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Voluntários, 
Patrocinadores,
Amigos de todas as horas

Editorial

stamos chegando ao final do ano de 5771 e, nestes dias, costuma-
mos analisar nossas realizações passadas. Assim fazemos individual 
e coletivamente.

Um balanco do que fizemos no dia a dia de nossa Organizacao, 
nos mostra que foram muitos eventos, palestras e atividades realizados 
nos últimos meses, e cada um destes empreendimentos contou çom 
o envolvimento de muitas pessoas, a quem a WIZO São Paulo será 
sempre grata.

No intuito de retribuir parte deste carinho e a dedicação de 
nossas chaverót , patrocinadores e colaboradores e celebrando com 
muita alegria os 85 anos de WIZO Brasil e 90 Anos da WIZO Mundial, 
trouxemos para um show muito especial o renomado cantor israelense 
Yehoram Gaon. Um verdadeiro Sucesso, que emocionou a todos nós.

Agora é a hora de nos concientizarmos que o sucesso alcancado é, 
sempre, o primeiro passo para o início de um novo empreendimento. 
Nosso próximo ano, já conta com diversos projetos em andamento, 
afinal o nosso trabalho não para nunca!

Em nome da WIZO São Paulo, desejo a cada um de nossos leitores
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E stamos aqui para premiar jovens que, seja 
no seu trabalho comunitário ou estudan-
til, exerçam algum tipo de mobilização 

social. É muito importante valorizar aqueles que 
se interessam pelas questões públicas e pelo ou-
tro, por entender os problemas da comunidade 
e tentar resolvê-los”, disse o vereador Floriano 
Pesaro (PSDB) em sessão solene na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, comemorando a Semana 
da Liderança Jovem. Entre os homenageados 
estavam os jovens líderes judeus Monique Bi-
bas, diretora da Associação Cultural Jewish In, 
Jonny Naiman, coordenador do Informando, 
Persio Bider, ex-presidente da Juventude Judaica 
Organizada (JJO), e os assessores executivos 
da Federação Israelita do Estado de São Paulo, 
Marcelo Secemski e Jairo Roizen. Estes jovens e 
tantos outros que vêm se dedicando ao trabalho 
comunitário representam a nova geração gal-
gando os primeiros passos em direção ao futuro. 
Os premiados são uma pequena amostra de um 
grupo maior, que vem fazendo a diferença em 
nosso ishuv. 

Na WIZO-SP, acompanhamos, cada vez 
mais, o envolvimento de jovens voluntárias em 
importantes empreendimentos. O Grupo Ba-
rak, por exemplo, realiza o Concurso Cartissei 
Brachot Rosh Hashaná para alunos das escolas 
judaicas, com o objetivo de despertar o interesse 
por esta data tão especial do judaísmo, transfor-
mando os desenhos em lindos cartões acompa-
nhados das principais “brachot” desta festa. Esse 
grupo presenteia as bnot mitzvá e apresenta a 
WIZO às estudantes. 

Os Grupos Aviv, Simchá e Tzehirot tam-
bém participam ativamente da Organização, 
promovem e colaboram em atividades, como na 
criação do novo site da entidade. Elas também 
participam do Executivo, que hoje é presidido 
por uma jovem, Iza Mansur, e vão a seminários 
nacionais e internacionais para adquirirem e 
trocarem experiências.

Com o apoio de dirigentes mais experien-
tes, os jovens mostram que o futuro da nossa 
comunidade está em boas mãos. Pois se, no 
presente, eles já arejam as entidades com novas 
ideias e novos projetos, a tendência é que no 
futuro consigam mobilizar ainda mais pessoas 
para o trabalho social e assim, de geração em 
geração, manterem vivos os princípios de soli-
dariedade e justiça social, que são vitais para a 
continuidade judaica.

jovens assumem responsabilidade no 
trabalho comunitário

Fale com a Wizo-SP:
rua minas Gerais, 36
ceP 01224-010 - São Paulo - SP
tel. (11) 3257-0100
fax: (11)  3256-3099

email: wizosp@terra.com.br

Site: www.wizosp.org.br

Na WIZO-SP, 
acompanhamos, 
cada vez mais, o 
envolvimento de 
jovens voluntárias 
em importantes 
empreendimentos

Nossa Opinião
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WIZO Flash • Quando começou o interesse 
pela arte?
Rosália Lerner: Eu me lembro de criança, a aula 
que mais me empolgava era a de Educação Artís-
tica. Tanto que a professora até chamou minha 
mãe, quando eu estava no ginásio, para sugerir 
que ela estimulasse esse dom. Eu compreendia 
mais as figuras do que os raciocínios abstratos. 
Em matemática, se tinha uma laranja mais uma 
laranja, fazia sentido ter duas laranjas, mas só os 
números não. E eu sempre desenhava bastante.

