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m sua recente passagem pelo Brasil, o Papa Francisco afirmou ao 

rabino paulista Michel Schlesinger: “O diálogo com a comunidade 

judaica é uma prioridade absoluta para mim”. Como mostra a 

matéria de capa desta edição de Corrente, esta aproximação com 

os judeus não é apenas um desejo do líder da Igreja Católica, 

mas uma rotina que vem praticando desde os tempo em que era 

cardeal em Buenos Aires. Mais ainda, reflete uma mudança radical 

no relacionamento entre as duas religiões, que iniciou no papado 

de João XXIII.

Ainda nesta Corrente, o ex-embaixador de Israel no Egito avalia 

como os acontecimentos que estão mudando a face do Mundo 

Árabe afetam o Estado Judeu. O jornalista Bruno Thys explica 

como o apego dos judeus à palavra escrita pode ter sido a chave 

para nossa continuidade através dos séculos. Judith Scliar fala 

sobre a vida e a obra do marido, o imortal Moacyr. Sarita Schaffel 

nos convoca a resgatar nossos valores e ideais. E a jornalista 

Patricia Kogut nos conta sobre sua trajetória profissional.

Uma ótima leitura!
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Queridas chaverot da WIZO 
Brasil e de Brasilia, 
É com emoção e orgulho que a 
B´nai B´rith do Rio Grande do Sul 
cumprimenta as chaverot da WIZO 
pela inspirada ação no Senado 
brasileiro. Nós, como Organização 
Judaica que tem como prioridade 
a defesa dos Direitos Humanos, 
temos nos dedicado através 
do apoio da B´nai B´rith Brasil, 
a realizar jornadas sobre o 
Holocausto, para professores do 
ensino público de nosso Estado. 
Desta forma, estamos jubilosos, 
por ver que a WIZO também 
prioriza o conhecimento deste 
doloroso episódio de horror 
e desrespeito aos direitos de 
todo ser humano. Todos juntos, 
talvez possamos ensinar às 
novas gerações o perigo de que 
novos Holocaustos venham a 
acontecer, para quaisquer que 
sejam os povos ou as minorias. 
Que nossa inspiração e nossos 
esforços conjuntos, NÃO sejam 
somente uma Utopia. Parabéns - 
Em Beneficência, Fraternidade e 
Harmonia, 
Pedro Gus 
Vice-Presidente para a Região 
Sul da B’nai B’rith

Querida Helena,
Bravo! Você realiza um trabalho tão 
maravilhoso no Brasil… ficamos felizes 
em receber todas as notícias e as fotos. 
Estou enviando a última revista WIZO 
Review para ser colocada em seu site. 
Saudações,
Ingrid Rockberger
Editora da Revista WIZO Review da 
WIZO Mundial

Querida Helena,
É maravilhoso ver o seu excelente 
website. Todas nós podemos 
aprender muito com as maravilhosas 
chaverot brasileiras. Coloquei o 
seu website no Facebook da WIZO 
Mundial. Bravo! Carinho,
Tricia Schwitzer
Deputy Chairperson do 
Departamento de Promoções da 
WIZO Mundial

Querida Helena,
Em nome de toda a família Sauer, 
agradeço de coração, todo o carinho 
e pelas inúmeras homenagens 
dedicadas à Zilda. O importante 
legado que ela deixa é certamente 
de todos nós e que certamente 
engrandeceu nossa comunidade. 
Por favor, envie nossos sinceros 
agradecimentos a todas as suas 
amigas e companheiras da WIZO.
Um beijo,
Daniel Sauer

Querida Helena,
Agradeço pelas mensagens 
de simpatia, telefonemas e 
demonstrações de amizade 
que recebi por ocasião do 
falecimento de minha querida 
mãe, Anita Jamitovsky, Z’L. 
Ela teve uma vida plena de 
conquistas, êxitos e sonhos 
transformados em realidade. 
Viveu rodeada do amor de sua 
família e de suas queridas 
amigas da WIZO. Tive a benção 
de tê-la ao meu lado por muitos 
anos. As manifestações de apoio 
têm sido uma fonte de conforto 
e, novamente, percebo que, 
independente de onde vivemos, 
estamos sempre unidas à família 
WIZO. Estes dias têm sido um 
canal por onde flui amor e afeto, 
pelos quais sou muito grata. 
Rivka Lazovsky
Presidente do Executivo da 
WIZO Mundial

Querida Helena, 
Seu site está fantástico!! Quero me 
congratular com você por isto. Ele 
nos estimula a ler todos os artigos. 
KOL HAKAVOD!!!!
Abraços e beijos,
Monique Ascher
Departamento de Promoções da 
WIZO Mundial

Helena,
Que show! Adorei e estou 
repassando a mensagem do Primeiro 
Ministro de Israel sobre o trabalho da 
WIZO. Que orgulho ser WIZO!!!!
Mirta Landesmann
Assessora da Presidência da 
WIZO São Paulo

cartas
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Oi Helena,
Que programação inteligente!
Parabéns à WIZO Brasil, à WIZO 
Brasília, ao Museu do Holocausto de 
Curitiba, à Embaixada de Israel e ao 
Senado Federal pelas atividades em 
homenagem a Yom Hashoá.
Etejane Hepner Coin
Vice-presidente da WIZO Brasil 
em São Paulo

Helena,
Recebemos o material de divulgação 
da WIZO Brasil. Excelente material! 
Espero aproveitá-lo bem. Cordiais 
saudações,

Rachel Kaufman
Presidente WIZO Pernambuco 

Helena querida, 
Para nós, chaverot do mundo inteiro, é 
um orgulho compartilhar de momentos 
de sucesso de nossa organização, 
quando percebemos que o nosso 
trabalho traz um resultado tão 
maravilhoso,
Obrigada por todo que você nos envia.
Beijos a você e a toda sua equipe. Um 
ano de Paz e muitas realizações.
Stella Garber
Chaverá do grupo Yamit da WIZO 
Rio de Janeiro
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E
stamos chegando ao término de 
mais um ano de intenso trabalho 
WIZO, durante o qual tivemos a 
oportunidade de refletir sobre as 
nossas aspirações e empreender 

uma caminhada em direção à concretização dos 
nossos sonhos, primordialmente contribuindo 
para a construção de um mun-
do melhor. 

 Este é um sentimento único! 
Nós, integrantes desta glorio-
sa organização, temos este dever 
e este privilégio. Aqui, aprende-
mos e exercitamos a nossa sen-
sibilidade e fortalecemos a nossa 
capacidade de arriscar, para pos-
teriormente colher.

É neste espírito de comemo-
ração que nós saudamos e para-
benizamos todos os nossos Cen-
tros. Cada um atuando de acor-

do com as suas potencialidades e possibilida-
des e todos envolvidos no processo de criação 
de ideias e de efetivação de ações que resultam 
num saldo de vitórias incontestáveis.

Somos capazes de sonhar, de atuar e de per-
ceber os frutos de nossas ações. Transformamos 
as vidas de pessoas e, simultaneamente, trans-

formamos as nossas próprias 
vidas. Esta interação nos enri-
quece e nos torna pessoas mais 
completas.

Que nestes Iamim Noraim 
tenhamos a capacidade de refle-
tir, reestruturar conceitos e in-
corporar novos valores. Que se-
jamos capazes de ouvir e com-
preender o outro, construindo 
uma atmosfera de harmonia e 
paz.

Kol Hakavod pela atuação de 
todas as guerreiras WIZO.

SONHAR, ATUAR, 
COLHER

palavra da 
presidente HELENA KELNER 

SOMOS CAPAZES DE 
SONHAR, DE ATUAR E DE 

PERCEBER OS FRUTOS 
DE NOSSAS AÇÕES. 

TRANSFORMAMOS AS 
VIDAS DE PESSOAS E, 
SIMULTANEAMENTE, 

TRANSFORMAMOS AS 
NOSSAS PRÓPRIAS 

VIDAS.

QUE AS LUZES DA CHANUKIÁ ILUMINEM OS NOSSOS CAMINHOS 
NA PRESERVAÇÃO DE UM JUDAÍSMO SEMPRE RENOVADO, 
TRANSCENDENDO AS DIFERENÇAS E PERSEVERANDO NA 

CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO MELHOR.
EXECUTIVO DA WIZO BRASIL
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HOLANDA

MAIOR LIVRARIA JUDAICA 
FECHA AS PORTAS
Após 40 anos de funcionamento, a tradicional Samech, maior livraria judaica da 
Holanda, anunciou que fechará as portas. O motivo é a decisão dos proprietários, 
Daan e Shulamit Daniel, de emigrarem para Israel. Os mais de 100 mil livros 
com temática judaica do acervo da livraria foram todos vendidos ou doados mês 
passado e os donos esperam poder levar em Israel uma vida “mais ricamente 
judaica” do que em Amsterdam, além de juntarem-se aos filhos que já moram lá.

ALEMANHA
CRIMINOSO NAZISTA MAIS 
PROCURADO CONTINUA SOLTO
Após a morte, em agosto, do oficial nazista Laszlo 
Csatari, o alemão Gerhard Sommer tornou-se o criminoso 
nazista mais procurado do mundo, segundo o instituto 
Simon Wiesenthal. Sommer é acusado de envolvimento 
no massacre de 560 civis, em agosto de 1944, na região 
da Toscana, na Itália. Desde 2002, ele é investigado pelo 
governo da Alemanha, onde mora, mas até agora não foi 
formalmente acusado. Entre os nazistas com paradeiro 
desconhecido, o mais procurado é Alois Brunner, que se 
refugiou na Síria após a Guerra.

BÉLGICA

ESCOLAS RELIGIOSAS TERÃO DE SE 
ADAPTAR A EDUCAÇÃO LAICA
Os 18 mil judeus ultra-ortodoxos da cidade da Antuérpia, na Bélgica, estão 
diante de um dilema, depois que o governo belga aprovou uma lei determinando 
que todas as escolas do país adotem um currículo mínimo em conformidade 
com o sistema educacional do país. As escolas religiosas judaicas que se 
recusarem a adequar-se à nova lei perderão centenas de milhares de euros em 
subsídios anuais. Além disso, provas anuais avaliarão os alunos nestas matérias 
e as escolas que forem reprovadas por duas vezes perderão o registro de 
funcionamento. O governo belga se diz preocupado com a baixa escolaridade e a 
consequente pobreza na comunidade ultra-ortodoxa do país.

EUA

JOVENS JUDEUS DOAM MAIS, MAS NÃO SÓ A CAUSAS JUDAICAS 
Um estudo publicado em agosto nos EUA mostra que jovens judeus, com condições financeiras para serem doadores, costumam 
dedicar um maior percentual de sua renda a instituições filantrópicas que os não judeus. No entanto, suas doações estão cada 
vez menos concentradas em instituições judaicas e mais divididas com causas extra-comunitárias. “O bolo aumentou, mas 
nossa fatia não”, explica um líder comunitário. Segundo o estudo, as causas judaicas ocupam o segundo lugar na preferência 
dos jovens judeus, atrás daquelas ligadas à educação.

Mundo Judaico
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entrevista  ELI SHAKED 

SEM DEMOCRACIA À VISTA

EX-EMBAIXADOR DE ISRAEL NO EGITO NÃO TEM ILUSÕES 
SOBRE OS RESULTADOS DA ‘PRIMAVERA ÁRABE’

Por renato aizenman

Ex-embaixador de Israel no Egito, Eli Shaked é uma das vozes mais céticas entre os especialistas ouvidos sobre os 
eventos em curso no Mundo Árabe. Ex-embaixador de Israel no Egito, veterano conhecedor e estudioso dos sistemas 
políticos na região, Shaked mostra-se especialmente preocupado em como a chamada Primavera Árabe irá afetar o Es-
tado Judeu. Nesta entrevista a Corrente, ele diz que as perspectivas de melhoria na relação entre Israel e os países ára-
bes são pequenas, mas que podem ser criadas oportunidades de diálogo.
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De um modo geral, os eventos que se ini-
ciaram na Primavera Árabe são positivos 
para Israel? O senhor acha que os novos 
governos árabes podem ser mais amigáveis 
em relação a Israel?

Os eventos que são ironicamente chama-
dos agora de "Primavera Árabe", poderiam ter 
sido positivos para Israel se democracias tives-
sem substituído os regimes totalitários nos pa-
íses árabes, como resultado desses eventos. 

A História moderna nos ensina que duas 
democracias liberais, com sistemas políticos 
de pesos e contrapesos (parlamento eleito, 
governo representativo, livre imprensa e livre 
opinião pública) sempre conseguiram encon-
trar soluções pacíficas para as suas divergên-
cias, sem recorrer a opções militares.

Infelizmente, nós não veremos nenhuma 
democracia emergir em qualquer dos países 
árabes nos próximos anos, como resultado da 
chamada "Primavera Árabe". Só podemos es-
perar, agora, que os novos regimes que surgi-
rão no mundo árabe não venham a ser ainda 
mais agressivas em relação a Israel do que as 
antigas ditaduras.

O que o senhor espera para o Egito, a 
curto e longo prazo? Israel deveria estar 
preocupado?

Israel está preocupado com a instabilida-
de no Egito. Mas acreditamos que os princi-
pais comandantes egípcios estão plenamente 

conscientes da importância de manter intactos 
os acordos de paz com Israel. Na verdade, as 
boas relações militares entre os israelenses e 
os egípcios não foram afetadas em nada pelos 
dramáticos acontecimentos dos últimos dois 
anos e meio. E enquanto os militares egípcios 
mantiverem sua influência na política de lá, Is-
rael não espera nenhuma mudança nos acor-
dos de paz com o Egito.

O senhor está preocupado que o resulta-
do da guerra civil na Síria possa ser pior do 
que o status quo a que Israel está acostu-
mado com aquele país?

