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emos uma Corrente bastante variada nesta edição. Logo no 

início, uma entrevista revela as dificuldades pelas quais estão 

passando diversas entidades judaicas americanas, em meio à 

crise econômica e a um golpe financeiro que afetou vários de 

seus tradicionais doadores. Um artigo sobre Lag Baomer dá diversas 

interpretações sobre a origem e os significados dos costumes desta 

importante data. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre seus 

antepassados, exploramos como a genealogia judaica alçou um novo 

patamar nestes tempos de internet e está permitindo o encontro entre 

familiares até então desconhecidos. Um brasileiro que hoje mora em 

Israel conta as boas e más lembranças de sua participação na Guerra 

dos Seis Dias. Um seder de Pessach imaginário consegue unir os pen-

sadores Yeshayau Leibowitz e Emanuel Lévinas. E nossa reportagem 

de capa ouve cientistas políticos israelenses para entender a diferença 

entre os antigos líderes do país e a sua atual geração de governantes. 

Aproveitem. 
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Querida Sarita,
Tive a oportunidade de receber a 

Revista Corrente – ela está excepcional. 

Congratulações a você e a todos os 

responsáveis pela elaboração deste 

informativo sionista. A Corrente exerce uma 

importante função no fortalecimento do 

judaísmo e da identidade sionista das nossas 

ativistas. Com artigos que abrangem desde 

“Os Direitos Humanos e os Palestinos”, 

Golda Meir, “O Espírito do Chassidismo”, “A 

Importância do Avinu Malkeinu”, além das 

descrições das atividades mais importantes 

como os seminários, a revista oferece uma 

completa visão educativa às chaverot.

Afetuosamente, 

Brenda Katten
Chairperson do Departamento de Relações Públicas 
da WIZO Mundial

Queridas amigas da WIZO Brasil,
Retornando de minha viagem, tive o prazer 

de encontrar a Revista Corrente e fiquei 

muito feliz em constatar que os 60 anos 

do Estado de Israel, foram comemorados 

com grandes festividades por muitos de 

nossos Centros. É bastante significativo 

para todas nós, que durante todos estes 

anos trabalhamos unidas, visando sempre a 

continuidade de nossa Organização, saber 

que os Centros seguem alinhados com a 

nossa causa, com entusiasmo, criatividade 

e cooperação. Parabéns a todas, com um 

grande beijo da 

Teresinha Sandler
Membro Honorário da WIZO Brasil

Querida Suely,
Quero cumprimentá-la pela beleza da 

Corrente, Número 26! Esta primorosa!

A capa é arrepiante de tão bela e 

muito, muito inspiradora. A biografia 

de Golda Meir  tem sido o meu livro 

de cabeceira por mais de 10 anos. 

Cada leitura é uma releitura, para mim. 

Encontro  neste livro  respostas para 

questões muito atuais.

Gostei muitíssimo também do artigo 

de Renato Aizenman: Um chamado 

aos avós. Está extremamente bem 

colocado. É um assunto que temos 

discutido muito em MG. O artigo de 

Aizenman coloca tudo que temos 

pensado e concordado sobre esta 

questão, tão delicada. Você certamente 

já leu o livro Teremos netos Judeus? 

do Rabino inglês Sacks. Para quem 

está preocupado com este assunto, 

é importante ler este livro para 

aprofundar as questões tão bem 

colocadas por Aizenman.

E por último, minha brilhante produtora, 

quero agradecer de coração pelo 

espaço concedido aos eventos de Minas 

Gerais.

Um carinhoso abraço,

Betty Bronfen
Presidente da WIZO Minas Gerais

Querida Sarita,
Gostaria de agradecer a você todo 

o apoio e encorajamento recebido 

neste período politicamente difícil e 

economicamente complicado. Foi um 

prazer trabalhar com você este ano e ter a 

oportunidade de conversar pessoalmente 

sobre os nossos objetivos comuns. Seus 

comentários e sugestões são sempre 

valiosos. Obrigada pelo maravilhoso trabalho 

que você realiza: ele é muito apreciado 

e valorizado. Na esperança de um ano 

produtivo de trabalho pela frente despeço-

me com calorosos agradecimentos,

Esther Mor 
Chairperson de Promoções da WIZO Mundial 

Querida amiga Ana Marlene,
Foi muito significativa para nós, sua presença 

na reunião do Congresso Judaico Latino-

Americano em Jerusalém. Sua participação 

trouxe brilho ao encontro e permitiu a 

renovação dos laços de amizade entre a sua 

comunidade e o CJL.

Apreciamos o esforço de nos ter 

acompanhado e agradecemos 

profundamente que continue à frente do CJL, 

continuando a batalhar pelo melhoramento 

da vida judaica na sua região. Com a 

perspectiva de um progresso contínuo nas 

comunidades judaicas regionais e a eterna 

missão de lutar pela liberdade dos judeus 

aonde quer que estejam, te saudamos 

respeitosamente, Shalom!

Saul Gilvich
Secretário Geral

Jack Terpins
Presidente

D E S D E  1 9 3 2
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palavra da presidente 
 
SARITA LÉA SCHAFFEL  

“Senhoras”.  Começou assim o aviso 
do segurança israelense no ônibus 
que nos levaria a Ashkelon. Ao escu-
tarem o alarme “Tzeva Adom”, vocês 

terão 60 segundos para abandonar o ônibus, se apoiar 
em algum muro ou deitar no chão da estrada, prote-
gendo as suas cabeças.

Olhei em volta, percebi que estava bem no centro 
do veículo e tentei imaginar a cena, caso fôssemos real-
mente alvo de um foguete lançado pelo Hamas. Entre 
bolsas e pashminas, poucas escapariam. 

Mas a realidade é que estávamos todas lá, dirigentes 
da WIZO de todo o mundo, para demonstrar sua soli-
dariedade à população do sul de Israel, alvo de ataques 
terroristas diários há vários anos.

Chegamos sãs e salvas ao nosso destino, um cen-
tro de observação para acompanhar o lançamento 
dos foguetes contra o território israelense. Localizado 
numa instalação subterrânea, conta com uma rede de 
comunicação capaz de alertar a população local sobre 
a iminência de um ataque.