WF • Por que resolveu seguir esse caminho 
profissionalmente?
RL: Quando foi para escolher a faculdade, eu 
me interessei por Artes Plásticas e fui bem 
na prova de aptidão artística. Até porque, 
naquela época, eu achava que a arte era uma 
via de expressão do meu mundo interior. 
Também sempre me interessei por literatura, 
desde jovem. O processo para seguir esse 
caminho acabou sendo mais intuitivo do que 
consciente.

Capa

Desde pequena, Rosália Lerner sabia que tinha o dom da arte. Enquanto havia dificuldade na 
compreensão dos números ou das lições mais práticas, se preocupava com questões que as 
disciplinas tradicionais não respondiam, como “qual o sentido da vida ou por que estamos aqui?” 
Logo descobriu que a arte, mesmo não oferecendo as respostas, podia ser o caminho para uma 
compreensão mais humana desses temas. E com seu dom para o desenho, resolveu seguir esse 
caminho, até se tornar uma artista reconhecida. 

A arte como expressão interior

Neste ano, ela foi 
convidada para fazer 
parte do Júri Oficial 
do Concurso de 
Pintura e Desenho da 
WIZO-SP, mas este 
não é seu primeiro 
envolvimento com 
a entidade, pois 
desenhou a capa do 
CD mais recente do 
Coral Sharsheret. 
Nessa entrevista 
exclusiva ao WIZO 
Flash, ela conta um 
pouco de seu trabalho 
e como enxerga a arte 
nos dias de hoje.
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WF • E como foi o aprendizado na fa-
culdade?
RL: Nessa época eu ainda era muito 
imatura. Lembro que fiz um estágio no 
ateliê de uma artista que se chamava 
Grace Kawall, que pintava tecidos, e eu 
fazia a preparação das tintas. Aprendi a 
pintar tecidos e a aquarela acabou ficando 
em segundo plano. Mas se você tem um 
talento artístico e não faz isso se tornar 
algo concreto em um papel social ou 
profissional, fica disperso. No entanto, 
eu não usei a faculdade com a intenção 
de me projetar, mas sim como um ateliê 
para adquirir conhecimento. Depois, 
criei confiança, menos pelo meu lado 
artístico e mais pelo lado estético, que era mais fácil 
ser aceito. Teve época que pintava camisetas, uma 
a uma, e vendia no Masp, no Mube. Foi uma época 
muito boa. Depois, comecei a pintar aquarelas e 
reproduzir nas camisetas, mas economicamente 
não valia a pena e aos poucos fui encontrando 
meu estilo.

WF • Como você define seu estilo?
RL: Houve épocas bem distintas. Talvez meu estilo 
tenha evoluído. Algo que no início era para agradar 
os outros evoluiu para algo mais íntimo, para poder 
me expressar.

WF • Como se deu essa evolução e quais foram 
suas inspirações?
RL: Não foi algo que delimitei, aconteceu como se 
fosse o processo natural de uma pessoa. Quando 
você passa da manhã para a tarde, metaforicamente 
falando, não tem como voltar depois para a manhã. 
Foi algo natural. Já sobre minhas influências, sem-
pre gostei mais de desenho, dos estilos art déco e 
art nouveau. Ao ver os trabalhos do artista Ismael 
Nery, percebi minha intenção de ter uma lingua-
gem figurativa, que não fosse um retrato fiel, mas 
que sim mostrasse algo na alma da figura. O estilo, 
quando emerge, aparece em um processo que não 
sei como se dá, mas acaba aparecendo. Quanto aos 
temas, eles estão prontos dentro de mim, em algum 
lugar, e há estímulos. Por um tempo fiz a ilustração 
da Parashá semanal no informativo da CIP e me 
inspirava nos textos para fazer minha criação.  