Se e quando houver uma mudança de re-
gime na Síria, nós não acreditamos que um 
grupo de anjos irá substituir o atual regime. 
Então, Israel tem sérias preocupações a este 
respeito. No entanto, se o governo da Síria 
cair nas mãos dos sunitas muçulmanos radi-
cais (que são a maioria da população da Síria), 
haverá uma enorme mudança estratégica para 
Israel e para o mundo árabe, pois o grupo de 
países que formam o chamado Crescente Xii-
ta (Irã, sul do Iraque, Síria e Hezbollah) será 
afastado, e a linha direta entre Teerã e o Líba-
no deixará de existir.

Como a guerra civil na Síria afeta o equi-
líbrio de poder entre Israel e Hezbollah?

O Hezbollah está enfrentando enormes 
problemas como resultado da guerra civil na 

SÓ PODEMOS 
ESPERAR QUE OS 
NOVOS REGIMES 
NÃO SEJAM AINDA 
MAIS AGRESSIVOS EM 
RELAÇÃO A ISRAEL 
DO QUE AS ANTIGAS 
DITADURAS
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entrevista  ELI SHAKED 

Síria, tanto pela grande quantidade de baixas 
entre seus combatentes na Síria quanto pela 
crescente oposição, no próprio Líbano, contra 
o grupo. Como eu mencionei antes, se a linha 
direta entre Teerã e o Líbano, através do sul 
do Iraque e Síria, é cortada, o Hezbollah esta-
rá numa situação ainda pior, isolado total ou 
quase totalmente de seus aliados.

Podemos dizer que os acontecimentos 
no mundo árabe são negativos para os pla-
nos iranianos para a região? E como isso 
afeta Israel? 

Os acontecimentos no Oriente Médio nos 
últimos dois anos e meio foram muito negati-
vos para o Irã e para suas ambições em impor 
a sua hegemonia (política e ideológica) sobre 
o mundo árabe. Como resultado, alguns dos 
países árabes mais moderados, especialmen-
te no Golfo Pérsico, tornaram-se mais e mais 
conscientes ao fato de que seu verdadeiro ini-
migo não é o Estado judeu de Israel, mas o Es-
tado xiita do Irã. Com essa nova compreensão 
árabe, há uma nova janela de oportunidades 
para um diálogo entre Israel e alguns países 
árabes moderados.

Como estas mudanças nos países árabes 
influenciam a população palestina, tanto 
na Cisjordânia quanto em Gaza?

Existe agora a possibilidade de que os even-
tos no Oriente Médio em geral, e no Egito, em 

particular, forçarão o Hamas em Gaza a che-
gar a um acordo com a Autoridade Palestina 
em Ramallah. Mas isto apenas a longo pra-
zo. Neste momento, a população palestina 
vai pagar novamente o preço pelos erros de 
seus líderes.

E como esses eventos afetam a minoria 
árabe-israelense?

A minoria árabe-israelense está, obviamen-
te, envergonhada e confusa com os pobres re-
sultados da Primavera Árabe.

As recentes negociações entre Israel e a 
Autoridade Palestina também são influen-
ciadas por estes fatos?

As negociações entre israelenses e palesti-
nos são afetados pelos eventos regionais, prin-
cipalmente pelo fato de que os países árabes 
estão muito ocupados com suas dores de ca-
beça domésticas e não dispõem de muito tem-
po para a questão palestina, como no passado.

Você espera algum movimento seme-
lhante na Jordânia? Como isso pode afetar 
Israel?

Ninguém pode prever os acontecimentos 
que podem ocorrer na Jordânia, a curto ou 
longo prazo. Uma espécie de guerra civil na 
Jordânia, Deus me livre, pode criar um caos na 
Cisjordânia e em Gaza tão grande, que suas 
consequências são imprevisíveis.

COM O 
ENFRAQUECIMENTO 
DO IRÃ, HÁ UMA 
NOVA JANELA DE 
OPORTUNIDADES 
PARA UM DIÁLOGO 
ENTRE ISRAEL E PAÍSES 
ÁRABES MODERADOS
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Conheça o trabalho 
WIZO no Brasil 
e no mundo.

Acesse: www.wizobrasil.com.br
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comunicação  
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NOS MOMENTOS MAIS CRÍTICOS DE SUA 
TRAJETÓRIA, OS JUDEUS ENCONTRARAM NA TORÁ A 
CERTEZA DE QUEM ERAM, E DE QUEM NÃO ERAM

Bruno thys *
 

No mundo corporativo, há um exercí-
cio recorrente: a construção de uma 
carta de princípios. Dividida em três 
atributos - missão, visão e valores - o 

documento é escrito e usado para posicionar a em-
presa, nortear a ação de seus acionistas, de seus fun-
cionários e, ainda, se apresentar ao público externo. 
É um texto que acompanha a dinâmica da socieda-
de. Pode e deve ser revisto, visando sua adequação ao 
processo de evolução dos mercados e dos hábitos de 
consumo, mas os valores dificilmente são alterados. 
Na maioria dos casos, este exercício é feito quando a 
empresa já alcançou sucesso, e não em sua gênese.

 Em parcela expressiva da comunidade judaica, há 
o curioso hábito, embebido em indisfarçável orgulho, 
de se dizer que boas e inovadoras práticas modernas 
já eram de seu domínio desde priscas eras. Faz par-
te da tradição. Porém, não seria uma apropriação in-
débita a afirmação de que o mundo empresarial, em 
suas variadas formas de organização, se vale hoje de 
práticas milenares judaicas. Desde os primórdios, os 
judeus são guiados por um conjunto de princípios ab-
solutamente claros, expressos nos Dez Mandamentos 
e na Torá. 

É até possível afirmar que a principal característica 
do povo judeu - que o diferenciou de outros grupos 
e religiões que surgiram ou já existiam na época de 
Abraão - é ter nascido com escrita própria: tudo codi-

CARTA DE PRINCÍPIOS

ficado. Por mais relevante que seja, a tradição oral não 
tem a força da palavra escrita para a transmissão de 
valores e de ideias. 

Nos momentos mais críticos de sua trajetória, 
quando responsabilizados pelos males da civilização, 
acusados disso ou daquilo, os judeus tinham em mãos 
um “documento de identidade” simples, que lhes dava 
a certeza de quem na realidade eram e, portanto, de 
quem, de fato, não eram. Em outras palavras: a afir-
mação da identidade estava explícita nos textos das 
Tábuas da Lei e do Pentateuco.

Há uma relação direta entre a perpetuação da 
identidade judaica ao longo da História e o fato de 
o povo nascer já com uma carta de princípios. Ou-
tras culturas que não dominavam a escrita revelaram 
maior fragilidade na afirmação de suas crenças. É pro-
vável que os índios, no processo de catequese inicia-
do após o Descobrimento, tenham ficado em dúvi-
da, quando sua rica cultura foi posta em cheque pelos 
jesuítas, por não terem algo mais concreto do que a 
belíssima tradição oral em torno da qual se organiza-
vam. É possível também que processo semelhante te-
nha se repetido com os negros, no período da escra-
vidão, diante do argumento de que não tinham alma.

Já a tradição escrita do povo judeu não só assegu-
rou a sua perpetuação, como deu origem ao aposto 
“o povo do livro”. A disseminação de seus princípios 
e valores foi feita por meio de um conjunto de tex-
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tos escritos. O apreço pela informação foi populariza-
da com o advento do tipo móvel, que acelerou a cir-
culação das ideias, através dos livros e da imprensa. 
Deve-se à imprensa e aos livros a democratização da 
informação, da filosofia e do conhecimento que se-
pultaram o absolutismo e abriram o horizonte ao Ilu-
minismo e à Ciência, entre outros marcos do mundo 
contemporâneo.

É fato que não há liberdade sem informação. Tam-
pouco há democracia sem a livre circulação das ideias, 
em boa parte, através da mídia. Neste aspecto, os ju-
deus são perdulários. Numa rápida pesquisa sobre a 
vida dos judeus no Rio, nas primeiras décadas do sé-
culo passado, no auge do período de imigração, en-
contra-se dezenas de jornais, muitos em ídiche, com 
periodicidades variadas. Isso foi fundamental para 
que, num país estranho, os judeus se mantivessem in-
formados - e interligados - através do texto, da pala-
vra escrita, condição essencial para o florescimento de 
uma colônia fincada em raízes antigas, num ambien-
te completamente diferente do que viviam até então.

Um século depois, a mídia judaica continua a ser 
fator agregador de debates de ideias e de ideais, de 
discussão sobre cultura, passado, presente e futuro. 

Independentemente dos grupos culturais a que per-
tençam, de correntes ideológicas ou religiosas que re-
presentem, as publicações têm relevância para a in-
formação e a abordagem de um variado cardápio 
temático relacionado à cultura Judaica. Neste senti-
do, a Revista Corrente, da WIZO, não é exceção: tem 
cumprido um papel importante, aberta ao livre trânsi-
to de ideias. Sou leitor assíduo e eventual colaborador 
dos órgãos informativos da comunidade.

Por tudo isso, não é exagero prever que a pala-
vra escrita, seja no ambiente analógico ou digital, é 
e continuará sendo a maior fonte de conhecimen-
to e de saber de uma sociedade, de fortalecimento 
de laços, de perpetuação de tradições e de constru-
ção de novos caminhos. Novas tecnologias estão se 
somando ao esforço da preservação do legado de 
nossos antepassados, reduzindo espaços, hiatos e 
eliminando fronteiras. 

O mundo está diante de um novo momento, uma 
espécie de pré-história do futuro. A despeito de todas 
as mudanças, porém, a carta de princípios do povo ju-
deu é a mesma desde os tempos de Moisés.

 
* Bruno Thys é jornalista e Diretor-Geral do Sistema Globo de Rádio

A DESPEITO DE TODAS AS MUDANÇAS ATUAIS, NOSSA MISSÃO, VISÃO 
E VALORES SÃO OS MESMOS DESDE OS TEMPOS DE MOISÉS

     

livros
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A Cozinha Venenosa
Um jornal contra Hitler
Silvia Bittencourt
Editora Três Estrelas
 
O livro conta a história pouco 
conhecida de um pequeno jornal 
de Munique, o Münchener 
Poste e de sua corajosa guerra 
contra Hitler. Desde o início dos 
anos 1920, o Münchener Post 
empreendeu uma batalha sem 
tréguas contra o líder nazista 
e seus fanáticos, denunciando 
os perigos de sua ideologia e 
alertando, já em 1932, sobre a 
monstruosa “solução final” que eles reservavam aos judeus.
“O diário social-democrata tinha tradição na cobertura de crimes e era 
como caso de polícia que tratava a escalada de Hitler e sua gangue”, 
observa Otavio Frias Filho, diretor editorial da Folha de S. Paulo, na orelha 
do livro.
Os combates não se limitaram às páginas do jornal e aos tribunais. Os 
nazistas, que o chamavam de “cozinha venenosa”, chegaram a atacar os 
redatores nas ruas e depredaram duas vezes a redação do Post, a última - e 
definitiva - em 1933, quando Hitler chegou ao poder.
“A Cozinha Venenosa” reconstitui, a partir de cuidadosa pesquisa, uma das 
lutas mais importantes de resistência ao nazismo antes da Segunda Guerra 
e uma das mais audaciosas campanhas da imprensa no século 20.

As Filhas de Rashi
Livro I: Joheved
Maggie Anton
Editora Rocco
  
Na França do século VI, o erudito judeu Salomão ben 
Isaac, hoje conhecido como Rashi, volta para sua 
casa em Troyes, onde assume a produção familiar 
de vinhos e mergulha numa tarefa que influenciará 
definitivamente todo o mundo judaico.
Rashi escreve os primeiros comentários do Talmud 
e, em seguida, apresenta às três filhas, - Joheved, 
Miriam e Raquel – as instigantes discussões da lei 
judaica. Jocheved, a mais velha, sente-se estimulada 
pelos estudos religiosos, mas, conhecendo os 
riscos de se envolver 
com assuntos até então 
restritos aos homens, 
precisa cultivar em 
segredo a paixão pelo 
aprendizado e pelas 
orações. Neste livro, a 
envolvente história da 
jovem Joheved, mistura-
se a um rico material 
sobre as judias francesas 
da Idade Média e aos 
mistérios do Talmud.

livros

O Segredo do Oratório
Luize Valente
Ed. Record
 
O Segredo do Oratório resgata em forma de ficção a história dos judeus da Península Ibérica que, 
obrigados a fugir da Inquisição, se abrigaram nos Países Baixos e, graças à tolerância religiosa 
do governo holandês, se transferiram para o Nordeste para, finalmente, com a expulsão dos 
holandeses, se embrenharem no Sertão ou procurarem refúgio em outros países.
É importante destacar que, acidentalmente, uma pequena parte desse último grupo acabou 
aportando ao sul da ilha de Manhattan, onde não apenas se constituiu na primeira comunidade 
judaica da América do Norte, como fundou a primeira sinagoga dos Estados Unidos. Luize Valente 
inicia sua narrativa pelos que fincaram raízes no interior nordestino e por detrás de uma fachada 
cristã, continuaram mantendo suas tradições.
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UM PAPA 
AMIGO DOS 
JUDEUS
FRANCISCO AVANÇA 
COM ENTUSIASMO NO 
CAMINHO TRILHADO 
PELO VATICANO DESDE 
JOÃO XXIII
Por Diane KuPerman*
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capa 

N
o ano em que se comemora o 
cinquentenário da instalação do 
Concílio Vaticano II, a eleição de 
um Papa acostumado ao diálo-
go com as religiões vem dar no-

vo alento a todos os partícipes deste diálogo. 
O Papa Francisco não precisou lembrar que os 

judeus são “os irmãos mais velhos”. Ele sabe que 
os judeus são irmãos e amigos, uma experiência 
vivida no seu dia a dia em duas décadas de conví-
vio e troca, não só com seu amigo o Rabino Abra-
ham Skorka, mas com a comunidade judaica de 
Buenos Aires.