Ao entrarmos numa sala para ouvir as explicações 
dos técnicos responsáveis, ouvimos uma sirene e o 
anúncio “Tzeva Adom”. Como brasileira, que se con-
sidera “esperta”, imaginei logo que era uma simulação 
para impressionar as visitas que vinham de tão longe. 
No instante seguinte, pela movimentação da equipe e 
tendo diante de nós uma enorme tela, pude perceber 
um rastro luminoso partindo de um ponto e se diri-
gindo para uma dada direção, e antes que explodisse, 
recebemos a informação de que o foguete, de fabrica-
ção iraniana, atingiria a cidade vizinha Ashdod e cairia 
numa região erma. Um silêncio sepulcral se seguiu.

Pelas explicações recebidas sobre o monitoramento 
e o mapeamento de toda a população de Ashkelon, 
pude perceber a desproporcionalidade – para usar 
um termo tão em voga – do cuidado das autoridades 
governamentais israelenses com a sua população civil, 
o que explica o baixo número de vítimas neste tempo 
todo de ataques terroristas. Em segundos, equipes se 

deslocam para proteger crianças, velhos, cidadãos com 
necessidades especiais, formando um imenso abrigo 
de segurança para a sua população – ao contrário dos 
líderes do Hamas, que usam os civis de seu território 
para se proteger.

Além da questão física, há todo um cuidado com a 
parte emocional, com equipes de psicólogos e assisten-
tes sociais apoiando as equipes de resgate, às vezes atu-
ando em condições precárias, como no deslocamento de 
doentes em macas para abrigos a cada sinal de alerta. 

Já tarde da noite tivemos mais uma demonstração 
dessa proteção aos habitantes da “nossa casa”, quando 
recebemos em Tel Aviv um grupo de professoras das cre-
ches de Sderot que estavam num programa organizado 
pela WIZO, destinado a aliviar o seu stress de enfrentar 
o anúncio “Tzeva Adom” várias vezes por dia em seus 
locais de trabalho e em suas residências. A proteção de 
seus filhos e de seus alunos estava levando todas ao es-
gotamento, ao fim de quase uma década de ataques. 

Do que foi possível vivenciar lá e ouvir e ler aqui, 
ficaram algumas certezas deste tempo de luta na Faixa 
de Gaza: a união do povo de Israel nessa guerra, consi-
derada justa até pelos intelectuais mais críticos; a pre-
paração cuidadosa dos militares para o enfrentamento 
da situação; a solidariedade dos judeus da diáspora e o 
“massacre” da mídia frente às ações israelenses, o que 
resultou no recrudescimento do antissemitismo em 
todos os cantos do mundo.

Mais do que nunca, cabe a nós, mulheres WIZO, 
proteger nossa casa contra esta onda de ódio, que 
encontra na crise econômica um campo fértil para se 
desenvolver. Nossa voz deve ser amplificada. Nossa 
atuação deve se concentrar, principalmente, na busca 
do conhecimento para que, conscientizadas, possamos 
agir de forma solidária a fim de obter apoio para a 
nossa causa. 

Em tempo: Israel continua lindo... E a WIZO conti-
nua, com muita competência e orgulho, sendo a casa 
protetora dos direitos humanos de milhares de pessoas 
ao redor do mundo.

Protegendo nossa casa
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WILLIAM DAROFF  

“Vamos superar 
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a crise” 
Corrente: Como a crise econômica atual está afetan-
do a filantropia judaica nos EUA?
William Daroff: Estamos no pior dos mundos. A atual 
recessão trouxe, ao mesmo tempo, um grande aumento 
no número de pessoas que necessitam de auxílio e uma 
enorme diminuição no volume de recursos disponíveis 
para atendê-las. Este cenário está criando algum pânico 
nas federações judaicas, mas acredito que no longo prazo 
poderemos sair desta crise mais fortes do que antes. O 
povo judeu sabe como transformar tragédia em sucesso e 
somos todos sobreviventes. Por isto, apesar de tudo estou 
otimista quanto ao futuro.

Quais são as instituições mais afetadas pela crise?
Todas as instituições que dependem de filantropia foram 
impactadas. Algumas mais do que outras. As entidades 
judaicas que oferecem auxílio social foram duplamente 
afetadas, pela diminuição de fundos e pelo aumento de 
necessitados a serem atendidos. Museus, orquestras e 
outras instituições culturais sofrem porque há ainda me-
nos doadores para este tipo de “luxo”. Mas, certamente, 
todas estão sofrendo, de Leste a Oeste.

As instituições maiores e mais tradicionais são me-
nos afetadas?
Sim. Quanto maiores elas são, mais chances têm de 
enfrentar a tempestade, porque têm maiores bases de 
doadores e maiores reservas, além de mais gordura nos 
orçamentos para cortar. 

É o caso da UJC?
A UJC é financiada pelas 157 federações judaicas da 
América do Norte. Cada uma delas também está so-
frendo com a crise. Muitas reduziram o quadro de fun-
cionários e o auxílio a instituições locais. Aqui, na UJC, 
estamos cortando 10% das despesas. Esperamos que isso 

HÁ UMA OPORTUNIDADE 
PARA QUEM PENSA 
COM CRIATIVIDADE. SE 
HÁ DUAS INSTITUIÇÕES 
QUE FAZEM TRABALHOS 
SEMELHANTES, DEVEM 
COGITAR UMA FUSÃO
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RENATO AIZENMAN

A 
crise econômica atingiu 
em cheio as entidades 
judaicas que sobrevivem 
através de doações. Em todo 
mundo observa-se uma 

retração por parte de tradicionais doadores. 
Em países em desenvolvimento, como o Brasil, 
as comunidades judaicas estão acostumadas a 
sobreviver com parcos recursos. Já nos EUA, a 
filantropia judaica até há pouco movimentava 
centenas de milhões de dólares e auxiliava 
milhares de judeus e não-judeus em diversos 
países. Para a comunidade judaica norte-
americana, a crise representa um desafio, para 
muitos, inédito. 

Para auxiliar as entidades e federações 
norte-americanas a superar as dificuldades 
atuais, grandes organizações como a United 
Jewish Communities (UJC) estão oferecendo 
ajuda e prestando consultoria a dirigentes e 
ativistas. William Daroff, do escritório da UJC 
em Washington, é um dos responsáveis por 
este apoio e falou a Corrente sobre os tempos 
difíceis por que passa a filantropia judaica.
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WILLIAM DAROFF  

não afete os serviços que precisamos prestar. Espero que 
possamos fazer mais com menos e focar mais nas áreas 
em que somos mais necessários.

