
chilena, Helena
Kelner e Agnes
Mannheim,
confraternizando.
Líderes da
WIZO Mundial
e chilenas
recebidas pela
presidente
Michelle
Bachelet

Sarita Schaffel é ex-presidente da WIZO Brasil e ex-presidente da FIERJ
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PARTICIPAÇÃO
A presidente Léa Ester Sandes-Sobral  participou do XIV Congresso WIZO latino-americano no Chile. Segundo Léa
Ester, “Foi um encontro muito bom, com planejamento e execução nota dez. Relacionamentos importantes, aprendizado,
Identidade judaica, lazer e momentos de nachess. Pertencimento e segurança fazem bem à alma (iídiche keit)”.

PREPARANDO UM ROSH HASHANÁ DOCE
A WIZO Bahia marca, mais uma vez, sua presença na celebração de Rosh Hashaná  junto às famílias e à comunidade
judaica da Bahia. Suas chaverot já estão em fase de preparação das garrafas de mel, acompanhado da receita
de Honik Leiker e a lembrança de sua simbologia.
A presidente do Centro Bahia. Léa Ester Sandes-Sobral agradece a participação das chaverot envolvidas na preparação
e distribuição do mel e, em especial, as chaverot Guiomar Peltz Kottler e Sluva Waintraub pela vibração durante as
reuniões.  Léa Ester deseja a todos um Shaná Tová Umetuká.
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Brasília

NOITE DE TANGO BENEFICENTE
O Grupo AVIV promoveu uma Noite Argentina, com direito a aula de tango, ministrada pela professora e coreógrafa
Ana Lúcia Szerman. Mais de 40 pessoas prestigiaram o evento, na Associação Cultural Israelita de Brasília – ACIB,
que contou também com comidas típicas argentinas. Os 45 kg de alimentos não perecíveis arrecadados neste
empreendimento, foram doados à Creche Aldeia Infantil SOS.

WIZO Brasil

PESSACH
As chaverot
brasilienses
produzindo
o chrein na
cozinha
da ACIB

O grupo AVIV Ada Yonath da
WIZO Brasília que tem como
presidente Rosana Hoffman e
como vice, Mariângela Lemos,
preparou chrein, para oferecer
em Pessach à comunidade
judaica local. O sucesso do
empreendimento superou todas
as expectativas. O grupo Aviv vem
se fortalecendo com a entrada de
novas chaverot jovens. Kol Hakavod!
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Mariangela
Lemos, Rachel
Ungierowicz,
Tamara Socolik,
Rachel Abitbol,
Helena Kelner e

WIZO BRASÍLIA EM CRESCIMENTO
Ao participar de uma reunião da WIZO Brasília, a presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, apresentou um rico material de
trabalho produzido pela Federação brasileira, para utilização daquele Centro. Helena Kelner constatou, com imensa satisfação,
o bom desempenho do Centro, o entusiasmo de suas ativistas e a adesão de três novas chaverot ao grupo Aviv. O executivo da
WIZO Brasília está assim representado: presidente Rachel Abitbol Raschkovsky; vice-presidente Lapid: Rachel Ungierowicz, vicepresidentes Aviv: Rosana Hoffman e Mariângela Lemos; Divulgação: Tamara Socolik. Disse a presidente Rachel Abitbol Raschkovsky:
“Esta foi uma reunião importante e proveitosa para o novo executivo”.

REUNIÃO
COMEMORATIVA
Numa reunião do
Grupo Aviv ocorreu uma
animada celebração das
aniversariantes
do mês. Na foto, Rosana
Hoffman, Regina Futer
e Cecília Baran com
parte das integrantes do
grupo Aviv

DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
O grupo Lapid Anne Frank, da WIZO
Brasília, comemorou, na residência
da chaverá Rachel Ungierowicz, o
Dia Internacional da Mulher, com a
entrega às presentes, de flores de
tecido com o símbolo WIZO.
Participação do
grupo Lapid da WIZO
Brasília
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Rosana Hoffman
Câmara
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BRASÍLIA

YOM HAATZMAUT NA EMBAIXADA
Inúmeras chaverot da WIZO Brasília, juntamente com os maridos, e a presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, estiveram
presentes na bela comemoração de Yom Haatzmaut na Embaixada de Israel. O Embaixador de Israel no Brasil, Rafael Eldad,
falou sobre o desenvolvimento do Estado de Israel e a importância do estabelecimento da paz com os seus vizinhos. Ao
desejar ao Brasil sucesso na Copa, o Embaixador Eldad foi muito aplaudido. Após agradecer o carinho e a atenção com
que foi recebido no Brasil, o Embaixador Eldad comunicou que está finalizando sua missão diplomática em nosso país,
estando de partida para o Chile. Em seguida, anunciou uma surpresa: a presença de um grupo de escola de samba, que
lá estava para prestar uma homenagem ao Estado de Israel. A animação foi geral, com as pessoas dançando ao ritmo da
escola. O público também cantou e dançou alegremente ao som da música judaica. O Embaixador e a Embaixatriz Rafael e
Batia Eldad, agradeceram carinhosamente a presença da WIZO nos festejos de Yom Haatzmaut.

Helena Kelner e Luciana Katz com o Adido de

Raylene Socolik, Rosana Hoffman Câmara, Helena Kelner,

Defesa de Israel, Ilan Lavi

Mariangela Lemos, Ilana Trombka. Luciana Katz e Rachel Abitbol Raschkovsky

UNIÃO EM
YOM HAATZMAUT

Presença maciça das chaverot WIZO

Embaixador e embaixatriz de Israel no evento

Executivo da WIZO Brasília

Peter Rembischevski, Rafael Eldad e Rachel Abitbol

A ACIB, a WIZO Brasília e a
Embaixada de Israel celebraram
juntas Yom Haatzmaut com a
presença de 130 pessoas, entre as
quais, membros do corpo diplomático
da Embaixada com seus familiares.
Todos cantaram e dançaram
alegremente ao som da música
judaica. A abertura da impactante
exposição “Israel 66” apresentou 24
painéis com fotos representativas de
Israel e da sociedade israelense, nas
áreas de educação, cultura, ciência,
tecnologia, religião, agricultura e
arquitetura. Foi uma noite de união
e congraçamento da comunidade
judaica de Brasília.
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CONFRATERNIZAÇÃO
Mais de 25 chaverot compareceram  à ACIB - Associação Cultural Israelita de Brasília - para a celebração do Dia das
Mães da WIZO Brasília. A confraternização contou com a presença da Embaixatriz de Israel, Batia Eldad e de uma
palestra do chazan Abrahan Melul, intitulada "A Mulher na Torá". Na foto, Rosana Hoffman, presidente do grupo Aviv,
Embaixatriz Batia Eldad, Rachel Abitbol, presidente do grupo Lapid, Rachel Ungierowicz e Mariângela Lemos,
respectivamente, vice-presidentes dos grupos Lapid e Aviv.