Se seus antecessores deram mostras de respei-
to a judeus e muçulmanos, Francisco tem vários li-
vros que comprovam a afinidade. E as dezenas de 
vídeos do programa Bíblia, Diálogo Vigente, gra-
vados durante todo o ano de 2012 pelo Canal 21, 
acabam de receber da Associação de Jornalistas de 
Televisão e Rádio da Argentina (APTRA) o prêmio 
Martín Fierro. O Papa não pôde ir ao Teatro Colón 
receber o prêmio, equivalente ao Grammy. Mas, 
do Vaticano, onde os diretores do programa lhe 
entregaram o troféu, exortou-os a manter o nível 

deste trabalho e a continuar exaltando a impor-
tância do Diálogo Inter-Religioso.

Seus parceiros, o Rabino Abraham Skorka e o 
Pastor Marcelo Figueiroa, presentes à cerimônia 
de entrega das láureas, assumiram o compromis-
so de levar adiante, e de ampliar, tudo o que vem 
sendo desenvolvido nos últimos anos.

A amizade entre Bergoglio e Skorka é fato no-
tável e indiscutível. São Amigos, com “a” maiús-
culo mesmo. Não fosse este laço sincero e espon-
tâneo, como explicar que o prefácio da única bio-
grafia autorizada do então Cardeal de Buenos Ai-
res fosse de autoria do rabino?

Sabemos que as inúmeras atribuições do papa-
do, e a distância que separa o continente europeu 
do sul-americano, poderiam esmaecer esta ami-
zade construída na informalidade do dia-a-dia, 
regada a mate e cafezinho, alimentada por bate-
-papos em caminhadas ou telefonemas de ma-
drugada. Mas, por outro lado, sabemos que quan-
do o diálogo se estabelece, não há como deixar de 
praticá-lo, como uma segunda pele que adere à 
epiderme, nos faz ansiar por exercê-lo permanen-
temente.
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OS PAPAS E SEUS AMIGOS JUDEUS

Não sabemos se foi a amizade entre o pa-
dre e o rabino que levou Bergoglio a aprofun-
dar as relações com os judeus, ou se foi seu de-
sejo de cumprir as recomendações da Declara-
ção Nostra Aetate que levaram o arcebispo a se 
aproximar do rabino. Provavelmente, não existe 
resposta a esta indagação. Mas não há dúvidas 
de que o fato de haver um Papa visceralmente 
comprometido com o diálogo irá incrementá-lo 
e fazer com que, durante seu papado, sejam al-
cançados progressos, por enquanto ainda mui-
to tímidos.

QUAL A NOSSA EXPECTATIVA? 

“O diálogo com a comunidade judaica é uma 
prioridade absoluta para mim”, assegurou o Pa-
pa Francisco ao Rabino Michel Schlesinger, pre-
sidente da Seção Judaica do Diálogo Católico Ju-
daico (DCJ), órgão da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), durante encontro em 
Aparecida.

Ele reitera este compromisso no livro que escre-
veu com o Rabino Skorka, Sobre o Céu e a Terra, e, 
também em várias entrevistas, sempre baseadas nas 
orientações da Nostra Aetate, a Declaração emitida 
pelo Concílio Vaticano II, em outubro de 1965.

Ao reconhecer oficialmente as origens judaicas 
do cristianismo, ao recomendar o estudo das fon-
tes comuns e, mais importante, ao afirmar que os 
judeus não foram os responsáveis pela morte de 
Jesus, Nostra Aetate marca uma verdadeira revo-
lução nas relações da Igreja com o Judaísmo que 
perseguiu até aquela data.

Esta guinada foi o resultado da amizade entre 
um Papa e um judeu: o Papa João XXIII e o histo-
riador francês Jules Isaac. De tradicional família al-
saciana, Isaac se torna muito jovem co-autor dos 
livros didáticos de história adotados pelo sistema 
francês de ensino. Todo aluno de colégio francês 
estudava nos compêndios Mallet-Isaac. Mesmo 
depois da morte do católico Albert Mallet, as no-
vas obras produzidas continuaram a levar a assi-
natura de ambos pois, segundo a editora Hachet-
te, a sociedade francesa poderia rejeitar obras da 
autoria de um judeu.

Jules Isaac continuou seu trabalho até a eclosão 
da 2ª Guerra e o advento do nazismo. Sua mulher 
e filha morreram em Auschwitz. Seu filho conse-
guiu fugir do campo de concentração. E ele, de-
pois de preso pela Gestapo, foi resgatado por ami-
gos e escondido durante todo o Regime de Vichy. 
No cubículo em que permaneceu confinado, só ti-
nha para ler uma bíblia. Foi na sua leitura e relei-
tura que Jules Isaac amadureceu a necessidade de 
combater o antissemitismo alimentado pelos es-
critos e pela consequente catequese cristã.

Depois da Liberação, ele funda as Amitiés Ju-
déo-Chrétiennes e começa a publicar sobre a te-
mática. Uma das obras mais importantes, Jésus et 
Israël, chama a atenção da igreja, e em particu-
lar do Papa João XXIII, que o convoca para trocar 
ideias, em particular sobre a pedagogia do cristia-
nismo. Pois Jules Isaac considerava que um ensino 
verdadeiramente cristão deveria se basear em 18 
pontos, entre eles:
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• Dar a todos os cristãos o conhecimento do An-
tigo Testamento, salientando o fato de que, antes 
de se tornar as Santas Escrituras cristãs, é o Pen-
tateuco revelado aos judeus;
• Lembrar que grande parte da liturgia cristã é ins-
pirada nas práticas judaicas, servindo, até a atualida-
de, como inspiração ao pensamento cristão;
• Salientar o fato que Deus se revelou ao Povo Ju-
deu e que é graças aos judeus que a fé em um Deus 
único foi transmitida ao mundo e, por conseguin-
te, aos Cristãos;
• Reconhecer e declarar que o cristianismo nasceu 
de um judaísmo vivo, que soube resistir bravamen-
te ao paganismo e introduziu a espiritualidade nas 
sinagogas;
• Advertir os fiéis e seus lideres quanto ao uso do 
termo “Judeus” num sentido pejorativo, visando ins-
pirar horror e desprezo para com o Povo Judeu; 
• Explicitar que Jesus era judeu, de família tradicio-
nal judia, que foi circuncidado, segundo a Lei ju-
daica oito dias após o nascimento, que seu nome - 
Yeshua – é judaico, que ele falava aramaico como to-
dos os judeus da então Palestina e que todos os seus 
ensinamentos eras judaicos;

• Reconhecer que Jesus nasceu e viveu sob a Lei ju-
daica que não deixou de praticar até o final de seus 
dias os ritos essenciais ao judaísmo, que ele prega-
va nas sinagogas e no Templo e que seus discípulos 
todos eram judeus; 
• Acima de tudo, evitar a afirmação corrente de que 
o Povo Judeu teria cometido o crime de deicídio. Eli-
minar tal afirmação, não somente por ser nociva, 
geradora de ódios e de crimes mas, principalmen-
te, por ser radicalmente falsa;
• Reconhecer que Pôncio Pilatos era dono da vida e 
da morte de Jesus, que foi condenado por suas pre-
tensões messiânicas, o que representava um crime 
aos olhos dos romanos, que a crucificação era um 
suplício romano, que a coroa de espinhos era uma 
tortura romana.
João XXIII insistiu para que os dois mil cardeais 
reunidos no conclave meditassem sobre estas re-
comendações. Ele não viveu para ver a declaração 
aprovada por 1.763 votos a favor, 250 contra e 10 
nulos.

Do Papa Paulo VI, não se conhecem amigos ju-
deus. No entanto, ele exigirá a conclusão dos tra-
balhos conciliares, em particular as recomendações 

capa 
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voltadas para o judaísmo que uma forte corrente 
queria abandonar. Ele não abrirá mão de cumprir a 
vontade integral de seu predecessor. Ele foi também 
o primeiro Papa a visitar Israel, em janeiro de 1964. 

Já João Paulo II foi o Papa das grandes mudanças. 
Foi o primeiro a visitar uma sinagoga – a grande Si-
nagoga de Roma - e a organizar uma cerimônia em 
lembrança das vitimas da Shoah. Pediu desculpas 
pelas atrocidades cometidas pela Igreja Católica no 
intuito de evangelizar os não cristãos. E foi o Esta-
dista do Vaticano que estabeleceu relações diplomá-
ticas com o Estado de Israel.

João Paulo II teve relações especiais com judeus. 
A primeira lhe foi contada pelo Rabino chefe de Ro-
ma, Elio Toaff. Entregue por seus pais a uma família 
católica durante a 2º Guerra, o pequeno Elio foi le-
vado a um padre católico para ser batizado e oficial-
mente adotado por esta família depois do extermí-
nio de todos os seus. O padre perguntou qual era o 
desejo dos pais da criança e quando soube que, ca-
so não voltassem, ele deveria ser entregue a tios na 
América, o padre recomendou que seguissem o de-
sejo dos pais e permitissem que o menino se man-
tivesse judeu. O padre em questão, sentado à fren-

te do hoje Grão-Rabino, era Karol Wojtyla, o Papa 
João Paulo II.

Outro judeu importante na vida do Papa João 
Paulo II foi o historiador André Chouraqui, seu as-
sessor para as relações com o Judaísmo. Além de 
convencê-lo a estabelecer relações oficiais com Is-
rael, ele vai dedicar parte de sua vida à redação mo-
numental das Letras Hebraicas e dos Evangelhos, 
partindo do estudo dos textos originais gregos, ara-
maicos e latinos, colocando-se no lugar das pessoas 
da época, tentando pensar como elas. Originário da 
Argélia, vai trabalhar também com o Alcorão e in-
centivar o diálogo abrahâmico, entre judeus, cris-
tãos e muçulmanos. 

Bento XVI não se destacou nas relações com o Ju-
daísmo, embora tenha reeditado o encontro de As-
sis, 25 anos depois do encontro histórico convocado 
pelo papa João Paulo II, em 1986, com objetivo de 
mostrar uma “singela” contribuição de homens reli-
giosos e de boa vontade à construção de um mundo 
melhor. Em 2011, Bento XVI ampliou o leque de re-
ligiosos convocados: além dos patriarcas ortodoxos, 
dos bispos de diversas denominações protestantes, 
de judeus e muçulmanos estiveram representadas 
religiões diversas como budismo, confucionismo, 
jainismo, sique, taoísmo e zoroastrismo. 

Com o Papa Francisco, novas esperanças se 
acendem. Ele já anunciou o desejo de visitar Israel, 
o que fará provavelmente no ano próximo. Mantém 
ligação direta com seu amigo, o Rabino Skorka, e 
já recebeu delegações de judeus argentinos e brasi-
leiros. Ele provavelmente irá nos surpreender com 
uma visita a sinagogas italianas, com a realização, 
no Vaticano, de cerimônias judaicas, da mesma for-
ma que lembrou as vítimas da Shoah na Catedral 
de Buenos Aires e com a participação em cerimô-
nias, como quando ascendeu a chanukiá na sinago-
ga de Buenos Aires. 

Uma das provas de seu comprometimento foi o 
fato de desejar Shaná Tová para os judeus do mun-
do. Aguardamos novas demonstrações de apreço.

* Diane Kuperman é jornalista, chaverá WIZO e 
ativista do Diálogo Inter-Religioso
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literatura  

O menino do 
Bom Fim
MOACYR SCLIAR NÃO FOI 
APENAS UM. FOI MUITOS.
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Por JuDith scliar*

M
oacyr Scliar tinha uma visão bas-
tante clara sobre a arte de contar e 
ouvir histórias. “Ela é fundamen-
tal para os seres humanos; parte 

de nosso genoma”, dizia o escritor, ao revelar 
seu fascínio por essa tradição milenar. 

Moacyr Scliar não foi apenas um. Foi muitos. 
Um homem de múltiplos talentos, que soube 
traduzir em palavras o rico universo de cultu-
ras e influências que tanto marcaram sua traje-
tória de vida. As referências vão da Bessarábia 
ao Bom Fim, da medicina à literatura, de Ka-
fka a Monteiro Lobato. Todas serviram de base 
para a construção de uma identidade singular 
em sua obra. Nela, combinam-se as raízes judai-
cas e gaúchas, fábulas, realismo fantástico e uma 
imaginação das mais férteis, exposta em mais de 
80 livros e milhares de crônicas e artigos.

Moacyr, porém, não tinha simpatia pelo ró-
tulo “profissão: escritor”. No fundo, gostava de 
pensar em si mesmo como um contador de his-
tórias. E que belas histórias! Tinha um talento 
especial para fisgar o leitor, com texto apurado 
e paixão incomum pela narrativa. Seus perso-
nagens compunham um mosaico de tipos fas-
cinantes: Guedali, o centauro, Joel em guerra no 
Bom Fim, Rafael Mendes e sua estranha nação, 
a mulher que escreveu a Bíblia, Max na trainei-
ra com o felino, Raquel e seus deuses, o Capitão 
Birobidjan e tantos outros. Essas características 
tornaram sua obra universal, sem jamais aban-
donar as origens judaicas e gaúchas. 



24 corrente corrente 25 

 Nascido em Porto Alegre, em 1937, no Bairro 
Bom Fim, reduto de imigrantes judeus, ele absor-
veu plenamente o seu lugar e as suas influências 
culturais. Influenciado por tradições ancestrais, 
como a narrativa oral e a parábola bíblica, ele se 
aprofundou na temática judaica. Para Moacyr, o 
judeu escreve porque busca entender sua comple-
xa condição existencial e sua relação controversa 
com o mundo. Ao falar de imigrantes, persegui-
dos e rejeitados, ele falava de toda a humanidade. 
O autor – ele próprio filho de imigrantes – enten-
deu que a tradição e o patrimônio cultural judaicos 
manifestam-se pelo contraditório, o que gera in-
variavelmente situações de humor. Daí a presença 
constante em sua obra do humor amargo, da au-
to-ironia, típicos da literatura judaica.

Desde muito cedo, Moacyr teve uma intensa vi-
vência comunitária: ouvia iídiche, comia pratos da 
culinária judaica e, sobretudo, teve uma mãe judia 
“daquelas de livro, superprotetora e alimentado-
ra”. Essas referências foram traduzidas em forma 
de contos, romances e crônicas, transformando-se 
em matéria prima para seu diálogo com o mundo.