Como a crise está afetando o auxílio que a comuni-
dade judaica americana presta a Israel e a comuni-
dades de outros países?  
No ano passado, o problema era o dólar baixo, que afe-
tava as entidades que recebiam ajuda dos EUA. Agora 
é a falta de recursos. Atualmente, estou participando 
da concepção de um grande projeto de auxílio a judeus 
carentes em várias partes do mundo. Acredito que, se a 
situação fosse a de dois anos atrás, os custos deste proje-
to seriam rapidamente aprovados. Mas, no cenário atual, 
tudo está muito mais difícil. No fim das contas, acho que 
o orçamento será aprovado, mas as discussões com as 
federações sobre tudo que envolve dinheiro estão bem 
mais estressantes.

Até quando esta situação deve perdurar?
A crise é séria, mas acho que ela também é agravada pe-
lo noticiário negativo. Espero que algum acontecimento 
mude a maré e faça as pessoas pensarem mais posi-
tivamente e começarem a consumir e produzir nova-
mente. Acredito muito em ciclos econômicos. Estamos 
passando, agora, pelo pior momento do ciclo atual. Não 
sei quanto tempo demorará para as coisas melhorarem, 
mas sei que irão e espero que as medidas do governo 
ajudem a reverter o quadro o quanto antes.

A situação ainda pode ficar pior? 
Espero que não. Já está muito ruim para bastante gente. 
Além das federações judaicas e entidades demitindo 
funcionários, todo dia fico sabendo de um amigo que 
perdeu o emprego.

Sabe-se que a megafraude do investidor Bernard 
Madoff prejudicou vários judeus americanos. Como 
isto vem afetando a filantropia judaica?

Por sorte, a fraude de Madoff teve um impacto direto 
limitado nas federações judaicas. Estimamos que menos 
de 1% dos nossos fundos estavam aplicados com ele. Por 
outro lado, vários de nossos doadores tradicionais foram 
seriamente afetados. Algumas federações em cidades 
onde está a maioria das vítimas de Madoff tiveram uma 
profunda queda nas doações. O golpe de Madoff foi 
devastador, mas pior ainda está sendo a queda do valor 
das ações nas bolsas de valores. A fraude de Madoff foi 
de US$ 50 bilhões e o dinheiro perdido nas bolsas chega 
a trilhões.  

Como as instituições estão adaptando-se a estes 
tempos difíceis?
Há uma oportunidade para quem pensa com criativida-
de. Se há duas instituições que fazem trabalhos seme-
lhantes, devem cogitar uma fusão. Se há alguma que já 
não cumpre sua função, mas ainda sobrevive por razões 
sentimentais, é hora de dar-lhe o tiro de misericórdia. 
E se há um quadro de funcionários inchado, ele deve 
tornar-se mais enxuto e eficiente. Enfim, esta é a hora 
de as instituições mostrarem à comunidade que não são 
apenas boas idéias adotadas por algum milionário, mas 
legados a serem mantidos e passados adiante para as 
futuras gerações de judeus.

O que recomenda às instituições que passam por 
dificuldades para se manter?
Mostrem às comunidades a que servem que vocês 
vieram para ficar, que estarão lá nos tempos bons e nos 
ruins também. Utilizem meios mais baratos de trans-
mitir sua mensagem, como as redes sociais. Precisamos 
trabalhar juntos para provar que em períodos de difi-
culdade, como este, nós não vamos esmorecer nem nos 
esquecer de que o povo judeu tem toda uma história de 
sobrevivência e de continuidade.  

Há quem diga que, após esta crise, a filantropia ju-
daica nos EUA nunca mais será a mesma.
Para sobreviver como judeu, é preciso ser um otimista. 
Passamos por tempestades antes mas, entre elas, houve 
períodos de bonança. É a memória dos bons tempos e a 
esperança por dias melhores que nos ajudarão a sobre-
viver à grave crise econômica atual.
 

O GOLPE DE MADOFF 
FOI DEVASTADOR, 
MAS PIOR AINDA ESTÁ 
SENDO A QUEDA DO 
VALOR DAS AÇÕES NAS 
BOLSAS DE VALORES.
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ADOLESCENTES BRITÂNICOS ACHAM 
QUE AUSCHWITZ É MARCA DE CERVEJA
Uma nova pesquisa revelou que, na Grã-Bretanha, há adolescentes 

que acreditam que Auschwitz (foto) é uma marca de cerveja, ao 

invés de um campo de concentração. A pesquisa, feita com mais 

de mil estudantes secundaristas, mostrou que um quarto deles não 

sabe qual era o propósito do campo e 10% sequer sabiam do que 

se tratava. “Este resultado não nos surpreende. Se não tomarmos 

cuidado, o Holocausto vai desaparecer da memória das pessoas”, 

declarou Stephanie Rose, do Centro Cultural Judaico de Londres, 

que encomendou a pesquisa.
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CARLA BRUNI-SARKOZY 
É HOMENAGEADA PELO 
HADASSAH EM PARIS
A primeira-dama da França, Carla Bruni-

Sarkozy (foto), foi homenageada pelo 

Hadassah francês em festa beneficente 

ocorrida em Paris. Carla recebeu o 

agradecimento da instituição por seu esforço 

na angariação de fundos para o tratamento 

da AIDS realizadas pelo Hospital Hadassah, 

em Israel. Em 2008, Carla fez uma visita ao 

hospital, em Jerusalém, e comprometeu-se a 

auxiliar o prosseguimento de suas atividades. 

“Estou muito feliz por ter cumprido minha 

promessa”, disse a primeira-dama francesa 

durante o evento em Paris.

RABINOS BPROCURAM MELHORAR 
RELAÇÕES COM VATICANO
Uma delegação de proeminentes rabinos encontrou-se com o 

Papa Bento XVI para desfazer as tensões entre o Vaticano e os 

judeus, estremecidas desde que foi retirada a excomunhão do 

bispo Richard Williamson, que nega o Holocausto. Os rabinos 

foram a Roma encontrar-se com representantes do Vaticano, 

mas Bento XVI decidiu participar da reunião, num esforço 

para reaproximar as duas religiões. “Foi um encontro muito 

especial, que marcou o fim de uma crise”, declarou o Rabino-

Chefe de Haifa, Shear-Yashuv Cohen, após a reunião. 