Paraná

Chaverot concentradas no Pré-Seder

PRÉ-SEDER
O Departamento Cultural da WIZO Paraná organizou um pré-Seder de Pessach no Centro Israelita do Paraná, com a
participação dos grupos WIZO Aviv e Lapid. Além da leitura de trechos da Hagadá, houve uma reflexão sobre a importância
da transmissão  da tradição e dos valores judaicos às futuras gerações. A chaverá Sarita K. Fatuch falou sobre o Chag.
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PARANÁ

CESTAS DE PESSACH
As chaverot da WIZO
Paraná montaram cestas
de Pessach Comunidade,
desejando à comunidade judaica
um Chag Sameach.

As chaverot
paranaenses
com os 10
Mandamentos

SHAVUOT

Montagem do
quebra-cabeça

O departamento cultural da WIZO Paraná celebrou Yom Yerushalaim e Shavuot com uma reunião
na residência da chaverá Helena Grymbaum. Apresentado por Ester Jakubovitch, o evento teve
uma parte cultural dirigida por Sarita Fatuch, a  leitura e interpretação dos 10 Mandamentos,
além da montagem de um quebra-cabeças com fotos de Israel. As chaverot Hana Kleiner e
Ester Proveller ganharam em sorteio, cestas com frutas e legumes típicos de Shavuot, montadas
pelas chaverot.

As chaverot
Hana e Ester
com as cestas
de Shavuot
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BODAS DE OURO E BENEMERÊNCIA

BENEMERÊNCIA

Uma emocionante festa marcou a comemoração das Bodas de
Ouro da chaverá Clara Grimberg e seu esposo Jaminho. Atendendo
ao pedido do casal, os presentes foram revertidos em doações à
WIZO Paraná. Clarinha recebeu o diploma Sponsor a Child da WIZO
Mundial. O desprendimento e altruísmo do querido casal revela o total
comprometimento com a causa WIZO. Mazal-Tov!

A WIZO Paraná doou
roupas, sapatos e
brinquedos para o IPCC
- Instituto Pró Cidadania
de Curitiba.

BAZAR
A WIZO Paraná promoveu,
juntamente com a
Associação de Amigos do
Hospital de Clinicas, um
bazar que resultou num
grande sucesso. Foram
doados à Associação do
Hospital, roupas e objetos
do bazar.
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PARANÁ

Minas Gerais

Aviva Avritzer, Ada Mandil, Margarida Kraiser, Helena Berger e Maria Auxiliadora Buelli

Flagrantes do chá de Pessach

GALERIA DAS EX-PRESIDENTES
Durante o chá comemorativo de Pessach, a WIZO Minas Gerais inaugurou a galeria das ex-presidentes, na presença
de ilustres convidados e representantes das entidades judaicas de Belo Horizonte, entre os quais. o rabino Leonardo
Alanati, Tilah Cohen, presidente da Congregação Israelita Mineira e Ana Zarnowski, presidente de Na’amat Pioneiras.

LEMBRANDO O SHOÁ
A presidente da WIZO Minas Gerais,
Maria Auxiliadora Buelli, compareceu
à abertura da exposição Paz e
Justiça na Assembleia Legislativa de
Belo Horizonte, ao lado de diversas
personalidades políticas e membros
da coletividade judaica. Lembrando
o Shoá, houve uma apresentação de
peça teatral dos alunos da Escola
Anne Frank, relativa à saga da jovem
Anne, com a presença da amiga de
Anne Frank, Nanette Koning.

CELEBRANDO PURIM
Purim foi celebrado com animação e
alegria pelo Centro WIZO Minas Gerais,
com a participação da Congregação
Israelita Mineira e demais entidades
comunitárias. Linda estava a decoração
do salão, feita pelo grupo Aviv, Judith
Cohen. Os presentes se deliciaram com
os quitutes preparados pelas chaverot
da WIZO mineira.

CONCURSO DE DESENHO
Em tempos de Copa de Mundo e esportes, o Grupo Judith Cohen,
da WIZO Minas Gerais promoveu um Concurso de Desenho
entre os alunos da Escola Theodor Herzl, sob o tema “O Esporte
Aproximando os Povos”. Os desenhos apresentados foram de
altíssimo nível em criatividade e composição. Parabenizamos
a escola pelo magnífico desempenho de seus alunos e o grupo
Judith Cohen pela iniciativa.
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Pernambuco
VISITA
A WIZO Pernambuco recebeu
a visita de Silvia Chayet,
chaverá da WIZO de San Diego,
Califórnia, que, de passagem
por Recife, manifestou o
desejo de confraternizar com
as chaverot locais. Esta é mais
uma constatação de que somos
todas integrantes de uma grande
família WIZO.
Silvia Chayet, Fanny Chvarts, Noemia Kertsman, Simone Zimilis e Bela Trejgier

Simonne
Azoubel, Jacy
Averbuch,
Miriam
Chwarts, Leila
Charifker
e Sulamita
Choze

SEDER DE PESSACH
Duzentos e vinte pessoas participaram do Seder
de Pessach realizado no Centro Israelita Moisés
Chvarts, que teve a participação da WIZO
Pernambuco. O evento contou com a bonita
apresentação de canto e dança dos alunos da
escola judaica local.

NOVAS CHAVEROT
O grupo Aviv da WIZO Pernambuco está de parabéns
pelo sucesso em captar novas jovens chaverot para a
instituição. Recentemente, a empresária Evania Margolis
passou a integrar os quadros da WIZO jovem. Está sendo
organizado um evento com a participação de Suzana
Chwartz, Jaques Ribenboim e Leonardo Dantas.