Traduzido para mais de dez idiomas, adaptado 
para o teatro e para o cinema, estudado nas uni-
versidades e nas escolas fundamentais, vencedor 
de três prêmios Jabuti e de um prêmio Casa de 
las Americas, Moacyr Scliar, além de colocar sua 
cidade e seu bairro no mapa da literatura univer-
sal, construiu uma visão de mundo a ser compar-
tilhada em qualquer bairro, de qualquer cidade, de 
qualquer país. 

No trato pessoal, Moacyr era um homem afá-

vel, sagaz, bem-humorado. Apesar do reconheci-
mento internacional, dos inúmeros prêmios e via-
gens, uma de suas características marcantes era a 
simplicidade. Ele nunca deixou de ser o “Mico” do 
Bom Fim, o homem dadivoso que gostava de es-
cutar o próximo, dividir suas incertezas e inquietu-
des. E, sobretudo, um grande incentivador de no-
vos talentos na literatura.

 E o marido? Impossível falar dele sem me 
emocionar. Tive a sorte e a felicidade de conviver 
com o Moacyr durante 47 anos, sendo dois de na-
moro e 45 de casamento. A nossa relação era feita 
de parceria e cumplicidade, inclusive nas questões 
de trabalho. Acompanhei de perto a sua evolução 
como médico e escritor. Na qualidade de primei-
ra leitora de seus livros, testemunhei momentos 
de intensa criação e profusão de ideias. De “Car-
naval dos Animais” até “Eu vos Abraço, Milhões”, 
escrever era para ele sempre uma fonte de encan-
tamento, jamais uma obrigação. 

Moacyr também foi um pai carinhoso e dedica-
do. O Beto teve nele um grande exemplo de vida. 
Além da admiração e do respeito mútuo, Beto par-
ticipou intensamente da carreira literária do pai. 
Como fotógrafo, documentou momentos impor-
tantes na trajetória de Moacyr. Juntos, estamos fa-
zendo o melhor que podemos para honrar e digni-
ficar a sua memória. Essa é uma chama que nunca 
se apaga. 

Eu gostaria de citar uma definição do próprio 
Moacyr a respeito de seu ofício: “A história é fei-
ta de palavras. Palavras são fundamentais para 
quem escreve, como a madeira, a serra, o martelo, 
os pregos, para o marceneiro. Contar uma histó-
ria é estabelecer vínculos afetivos entre as pessoas. 
Para isto servem as palavras, para estabelecer laços 
entre pessoas – e para criar beleza. Pelo que a elas 
devemos ser eternamente gratos”.

Como gratos somos pela vida, sobretudo ao sa-
borear um texto escrito com as batidas do coração. 
Ler Moacyr Scliar é aprender, de forma inteligente 
e sensível, o que é viver.

 * Judith Scliar, esposa de Moacyr, é professora de 
inglês, especializada no ensino do inglês médico

PARA MOACYR, O JUDEU 
ESCREVE PARA ENTENDER 
SUA COMPLEXA 
CONDIÇÃO EXISTENCIAL 
E SUA RELAÇÃO 
CONTROVERSA COM O 
MUNDO
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sarita léa schaffel*

E
ssa é a proposta de trabalho da jornalista 
carioca Patrícia Kogut, nascida numa tra-
dicional família judaica, primogênita de 
três irmãs, que trocou o curso de Letras 

na PUC-Rio pelo de Comunicação. Patrícia é casa-
da com o jornalista Ali Kamel, diretor da Central 
Globo de jornalismo, tem duas filhas e considera-
-se uma autêntica idishe mame.

Em meio aos seus múltiplos afazeres, que inclui 
a edição de uma coluna diária no jornal O Globo, 
um site reconhecido como o mais acessado pelos 
leitores virtuais e um twiter com mais de 500.000 
seguidores, Patrícia abriu um espaço em sua agen-
da para falar com a Corrente.

O que te fascina na TV?
 A televisão alcança 100% da população brasi-

leira e isso já diz tudo da sua força no Brasil. Uma 
pesquisa do IBGE revela que em 98% dos lares há 
um aparelho. Ela é um difusor de cultura e tam-
bém reflete a nossa cultura. Fora isso, acho que tive 
sorte de ter começado a cobrir esse assunto num 
momento em que pude acompanhar uma grande 
transformação tecnológica. A TV aberta, a TV paga 
e a internet são os personagens dessa mudança 
tão grande. Há grandes programas sendo produ-
zidos, e à medida em que os recursos tecnológicos 
se multiplicam e os meios de produção ficam ao 
alcance de muitos, o desafio criativo é maior. Tudo 
isso faz o tema ser muito interessante. 

O que te levou a este nicho do jornalismo?
O acaso total. Trabalhava na revista Desfile, saí 

para tentar escrever roteiros e fazer free-lance. O 
Globo me chamou e a vaga era na Revista da TV. 
Fui ficando e fiquei. 

Como conciliar uma vida entre celebridades 
e uma forma muito discreta de vida?

Não é difícil. Sou discreta naturalmente.

Como o judaísmo faz parte da tua vida?
O judaísmo faz parte da minha formação cultu-

ral e religiosa. Vou à sinagoga nas festas, e gosta-
ria de frequentar mais o shabat, mas a vida é corri-
da. Tenho duas filhas, Alice, de 22 anos, e Sofia, de 
19. A Sofia fez bat-mitzva, por escolha dela, e foi 
uma alegria. Cada uma vai escolher o que quiser 
na vida, comigo também foi assim. 

Você se considera uma idishe mame?
Totalmente. Acho que nesse mundo de hoje, 

quando as mulheres trabalham tanto, aquela cul-
pa e o controle materno que já são naturais ficam 
agravados. Mesmo quando estava de plantão, de 
longe, queria saber se "levou o casaco" ou o que 
comeu. Minhas filhas, já adultas, hoje levam na 
brincadeira. Gosto que elas sejam adultas e inde-
pendentes, mas, no fundo, a gente sempre ouve o 
eco daquelas perguntas que faz aos filhos na in-
fância, tipo "levou o casaco?". Nós e eles.

Você é judia, casada com o Ali Kamel, que é 
muçulmano. Como vocês lidam com esta dinâ-
mica inter-religiosa? 

Na minha família nunca houve mesmo uma 
sombra de pressão para que nos casássemos as-
sim ou assado. Minhas irmãs e eu sempre nos sen-
timos apoiadas nas nossas escolhas. O foco sem-
pre foi na nossa felicidade. Ali e eu temos, cada 
um, sua tradição, mas isso nunca nos diferenciou, 
pelo contrário, nos uniu. Minhas filhas foram cria-
das dentro dos mesmos princípios de liberdade e 
generosidade. 

OS BASTIDORES DA TELEVISÃO 
AO ALCANCE DE UM CLIQUE

TV  
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 Você já sentiu algum tipo de preconceito no 
mundo jornalístico por conta de sua religião?

Nunca.

Qual é o futuro da televisão?
Não sabemos. Mas acho que a internet e a te-

levisão vão se misturar mais ainda do que hoje. O 
público será cada vez mais senhor do que quer ver, 
fará suas escolhas e montará sua grade.

O mundo da televisão entra de que forma 
na sua casa?

É o tema do meu trabalho, tenho que as-
sistir a determinadas coisas, gravo outras etc. 
Meu marido trabalha com televisão, o que faz 
com que por isso também assista a muita coi-
sa. Gostamos de assistir juntos a diversos seria-
dos americanos, como muita gente. Minhas fi-
lhas são adultas e não precisam que eu regule o 
que elas assistem. Quando elas eram pequenas 
eu fazia isso.

Qual é a rotina do teu trabalho?
Trabalho na sede do Jornal O Globo na Praça 

11, todos os dias. Em casa estou sempre ligada na 
internet. 

Assim é Patrícia Kogut, nome e sobrenome de 
uma coluna de um dos jornais mais importantes 
do país, apreciada e temida pelas notas zero e dez 
que distribui, refletindo sempre a opinião dos seus 
leitores, como costuma dizer. Mas antes de tudo, 
uma jornalista respeitada pelo público pela sua 
conduta ética na revelação dos bastidores da tele-
visão e de seus personagens.

*Sarita Léa Schaffel é socióloga, ex-presidente da WIZO Brasil e 
ex-presidente da FIERJ

ALI E EU TEMOS, CADA UM, SUA 
TRADIÇÃO, MAS ISSO NUNCA 
NOS DIFERENCIOU, PELO 
CONTRÁRIO, NOS UNIU
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A FESTA 
DAS LUZES,
MAS QUE 
LUZES?
COMO MACABEUS MODERNOS, OS JUDEUS DE HOJE 
PRECISAM RESGATAR SEUS VALORES, SEUS IDEAIS

sarita léa schaffel

Eu sou o Eterno que em integridade te escolheu; tua mão hei de 

fortalecer e sempre te protegerei; te transformarei em um convênio 

para todos os povos e uma luz para as nações... (Isaías, 42-6)

A 
festa do Chanuká, que não faz par-
te das narrativas do Talmud, cele-
bra uma vitória que parecia impos-
sível dos Macabeus, da família dos 

Hashmoneus, frente aos exércitos de mercenários 
sírios-helênicos, que culminou com a repurifica-
ção do Templo de Jerusalém, que havia sido cons-
purcado por práticas pagãs. 

Os serviços tradicionais do Templo foram res-
tabelecidos com a reconquista de Jerusalém. O 
que diferencia esse enfrentamento de outros da 
história judaica é que a luta não foi por território, 
mas, sobretudo, pelo direito de seguir a sua fé e 
a sua religião, recusando a assimilação dos costu-
mes proposta pelos gregos.

O aspecto fundamental da celebração de Cha-
nuká é o acendimento das luzes que formam a cha-
nukiá, que apresenta oito braços iguais e mais um 
auxiliar, denominado shamash, com o qual são ace-
sas as demais. Essa liturgia lembra o milagre de que 
um pequeno vaso de óleo puro de oliva foi acha-
do na retomada do templo e, ao ser usado para 
iluminar a menorá do grande sacerdote, ele durou 
oito dias, tempo suficiente para o preparo de uma 
nova quantidade de óleo para manter a menorá do 
Templo acesa. É costume acender uma vela a cada 
noite de Chanuká, do lado esquerdo para o direi-
to, utilizando sempre o shamash, como era costu-
me desde o tempo do acendimento das velas do 
tabernáculo. A Chanukiá é colocada na janela para 
que seja vista pelos passantes, anunciando e lem-
brando o milagre de Chanuká.

Atualmente, a nossa “Festa das Luzes” faz parte 
dos cenários e das vitrines das principais cidades 
do mundo. As chanukiot se tornaram tão populares 
que aparecem até nos desenhos animados e em 
comerciais de TV, ao lado das árvores de natal. 
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religião  

A reflexão que enseja esse festival de luzes, 
plasticamente belíssimo, é a lembrança e a co-
brança da profecia de Isaías em relação a Israel e 
ao povo judeu. Como harmonizar a visão profé-
tica com a atualidade do Estado de Israel e a vi-
vência judaica da diáspora? O que se coloca em 
debate é o futuro do judaísmo. Os valores judai-
cos estão sendo preservados em sua essência pe-
las nossas comunidades? As decisões do governo 
israelense são judaicas?

No passado, enfrentamos perseguições, exí-
lios, massacres, pogroms, mas sabíamos que vi-
víamos por um ideal, que era coletivo, não indivi-
dual. Os judeus de hoje, em Israel e na Diáspora, 
precisam resgatar os seus valores, os seus ideais. 
Antes de decidirmos o que queremos ser, não sa-
beremos como atingir os nossos objetivos.

Segundo o rabino Jonathan Sacks, nesse mo-
mento de turbulência os judeus devem ter uma 
postura não motivada pelo medo, não baseada 
na paranoia persecutória ou na posição de víti-
ma. Devem ser sujeitos de ações afirmativas, ba-
seadas nos valores de nossos ancestrais: justiça, 
equidade, compaixão, amor ao próximo, a san-

tidade da vida e a dignidade humana, indepen-
dente de etnia, sexo, religião, cor. Agora não é um 
tempo de se confinar num gueto de pensamento. 
É um tempo de renovar a mais antiga das insti-
tuições bíblicas: o pacto da solidariedade huma-
na, realizado por Noé, quando acabou o dilúvio.

Sem comprometer qualquer parcela de sua 
identidade e de sua fé, os judeus devem dialogar 
com cristãos, muçulmanos, budistas, hindus ou 
qualquer outro segmento humanista, na defesa 
da liberdade contra os inimigos da liberdade, na 
valorização da vida contra aqueles que cultuam o 
ódio e a morte.

Como chaverot WIZO, devemos compartilhar 
com o próximo a luminosidade das velas de Cha-
nuká, sabendo que o óleo necessário não se en-
contra, ainda, em todos os lares, como nos tem-
pos dos Macabeus. Como um shamash, transmitir 
a nossa energia, em forma de conhecimento e 
emoção, mobilizando todos os que nos cercam 
por um mundo mais justo, mais humano.

 Por que ser judeu é ser um agente de mudan-
ça. Todos os rituais, cada mandamento, cada ar-
tigo da história judaica é um protesto contra o 
escapismo, a resignação ou a aceitação cega do 
destino. A fé judaica é escrita no tempo futuro. O 
nome do futuro judaico é esperança.

A nossa unicidade é a nossa universalidade e é 
precisamente por compartilhar a nossa unicidade 
com outros povos que nós contribuímos para en-
riquecer a herança da humanidade.

 
 
 
 Referência:
 SACKS, Jonathan. Future Tense. Schocken Books, New York: 2009.