PROMOTOR PEDE QUE CASO AMIA 
SAIA DA ARGENTINA
Alberto Nisman, promotor argentino encarregado das 

investigações sobre o atentado à AMIA, em 1994, disse que 

o julgamento deveria ser realizado fora da Argentina para ter 

alguma chance de sucesso. Nisman justificou sua recomendação 

dizendo que os acusados iranianos e libaneses não serão 

entregues por seus países e que a Justiça argentina proíbe 

julgamentos à revelia. “Estamos pensando em levar este caso 

a uma corte de um terceiro país, devido às sérias limitações de 

realizá-lo na Argentina”, disse. O atentado à AMIA deixou um 

saldo de 85 mortos e centenas de feridos.

JUIZ HOLANDÊS MANDA JOVENS 
VISITAREM CASA DE ANNE FRANK
Quatro jovens que gritaram palavras 

anti-semitas na Holanda foram 

condenados pelo juiz responsável 

pelo caso a fazerem uma visita ao 

museu Casa de Anne Frank (foto) 

e, depois, escreverem um relatório 

sobre o que viram. Os rapazes foram 

condenados por insulto após gritarem 

“Hamas, Hamas, todos os judeus 

para a câmara de gás” durante uma 

manifestação, em Haia, contra a 

ofensiva israelense a Gaza. O museu 

Casa de Anne Frank foi criado na 

mesma residência que abrigou a 

jovem judia holandesa e sua família 

durante a Segunda Guerra Mundial.
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A GUERRA É A ANTÍTESE DA VIDA. VOCÊ PENSA E AGE CONTRARI A
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I AMENTE A TUDO O QUE APRENDE EM CASA, NA ESCOLA, NA RUA

MILTON KOGUT

Tudo começou na pri-
mavera de 1958. Era 
o nosso primeiro fim 
de semana em Jeru-
salém e o nosso pri-
meiro passeio a pé. 

O guia nos informou sobre a tensão 
existente ao longo da fronteira que 
dividia a cidade. Não devíamos fazer 
gestos bruscos e não podíamos foto-
grafar o “lado de lá” (Jordânia). Isto era 
um prato feito para um carioca de 17 
anos. Segurei a câmera em uma dire-
ção, olhei para o lado oposto e tirei a 
foto proibida da posição inimiga.

Na primavera de 1967, o então 
presidente do Egito, Gamal Abdel 
Nasser, mal assessorado por seus 
conselheiros, fechou o Canal de Suez, 
inviabilizando a navegação para den-
tro e para fora de Israel, além de 

VIVENCIANDO A
GUERRA 
DOS SEIS
 DIAS 
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mobilizar tropas egípcias no Sinai, 
contrariando acordos previamen-
te estabelecidos. Estas provocações 
constituíam-se num perigoso desafio 
para o Estado de Israel.

A Rússia (na época, União Soviética, 
uma superpotência) apoiava o bloco 
árabe. O exército egípcio, fortemente 
abastecido por armamentos russos, exi-

bia soberba e arrogân-
cia. A visão dominante 
era de que havia uma 
superioridade árabe e 
Nasser estava convic-
to da vitória em caso 
de conflito. Os Estados 
Unidos não eram ainda 
considerados como os 
grandes aliados de Isra-
el, sendo o armamento 
das forças israelenses 
proveniente basica-
mente da França. 

Israel parecia um 
país pequeno e vul-
nerável. Em maio, os 
reservistas foram con-
vocados e, de nossas 
posições na fronteira 
em Jerusalém (cons-
tituída por uma rua), 

observávamos o “lado de lá”. Durante 
um entardecer, já anunciando o ve-
rão, mas ainda sob o frescor típico de 
uma cidade montanhosa, avistamos 
o Secretário da Liga Árabe, Ahmed 
Shukeiri, conduzir numa varanda alta 
do lado jordaniano uma conferência de 
imprensa. Como sorria! Víamos seus 
dentes. Um franco atirador implorou 
a permissão para atingi-lo, mas teve o 
pedido negado.

No dia 03 de junho, quando a ten-
são atingiu o seu auge, um oficial 

surgiu solicitando voluntários. Sem 
mesmo perguntar para que, alguns 
levantaram a mão e foram levados 
para um subsolo sombrio e friorento. 
Lá, aprendi a manejar um daqueles 
monstros bélicos: mover aqui, ligar ali, 
apertar alguns pontos e ativar. Eu, com 
as minhas duas mãos esquerdas, preci-
sei exercitar várias vezes.

Começou a guerra: os ruídos, a ar-
tilharia, os disparos que conhecíamos 
somente dos filmes. Alguém gritou o 
meu nome e a ordem de ativar. Subi 
para a posição onde se encontrava o 
aparelho. Escondido num pequenino 
sobrado, movi as peças, liguei os con-
tatos e abri a abertura de saída que me 
expunha. Tudo ao redor era um fragor 
de batalha, de bombardeio incessante. 
Lembro-me de recolher o manual con-
fidencial que acompanhava o material 
e colocá-lo dentro da camisa. Acionei 
a arma. Haviam me ensinado a ativá-
la, mas esqueceram de mencionar o 
fogo do rastro e o fumo da propulsão, 
deixando o pequeno recinto em que eu 
me encontrava em estado deplorável. E 
eu lá. Do lado de fora, o caos era total. 
Tentei verificar o que acontecera do “la-
do de lá”, mas a fumaça não permitia. 

Escutei meu nome outra vez; Era 
um oficial que, lá de baixo, me per-
guntava porque não agi. Tinha o rosto 
cheio de fuligem. “Agi sim”, gritei. 
O oficial olhou em direção ao alvo, 
voltou-se para mim e acenou com a 
cabeça. Mudei de posição, acho que 
desci um ou dois andares. Perto dali, 
caíam os obuses. Ouvi, nitidamente, 
um pequeno repicar de sino. Foi um 
estilhaço que golpeou o meu capa-
cete. Percebi que o lado esquerdo do 
meu corpo sangrava. É assim que se 
morre? Quando me despiram no hos-

OUVI, 
NITIDAMENTE, 
UM PEQUENO 
REPICAR DE 
SINO. FOI UM 
ESTILHAÇO QUE 
GOLPEOU O 
MEU CAPACETE. 
PERCEBI 
QUE O LADO 
ESQUERDO DO 
MEU CORPO 
SANGRAVA. É 
ASSIM QUE SE 
MORRE?
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pital, encontraram os farelos de papel 
que restaram do manual de instruções, 
consumidos e destruídos pelo suor.