Foto de uma
importante
reunião do
Executivo
da WIZO
Pernambuco

52 corrente

Pará

A Rainha Esther rodeada pela diretoria da WIZO Pará

BAILE DE PURIM 2014
Durante o tradicional Baile de Purim, promovido  pela WIZO Pará, a
jovem Myriam  Aben-Athar Unger, foi eleita Rainha Esther 2014. Filha
da chaverá Deborah Unger, Myriam é neta de duas ex-presidentes do
Centro: Cota Nahon Aben-Athar e Esther Unger. Na ocasião, festejando também o
Dia Internacional da Mulher, foi prestada uma homenagem à Sra. Maria Clara Penna
de Carvalho, pelos trabalhos filantrópicos por ela realizados na sociedade paraense.
A noite foi abrilhantada pela apresentação do espetáculo da Academia Ana Unger.

Myriam Aben-Athar Unger com suas
avós, Cota e Esther

Cota Levy cercada pela diretoria da WIZO Pará. A ex-presidente Esther Barros discursando durante a celebração.
A chaverá Raquelita Athias lendo a mensagem da presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner

CELEBRANDO 100 ANOS DE ALEGRIA
O centenário da presidente de Honra da WIZO Pará, Cotta Levy, foi celebrado por toda a comunidade judaica
paraense. Dona Cotinha foi abraçada por familiares, amigos e chaverot WIZO. Em nome da WIZO Pará, discursou a
ex-presidente do Centro, Esther Barros e a mensagem enviada pela presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, foi lida
pela chaverá Raquelita Athias. Dona Cotinha é um modelo para todos que com ela convivem dentro e fora do trabalho
WIZO. Mazal-Tov e até os 120!
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As jovens recebem o carinho das chaverot WIZO

CELEBRANDO BAT MITZVÁ
As chaverot da WIZO Pará organizaram a cerimônia de Bat Mitzvá das jovens  Daniele Aben-Athar Lobato da Silva, Deborah
Ruth Bemerguy de Souza Cortes, Esther Shakarov Leite, Haími Bemerguy Bobina, Rivka Unger, Sheina Bemmuyal Cohen, Shelly
Bemmuyal Cohen e Yael Hadas Serruya Wierzba. Preparada em conjunto com as mães das meninas, a celebração resultou
num evento inesquecível. Muito bem preparadas pelo Moré Jayme Benzecry, elas receberam, ainda, orientação sobre o papel
da mulher no judaísmo por parte das chaverot Raquelita Athias e Esther Unger. O rabino Moises Elmeskany proferiu algumas
palavras sobre as responsabilidades assumidas pelas batmitzvandas no judaísmo As mães abençoaram suas filhas e foram por
elas homenage-adas. A WIZO agradece a participação e o apoio da comunidade judaica local. Parabéns às B’nei Mitvot!

DIPLOMA

BODAS DE OURO

A presidente da WIZO Pará, Esther Luna Bemuyal e
a chaverá Esther Anijar entregaram à chaverá Cota Levy o
Diploma de Ouro da WIZO Mundial, por sua trajetória de
trabalho WIZO.

Uma linda festa comemorou as Bodas de Ouro de Cota e Jacob
Aben-Athar, com a presença de grande parte da comunidade
judaica paraense. Ativista dinâmica e dedicada, Cota é diretora
social da WIZO Pará. Mazal-Tov ao querido casal!
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PARÁ

As presidentes Rachel Abitbol Raschkovsky, da WIZO Brasília e Esther Luna Bemuyal, da WIZO Pará
confraternizando. À direita, animado grupo na reunião festiva.

INTERCÂMBIO ENTRE OS CENTROS
Aproveitando a ida a Belém da presidente da WIZO Brasília, Rachel Abitbol Raschkovsky, para uma visita à família,
foi organizada, na residência de Belinha Orengel, uma reunião festiva com a presença de 16 chaverot paraenses.
Rachel fez um minucioso relato sobre a exposição Tão somente Crianças: Infâncias Roubadas no Holocausto,
realizada no Senado Federal, visitada por mais de 30.000 pessoas. Narrou, ainda, o sucesso do evento Dia
Cultural, realizado pelo Centro Brasília. Este encontro resultou numa rica oportunidade de intercâmbio de ideias e
experiências entre os Centros Pará e Brasília.

Rio de Janeiro
MULHERES ESPECIAIS
Foi no Clube Monte Sinai a entrega do
Troféu Emilia Rosemberg Z’L, – querida
ativista do Clube e do Lar da Velhice
Israelita de Jacarepaguá – a mulheres
que colaboram para o bem estar e o
progresso da sociedade. Escolhidas por
suas trajetórias de trabalho, a presidente
da WIZO Rio de Janeiro, Lúcia Balassiano,
a desportista Patricia Amorim, a ativista
Fany Sznajder e a Desembargadora Leila
Mariano. Lúcia ressaltou o trabalho WIZO
em mais de 50 Federações ao redor do
mundo, atuando em prol de Israel e das
sociedades locais. Parabéns!

Lúcia Balassiano
recebe das
mãos de Herry
Rosemberg, o
troféu que leva o
nome de sua mãe.
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RIO DE JANEIRO

HOMENAGEM A MARIA YEFREMOV
A sobrevivente do Holocausto, Maria Yefremov, recebeu uma homenagem especial das chaverot dos grupos Shamash
e Simchá, na passagem de seu 100º aniversário. Foi uma noite especial na residência da Presidente da WIZO Rio
de Janeiro, Lúcia Balassiano. A leitura de trechos do livro da escritora Sofia Débora Levy, Holocausto: Vivência e
Retransmissão, lembrou os horrores dos campos de concentração nos quais milhares de judeus padeceram durante o
Shoá. Uma noite de incontáveis emoções, mas, também, de celebração da vida.

BAILE INFANTIL
DE PURIM
Chaverot
trabalhando a
pleno vapor,
com muita
alegria e
descontração
em Purim

56 corrente

Mais de 350 pessoas
festejaram Purim, com
direito a brincadeiras,
recreação dirigida e
concurso de fantasia. Foi
ativa a participação das
chaverot na comissão de
apoio. Manoela Mafoud
Nigri, Julie Foks e Letícia
Balassiano Ptak, que
celebrarão este ano seus
bnei mitzvot, representaram
a Mini WIZO e atuaram
no evento. Foram eleitas
como Rainha Esther e
suas princesas, Luana
Maurano Belchior, Julia
Sigelman e Fernanda Tabach
Wasserman.