DEVEMOS DIALOGAR 
COM TODOS OS 
POVOS, NA DEFESA 
DA LIBERDADE E 
CONTRA AQUELES 
QUE CULTUAM O ÓDIO 
E A MORTE
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wizo em foco
WIZO Brasil

SHIMON PERES, 90 ANOS
A presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, participou da tocante Conferência Presidencial 2013, 
que consagrou o presidente do país, Shimon Peres, na celebração de seus 90 anos. Respeitado em 
todo o mundo como um mensageiro da paz, sempre empenhado na defesa e na veiculação de uma 
imagem positiva e pragmática do Estado de Israel, Shimon Peres foi cortejado por 5.000 pessoas, 
entre as quais, políticos importantes oriundos de 43 países. Marcaram presença, o ex-presidente 
americano Bill Clinton, o ex-premier britânico Tony Blair, o prefeito de Chicago, Rahm Emauel, além 
de celebridades, como a atriz Barbra Streisand.

WIZO HADERA
A WIZO Hadera Myriam, Roger 
Clement & Filhos desenvolve inúmeras 
atividades para a comunidade local.
Entre os projetos em andamento, 
destacam-se o “Poder Jovem” (Otzma 
Tzeira ) e a “Liderança Jovem” (Manigut 
Tzeira), voltados para amparar e 
capacitar jovens, alguns deles em 
situação de risco. Há atendimento 
jurídico nas áreas de família e 
trabalhista.
Antenado com o avanço do status das 
mulheres, o Centro possui uma loja de 
roupas usadas, dá aulas de tricot para 
pessoas idosas, além de yoga, pintura, 
arte, ginástica e bridge. A área cultural, 
focada primordialmente na preservação 
da tradição judaica, oferece debates 
sobre o judaísmo contemporâneo, além 
de encontros literários
 
 
ENCERRAMENTO DAS 
ATIVIDADES DO ANO DA 
WIZO HADERA
Com um misto de orgulho e satisfação 
pelas conquistas obtidas foi realizado 
um balanço das atividades da WIZO 
Hadera e o planejamento do trabalho a 
ser implementado no ano vindouro.

YOM HAATZMAUT NA EMBAIXADA
Em comemoração aos 65 anos de independência do Estado de Israel, o embaixador Rafael 
Eldad e a embaixatriz Batia Eldad promoveram uma grande festa na residência oficial 
em Brasília. Diplomatas de vários países, autoridades, membros da comunidade judaica, 
dentre outros convidados, participaram do evento, que contou com uma bela apresentação 
de dança folclórica israelense, seguida de jantar com comidas típicas de Israel. Presente 
também, a presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, que viajou especialmente a Brasília 
para esta ocasião, acompanhada de seu esposo Sylvio.

Rafael Eldad acompanhado de sua esposa Batia

Em momento de 

descontração, 

o embaixador 

Rafael Eldad 

dança ao lado 

dos convidados 
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Rio de Janeiro

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Sucesso total a celebração do Dia Internacional da Mulher da WIZO Rio de Janeiro, no Bar do Tom. Cerca de 300 pessoas entre chaverot, 
convidadas e amigas da Organização, divertiram-se ao som da banda Terra Molhada, que brindou a plateia com as músicas dos Beatles.
As vibrantes chaverot de todos os grupos foram prestigiadas pelo executivo da WIZO Brasil, através de suas presidente e presidente de 
honra, Helena Kelner e Ana Marlene Starec, as quais compartilharam da grande alegria da data. O executivo da WIZO Rio, os subcentros e 
as coordenadorias, sob o comando da presidente Lúcia Balassiano, foram incansáveis na preparação deste evento.
Uma publicação composta de textos alusivos à data e anúncios de profissionais amigos foi distribuída entre os presentes, deixando em 
todos a marca e a lembrança do grande dia.

Lúcia Balassiano com Suzanne Cusnir, Eva Baumwol, 

Helena Kelner e Ana Marlene Starec

Lúcia Balassiano com Eliane Eidelman, Suzanne Danon Cusnir e Miriam Wajsfeld junto a Helena Kelner, Sarita Schaffel e Ana Marlene Starec

À esquerda, a revista do evento. Acima, a 

ala jovem prestigiando a festa
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VISITA À ESCOLA 
A. LIESSIN-SCHOLEM
Repetindo a experiência tradicional na 
entidade, a WIZO Rio, representada 
por sua vice-presidente Suzanne 
Danon Cusnir e por Henriete Mansur, 
da Coordenadoria de Organização, 
esteve com os alunos que este ano 
celebram seus bnei mitzvot. Foram 
levadas informações sobre o trabalho 
de nossa instituição. Trata-se de 
um esforço para ensinar às novas 
gerações, os valores éticos e morais 
do judaísmo, que pressupõem o olhar 
ao próximo e a tsedaká. As "morot" 
Anita Goldberg e Ilana London 
agradeceram o apoio recebido da 
WIZO através do Projeto Educação. 
Ele possibilita a realização de Bar e 
Bat Mitzvot de alunos que necessitam 
de ajuda financeira e colabora para a 
aquisição do material escolar.

PURIM
Sucesso total foi alcançado em mais um Grande Baile 
Infantil WIZO Rio, pré Purim, realizado no Domingo de 
Carnaval em Teresópolis, no Hotel Higino. Cerca de 250 
pessoas de todas as idades prestigiaram o evento, em 
clima de alegria e muita animação.
Brincadeiras e recreação a cargo do “Grupo Fazendo 
a Festa” propiciaram uma oportunidade ímpar de 
congraçamento em torno desta que é uma das datas mais 
belas do calendário judaico.

wizo em foco  

Rio de Janeiro

As professoras Anita Goldberg e Ilana London ladeiam Suzanne Cusnir e Henriete Mansur

Alegria no encontro com a WIZO

SUCESSO TOTAL DO 1º SALÃO DO HUMOR JUDAICO
De parabéns os organizadores do 1º Salão do Humor Judaico, dentre os quais destacamos a 
ex-presidente da WIZO Brasil e componente da WIZO Rio, a querida Sarita Schaffel. O salão, que 
contou com a presença do cartunista Ziraldo (na foto, ao lado de Lúcia Balassiano), foi um verdadeiro 
sucesso. Participando junto ao “O Nosso Jornal Rio” e a Na’Amat Pioneiras, a WIZO Rio de Janeiro 
apoiou esta iniciativa. Chaverot de todos os grupos, familiares e amigos, prestigiaram o evento, que 
passará a constar da programação anual da comunidade judaica fluminense. 
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DOMINGO FESTIVO DO GRUPO SHAMASH
Superando todos os obstáculos causados pelo conturbado 
momento da vida po lítica nacional, as jovens ativistas 
do Grupo Shamash promoveram a pré-estreia da película 
infanto-juvenil, The Monster. Mais de 300 pessoas, entre 
ativistas, crianças, pais e avós prestigiaram o alegre 
evento no Cinemark Botafogo. Radiantes estavam as 
chaverot do grupo, pelo sucesso do empreendimento.

SUBCENTRO AHUVA 
KESTELMAN EM AÇÃO
Em tarde de confraternização, as 
ativistas Wizo Rio, do Subcentro 
Ahuva Kestelman festejaram a 
chegada de mais um novo ano 
judaico.
As palavras proferidas pela 
Professora Silvina Boljover sobre 
a data e a homenagem especial 
prestada à chavera Sarah Sabah , 
do Grupo Yamit, foram as grandes 
marcas desta celebração.Silvina Boljover proferindo palestraLúcia balassiano e a chaverá Sarah Sabah

As vibrantes 

chaverot do 

Grupo Shamash

CELEBRANDO SUCOT
Sucot foi festejado com alegria na tarde organizada pelo 
subcentro Henny Landau na sinagoga da ARI. A ocasião foi 
enriquecida pela presença dos rabinos Sergio Margulies e 
Dario Bialer, que fizeram as bênçãos tradicionais com as 
arbat haminim e falaram sobre o Chag.

40 ANOS
Ao completar 40 anos de fundação, o Grupo Shalom da WIZO RJ, fez, por 
ocasião de Rosh Hashaná, uma calorosa visita ao Lar da União, levando 
carinho aos idosos que residem nesta excelente instituição de nossa 
comunidade. Canções em português e hebraico foram executadas pelos 
jovens Alexia Rogenfisz e Ricardo Goft, alegrando a todos. Parabéns ao 
grupo pela iniciativa! 
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Rio de Janeiro

SEMINÁRIO PARA 
JOVENS ATIVISTAS
Objetivando capacitar ativistas dos grupos Aviv, o subcentro 
Henny Landau, sob a presidência de Eliane Eidelman, 
promoveu um dinâmico Yom Yun. Organizado e dirigido 
por Sheila Saubermann, vice-presidente da WIZO Brasil o 
Seminário Aviv agregou 50 motivadas jovens. Os workshops, 
as palestras e as dinâmicas de grupos constituíram-se em 
inestimáveis ferramentas para a transmissão do conteúdo e 
num valioso reforço para a identidade judaica do grupo. Na 
abertura do encontro, a presidente da WIZO Brasil, Helena 
Kelner, agradeceu à presidente Lúcia Balassiano e à WIZO 
Rio, pela realização do Seminário, parabenizando as chaverot 
pelo comprometimento com a WIZO. A convidada de honra, 
a filósofa Viviane Mosé, que falou sobre os novos tempos 
e a mulher, mobilizou todas as presentes. Motivadores 
foram os depoimentos das chaverot Érica Saubermann 
Alem, da WIZO Brasília e de Sarita Banchik, da WIZO 
carioca, presentes ao último Seminário WIZO Internacional 
em Israel. As participações das ex-presidentes da WIZO 
Brasil, Ana Marlene Starec e Sarita Schaffel, foram também 
fundamentais para o sucesso do encontro.
Estão todas de parabéns!

Alegria e 
descontração das 
participantes do 
Yon Yun

A palestrante 
convidada, Viviane 
Mosé

Jovens 
participantes com 
as dirigentes da 
WIZO Brasil e 
da WIZO Rio de 
Janeiro
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GRUPO GAL OR, 
NOVA FORÇA NO 
RIO DE JANEIRO
Alegria, otimismo e 
prazer em participar 
têm sido uma 
constante deste 
novo grupo Aviv. Suas 
chaverot visitaram o 
Lar da União, valorosa 
entidade para idosos 
de nossa comunidade, 
levando uma mensagem 
de amor e de 
solidariedade da WIZO 
Rio de Janeiro. Além 
de vivenciar algumas 
atividades do Lar, elas 
doaram, juntamente 
com o Grupo Simchá, 
fraldas geriátricas.

Carinho e 
respeito aos 
mais velhos

DIA DAS MÃES
Foi na Câmara Municipal, por 
iniciativa da Vereadora Teresa 
Bergher, a homenagem feita 
a algumas mulheres notáveis, 
por ocasião do Dia das Mães. 
Receberam o diploma pela WIZO 
Rio de Janeiro, as chaverot Eva 
Solewicz e Miriam Nahm, do Grupo 
Atzmaut, Sima Cerginer e Ada 
Waisman, do Grupo Yardenia Bella 
Gudel, Luciana Burlá Cukierman, 
Rosanea Schechter e Suzanne 
Danon Cusnir, do Grupo Simchá, 
Freyda Levacov, do Grupo Galil 
e Grupo de Divulgação e Cultura 
para a Comunidade Maior, Heidy 
Halperin, do Grupo Orat Rosa Halfin 
e Geny Grinberg do Grupo Shalom. 
A elas, os nossos parabéns!Vereadora Teresa Bergher, Suzanne Danon Cusnir, Rosanea Schechter e Luciana Cukierman
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IOM HAATZMAUT NA WIZO
Numa tarde vibrante, a WIZO Rio celebrou os 65 anos do Estado de Israel com a participação de convidados ilustres. Presentes, entre 
demais autoridades, o embaixador e a embaixatriz do Estado de Israel no Brasil, Rafael e Batia Eldad, o cônsul honorário de Israel no Rio de 
Janeiro, Osias Wurman, o deputado Gerson Bergher e sua esposa, vereadora Teresa Bergher, a presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner 
o presidente da FIERJ, Jayme Salim Salomão. Os hinos nacionais de Israel e do Brasil foram tocados e entoados por todos os presentes. 
Fizeram uso da palavra, enaltecendo a importância desta data, o Embaixador Rafael Eldad, a presidente da WIZO Rio, Lúcia Balassiano 
e a presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner. Filmes institucionais divulgando realizações da WIZO Rio foram exibidos. A excepcional 
apresentação do chazan David Alhadeff emocionou os presentes que agitaram bandeiras de Israel durante seu recital. A embaixatriz Batia 
Eldad recebeu das mãos da presidente Lúcia Balassiano um colar WIZO.

wizo em foco  

Rio de Janeiro

Ana Marlene Starec, Lúcia Balassiano, Batia Eldad, Rafael Eldad e Sarita Schaffel. Ao lado, a apresentação do chazan David Alhadeff

Helena Kelner, Lúcia Balassiano, Embaixador Rafael Eldad, Embaixatriz Batia Eldad, Ruth Cohen e Osias Wurman
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IOM HAATZMAUT NO SUBCENTRO HENNY LANDAU
Com muita determinação, todos os grupos integrantes do subcentro Henny Landau participaram da Gincana 65, que demandava a escolha 
dos 65 itens mais apreciados na nação israelense. Durante toda a semana, Israel foi o artista principal nos encontros dos grupos e o 
resultado não poderia ser mais bonito. Pelo esforço, foram distribuídos certificados durante um dos encontros, quando foi cantado o hino de 
Israel, Hatikva, além do parabéns para você.  

Eliane Eidelman, presidente do subcentro e Miriam Wajsfeld, ex-presidente do subcentro. Um mais do que merecido brinde ao Estado de Israel

IOM HAATZMAUT 
NA CÂMARA
Iom Haatzmaut 
foi comemorado 
na Câmara dos 
Vereadores, por 
iniciativa da Vereadora 
Teresa Bergher, com 
a presença de um 
grande número de 
chaverot cariocas. 
Entre os palestrantes, 
a presidente da WIZO 
Rio de Janeiro, Lúcia 
Balassiano. O evento 
contou com a presença 
da presidente da WIZO 
Brasil, Helena Kelner e 
de várias participantes 
dos executivos 
da WIZO Rio de 
Janeiro e Brasil.