A guerra, o bum bum bum, ter-
minou em seis dias, daí o seu nome. 
Para os feridos, a guerra continuava 
nos hospitais, na convalescença. Para 
as famílias dos que morreram ela é 
para sempre...

A guerra é a antítese da vida. Você 
pensa e age contrariamente a tudo o 
que aprende em casa, na escola, na 
rua. Não se constrói, não se aprecia, 
não se contemporiza, não há com-
preensão. Não há panoramas – toda 
topografia é um fator a ser conside-
rado como vantagem, ou não, vis-a-
vis o inimigo. Não há música. Toda 
arte cessa e torna-se inútil. A guerra 
é a coisa mais estúpida que o homem 
criou: é pior do que doença.

Semanas mais tarde, companhei-
ros da minha unidade me visitaram 
no hospital. Trouxeram souvenirs “do 
lado de lá”. No início do encontro 
havia um pouco de embaraço, mas 
em questão de minutos estávamos 
contando histórias e piadas. Eles me 
atualizaram sobre os feridos e os mor-
tos. Trouxeram uma foto da posição 
inimiga que foi destruída em decor-
rência de minha ação.

Depois de um período de trata-
mento no hospital, que me pare-
ceu interminável, estabeleceu-se uma 
convivência especial entre os feridos 
e o corpo médico, em especial com 
as enfermeiras. Éramos todos jovens. 
Alguns tinham fraturado o maxilar e 
portavam uma armação metálica imo-
bilizando a boca. A estes, oferecíamos 
constantemente chicletes. 

Numa certa noite, organizamos 
uma fuga do hospital. Em cinco carros, 

todas as pessoas do nosso departa-
mento, de pijamas e roupões, rumaram 
para minha casa, onde alguns amigos 
haviam organizado uma noitada de 
pizzas e vinhos. Duas enfermeiras, 
apreensivas mas felizes da vida, nos 
acompanharam.

Em ritmo lento, voltávamos à reali-
dade do dia-a-dia. A vida é mais forte 
e acaba se impondo. 
Uma Jerusalém não 
mais dividida, o Muro 
das Lamentações, o 
resíduo arqueológico 
do Grande Templo 
eram as grandes atra-
ções. Antes da guerra, 
tudo isto pertencia ao 
lado jordaniano. Ago-
ra estava acessível 
a todos. Que eufo-
ria! Quantas ilusões 
e quanta arrogância! 
Pagaríamos caro por 
isto na guerra de 
1973, mas esta é uma 
outra história.

Uma noite, em 
minha casa, um ami-
go folheava um ál-
bum de fotografia e 
me perguntou num 
murmúrio: “Você ain-
da tem aquela foto 
da guerra?”. Estava ao alcance. Ele 
segurou o álbum aberto e mostrou 
as duas fotos sobrepostas. A primeira 
que havia sido tirada durante o meu 
primeiro passeio a pé, em Jerusalém. 
A segunda, tirada após a guerra, sob 
o mesmo ângulo, expondo a posição 
jordaniana destruída.

Milton Kogut é aposentado do serviço público
do Estado de Israel e mora em Yaffo

EM RITMO LENTO, 
VOLTÁVAMOS 
À REALIDADE 
DO DIA-A-DIA. 
A VIDA É MAIS 
FORTE E ACABA 
SE IMPONDO. 
UMA JERUSALÉM 
NÃO MAIS 
DIVIDIDA, O 
MURO DAS 
LAMENTAÇÕES, 
O RESÍDUO 
ARQUEOLÓGICO 
DO GRANDE 
TEMPLO ERAM 
AS ATRAÇÕES 
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Na mesma mesa, reunidos para 
a noite do Seder cercados pela 
curiosidade de sábios de todas 
as gerações, Yeshayau Leibowitz 
e Emanuel Lévinas conversa-
vam animados estranhando 
nunca terem se encontrado an-

tes. Nascidos na Lituânia no inicio do século e falecidos em meados 
da década de noventa, o primeiro em Jerusalém, o outro em Paris, 
o primeiro, um guerreiro disposto a combater qualquer tentativa de 
sacralizar homens e terras argumentando que “só o que se encontra 
alem da realidade pode ser sagrado no judaísmo”, transformou-se 
numa figura exemplar no cenário religioso e político do estado de 
Israel. Lévinas com a paixão ética do seu pensamento foi reconheci-

Passando o Pessach com

LEIBOWITZ
E LÉVINAS

PAULO BLANK
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do como um dos principais filósofos do século XX. Judeu praticante, 
dirigiu uma escola judaica até o final da vida, deixou estudos do 
Talmud de enorme importância atual e uma obra filosófica cada vez 
mais estudada e difundida. Ambos, na mesma mesa. 

Comecemos falando do Seder, ou da ágape, o banquete onde 
os gregos se reuniam para filosofar juntando o sabor ao saber. 
Foi esta a maneira que os talmudistas escolheram para formatar 
a noite em que cada um de Israel deveria entrar na pele de um 
escravo saindo do Egito. Livres, recostados em almofadas como 
faziam os gregos e depois os romanos, e não de pé como os nos-
sos antepassados que, de ouvido atento, protegidos pela marca 
do sangue de um cordeiro sacrificado pintado no batente de suas 
portas, esperavam a passagem da morte. Audaciosos aqueles ho-
mens. Além de sacrificarem um animal que era sagrado no Egito, 
ainda usavam o seu sangue para marcar as casas assumindo de 
público que ali morava um membro de Israel. 