SEM GLÚTEN E
SEM LACTOSE
Sempre atentas às temáticas
atuais, o Grupo Ahavá
organizou na sede da WIZO, um
encontro com a nutricionista
Vivete Gutfilen, que falou
sobre "Sem Glúten e Sem
Lactose". Expressivo número
de ativistas compareceu a
este empreendimento. Vivete
apresentou também o livro de
receitas Com Sabor, de sua
autoria.

MEDALHA TIRADENTES
Em noite repleta de alegria, a presidente da WIZO Rio de Janeiro, Lúcia Balassiano, recebeu a Medalha Tiradentes, por
iniciativa do Deputado Gerson Bergher. Este é o reconhecimento de uma longa e intensa trajetória comunitária, coroada
de muito sucesso. Lúcia foi prestigiada por familiares, amigos, ativistas da WIZO Rio de Janeiro e da WIZO Brasil, além
de inúmeras integrantes de vários grupos WIZO. Parabéns!

Vivete
Gutfilen
cercada por
ativistas
WIZO

Lúcia
Balassiano
rodeada pelas
chaverot de seu
grupo

Lúcia com
as vicepresidentes
da WIZO Rio
de Janeiro,
Suznne Cusnir,
Ruth Cohen e
Eva Baumwol
e à esquerda,
abraçada por
Helena Kelner
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DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
O subcentro Henny Landau congregou
as chaverot para celebração do
Dia Internacional da Mulher. Lúcia
Balassiano, presidente WIZO Rio,
Ruth Cohen, vice-presidente e Eliane
Eidelman, presidente do subcentro,
receberam a escritora Fania
Benchimol, autora do livro O Sofá
Laranja, cujos trechos foram lidos pela
atriz Sura Berditchevsky. Destacamos
a presença da Vereadora Teresa
Bergher. A acolhedora decoração do
salão, feita pelas voluntárias, revelava
a força da mulher WIZO. Foi uma
noite mágica, com chaverot de várias
gerações, unidas pela força do nosso
movimento e as forças de um ideal.

CINEMA INFANTIL
O grupo Shamash, formado
por jovens chaverot,
promoveu uma sessão
especial do filme “Rio 2”,
voltada especialmente para
crianças.

AUTO-ESTIMA
O grupo Gal Or congregou cerca de 100 convidadas para
um bate-papo com o psicólogo e psicanalista Manoel
Thomaz Carneiro, sobre a temática “Auto Estima”. Na foto
acima, chaverot do grupo Gal Or com o palestrante e a
presidente de Honra da WIZO, Ana Marlene Starec.
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NOVO GRUPO AVIV
Com a presença da presidente de WIZO Rio, Lúcia
Balassiano, de Ana Marlene Starec, presidente de Honra
da WIZO Brasil, de Sonia Gorin, da Coordenadoria de
Organização da WIZO Rio e Eliane Eidelman, presidente
do subcentro Henny Landau, foi formado o novo grupo
Aviv Prachim.

WIZO RIO E ARI: PARCEIRAS
EM YOM HAATZMAUT
A WIZO e a ARI celebraram em conjunto o aniversário
de Israel durante o Kabalat Shabat na sinagoga. Antes
do serviço religioso, ativistas das duas instituições,
cantaram parabéns pelos 66 anos de existência de
Medinat Israel.

WIZO Rio e
WIZO Brasil
juntas nas
celebrações
dos 66 anos de
Israel

Casa cheia na
celebração
de Pessach.
As chaverot
ouvem atentas
as palavras
do Rabino Ilan
Stiefelman

CELEBRANDO PESSACH
O subcentro Ahuva Kestelman festejou Pessach na sede com a apresentação do Coral Vozes da WIZO e a palestra do
Rabino Ilan Stiefelman sobre liberdade. A presidente Lúcia Balassiano levou uma mensagem de otimismo às presentes,
elogiando o trabalho desenvolvido pelas ativistas da instituição.

O subcentro Henny Landau festejou o pré Seder em grande estilo, com a adesão de mais de 130 empolgadas chaverot,
que entoaram as melodias do Chag, junto com a cantora Clarita Paskin e o músico Haroldo Goldfarb.
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Lúcia
Balassiano
na mesa
principal.
À direita,
Lúcia ao
lado de
Rafael Eldad
e do Chefe
da Missão
Econômica de
Israel no Rio
de Janeiro,
Daniel Kolbac

RIO DE JANEIRO

YOM HAATZMAUT NA CÃMARA DOS VEREADORES
A WIZO Rio de Janeiro e a WIZO Brasil participaram, na Câmara dos Vereadores de Vereadores da cerimõnia de
homenagem ao Estado de Israel, idealizada pela vereadora Teresa Bergher. Entre os presentes, o embaixador do Estado
de Israel, Rafael Eldad, o presidente da FIERJ, Jayme Salim Salomão, Helena Kelner, presidente da WIZO Brasil e Lúcia
Balassiano, presidente da WIZO Rio de Janeiro. Várias ativistas trajavam a camiseta com a logomarca da WIZO, revelando
o orgulho em pertencer à nossa Organização. A Medalha Pedro Ernesto foi conferida ao Clube Monte Sinai, representado
por seu presidente Luiz André Steinberg e à Na’amat Pioneiras, representada por sua presidente Sonia Lisker. O ator
Mateus Solano recebeu o título de “Cidadão Honorário do Rio de Janeiro”. Na homenagem prestada aos coreógrafos do
Festival de Dança Israelense, estavam André Luiz Schor, - filho de Gisele Schor, do grupo Nili e neto da ativista da WIZO
Rio, Suzana Grinspan - e Sandra Libaber, filha de Isa Libaber do grupo Ben Gurion. Am Israel Chai!

O GRANDE CIRCO MÍSTICO
O empenho de todos os grupos da WIZO Rio resultou
no sucesso da apresentação do espetáculo O Grande
Circo Místico. Cerca de 600 pessoas prestigiaram
a avant- première, que apresentou canções dos
músicos Chico Buarque de Holanda e Edu Lobo.