O presidente da 

FIERJ, Jaime Salim 

Salomão, Helena 

Kelner, a professora 

homenageada, Tania 

Fuks, do Colégio 

TTH-Barilan, Lúcia 

Balassiano e David 

Shipper, vice-

presidente da FIERJ
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São Paulo

GRUPO SILVIA HODARA
O Grupo Silva Hodara reuniu suas chaverot numa excursão de cunho cultural a Curitiba. Elas conheceram o 
Museu Oscar Niemeyer, o Jardim Botânico, o Jardim das Sensações, a sinagoga e a escola israelita local. O 
ápice da visita foi a ida ao Museu do Holocausto onde o grupo foi recebido e guiado por Denise Weinzhof, 
participante da elaboração do museu. As ativistas paulistas estiveram com a Presidente da WIZO Paraná, 
Elisabeth Kulisch e demais chaverot paranaenses, com as quais almoçaram.
 

EXCURSÃO WIZO A ISRAEL 
Dias antes de embarcar para a tradicional 
excursão WIZO, o grupo de passageiros 
esteve na sede para conhecer detalhes do 
roteiro do passeio, que contou com uma 
programação diferenciada e qualidade 5 
estrelas.
A WIZO São Paulo sente-se gratificada com 
o alto nível de satisfação dos viajantes e pela 
integração que a excursão proporciona. Prova 
disto foi o almoço organizado por Yaffa Zipora 
Assayag em sua residência, para receber seus 
novos amigos da excursão WIZO.

DEPARTAMENTO 
AVIV
Dirigido por Nava Shalev 
Politi, o Departamento. 
Aviv reuniu 35 jovens, 
filhas e noras de chaverot, 
que, a exemplo de suas 
mães, demonstram 
interesse na causa e nos 
objetivos da WIZO. O 
encontro aconteceu no 
renomado restaurante 
Bibi, foi organizado por 
Juliana Tananbaum, para 
auxiliar na formação de 
novos grupos.
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YOM HAATZMAUT 
Os 65 anos do Estado de Israel foram celebrados no evento União em Yom Haatzmaut, que resultou de uma parceria da A Hebraica, Agência 
Judaica, B´nai B ŕith, Emunah, Fundo Comunitário, Keren Kayemet LeIsrael, Lar das Crianças da CIP, Na ámat Pioneiras, Organização Sionista 
Mundial, UNIBES e WIZO São Paulo, com apoio da Federação Israelita do Estado de São Paulo e  do Consulado de Israel em São Paulo. Esta 
programação festiva e solene lotou o Teatro Arthur Rubinstein, de A Hebraica.

Ao centro, Nava Shalev Politi, vice presidente da WIZO SP entre os representantes das entidades parceiras do União em Yom Haatzmaut

NOTAS DA WIZO SÃO PAULO
l Varda Novema, vice-presidente da 
instituição e chaverá do Grupo Chai 
Carmel, aproveitou uma reunião de 
grupos para comemorar seu aniversário, 
calorosamente festejado pelas chaverot.
l Rebeca Rosenberg é a nova presidente 
do Grupo Chana Szenes, eleita durante 
reunião do grupo na sede.
l O novo Grupo Lehaim, que 
recentemente comemorou um ano 
de atividades, elegeu sua primeira 
presidente, Guenha Leonard.
l Clara Black e Neide Waitman, chaverot 
do Grupo Tiferet, foram agraciadas 
com o Prêmio Excelência Mulher 2013, 
oferecido pela CIESP/Aca Laurencia, para 
o grande orgulho da família WIZO. Comemoração do aniversário de Varda Novema, à esquerda, com as chaverot
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HASKARÁ DE CLARA KIER Z´L
Numa tocante cerimônia na sede da WIZO, na presença de voluntárias e familiares, prestou-se uma bela homenagem à chaverá Clara 
Kier Z´l. Sulamita Tabacof e Helena Lerner relembraram, com emoção, a abnegada participação da chaverá ao longo dos 56 anos no 
Grupo Ramat Gan. A dedicação de Clara, de saudosa memória, foi exaltada por todos os presentes que acompanharam a inclusão 
do seu nome no quadro de Beneméritos da WIZO paulista, perpetuando a sua história, como exemplo de comportamento humano e 
comunitário para as gerações vindouras.

Sulamita Tabacof fez discurso para familiares e amigos que se reuniram na WIZO São Paulo para homenagear a memoria da querida chaverá

IZA MANSUR VISITA PORTO ALEGRE
A convite da presidente da WIZO RS, Sophie Isdra, 
a presidente da WIZO São Paulo, Iza Mansur, 
participou de um bate papo com cerca de 80 
chaverot. O foco da conversa foi o trabalho das 
mulheres WIZO e, em especial, a necessidade da 
continuidade e sensibilização das novas gerações 
para a causa sionista. "Esta foi para mim uma noite 
de novas trocas e experiências. Agradeço muito 
por esta oportunidade de crescimento, aprendizado 
e atualização pois acredito que esta forma de 
intercambio é fundamental para o enriquecimento 
do nosso trabalho e de nossa visão como ativistas", 
afirmou Iza.



42 corrente corrente 43 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Lea Della Casa Mingione, superintendente do GRAACC - Grupo de 
Apoio ao Adolescente e à Criança com Cancer e Rosa Garfinkel, 
ativista da WIZO São Paulo, foram as homenageadas pelo Grupo 
Chana Szenes na animada tarde que reuniu mais de 300 mulheres no 
Buffet Menora. A ocasião contou com presenças ilustres como Batia 
Eldad, Embaixatriz de Israel, Mara Gabrilli, Deputada Federal, e 
Helena Kelner, Presidente da WIZO Brasil, entre outras autoridades.
Após a comemoração do Dia Internacional da Mulher, o Grupo 
Chana Szenes presenteou o GRAACC com a doação de brinquedos, 
 

 
destinados à Brinquedoteca Terapêutica Senninha para renovação 
de seu acervo. A doação foi composta dos mais variados brinquedos, 
desde os mais simples até os mais sofisticados.
...“Fazemos parte do projeto de Humanização do tratamento aqui 
no GRAACC. Recebemos famílias com alto comprometimento 
social . Fica bem mais fácil para as mães trazerem seus filhos para 
esse tratamento longo e sofrido tendo uma Brinquedoteca com 
brinquedos que dificilmente eles teriam acesso”, disse Patricia 
Mendes de Oliveira Pecoraro Coordenadora do GRAACC.

Painel destaca homenageadas Batia Eldad, Embaixatriz de Israel, ladeada por dirigentes da WIZO Brasil e WIZO São Paulo

Lea Della Casa (C) recebe salva de prata de Rebeca Rosenberg e Ida Zemel Sara Resnik faz entrega de uma Salva de Prata para Rosa Garfinkel
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BAZAR WIZO
A chegada do Bazar em junho é 
sempre um grande acontecimento 
na WIZO São Paulo. Desde o 
inicio do ano, chaverot de todos os 
grupos iniciam os contatos e as 
arrecadações para o tradicional 
evento que se estende por dois 
dias no Clube Piratininga e que já 
conquistou a fama de ser o mais 
popular de São Paulo. O clima do 
bazar é frenético, com centenas 
de voluntarias anunciando uma 
infinidade de artigos para outras 
centenas de pessoas em busca de 
boas ofertas. Certamente, lá é o 
local ideal para fazer uma excelente 
compra e ao mesmo tempo colaborar 
com diversas obras assistenciais. 
Na hora da fome, uma pracinha de 
alimentação ofereceu deliciosos 
quitutes, oportunidade para 
experimentar um pouco da culinária 
judaica e encerrar mais um dia de 
extenuante trabalho.

Bazar 2013: filhos, netos e maridos se juntaram às chaverot para ajudar no evento

A união dos grupos foi a tônica do evento e a pracinha de alimentação foi show!

TARDES CULTURAIS 
As tardes culturais na WIZO ofereceram palestras com:
l Profa. Alzira Mizrahi Goldenberg com o tema " A 
participação de avós e pais na educação judaica"
l Dr. Nelson Nisenbaum com o tema "Como preservar 
a saúde".
l Dra. Suely Roizenblat com o tema "saúde"
l Dra. Doris Fridman terapueta, sobre "A vida como 
caminho para o aperfeiçoamento"
l Moré Gilberto Ventura com o tema "tradições e 
costumes de Pessach"
l Silvio Smelstein falou sobre "antissemitismo atual 
na Europa"
l Sammy Cytman falou sobre Yom Hashoá e o Prof. 
Nelson Rozenchan sobre Meguilá Ruth.Palestrantes são recebidos com carinho pelas chaverot
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Debora Dainesi Marcondes e Eliana Alves Nunes Dias, aluna e 
professora vencedoras do Concurso WIZO 2012, estiveram na 
WIZO São Paulo, para o tradicional café da manhã que antecedeu 
o embarque das premiadas para Brasília. Além de membros do 
Executivo, as diretoras do Departamento de Concurso, Tania Tarandach 
e Rosa Goldenberg Mota, receberam a prestigiosa visita do colunista 
e jornalista Ovadia Saadia. Em Brasilia, Debora e Eliana foram 
recepcionadas por Rachel Abitbol Raschkovsky, Presidente da WIZO 
Brasília e as voluntarias Rachel Ungierowicz e Vivienne Landwehr. Com 
elas, aluna e professora visitaram a Embaixada de Israel, onde foram 
recebidas pelo Embaixador Rafael Eldad, sua esposa, a Embaixatriz 
Batia e Denise Novello Martins, Relações Públicas da Embaixada.
Para Debora e Eliana, as duas oriundas de uma pequena cidade do 
interior de São Paulo, Santo Antonio do Jardim, viajar de avião pela 
primeira vez e conhecer a Capital Federal foi a realização de um sonho. 
Debora, estudante de uma escola rural, contou que acorda todos os 
dias às quatro da manhã para, após uma caminhada de um quilômetro 

em estrada de terra, com farolete na mão, chegar às 5h30 no ponto 
de onibus. Se perder o ônibus da volta, às 12h30, somente haverá 
outro às seis da tarde. Além de ajudar seus pais no cafezal, Debora, 
que adora desenhar e é incentivada por sua professora, dedicou-se 
exaustivamente a pesquisar sobre o Estado de Israel. Aprendeu sobre 
tecnologia, ciência, historia e cultura do povo judeu. E também sobre 
a religião que pôde vivenciar um pouquinho quando foi convidada para 
o Shabat que terminou com um delicioso "schulent" na casa de uma 
chaverá WIZO. O incentivo à criatividade dos jovens por meio da arte, 
bem como a participação de educadores no programa de intercâmbio 
cultural Brasil-Israel da WIZO, mostra com clareza o potencial de 
transformação da juventude, não como mero expectador, mas como 
agente e idealizador.
O Concurso WIZO de Pintura e Desenho Brasil - Israel, já faz parte 
do calendário escolar da rede pública e conta com o apoio da 
Secretaria de Estado da Educação e do Banco Bradesco, que, com seu 
prestigioso patrocínio, endossa esta relevante ação educadora.

VENCEDORAS DO CONCURSO WIZO VIAJAM A BRASÍLIA

Vencedoras do Concurso WIZO: antes do embarque para Brasília, uma visita ao Centro WIZO São Paulo

 

Embaixada de Israel: chaverot de Brasília acompanham aluna e professora, vencedoras do Concurso WIZO, na visita a Rafael e Bathia Eldad
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Dois países, duas realidades. Da enorme diferença geográfica às 
diferenciações tradicionais e culturais, Brasil e Israel têm algo que os 
une: o esporte. Com a temática "Brasil Israel: O esporte Aproximando 
Povos", os jovens desenvolveram suas obras para a 25ª edição do 
Concurso WIZO de Pintura e Desenho. Centenas de escolas da rede 
pública da Capital e do Interior participaram do certame, cuja premiação 
aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
O Secretario de Estado da Educação, prof. Herman Voorwald, fez a 
entrega do primeiro premio à aluna Angélica Yukari Sasajima e à sua 
professora Daniela Cavallaro, da Escola Estadual Prof. José Nantala 
Baduo, da cidade de Bragança Paulista. Elas viajarão a Brasília e serão 
recebidas pelo embaixador do Estado de Israel. Filmadoras, tablet, 

kits de pintura e livros foram oferecidos aos demais classificados. A 
solenidade contou com diversas autoridades, entre elas, o cônsul Geral 
de Israel, Yoel Barnea e o Presidente do CONSCRE, Sergio Serber, 
anfitrião do evento. O Júri Oficial formado por Jacob Klintowitz, critico 
de arte, Daisy Nasser, artista plástica, Katia Bueno, da Equipe de Arte 
da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, Rosa Motta e Tania 
Tarandach, curadora e diretora do Concurso, Sulamita Tabacof  e Iza 
Mansur, presidentes de Honra e da WIZO paulista, escolheu o 1º, 2º e 
3º lugares e as Menções Honrosas. O prêmio Júri Aberto foi eleito por 
voluntárias e dirigentes de entidades. A solenidade, que comemorou as 
Bodas de Prata do Concurso, foi concluída com a distribuição de brindes, 
lanches, sorteio de uma bicicleta além do tradicional Parabéns a você!

CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO BRASIL-ISRAEL 2013

Valmir Macedo, do Bradesco, Iza Mansur; Yoel Barnea, Vereador Gilberto Natalini, Sulamita Tabacof, Herman Voorwald e Sergio Serber

Secretário da Educação, Herman Voorwald, entrega 
o 1º Premio à aluna Angelica Yukari Sasajima

Gilberto Natalini, Valmir Macedo, Sergio Serber, Sulamita Tabacof, Herman 
Voorwald, Iza Mansur, Tania Tarandach, Rosa Motta, Roseli Ventrella e Kátia Bueno
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COZINHANDO
O Grupo Iachad realizou a segunda edição do “Cozinhando com o Chef Luiz Pequeno”, tendo este ano as massas como temática. Este evento 
nos proporcionou aprendizado e confraternização.