Se há milênios atrás éramos escravos, hoje, sem pressa, partici-
pamos de uma conversa sobre a saída da escravidão. A Hagadá, nos 
convida para encontrarmos no corpo a sensação de estarmos saindo 
do Egito, experimentando tanto a alegria quanto a angústia de um 
escravo em fuga, recomendando que quanto mais nos dedicarmos a 
falar do assunto, melhor será. Nesta proposta os sábios talmúdicos 
parecem obedecer ao mesmo princípio que usavam para a leitura 
da Torah. Quando decidiram que na escritura sagrada não haveria 
nem antes e nem depois, eles libertaram os pensamentos e as frases 
de suas molduras que assim puderam escapar da narrativa de um 
tempo ordenado, permitindo aos leitores “descobrirem” afinidades 
entre textos escritos séculos distantes uns dos outros. Afinidades 
que abrem passagens entre épocas, inaugurando um agora anacrô-
nico construído de pontes onde antes só existiam distâncias. Como 
se, ao lermos a Torah, sempre fosse possível reverter a narrativa a 
um tempo que diz respeito ao leitor em sua experiência atual, subs-
tituindo “o era uma vez” por um “aqui e agora”. Postura semelhante 
nos leva a conceber a noite do Seder, como uma vivência dedicada 
a sermos escravos em saída do Egito. Proposição extraordinária se 
considerarmos que foi sugerida a um Israel oprimido pelas nações 
em que habitavam. Uma verdadeira prescrição terapêutica. Para 
pessoas submetidas às nações onde habitavam nada melhor do 
que sentir-se saindo do Egito, escapando da vida vivida em corpos 
subjugados e experimentando naquela noite a mesma liberdade 
que um dia poderiam conhecer.

Na primeira noite do Pessach, terminada a narrativa da saída do 
Egito e após o conselho da Hagadá para não economizarmos em 
falar da libertação, ela nos leva ao encontro de Rav Eliezer. Este, 
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com outros sábios do Talmud, se dedicavam a cumprir a orientação 
da fala infinita sobre a libertação, conversando e meditando duran-
te toda a noite, sem repararem que já era hora da oração matinal. 
Um tanto decepcionado, Rabi Eliezer declara que, já tendo setenta 
anos de idade, nunca alcançou a graça de comentar (toda) a “saída 
do Egito nas noites” do Pessach. Ben Zoma lhe diz: “para que lem-
bres da saída do Egito durante toda a tua vida, não só nas noites de 
Pessach, mas em todas as noites, e não só nelas, e sim durante todas 
as noites e dias da tua vida. Enquanto outros sábios ainda acrescen-
tariam, todos os dias de tua vida até que seja trazido o Messias”.

Toda a vida faz pensar na necessidade da atenção permanente 
com a frágil construção humana chamada por Lévinas de difícil 
liberdade. Aceitando a Torah, os hebreus estavam sendo convo-
cados a olhar o mundo através de uma nova ótica. Tratava-se da 
invenção do outro e do primeiro esforço racional de pensar no en-
volvimento responsável por ele. Preocupação com o boi do outro, 
a casa do outro, a vida do outro, a viúva, o órfão, a terra que deve 
descansar ser cuidada e redividida para que ninguém fique sem 
o seu sustento, o cego que não deve ser enganado, o pássaro que 
tendo ovos em seu ninho não pode ser morto. Tratava-se da inau-
guração de um modo de pensar que tornaria a idéia do outro além 
de mim, o cerne de um modo diferente de perceber o mundo. Um 
mundo que não me pertence e no qual sou passageiro e sócio de 
todos os outros viajantes. Assunto inesgotável. Fala infinita que 
nos acompanhará enquanto o Messias não chega para resolver 
as questões pendentes. Pensamento onde o filosofo Emanuel 
Lévinas percebeu a ética e os fundamentos da primeira filosofia. 
Diferente, no entanto, de outras filosofias que têm a ética como 
uma conseqüência possível, mas não inevitável. 

Prática que transformou a espiritualidade de Israel, distancian-
do-a das espiritualidades que através do êxtase e da dissolução dio-
nisíaca do eu buscavam a ligação com o divino. Objetivo estranho 
a uma proposta que precisa da consciência para efetuar escolhas e 
compromissos. No êxtase há sempre uma submissão, na medida 
em que a consciência desaparece e a mente dominada pelas emo-
ções vive a esplendorosa imagem de uma entrega total ao absoluto 
quando todas as aflições se dissolvem.

- Sheiavo, que virá! Exclamava exaltado Yeshaayau Leibowitz, 
toda vez que era perguntado sobre o profeta Elias, anunciador 
da chegada do Messias. Virá, virá, repetia o sábio incomodado 
com uma idéia que lhe cheirava a idolatria. Afinal, todo Mes-
sias que chega oferecendo salvação, se revela um falso Messias, 
prometendo um novo mundo e uma nova lei, tentando abolir as 
responsabilidades do pacto da Torah aprofundado pelos sábios do 
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Talmud. Contra a Torah prometia-se a fácil liberdade da salvação 
individual, onde um ato de declaração de fé libera a alma de seus 
pecados, enquanto, para Israel, a espiritualidade se revela na res-
ponsabilidade com o outro. 

Por ser esta espiritualidade um ato de escolha, nem vozes e 
raios sedutores e muito menos milagres e advertências puderam 
substituir a decisão do aderir consciente ao pacto com a Torah. 
Nunca alguém adotou uma forma de viver de acordo com a no-
va espiritualidade por causa de milagres. Mesmo a geração que 
segundo a Torah teria presenciado fenômenos como o do mar 
se abrindo por intervenção divina, precisou de poucos dias para 
superar a tremenda impressão causada por um Deus revelado 
através de uma manifestação na história real das suas vidas. Dias 
depois de libertados, Israel buscou no bezerro feito de ouro, que 
eles mesmos coletaram entre si, a excitação produzida pelo rito 
pagão imediato e palpável. O conflito com o paganismo e a crença 
em espíritos persistiu para sempre como parte do embate interno 
do monoteísmo. É possível que a dificuldade de lidar com lingua-
gens abstratas que não conheciam, fosse uma dificuldade que até 
hoje acompanha a mente humana. 