ESTÍMULO AO TRABALHO VOLUNTÁRIO
A visita da Vice Presidente WIZO Rio, Suzanne Danon Cusnir, e de Henriete Mansur, da Coordenadoria de Organização,
ás batmitzvandas da Escola A. Liessin Sholem, proporcionou às meninas, uma noção da importância da WIZO. Este é
um estímulo à inserção de jovens ao trabalho voluntário beneficente. As ativistas foram recebidas pelas alunas e pelas
professoras Anita Goldberg e Ilana London. É a WIZO plantando raízes!
As ativistas da
Organização
com as
professoras
e as
batmitzvandas
durante a
palestra
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Lúcia
Balassiano
junto ao seu
Executivo e à
presidente da
WIZO Brasil,
Helena Kelner

YOM HAZICARON E YOM HAATZMAUT
Alegria e confraternização, comprometimento e responsabilidade, foram palavras de ordem das chaverot WIZO. No evento
organizado pela FIERJ, elas vestiram camisetas com o logo da WIZO e demonstraram amor incondicional a Medinat Israel.
Helena Kelner, presidente da WIZO Brasil, Lúcia Balassiano, presidente da WIZO Rio e Sonia Lisker, presidente da Na’amat
Pioneiras, foram convidadas para o acendimento da terceira vela, revelando a força da mulher judia.

À esquerda,
nossas
incansáveis
vatikot
prestigiando
o evento. Ao
lado, WIZO
e Na’amat
Pioneiras
durante o
acendimento
da 3ª vela

PASSEATA PELA PAZ
Inúmeras chaverot WIZO e suas famílias participaram da passeata
organizada pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, que
congregou 2500 pessoas. A passeata pacífica clamava por paz para todos
e pelo direito do Estado de Israel de viver em segurança. Am Israel Chai!
A presidente
Helena
Kelner
rodeada por
chaverot
WIZO

As chaverot da WIZO Rio, Stella
Garber e Raquel Kuperberg, do Grupo
Yamit, encaminharam brinquedos,
roupas e livros à instituição Pró
Criança Cardíaca.

A expresidente
da WIZO
Rio, Anita
Burlá, com
a família na
passeata
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São Paulo

Chaverot
comemoram
Tu Bishvat
com muita
alegria

GRUPO LEHAIM CELEBRA TU BISHVAT
O Grupo Lehaim começou o ano plantando novas ideias, aproveitando a celebração do Tu Bishvat na Hebraica, para dar
início às atividades em 2014.

Sima Alpern à frente do Coral Sharsheret

Dom Odilo Scherer conversa com integrantes do Coral

CORAL SHARSHERET ABRILHANTA EVENTO NA CATEDRAL DA SÉ
A convite do Consulado Geral de Israel em São Paulo, o Coral Sharsheret participou do encerramento da exposição “Os
Papas em Israel – A Terra Santa” e da missa celebrada pelo Cardeal Dom Odilo Scherer em homenagem às vítimas da
Shoá na Catedral da Sé. Na ocasião, o coral abrilhantou a tarde com uma comovente apresentação.

Chaverot do
grupo Simchá
confraternizam
no teatro
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GRUPO SIMCHÁ NO
TEATRO JARAGUÁ
O Grupo Simchá promoveu uma
divertida tarde, com a apresentação
da peça “Minimanual de Qualidade
de Vida”, no Teatro Jaraguá. A
artista Alexandra Richter não
poupou elogios ao grupo que lotou
o teatro, colaborando com os
projetos da WIZO.

TRADICIONAL VENDA DE MATZÁ

VÉSPERAS DE PESSACH

O Grupo Tiferet e as chaverot do Coral Sharsheret
trabalharam muito para atender a clientela da Hebraica
que, anualmente aguarda pelos produtos “casher
le Pessach”. Com esta venda, a WIZO proporciona
conforto à comunidade, disponibilizando um atendimento
diferenciado.

A reunião semanal de grupos que antecedeu Pessach
movimentou de forma especial a sede. Na ocasião, o rabino
Samy Pinto falou às presentes sobre o significado do Chag.
O Grupo Tzehirot realizou o tradicional sorteio das cestas
de Pessach, montadas com produtos doados por parceiros
da entidade, doando algumas aos necessitados.

Chaverot do
Grupo Tzehirot
trabalham na
montagem
das cestas a
serem doadas e
sorteadas

YOM HASHOÁ E YOM HAATZMAUT
A WIZO São Paulo realizou uma tarde especial com a presença dos professores Andrea e Theo Hotz e da escritora
Karen Zolko. O professor Hotz recitou as preces em memória das vítimas do Holocausto – Yom Hashoá, quando foram
acesas as velas representando os seis milhões de judeus assassinados. Na ocasião, a chaverá Rebeca Rosenberg fez
um relato de sua recente visita a Israel às vésperas de Yom Haatzmaut. A tarde foi encerrada com uma confraternização
ao redor de uma simbólica mesa decorada com o bolo da Independência, preparado pela chaverá Lucia Igel.

Chaverot de
vários grupos
participam de
comemoração
na sede
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Vera Kahn,
Bracha
Kaliner e
Channak
Koppel:
entrega dos
gorros

GORROS PARA SOLDADOS DE ISRAEL

DOIS ANOS DO GRUPO LEHAIM

O grupo Barak lançou o projeto "gorros para soldados de
Israel", criado pela israelense Channah Koppel, contando
com a adesão de voluntárias de todos os grupos. Os
gorros tricotados foram entregues em Israel pela chaverá
Vera Kahn, acompanhada pela chaverá israelense Bracha
Kaliner, à idealizadora da campanha. Todá Rabá para
todos que apoiaram essa ideia!

Uma excursão para Inhotim foi a forma que as chaverot
do Grupo Lehaim encontraram para comemorar seus dois
anos de atividades. O grupo fez jus ao nome, brindando
em meio à arte e à natureza a alegria de viver, conviver
e pertencer a uma instituição como a WIZO. Suas
integrantes são conscientes do papel que lhes cabes na
comunidade.

QUALIDADE DE VIDA
Iza Mansur e
Tova Ben-Dov,
em prol de
um objetivo
comum

Mais uma tarde especial na WIZO. “Qualidade de Vida na Idade Madura” foi o tema apresentado pela
gerontóloga e psicóloga Dra. Margueritta de Cassia Mizan, para as chaverot na reunião semanal. A palestra foi
prestigiada por representantes de diversos grupos.