YOM 
YERUSHALAIM
O Grupo Golda Meir 
festejou alegremente 
Yom Yerushalaim, com 
vídeos, palestra e música, 
na residência da chaverá 
Loiferman. O encontro 
contou com a presença de 
Bequita Valandro, Bellinha 
Dubin, Clarita Hekman, 
Eva Becker, Gladis 
Krimberg, Jenny Axelrud, 
Suzete Krimberg (na foto), 
além de Bety Goldfeld e 
Rosinha Sirotsky e Irene 
Branchtein.
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GRUPO GUESHER
EM MOVIMENTO
l O Grupo Guesher recebeu 
mulheres e crianças para uma 
happy hour à beira do Guaíba. 
Enquanto as crianças brincavam 
e praticavam esportes, as 
responsáveis conversaram, 
apreciaram drinks e cafés especiais 
e aprenderam truques de auto-
maquiagem.
l Em outra ocasião, o grupo 
repetiu o sucesso do WIZO Cooks, 
promovendo um jantar com cardápio 
francês, num ambiente intimista, 
decorado pelas próprias chaverot.

wizo em foco  

Rio Grande do Sul

GRUPO DE LEITURA
O segundo encontro do Grupo de Leitura organizado pelo departamento de Cultura da WIZO RS, 
contou com a participação da Dra. Magaly Wainstein, que promoveu um debate sobre o livro 
“Por favor, cuide da mamãe”. De forma inteligente e afetiva, foram discutidos vários aspectos do 
livro, resultando numa troca de ideias enriquecedoras para todos.

JANTAR DAS AMIGAS
Com mais uma edição do Jantar de 
Amigas, o Grupo Ianiv promoveu 
um encontro com o Homem-Pizza. 
Patrocinadas pela Imobiliária 
Morano, que cedeu seu salão 
aconchegante para o evento, as 
presentes foram brindadas por 
uma palhinha musical de um cantor 
e um tecladista entoando lindas 
canções italianas.

TECNOLOGIA
“Vida real@vida virtual.com...
curtiu?” foi o título do evento do 
grupo Tikvá, que abordou o tema 
da tecnologia, redes sociais e o 
impacto na vida moderna. Mais 
de 90 convidadas assistiram ao 
debate descontraído, que contou 
com a participação de Arthur 
Bender (publicitário, especialista 
em estratégia de marcas), Diana 
Corso (psicanalista) e Miltinho 
Talaveira (publicitário, profissional 
multimídia e agitador cultural). 

SABEDORIA
O Grupo Liora promoveu no Hotel Plaza São Rafael o evento Afinal o que é Sabedoria? O cirurgião 
toráxico José Camargo e o publicitário Alfedro Fedrizzi, dois expoentes das comunidades gaúcha e 
nacional, falaram sobre suas experiências de vida e as opções que tomam para viver com sabedoria. 
O público atento exultou com a excelência do evento.
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PESSACH
Foi um sucesso o 42º evento do Grupo Bror Chail, “Cestas de Pessach”, que teve, este ano, a colaboração do Grupo Guesher. Foram 
doados 850 kg. em mantimentos e artigos de limpeza para a Sopa do Pobre da Sociedade Espírita Ramiro D’Ávila e 36 ranchos para a 
Associação Israelita Damas de Caridade.

Nossas chaverot entregam as doações às instituições

ATUALIDADE DE ISRAEL
O Departamento de Cultura da WIZO RS trouxe a Porto Alegre Ricardo 
Berkiensztat, da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Com plateia 
repleta, atenta e inquisitiva, Ricardo esclareceu muitas dúvidas, sobre a 
realidade israelense e sua posição geopolítica.

ANIVERSARIANTES
O grupo Almah reuniu-se na residência de Anita 
Brumer para comemorar os aniversários do primeiro 
semestre de 2013. 

O palestrante encantou o público
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N I N I O
J Ó I A S  E  R E L Ó G I O S

Rua Regente Fei jó 100 -  Tel . : 2224 4600
aninio@openl ink.com.br
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CAPACITAÇÃO
O Departamento de Organização da WIZO RS organizou uma atividade com os grupos, com a finalidade de conhecer suas necessidades, 
bem como esclarecer as possíveis dúvidas em relação à nossa organização

CONFRATERNIZANDO 
EM FAMÍLIA
O Grupo Maguen David, da WIZO 
RS, tem realizado, bimensalmente, 
jantares internos, com seus 
maridos, familiares e amigos, 
com a intenção de confraternizar 
e aprender com os palestrantes 
convidados.

BENEMERÊNCIA
A WIZO RS doou 35 
mantas de tricô, feitas 
por Iara Spiguel, que 
serão distribuídas às 
pessoas carentes.
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NOITE ESPECIAL PARA HOMENAGEAR FANI JAWETZ
Com a presença de mais de 200 convidados, o Centro WIZO Rio Grande do Sul organizou um jantar comemorativo aos 40 anos da Feira da 
Fraternidade, tendo como homenageada de honra, a querida chaverá Fani Jawetz. Durante 40 anos, Fani esteve à frente da organização da 
Feira, participando de seu planejamento, montagem e fechamento. Atualmente, dedica-se à edição da Revista da Feira.
O evento contou com a presença de Helena Kelner, presidente nacional da entidade, que presenteou Fani com o Diploma da WIZO Brasil, 
por seu incondicional desprendimento e incansável dedicação durante todos estes anos. Fani recebeu o carinho de seus familiares e dos 
incontáveis amigos presentes á homenagem. A noite contou também com o lançamento da Revista da Feira e a premiação do Concurso de 
Fotografias, realizado para a escolha da capa da edição dos 40 anos da revista, vencido por Carmen Citrin.

No alto, Fani rodeada de chaverot de seu grupo Menorah 

Acima, à esquerda, Fani cercada por Helena Kelner, membros da 

WIZO Brasil no RS e chaverot gaúchas.

Ao lado, recebendo de Helena Kelner o Diploma da WIZO Brasil 

Fani Jawetz com seu marido e as lindas netas
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FEIRA DA FRATERNIDADE 2013
A abertura oficial da Feira da Fraternidade foi realizada por Sophie Isdra, presidente da WIZO Rio Grande do Sul e pelo Dr. Mario Cardone, 
presidente da FIRS. Em homenagem a Semana da Revolução Farroupilha, o verde, o amarelo e o vermelho, cores da bandeira do Rio Grande 
do Sul, tomaram conta dos salões do Hotel São Rafael na decoração e nos trajes das chaverot. As organizadoras não mediram esforços para 
preparar uma feira ainda mais bonita, por tratar-se de um ano especial. São 40 anos de feira! A mobilização dos grupos foi geral. A intensa 
programação constou de inúmeras atividades, estandes com artigos variados, apresentação de dança, teatro, desfiles, shows e um almoço 
festivo. Foi um espetáculo de cores, alegria e muita diversão. No encerramento, formou-se uma grande arkadá que reuniu as várias gerações 
presentes. Este foi um evento inesquecível!

Malvina Dorfman, Iara Spiguel, Jacira Raskin e Sophie Isdra cantam 
parabéns para a Feira junto com o público presente

Sophie Isdra e o Presidente da FIRS, Dr. Mário Cardone, 
cortam a fita inaugural da Feira

A comissão organizadora da feira
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Em 30 de agosto de 2013, faleceu 
Ida Weisfeld, aos 98 anos de idade, 
ícone da comunidade gaúcha e, 
particularmente, da WIZO RS. Nascida 
em 1914, em Köln, Alemanha, filha 
de pais judeus russos, muito pequena 
mudou-se para Hamburgo, já que com 
a Primeira Guerra Mundial veio o veto 
para a manutenção de judeus em sua 
cidade natal.
Criou-se em ambiente de canto e 
música, sendo filha de cantora e 
sobrinha de violoncelista. Seus planos 
de ser cantora, em andamento, 
foram interrompidos quando Hitler 
assumiu o governo alemão, em 1933. Sua família migrou para Paris, 
onde o antissemitismo e as perseguições políticas também adquiriram 
grandes proporções. Por intermédio de amigos e parentes, chegou ao 
Brasil em 1935. Em Porto Alegre, sua vida profissional iniciou na Rádio 
Farroupilha, por intermédio do diretor Arnaldo Balvé. Casou-se com o 
advogado Miguel Weisfeld, em 1938, continuando seus recitais, óperas 
e fazendo parte da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre em 1950. Em 
1967, por sugestão e estímulo de Bassja Starosta, passou a fazer parte 

do Grupo Henrietta Szold, atividade 
que ocupou um grande espaço em 
sua vida. No período de 1969 a 1973, 
apoiada e assistida por Berta Isdra e 
Sara Kassow, sucessora de Joana Weil, 
Ida tornou-se presidente da WIZO RS. 
Neste período, revitalizou a WIZO, com 
a formação de inúmeros grupos AVIV, 
dando prosseguimento ao trabalho de 
Sara Kassow. Seu sionismo visceral e 
sua preocupação com a continuidade 
do judaísmo, a levou a uma dedicação 
extrema para manter, motivar e servir de 
exemplo para as gerações seguintes.

Durante muitos anos, participou do Grupo 
Shalom-Hanna Szenes, fundado por ela e onde atuou ativamente até 
seu falecimento. A última reunião do grupo foi feita no hospital onde Ida 
Weisfeld se encontrava internada.
Ida vivia o trabalho voluntário e ajudava os mais necessitados de várias 
formas. Seu reconhecido trabalho profissional gerou admiração e respeito 
na comunidade ampla, transcendendo a comunidade judaica.
Pela grandeza de seu trabalho, a chaverá Ida merece fazer parte da 
Galeria de Mulheres Virtuosas WIZO.

IDA WEISFELD Z'L
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AULAS DE 
FOTOGRAFIA
A WIZO RS 
promoveu o seu 
primeiro concurso 
de fotografia com 
temática judaica. 
O professor 
Robinson 
Aronis ficou 
encarregado das 
aulas práticas 
básicas. Muitas 
foram as fotos 
enviadas à WIZO 
RS dificultando a 
seleção do júri. 
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Minas Gerais

 
 
93-
91- 
90 - A aniversariante Ida Scheinkman confaternizando
94- .
 

  

ALEGRIA EM BELO HORIZONTE
A WIZO Minas Gerais teve a honra de receber a visita da Embaixatriz de Israel no Brasil, Batia Eldad, que compareceu ao chá organizado 
na ocasião do aniversário de nossa chaverá Ida Scheinkman. Fomos brindadas com um discurso proferido pela Embaixatriz, abordando 
temáticas fundamentais para a preservação do judaísmo e da identidade judaica na diáspora, entre as quais, a importância da educação 
judaica no lar e na escola. Eventos como este são estimulantes para a nossa comunidade.

Como faz tradicionalmente, a WIZO Minas Gerais participou da 
Festa de Israel, que comemorou os 65 anos do Estado judaico. Entre 
o grande número de visitantes, o evento contou com a presença 
do governador do Estado, Antonio Anastasia, e de vários políticos 

mineiros. A festa foi abrilhantada pelas apresentações artísticas de 
músicas e danças israelenses. Com três barracas montadas, a WIZO 
mineira promoveu, com sucesso, a venda de comidas típicas e de 
inúmeros artigos judaicos.

FESTA DA RUA

Maria Auxiliadora Buelli confraterniza com a embaixatriz

 Embaixatriz Batia Eldad junto às Aviv

O vibrante discurso da embaixatriz
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Paraná

DIA DOS PAIS
A WIZO Paraná realizou um alegre jantar com bingo em homenagem 
ao dia dos pais. O Centro agradece a todos os seus colaboradores, 
que tanto colaboraram para o sucesso deste evento.

O Grupo Aviv do Paraná inaugurou o Espaço Gourmet WIZO Aviv 
Sara Zugman, tendo como seu primeiro módulo, uma aula de 
preparo de pratos típicos de Pessach. Foi um momento especial, 
pois além da confecção dos nossos pratos típicos, como guifilte 

fish, kneidlech, farfel etc, pudemos saboreá-los em um animado 
jantar, com direito a bate-papos e aprendizados sobre a cultura 
judaica. O segundo módulo foi sobre “Práticas de culinária para 
Rosh Hashaná” que também resultou em sucesso total.

ENCONTRO IMPORTANTE
Por ocasião da presença da Vice-Presidente da WIZO Brasil, Tânia 
Holperin, em Curitiba, foi organizada uma reunião com o grupo Aviv, 
para o planejamento das atividades futuras.

ESPAÇO GOURMET SARA ZUGMAN
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Paraná

BAZAR
A WIZO Paraná realizou 
seu tradicional bazar na 
Associação de Amigos 
do Hospital das Clínicas, 
atraindo grande público que 
pôde adquirir mercadorias 
novas e semi-novas, por 
valores convidativos.

PALESTRA 
IMPORTANTE
A WIZO Paraná participou 
da interessante palestra 
feita por Kimberly Man, 
diretora da ONU para o 
ensino do Holocausto, 
através de parcerias 
globais.
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BENEMERÊNCIA, UM PRINCÍPIO JUDAICO
Sempre antenada em atender as necessidades da comunidade carente do Paraná, as chaverot da WIZO paranaense entregaram de fraldas, 
alimentos e meias para a Creche Lar Antonia e de roupas para o asilo de idosos Jesus Maria José (Cajema).
Foi também com o espírito solidário, que nossas ativistas levaram brinquedos e chocolates às crianças atendidas pela Associação Alirio 
Pfiffer, por ocasião da Páscoa.  