Até aqui a nossa conversação ainda se encontra no campo do 
conhecido. No entanto, a releitura permanente transforma a Torah 
em uma fonte constante de uma revelação que se atualiza sempre. 
Foi assim que, com a ajuda dos talmudistas e de novos intérpretes 
que se somaram à conversa infinita, aprendemos que a saída do 
Egito não transcorreu com homens ávidos de liberdade. Em seus 
comentários sobre a Torah, Leibowits nos coloca em contato com 
mestres que, lidando com as mesmas passagens que conhecemos 
tão bem, demonstram a possibilidade de comprendê-las de uma 
maneira adulta e de viver a religião e seus ensinamentos sem os 
chauvinismos e a exaltação dos comentadores que circulam pelo 
judaísmo virtual da internet.

corrente 17 
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Quando os talmudistas leram na Torah que Israel não deu ouvi-
dos a Moisés “por causa da angústia do espírito e pela dura servidão” 
(me kotzer ruach vê avoda kashá), eles se espantaram perguntando 
se, por acaso, “existe alguém que recebendo uma boa nova não se 
alegre?”. Ao invés de seguirem intérpretes que viam naquela ati-
tude o resultado de uma vida sofrida capaz de transtornar a razão, 
eles preferiram enfrentar o texto de modo afirmativo. Por acaso não 
conheciam a antiga tradição prevendo que Israel seria escravizado 
no Egito e mais tarde libertado? Por isto está escrito: não ouviram a 
Moises. Não ouviram, nem deram atenção porque ele falava algo que 
já sabiam. Por que? Por causa da Avoda Kasha, interpretada no texto 
talmúdico como Avoda Zará! É preciso retornar ao texto hebreu para 
apreciar a interpretação. Avoda Kasha, o trabalho pesado é assim 
entendido por ser Avoda Zará, trabalho estranho ou idolatria, eis aí 
o verdadeiro significado do trabalho pesado. 

Aculturados no Egito, eles não deram ouvidos a Moises por que 
estavam imersos na prática da idolatria e não por que sofriam! 
Continuando na leitura do texto o Talmud se apega ao uso da pa-
lavra “ordenarás”  Vaietzavem, estranhando que fosse necessário dar 
ordens a quem recebe boas novas. E qual a ordem? A resposta se 
encontra no Talmud de Jerusalém no tratado de Rosh Hashaná no 
comentário sobre o toque do Shofar no ano da abolição das dívidas e 
dos escravos. Aqui, novamente encontramos a expressão Vaietzavem, 
referindo-se mais uma vez a ordenarás a Israel. Este trecho que trata 
da libertação do escravo hebreu, nos levará ao profeta Jeremias que 
viveu oitocentos anos após a saída do Egito. Em suas advertências 
ele relembra ao povo que no dia da sua redenção Deus pactuou com 
Israel um acordo através do qual libertariam o escravo hebreu no sé-
timo ano de sua escravidão, mas os hebreus romperam com o pacto 
que, no entanto, era condicional.  Ainda, enquanto escravos, Israel 
recebeu a primeira mitzvá que comprometia o seu futuro de homens 
livres em sua terra caso não guardassem a condição imposta. Esta 
mitzvá indicava que a libertação foi AL Tnai, em condição e não um 
presente caído dos céus no colo de pessoas que precisaram receber 
uma ordem para saírem da escravidão em que viviam. Responsabi-
lizar-se pela liberdade do outro, eis a condição para que o escravo 
possa garantir a própria liberdade e a posse da sua terra. 

Ideais éticos criados por pessoas dominadas podem sofrer trans-
formações quando elas se encontram no poder. Só nesta condição 
é possível saber a verdadeira afinidade entre o ideal e os seus 
criadores. Foi Rav Iehuda Halevi, o grande poeta medieval, quem, 
no século 12, recolocou esta questão em evidência na sua obra “O 
Kuzari”. Nela o rei Kazar ouve sábios de diferentes tradições para 
decidir por qual religião monoteísta deveria optar. Em determinado 
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momento o sábio hebreu fala ao rei Kazar sobre a vida no exílio e a 
humildade de Israel que não mata e nem se ocupa de guerras. De 
maneira surpreendente, Halevi dá ao rei Kazar a seguinte fala “Esta 
afirmação estaria correta se vocês aceitassem o estado de miséria 
em que vivem de livre vontade. No entanto, se pudessem destruir 
os seus inimigos seguramente o fariam”. Ou seja, se estivessem 
livres e vivendo na própria terra, aí sim, poderiam comprovar se era 
autêntico o seu espírito  “humilde e sofredor”.

Em outubro de 1953, Yeshaaiu Leibowits entra nesta longa con-
versação, através do seu mais importante posicionamento acerca 
da afinidade entre política e preceitos religiosos. Dias antes, em 
resposta a inúmeros atos terroristas realizados por fedaim vindos 
de um vilarejo jordaniano chamado Kivia, um destacamento do 
exército de Israel liderado pelo então oficial Ariel Sharon, chegou 
à aldeia aparentemente deserta e implodiu mais de quarenta casas 
como ato de retaliação e advertência. No dia seguinte, descobriram 
sessenta e nove corpos de crianças e velhos que não conseguiram 
fugir e se escondiam nas casas. Leibowitz, homem religioso e reco-
nhecido por sua militância a favor da Torah, tendo perdido um filho 
na guerra de independência, não hesita em entrar no debate mile-
nar sempre repetindo que a sua preocupação não era com a ética, 
um conceito ateu, e sim com os preceitos da religião.

O seu célebre artigo “Leahar Kivia” (Depois de Kivia), tem inicio 
com uma afirmação que nos soa familiar: “Kivia e tudo que está 
envolvido neste fato fazem parte da enorme experiência a que es-
tamos sendo submetidos após a independência nacional, a criação 
de um estado, de uma força instituída, enquanto nação, sociedade e 
cultura que, durante gerações, pode usufruir de uma vida espiritual 
e cultural no exílio, sendo governado por outros povos e sem alter-
nativa pessoal, vivendo por gerações, do ponto de vista da moral e 
da consciência, em uma encubadeira artificial onde pudemos de-
senvolver valores e conteúdos de sabedoria que não foram expostos 
à prova da realidade” A condição da prova de realidade atravessa 
um tempo onde não existe nem antes e nem depois. O mesmo 
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argumento do Kuzari/Halevi, a mesma preocupação dos talmudis-
tas diante dos primeiros libertos do Egito, a mesma advertência do 
profeta Jeremias alcança nos dias atuais o nosso pensamento nos 
levando a tomar parte da conversação acerca da exigente liberdade 
proposta e aceita por Israel.