IZA MANSUR REPRESENTARÁ WIZO
MUNDIAL NO CJL ATÉ 2017
A presidente da WIZO São Paulo, Iza Mansur, será
a nova representante da WIZO Mundial junto ao
Congresso Judaico Latino Americano (CJL), até
junho de 2017. A indicação foi anunciada em junho
último por Tova Ben-Dov, presidente da instituição,
e comunicada por carta ao presidente do CJL, Jack
Terpins. Como parte de suas funções, Iza Mansur
será o elo de ligação entre o CJL e a WIZO Mundial.
Parabéns à WIZO SP que, sob a liderança de sua
presidente, tem ajudado cada vez mais a WIZO
Mundial a atingir suas metas.
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WIZO SÃO PAULO MARCA PRESENÇA NO XIV CONGRESSO LATINO-AMERICANO
Cerca de 300 chaverot participaram do XIV Congresso WIZO Latino-Americano, realizado no Chile, com a presença da
Argentina, Brasil, Colômbia, México, Paraguai, Uruguai e Estados Unidos. Com 43 participantes, a delegação brasileira
foi, mais uma vez, a mais numerosa, sem considerar o país sede do evento. O encontro contou com a presença das
presidentes da WIZO Mundial, Tova Ben-Dov, e a do Executivo, Rivka Lazovsky, além de Laurienne Baitz, da África
do Sul, representante Aviv no Executivo da WIZO Mundial. Presentes também, demais personalidades chilenas e
profissionais de diferentes áreas da Argentina e do Uruguai. Nossas líderes mundiais foram recebidas pela presidente
do Chile, Michelle Bachelet, durante a estadia no Chile. A delegação brasileira foi encabeçada por Helena Kelner,
presidente da WIZO Brasil, sendo São Paulo representado por Iza Mausur, presidente da WIZO SP; Etejane Hepner
Coin, vice-presidente da WIZO Brasil, pelas chaverot Clara e Olga Ajzenberg e Desirée Suslick.

Compromisso e
determinação
entre as
participantes
do Congresso
em Santiago

SOLIDARIEDADE NA WIZO SP,
DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO
A chaverá Helena Nasser e Cynthia Kalili,
presidente do grupo Tzehirot, da WIZO
SP, com sua filha Karen, representando
o grupo de batmitzvandas do Colégio
Renascença, contribuiram para o sucesso
do grande bazar WIZO 2014, mostrando
que a instituição "segue de geração em
geração". Na entrega das doações de
brinquedos e outros produtos ao Projeto
Felicidade, mãe e filha participaram juntas
do momento.
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ENCERRAMENTO DE SEMESTRE EM
CLIMA DE VERDE E AMARELO
WIZO SP em clima de Copa com muita animação! Verde e amarelo foram as
cores da sede na comemoração do encerramento do semestre. O azul e branco,
símbolo da instituição, uniu-se ao verde e amarelo para celebrar mais um período
de grandes realizações. Durante os primeiros seis meses de 2014, as chaverot
estiveram muito ocupadas preparando eventos como o Dia Internacional da
Mulher, a exposição Tão Somente Crianças: Infâncias Roubadas no Holocausto e o
tradicional Bazar Beneficente WIZO entre outras atividades como arrecadações,
doações para diversas entidades carentes e participação em eventos culturais.
Na ocasião, foram relatadas pelas delegadas presentes no Congresso Latino
Americano WIZO, realizado no Chile, as determinações da entidade mundial.

BAZAR SUPERA ÊXITO DOS ANOS ANTERIORES
Com o empenho de todos os grupos da WIZO São Paulo, o tradicional Bazar da WIZO resultou em mais um sucesso!
Realizado no Clube Piratininga, em homenagem à querida chaverá Berta Kramer, ele teve como destaque, a deliciosa
praça de alimentação do grupo Simchá. Mães, filhas e netas unidas por um bem comum, foi o que aconteceu neste
grande evento da WIZO SP.

PARTICIPANTES
APLAUDEM SUCESSO
DA VIAGEM A ISRAEL
E À TURQUIA
Uma viagem inesquecível! Assim foi
a definição do grupo que retornou
da viagem a Israel e Turquia pela
AD Turismo. Um completo roteiro
com guia, profissionalismo, carinho
e dedicação aos excursionistas
garantiu os excelentes momentos
da excursão.
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Participantes da viagem a Israel e à Turquia felizes com a programação

Célia Kochen
Parnes cercada
das chaverot do
Grupo Chana
Szenes

HOMENAGEM À CÉLIA KOCHEN PARNES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Como organização atenta à contribuição das mulheres nos mais variados setores, o grupo Chana Szenes escolheu
homenagear no Dia Internacional da Mulher, a brilhante líder comunitária Célia Kochen Parnes, presidente da Unibes.
A comemoração realizada no espaço Orá Vessimchá, do Ten Yad, acolheu mais de 300 convidados. O Rabino David
Weitman, Rebeca Rosemberg, Anita Schwartz e o Vereador Floriano Pesaro exaltaram as qualidades de Célia, que
ocupa lugar de destaque na comunidade. "É essa corrente do bem que buscamos construir todos os dias, através de
doadores, voluntários e funcionários que nos incentiva na continuidade da nossa missão principal, que é alimentar e
prover dignidade", disse Célia em seu discurso.