NOVOS DESAFIOS
A busca de novos desafios visando 
o bem-estar da humanidade 
dentro dos princípios judaicos, 
- característica da WIZO, - nos 
aproxima dos propósitos que 
transcendem o lugar comum. 
Dentro desta perspectiva, a WIZO 
Paraná recebeu Joel Kriger para 
relatar sua experiência em escalar 
o Monte Everest.
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Brasília

Mais de 20 mil pessoas visitaram a exposição “Tão Somente Crianças: 
infâncias roubadas no Holocausto”, no Salão Negro do Senado Federal, 
em Brasília. Esta mostra, promovida pelo Museu do Holocausto 
de Curitiba, em conjunto com a WIZO Brasil, a WIZO Brasília e a 
Embaixada de Israel, foi parte do conjunto de ações que o Senado 
Federal realizou para recordar o Dia do Holocausto, Yom Hashoá. O 
interesse despertado na população brasiliense, as solicitações de 
visitas das escolas e a cobertura da imprensa comprovam o repúdio 
da sociedade às atrocidades praticadas durante a II Guerra Mundial 
contra crianças e adolescentes e o acerto em promover esta mostra. O 
Senado promoveu também uma sessão especial em memória às vitimas 
do Holocausto e em lembrança aos 70 anos da Insurreição do Gueto de 
Varsóvia, quando morreram 13 mil judeus. Presentes, o presidente do 
Museu do Holocausto de Curitiba, Miguel Krigsner, o curador do Museu, 

Carlos Reiss, a Presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, o Embaixador 
de Israel no Brasil, Rafael Eldad, o presidente da Federação Israelita 
do Paraná, Manoel Knopfholz, representando o presidente da CONIB, 
Claudio Lottenberg, a Presidente da WIZO Brasília, Rachel Abtibol 
Raschkovsky, a vice-presidente da WIZO Paraná, Helena Grimbaum e 
a presidente da WIZO Minas Gerais, Maria Auxiliadora Buelli, entre 
demais autoridades. O idealizador da exposição, Miguel Krigsner, 
acredita que “os visitantes sairão mobilizados e convencidos de que as 
cenas expostas são necessárias para suscitar reflexões, estimulando 
um mundo de paz e tolerância”. Para ele, a exposição funcionará como 
mais um alerta para a sociedade.
Chocantes foram os depoimentos de sobreviventes, revelando a 
brutalidade da barbárie nazista. A exposição representa um importante 
instrumento para que fatos como este jamais voltem a acontecer.

EXPOSIÇÃO NO SENADO FEDERAL REÚNE MAIS DE 20 MIL VISITANTES

Carlos Reiss recebe a Medalha da WIZO Brasil das 

mãos de Helena Kelner

Miguel Krigsner, idealizador do Museu do Holocausto, após 

seu discurso no Senado Federal
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Delegação paranaense em Brasília

Carlos Reiss, Helena Grinbaum, Batia Eldad, Rachel Abitbol Raschkovsky, Helena Kelner, Maria Auxiliadora Buelli, Ilana 

Trombka, Miguel Krigsner e Érica Saubermann

Helena Grinbaum, Rachel Raschkovsky, Helena Kelner 

Maria Auxiliadora Buelli

Érica Saubermann e Ilana Tromka, da WIZO 

Brasília, com Helena Kelner
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Brasília

DIA DAS MÃES
As chaverot do grupo Lapid da WIZO Brasília organizaram um almoço comemorativo ao Dia das Mães. Foram momentos de sorrisos, 
reencontros e confraternização. Ao final, brindes foram sorteados.
 

As chaverot Rosana Hoffman, Gisele Sternick e Rachel Abitbol (à esquerda). Algumas chaverot presentes ao almoço, com os maridos e filhos

MELHORANDO O 
MUNDO
O Grupo AVIV da WIZO Brasília 
recolheu roupas, brinquedos 
e alimentos não perecíveis 
para o Abrigo Aldeia SOS. 
Esta instituição possibilita 
uma convivência familiar e 
comunitária para crianças, 
adolescentes e jovens vítimas 
de violação de seus direitos.

Railene Socolik e Juliana Waks 
fazem a entrega dos itens doados

PREPARANDO ROSH 
HASHANÁ
A WIZO Brasília confeccionou 
caixas de chocolates com 
símbolos judaicos para 
presentear em Rosh Hashaná, 
desejando a todos as chaverot 
WIZO um ano muito doce e de 
grandes realizações. 

YOM HAATZMAUT
A WIZO Brasília, em parceria 
com a ACIB - Associação Cultural 
Israelita de Brasília, celebrou 
Yom Haatzmaut, tendo como 
convidado o jornalista Jaime 
Spitcovsky, que falou sobre as 
atualidades de Israel, para as 80 
pessoas presentes. Compareceu 
também o secretário da 
Embaixada de Israel, Alon Lavi. 
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Pará

NOVA PRESIDÊNCIA
 A WIZO Pará comunica que está com uma nova presidente. Assumiu a chaverá Esther Luna Bemuyal, a quem desejamos muito 
sucesso em sua gestão. Esther Luna tem a missão de suceder Simone Assayag, que dirigiu a WIZO local em duas gestões, 
imprimindo energia, garra e uma contagiante alegria. Simone, que teve sempre o suporte de usas parceiras paraenses, enviou uma 
linda mensagem à WIZO Brasil, agradecendo o carinho e o apoio recebido do Executivo nacional e comunicando que estará sempre 
por perto, colaborando no que for necessário. A WIZO Brasil agradece a Simone, toda a dedicação e o empenho que dedicou ao 
trabalho WIZO, fato que cresultou no sucesso da WIZO Pará.

HOMENAGEM
O Grupo Guy Hazahav - Idade de Ouro, homenageou nossa 
chaverá e ex-presidente WIZO, Esther Benchimol Barros, como 
Mãe do Ano. O grupo foi criado em 2003, com o objetivo de 
agregar, motivar e estimular as pessoas da terceira idade, 
através de atividades culturais, religiosas e recreativas. Esther 
exerceu a presidência da WIZO Pará por 10 anos, distribuídos 
em quatro mandatos de maneira brilhante e eficiente. Sempre 
teve uma participação atuante e inovadora no grupo. Em 2009, 
recebeu o honroso Título Honorífico "Rebeca Sieff". É com 
certeza um exemplo a ser seguido pelas chaverot WIZO. Esther 
foi homenageada pela família, pelos amigos e pelo grupo WIZO, 
representado pela presidente Esther Luna Benmuyal. Grande foi 
o número de chaverot WIZO presentes naquela ocasião. Esther Benchimol Barros cercada de suas amigas e chaverot
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SUCOT 5774
Como já é tradição da WIZO Pará, no 4º dia de Chol Hamoed Sucot, aconteceu uma reunião festiva promovida pela chaverá Lise Barcessat 
Serruya, na Sucá de sua residência. Naquela ocasião, foram definidas diversas atividades do grupo para o futuro. Foi um momento muito 
especial. A então presidente Esther Luna Benmuyal Reis agradeceu a presença de todas.  

RECEITAS DE PESSACH
A WIZO Pará preparou um 
importante livro com saborosas 
e variadas receitas de Pessach. 
Muito interessante perceber 
as diversidades regionais, com 
a inclusão de receitas com 
artigos típicos do Pará, como 
por exemplo, Caruru de Peixe e 
Pudim de Cupuaçú.

DOAÇÃO
A presidente do Centro WIZO Pará Bella Lancry, Simone Assayag, fez a entrega de 110 
perucas para a Organização Não Governamental ORVAM. A Empresa Special Hair sob a 
presidência de Maria Cristina Santos, confecciona perucas para mulheres que tiveram 
perda do couro cabeludo, ajudando-as na recuperação da auto-estima. Através da 
presidente da WIZO Rio de Janeiro, Lúcia Balassiano, a generosa doação foi realizada e 
repassada para a WIZO Pará. Eis um belo trabalho de integração entre os Centros.

wizo em foco  

Pará

Simone Assayag com Regina e Cristina (secretária e presidente da ONG)
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Pernambuco

DESPEDIDA
Foto tirada durante reunião na residência da chaverá Fanny Chvarts, em homenagem à chaverá Lea Leite nas vésperas de sua aliá. 
Oriunda de Belo Horizonte, onde atuava na WIZO Minas Gerais, Lea Leite, durante o período em que residiu em Recife, foi uma 
ativista dinâmica e uma das responsáveis pela organização do Grupo Aviv local..

Lea, 2ª á direita, sentada, entre as 

chaverot do Centro Pernambuco

ENCONTRO COM AS LIDERANÇAS
A WIZO Pernambuco compareceu ao encontro com as 
lideranças da comunidade, na Sinagoga Kahal Tzur Israel, 
por ocasião da visita oficial do Embaixador de Israel no 
Brasil, Rafael Eldad e da Embaixatriz Batia Eldad a Recife.

Ativistas atentas à palestra do Embaixador

GRANDES CELEBRAÇÕES
A comunidade pernambucana celebrou no teatro Santa Isabel, os 65 anos 
de Independência do Estado de Israel, os 95 anos da fundação do Colégio 
Israelita Moisés Chvarts e os 55 anos de existência do movimento juvenil Dror 
Habonim, com a apresentação do cantor israelense Moshe Ben Ari.

Ativistas pernambucanas rodeia o cantor Moshe Ben Ari
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Escolas WIZO

Bahia 

A DOÇURA DO MEL
As chaverot baianas confeccionaram garrafas de mel para serem oferecidas por 
ocasião de Rosh Hashaná, com uma mensagem e a receita do bolo de mel. Na foto, 
nossas ativistas em plena ação.

Santa Catarina

MANTENDO AS TRADIÇÕES
 A WIZO Santa Catarina está em frenética atividade! Em Purim, suas chaverot fizeram kits com balas e brinquedos e distribuíram às 
crianças. Em Pessach, como já é tradicional, a WIZO ficou responsável pelo guefilte fish servido na cerimônia coletiva da comunidade, um 
evento muito bem sucedido.

INTERCÂMBIO 
COMUNITÁRIO
Cerca de dezesseis 
crianças participaram 
do acantonamento do 
Hashomer Hatzair de 
Florianópolis, para o qual, a 
WIZO local contribuiu com 
as refeições lá servidas.



64 corrente corrente 65 corrente 65 

ajudando a construir cidadãos independentes 
e criativos, imbuídos de valores humanos, 

sociais e comunitários.

Escolas WIZO

w w w.wizobrasil.com.br
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T
eve início no fim de julho, por ini-
ciativa dos EUA, mais uma rodada 
de negociações entre israelenses e 
palestinos. Neste estágio, discutiu-
-se apenas o formato e os pontos 

a serem negociados, mas a simples reunião en-
tre representantes dos dois la-
dos já provoca discussões en-
tre otimistas e céticos. Estes úl-
timos perguntam: por que e por 
que agora?, relembrando as di-
versas tentativas frustradas de 
acordo que deram em nada ou 
geraram retrocessos. 

 Segundo fontes do governo 
americano, a Autoridade Pales-
tina planejava para setembro 
um esforço concentrado para 
ser reconhecida como Estado 
em diversas entidades interna-
cionais e organizações das Na-
ções Unidas. Tais tentativas já foram bem sucedi-
das ano passado em órgãos como a UNESCO e 
poderiam ampliar-se para diversos outros, o que 
afetaria ainda mais as já esgarçadas relações de 
Israel com a comunidade internacional.

 Neste sentido, explicam os americanos, as 
negociações iniciadas esta semana são mais im-
portantes pelo que evitarão do que pelo que al-
cançarão.

Obviamente, todos dizem querer a paz. A ques-
tão é saber o que cada parte entende por paz, ex-
plicam os acadêmicos Kobi Michael e Joel Fishman 
em um excelente estudo recém-publicado.

 "É estranho que os promotores de um acordo 
entre árabes e israelenses não utilizem conceitos 
há muito tempo estabelecidos e estudados nesta 
área", dizem os autores. "Um deles é a diferença 
entre Paz Positiva e Paz Negativa."

Segundo o sociólogo norueguês Johan Gal-
tlung, criador dos termos, en-
quanto a Paz Negativa é apenas 
o encerramento da violência di-
reta, a Paz Positiva é um concei-
to bem mais abrangente, que en-
globa aceitação e cooperação en-
tre as partes antes em conflito.

 Em seu estudo, Michael e 
Fishman demonstram que, quan-
do falam em paz com Israel, os 
palestinos estão se referindo ape-
nas a uma Paz Negativa, nunca a 
uma Positiva. Não há da parte de-
les, por exemplo, qualquer dispo-
sição em aceitar Israel como o lar 

nacional dos judeus, de encerrar de vez o confli-
to ou de evitar o incitamento anti-israelense em 
sua população.

"Um estado palestino que não esteja com-
prometido com uma Paz Positiva com Israel 
muito provavelmente utilizará sua indepen-
dência para incitar não apenas seus cidadãos 
mas também a minoria árabe israelense a con-
tinuar sua longa disputa política e militar com 
Israel, tornando-se uma força desestabilizado-
ra para toda a região", afirmam os autores.

O artigo pode ser lido e baixado na integra 
aqui: bit.ly/pazpositiva

Por uma Paz Positiva
"PAZ NÃO É APENAS A AUSÊNCIA DE GUERRA. É UMA VIRTUDE, UM ESTADO DE ESPÍRITO." 

(Baruch Spinoza, filósofo - 1670)

palavra final  Renato Aizenman

QUANDO FALAM EM 
PAZ COM ISRAEL, 
OS PALESTINOS 
ESTÃO SE REFERINDO 
APENAS A UMA PAZ 
NEGATIVA, NUNCA A 
UMA POSITIVA
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Na nossa cultura as práticas de prevenção do meio 

ambiente representam a nossa missão.

Somos reconhecidos como “ Guardiões do Meio 

Ambiente” através do prêmio 2003 Pennsynvania 

Governor´s Award for Environmental Stewardship. 

Bem vindo à nossa galeria premiada:

Cortinas Divisórias
Acrovyn - Proteção de paredes, 

portas e batentes Pedismart - Tapetes de Entrada

Cradle to
Cradle
Gold

Top Ten 
Green

Building
Products of

2010+

Concedido pelo órgão
acreditador MBDC

Concedido pela 
Sustainable Industries

Magazine

=+

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

CS Acrovyn 4000

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

www.c-sgroup.com.br
www.c-sgroup.com
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25 – 29 de maio de 2014
Santiago do Chile

 
A WIZO chilena está trabalhando 
com entusiasmo para recebê-las.

Juntem-se a nós! Juntas fazemos a diferença!

XIV CONGRESSO WIZO LATINO-AMERICANO
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