Durante o Shabat do Pessach nas sinagogas costuma-se ler o 
Cântico dos Cânticos. Nele existe uma passagem que descreve o 
ventre da amada e seu umbigo. “Teu umbigo é uma taça redonda, 
onde nunca falta o vinho misturado. Teu ventre é um monte de 
trigo cercado por uma sebe de rosas.” Este versículo é retomado 
no Talmud como sendo uma metáfora do tribunal do Sinédrio. No 
corpo da amada viam Israel e no seu umbigo a Jerusalém terrestre, 
centro do universo, de onde os sábios legislavam para o mundo, 
distribuindo a sua sabedoria, como o vinho que não falta jamais. 
Sentados em semi-círculo, eles se viam todo o tempo. Num lugar 
assim, ninguém consegue esconder-se, nem vender o seu voto sem 
ser percebido ou desligar-se de sua responsabilidade com a viúva, 
o órfão, os desprotegidos. No Talmud os ensinamentos do Sinédrio 
foram comparados ao monte de feno protegido pela cerca de rosas 
que aparece no cântico. Já imaginaram proteger algo com uma 
cerca de rosas? Estranha maneira de dizer que as leis da Torah não 
podem impor-se por si mesmas. Nem raios e nem trovões podem 
impor o que não se quer. O cercado que as protege é frágil e mesmo 
que tenha espinhos, é só pular a cerca e saltar por cima dos ensina-
mentos que protegem a convivência social. Além disso, as próprias 
rosas são tão sedutoras que dá vontade de arrancá-las. 

Através dessa metáfora, a lei e o pacto se revelam frágeis e só a 
decisão e o comprometimento com a Torah podem garanti-lo. Mes-
mo não sendo o meu próximo o meu semelhante, pois ninguém 
neste mundo pode ser o meu semelhante, ele é meu vizinho com 
quem devo conviver e por quem sou responsável. Para praticar esta 
exigente mudança de posição fui eleito entre as nações. Não há mi-
lagres, somente a difícil liberdade de uma religião feita para adultos 
com vontade de praticá-la sem esperar recompensas além de uma 
vida protegida por um cercado de rosas. Mas, nem todos querem 
participar da conversação celebrada na noite do Pessach quando 
festejamos a exigente liberdade de pertencer a um Israel aberto a 
todo aquele que se disponha a ultrapassar a simplicidade espiritual 
de uma esperança infantil.

Paulo Blank é psicanalista e escritor, Doutor em Comunicação e Cultura, 
dedica-se ao estudo do pensamento judaico
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TIRANDO OS SAPATOS
O Caminho de Abraão, um Caminho para o Outro
Rabino Nilton Bonder
Editora Rocco

Autor dos sucessos A Alma Imoral e O 
Sagrado, o rabino Nilton Bonder foi um dos 23 

representantes convidados pela Universidade 

de Harvard para participar do Caminho de 

Abraão, projeto que visava refazer a jornada 

deste importante personagem comum às três 

religiões monoteístas do ocidente – catolicismo, 

judaísmo e islamismo. 

O resultado é Tirando os Sapatos, misto de 

diário de viagens com relato espiritual das 

etapas da peregrinação pelos 1.200 km da rota, 

que começa nas ruínas de Haran, na Turquia, e 

vai até Hebron, local do túmulo do patriarca. 

Bonder aborda a importância dos caminhos, 

como um resgate de uma prática milenar de 

peregrinação. E isso significa mais do que se 

deslocar de um lugar para outro - significa sair da própria cultura. O peregrino inicia a 

jornada com uma visão de mundo, com uma perspectiva, e aos poucos vai se desfazendo 

de sua bagagem, sendo profundamente transformado. No livro, Bonder tira os sapatos 

– e com ele seus preconceitos – para conhecer um pouco mais das culturas tão díspares 

que vivem à margem do caminho e mostra que, numa peregrinação, mais importante 

que o destino final é o caminho percorrido para chegar até ele.

OS DESAPARECIDOS
A Procura de Seis em Seis 
Milhões de Vítimas do 
Holocausto
Daniel Mendelsohn
Editora Casa da Palavra

Quando criança, Mendelsohn 

ouvia fascinado as histórias 

contadas por seu avô. Cercado 

de membros da família que 

vivenciaram o nazismo, Daniel comovia-os pela 

semelhança física com o Tio Schmiel, cujo nome, 

quando raramente mencionado, era feito com 

pesar. De todos os fatos familiares revelados, ele 

ficou intrigado pela única história que ninguém 

lhe contava: como Schmiel, sua mulher e as 

quatro filhas foram mortos pelos nazistas.

Em Os desaparecidos – A procura de seis 

em seis milhões de vítimas do Holocausto, 

Mendelsohn narra os anos de busca para 

reconstituir a história de seis membros de 

sua família, desaparecidos sob as cinzas do 

Holocausto e sobre quem só restaram rumores 

e informações vagas e desencontradas. Sua 

obsessão por organizar o conhecimento o faz 

levantar, reunir e dar sentido a uma história 

que todos querem esquecer. 

Em 2001 faz uma longa viagem, uma ver-

dadeira peregrinação – a exemplo de Abraão, 

patriarca do judaísmo – ou uma saga - como 

Homero e sua Odisséia. Acompanhado pelo 

irmão Matt, ele viaja à terra natal da família 

na cidade polonesa de Bolechow. Seu roteiro 

inclui países e regiões em quatro continen-

tes, da Austrália a Israel, da Escandinávia 

a Europa Oriental, passando pela Ucrânia. 

Pouco a pouco, ele consegue reconstituir, em 

um brilhante trabalho investigativo, a vida de 

seus seis familiares que faltavam na pasta de 

recordações. Ao mesmo tempo, Mendelsohn 

compartilha com o leitor, em tom bastante 

confessional, suas impressões, sentimentos 

e questionamentos sobre a vida em família, 

sua identidade judaica e o próprio sentido 

de sua busca. 

livros 
 

UMA VONTADE LOUCA DE DANÇAR
Élie Wiesel
Editora Bertrand Brasil

Trata-se de um romance em que o personagem 

Doriel é o alter ego de Wiesel e vai ao encontro de 

Thérèse, talentosa psicanalista a quem vai abrir e 

traduzir o que considera excesso de memória que 

habita os seus pensamentos e que tomam a forma 

de fantasmas, que são os horrores nazistas aplica-

dos em Auschwitz e a constante sensação de perda 

e desespero. A psicanalista é apresentada como uma 

espécie de “curandeira” da alma que faz Doriel 

voltar à superfície tentando se superar e buscar a 

liberdade de espírito, das idéias e da utopia.

Desbravar em nossa mente “arquivos subterrâneos”, “sondar o inconsciente”, como 

diz Élie Wiesel, muitas vezes pode significar um sinal de perigo. Mas esse perigo revela a 

face da loucura, que pode servir de abrigo, até mesmo de salvação. 
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