À esquerda,
Roseli Ventrella
e as demais
educadoras
com Rivka
Lazovsky

Ao lado, Roseli
Ventrella no
escritório da
WIZO Mundial

UMA VISITA EMOCIONANTE E INESQUECÍVEL
Carmela Dekel, do Departamento de Educação da WIZO Mundial, recepcionou as professoras Roseli Ventrella, Maria
Luiza Ferreira, Maria Silvia Sanchez Bortollozzo e Ivani Martins Gualda, da Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo, guiando-as em uma série de atividades educativas em Israel. As professoras foram carinhosamente recebidas
no escritório da presidente do Executivo da WIZO Mundial, Rivka Lazovsky, visitaram a Aldeia Juvenil Hadassim e uma
creche que recebe crianças em situação de risco e alunos de diferentes backgrounds, como os filhos de imigrantes
etíopes e da antiga União Soviética, além de famílias de veteranos de guerra. A creche funciona em horários especiais,
para atender as necessidades familiares. A rica troca de experiências comuns na área educacional resultou numa
aproximação ainda maior entre Brasil-Israel.
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Grupo Silvia Hodara com Iza Mansur, ao centro

Iza Mansur rodeada pelo grupo Tzehirot, promotor do evento

EXPOSIÇÃO SOBRE CRIANÇAS VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO

Abaixo,
Sergio Serber,
Iza Mansur,
Rosangela de
Almeida Valin,
Miguel Krigsner,
Herman
Voorwald,
Sulamita
Tabacof e Tania
Tarandach
À direita,
Miguel e
Cecilia
Krigsner com a
família Nigri da
Tecnisa
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“Holocausto Nunca Mais”. Esta foi a tônica dos discursos
da noite de abertura da exposição “Tão somente
crianças: infâncias roubadas no Holocausto”, promovida
pela WIZO SP, com a curadoria do Museu do Holocausto
de Curitiba e apoio da Tecnisa. A emoção estava nos
olhos dos mais de 200 presentes à noite de abertura da
mostra, despertada pelo lamento contido na prece em
lembrança dos que caíram e na chama da vela acesa,
pelas sobreviventes Nanette Konig e Yona Davidson.
Entre os presentes, Miguel Krigsner, idealizador da
mostra e do Museu do Holocausto de Curitiba; o cônsul
geral da Alemanha em São Paulo, Friedrich Erwin Rudolf
Däuble; Ricardo Berkiensztat, vice-presidente executivo
da Fisesp; Ana Marlene Starec e Sulamita Tabacof,
presidentes honorárias da WIZO Brasil e da WIZO SP,
respectivamente; Meyer Joseph Nigri – presidente
da Tecnisa; rabinos David Weitman, Yossi Shilkraut e
Berel Weitman, além de outros ativistas comunitários e

lideranças religiosas. O apoio dos grupos Tzehirot e Silvia
Hodara, da WIZO SP, foi fundamental para a realização e
o êxito deste evento. Iza Mansur, presidente da WIZO SP,
agradeceu o apoio da Tecnisa, que cedeu o espaço para a
exposição e ressaltou que não se pode construir o futuro
sem lembrar o passado. Após a cerimônia de abertura,
os presentes visitaram a mostra, familiarizando-se com
o que os estudantes conheceriam a partir da manhã
seguinte. Durante as visitas, os estudantes tiveram
a oportunidade de ouvir as histórias pessoais de três
sobreviventes – Nanette Konig, Rita Braun e Thomas
Venetianer, que se emocionaram com as perguntas e o
interesse dos alunos. É importante destacar, também,
a participação dos monitores voluntários de escolas
judaicas e movimentos juvenis que, em um esquema
de revezamento, dedicaram seu tempo ao projeto. Eles
passaram por um treinamento especial ministrado por
Carlos Reiss, curador do Museu do Holocausto.

Rio Grande do Sul

SEGUNDO ENCONTRO DE LEITURA
Um animado grupo debateu com o professor e escritor Jefferson Tenório, o livro " Um Herói Discreto", de Mário
Vargas Llosa, durante o segundo encontro de leitura. Após a excelente contextualização sobre a figura do herói
na história literária feita pelo professor Jefferson, seguiu-se um caloroso debate. Foi um evento enriquecedor
para as participantes.

Ativistas
durante o
debate

LIDERANÇA
O Departamento de Organização da WIZO RS reuniu as presidentes e vice-presidentes de todos os grupos para um
debate sobre o tema Liderança.
Sophie Isdra
e a chaverá
Flavia Wolf
Torikachvili
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Saudação do Dr.
Mário Cardone,
presidente da
FIRS. Ao centro,
Sophie Isdra
abrindo a
reunião. À
direita, Malvina
Dorfman

RIO GRANDE DO SUL

VOLUNTARIADO
A reunião inaugural de 2014 da WIZO Rio Grande do Sul, no auditório lotado da Federação Israelita do RS, contou com
a palestra da professora Tania Bian sobre voluntariado. Tania fez um histórico do tema, iniciando com a Idade Média.
Abordou, também, os primórdios da WIZO na Inglaterra, em Israel, no Brasil e no Rio Grande do Sul. Ao final, a oradora foi
longamente aplaudida pela plateia. A presidente Sophie Isdra fez uma exposição sobre os resultados das atividades de
2013. Entregou a agenda da WIZO Rio Grande do Sul com festividades judaicas e alguns eventos já assinalados. Contamos
com as honrosas presenças do presidente da FIRS, Dr. Mário Cardone, que falou ao grupo e do chaver WIZO, Pedro Gus.

À esquerda, a
professora Tania
Bian em sua
palestra
Ao lado, parte
da plateia
presente

Chaverot
do grupo
Lechaim, em
grande estilo,
durante uma
comemoração
do grupo
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BENEMERÊNCIA ALIADA AO BOM NOME
A presidente da WIZO RS, Sophie Isdra, entregou na Casa Menino Jesus de Praga, um rancho que lotou duas
vans. Foram doados gêneros alimentícios não perecíveis e medicamentos anteriormente solicitados pela entidade
beneficiada. Além da gratificação sentida pela prática da Tzedaká, tivemos a satisfação de difundir o bom nome da
WIZO por toda a cidade.

Chaverot da
WIZO gaúcha
seguindo os
preceitos da
Tzedaká

SHABAT NÃO SAI DE FÉRIAS
Aproximadamente 150 pessoas compareceram à sede campestre da SABA, em Atlântida, para celebrar o já tradicional
"Shabat Não Sai de Férias", evento de sucesso da WIZO gaúcha realizado em parceria com a SIBRA.
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As queridas
chaverot Zaida
Lewin e Iara
Spiguel

RIO GRANDE DO SUL

CELEBRANDO YOM HAATZMAUT
A WIZO Rio Grande do Sul, irmanada à Federação Israelita do Rio Grande do Sul e demais
entidades judaicas, festejaram Yom Haatzmaut, na Hebraica. A presidente em exercício da WIZO
gaúcha, Malvina Dorfman, estava radiante, com o grande número de chaverot presentes a esta
importante celebração.

IMPORTANTE REUNIÃO
Foi organizada uma importante reunião com todos os grupos de Porto Alegre para definir as
metas de 2014. Conduzindo os trabalhos, Sophie Isdra, Raquel Treiguer e Fani Jawetz
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Elaine
Unikowsky
e Malvina
Dorfman
durante a
celebração

MEMBERSHIP
Durante a reunião do XIV Congresso WIZO Latino-Americano, no Chile, a WIZO Mundial e a WIZO
Brasil indicaram a chaverá Susana Wofchuk como Membership para a América Latina. Susana atuará
junto com a chaverá mexicana, Diana Kuba. Susana passa a integrar a Comissão Internacional
da WIZO Mundial, encarregada de estudar e regular as questões referentes à participação das
Federações na WIZO Mundial.

NHOQUE DA SORTE
Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo Maguen David, da WIZO RS, realizou o Jantar Beneficente Nhoque da Sorte.
As chaverot se desdobraram para o sucesso do evento que congregou um grande público. Os recursos obtidos foram
revertidos para a Sociedade Damas de Caridade.

COMEMORAÇÃO

CELEBRANDO SHAVUOT

Sempre engajado nos princípios do trabalho WIZO, o
Grupo Tikvá, comemorou dezoito anos de existência
em pleno Lag Baomer, com um jantar dançante. A noite
resultou numa memorável comemoração.

O Grupo Kalanit recebeu na SIBRA, para uma
comemoração de Shavuot. Abrilhantando a tarde, o
professor José Blumenthal discorreu sobre o Chag.

LIVRO E CULTURA

Com inúmeros convidados, o Grupo Tikvá comemorou
dezoito anos de existência em Lag Baomer, com jantar
dançante. Planejado com carinho pelo grupo, o evento
resultou numa memorável confraternização.

Um público atento recebeu a doutora em teoria da
literatura. Gabriela Silva, para debater o livro "O tempo
entre Costuras", de Maria Dueñas.

18 ANOS DO GRUPO TIKVÁ
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palavra final

Renato Aizenman

ISRAEL EXPIA A CULPA
PELO HOLOCAUSTO
HÁ ALGO DE ESSENCIALMENTE HUMANO NAS COMPARAÇÕES ENTRE JUDEUS E NAZISTAS

D

écadas atrás estudei durante
um ano em uma escola não-judaica no Rio de Janeiro e passei, pela primeira vez, a conviver diariamente com jovens de
outras religiões e etnias. Havia alguns negros
na minha classe e um deles era especialmente articulado. Chamava-se Marcelo Paixão e
sua causa diária era apontar a responsabilidade coletiva dos brancos pelos séculos de escravidão e sofrimento impostos aos africanos
e seus descendentes.
Como a grande maioria dos judeus brasileiros, minha família chegou aqui décadas após
a abolição da escravatura e, a princípio, eu poderia pensar que nada tinha a ver com a história. Mas nunca pude evitar também me sentir incomodado com aquelas acusações. Era a
culpa, este sentimento tão humano que às vezes parece uma pedra no sapato e em outras
uma espinha na garganta.
Lembrei-me de Marcelo Paixão primeiramente alguns anos atrás, quando ele começou
a aparecer na imprensa como prestigiado pesquisador da situação econômica e social dos
negros no Brasil. E, mais recentemente, durante o conflito deste ano entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.
Entre as diversas acusações que foram feitas sobre os israelenses e aos judeus durante
estes dias, a mais recorrente, em suas diversas variações, foi: vocês estão fazendo com os
palestinos o mesmo que os nazistas fizeram
com vocês.
Estas reações me fizeram lembrar do Marcelo Paixão dos tempos de escola, mais es-
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pecificamente de um episódio relacionado a
ele, mas do qual ele sequer teve conhecimento. Em um belo sábado daquele ano em que
convivemos, eu estava em casa lendo o jornal
quando me deparei com uma resenha. O título dizia mais ou menos o seguinte:“Novo livro
mostra como africanos escravizavam-se entre
si, bem antes da chegada dos europeus”.
Não li o livro, não lembro seu nome e, para
falar a verdade, sequer me dei ao trabalho de
ler a tal resenha. Tudo o que eu precisava estava no título - negros faziam com outros negros
exatamente o que os brancos fizeram. Subitamente, a pedra no sapato e a espinha na garganta desapareceram. O sentimento de culpa
se foi. Nunca mais as palavras de Paixão me
afetaram da mesma forma.
Obviamente, eu estava sendo precipitado
e leviano. Se tivesse lido o tal livro e estudado minimamente o assunto, provavelmente
aprenderia que não há como traçar qualquer
equivalência entre os dois fenômenos, nem
em números nem em grau de violência. Da
mesma forma que são absurdas todas as comparações recentes entre israelenses e nazistas,
palestinos e vítimas do Holocausto.
Pouco importa. Israel hoje serve para expiar a culpa coletiva que os cristãos carregam
há tantos anos pelo Holocausto. Há dois cenários possíveis a partir de agora. Um, positivo, de que judeus e cristãos poderão finalmente iniciar do zero um novo e cordial relacionamento. O outro, sombrio, de que libertos
da culpa eles novamente libertarão seus mais
ocultos, antigos e nocivos sentimentos contra
os judeus.

‘‘A RAF Arquitetura parabeniza a
WIZO Brasil e suas Chaverot
pelo desenvolvimento do seu trabalho’’
Rio de Janeiro
Rua São Clemente, 452
Lg. dos Leões. Botafogo
Cep.: 22260-000
+ 55 21 2539-2879

São Paulo
Rua Gomes de Carvalho, 892
I conj 47 . Vila Olímpia
Cep.: 04547-003
+ 55 21 3045-1677

www.rafarquitetura.com.br
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Que o som do shofar desperte em nossa consciência o compromisso de caminharmos em
direção ao entendimento e ao respeito com o outro.
Que 5775 nos reserve a capacidade de perceber a magnitude da paixão, a nobreza da
solidariedade e a relevância da paz para alcançarmos o Tikun Olam!
Shaná Tová Umetuká!
May the sound of the shofar bring us the commitment of moving towards understanding and respect for others.
May 5775 allow us to acknowledge the magnitude of passion, the nobility of empathy and the relevance of peace in order to achieve
Tikun Olam!
Shanah Tovah Umetukah!
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www.wizobrasil.com.br