WF: Falando nisso, como sua origem judaica 
influencia seu trabalho?
RL: Quando meu pai começou a frequentar a 
sinagoga Mishcan Menachem, comecei a fazer 

Capa

trabalhos com temática judaica para 
vender, mesmo que profissionalmente 
não fosse muito rentável, foi mais pela 
minha curiosidade. Daí em diante, 
fiz vários trabalhos, como um calen-
dário para o então Lar Golda Meir 
(hoje Residencial Israelita Albert 
Einstein), capa das revistas Hebraica 
e Shalom, fiz convites de Bar Mitzvá 
para meus sobrinhos. Ou seja, o ser 
judia está na minha essência e, mesmo 
de forma involuntária, influencia no 
meu trabalho mais pessoal. Pois não 
somos apenas nós mesmos, somos 
também nossos ancestrais. E entre os 
artistas judeus, há o Lasar Segall e o 

Lucian Freud, que faleceu recentemente, que me 
influenciaram. 

WF • Na sua visão, qual é a função da arte nos 
dias de hoje?
RL: Houve época em que as artes plásticas serviam 
como um despertar para as pessoas e hoje está 
quase periférica, pouco valorizada. Como toda 
criança é um artista nato, se fosse mais estimulada 
a expressão do que o lado estético, acho que seria 
uma ferramenta de desenvolvimento evolutivo 
muito importante. A sociedade está perdida em 
soluções estéticas e não está interessada no de-
senvolvimento interior. Em um suplemento, é 
publicado aquilo que é mais bonito, e não o que 
expressa mais sentimentos. A arte acabou per-
dendo seu sentido de expressão e o artista ficou 
como um outsider, quando devia ser um insider, 
ou seja, deveria criar de dentro para fora, e não 
para revolucionar, agredir. Para mim, se não há 
lirismo, não há arte. 

WF • E como você vê o ensino de arte nas escolas e 
iniciativas como o Concurso de Pintura e Desenho 
da WIZO?
RL: Tentei dar aula uma vez, mas a escola me pe-
dia para ficar dentro de certo regulamento, havia 
muitas regras, o que bloqueava a criatividade dos 
alunos. De criança, a escola nunca me ensinou 
o que na verdade me interessava, que era saber 
por que eu vivia, como todos vivem, etc. Para 
mim, sempre me interessou muito mais o com-
portamento e a alma das pessoas. A arte foi meu 
caminho para tentar entender isso. E concursos 
como esse da WIZO são muito bons, pois esti-
mulam desde cedo a criação e essa curiosidade 
dos alunos. 

O ser judia 
está na minha 
essência 
e, mesmo 
de forma 
involuntária, 
influencia no 
meu trabalho 
mais pessoal. 
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wizo celebra aniversários em 
grande estilo

Aos 71 anos de idade, Yehoram Gaon 
mostrou muita energia em sua apresen-
tacão no teatro da Escola Beit Yaacov, 
comemorando os 90 anos da WIZO 

Mundial e 85 anos da WIZO Brasil. “Como uma 
entidade tradicional, achamos que Yehoram 
Gaon,  um ícone da música israelense, seria o 
nome ideal para esse evento, e fi camos muito 
felizes quando ele aceitou”, afi rmou Iza Mansur, 
presidente da WIZO-SP. Segundo ela, um show 
como esse é uma forma de homenagear também 
todas as voluntárias. “Para mim, como israelense, 
Yehoram Gaon é tudo, então ele foi o primeiro 
nome que pensamos para essa ocasião especial”, 
afi rmou Nava Politi, diretora de Empreendimen-
tos da WIZO-SP. Gaon cantou seus sucessos, 
como Rosa e Milchamá Acharoná, acompanhado 
em coro pela plateia, que foi brindada, ao fi nal 
do espetáculo com um  delicioso coquetel grifo 
Goody. O cantor recebeu a reportagem do WIZO 
Flash no hotel em que fi cou hospedado para uma 
entrevista exclusiva. 

WIZO Flash • Como é se apresentar duas vezes 
para a WIZO, uma três anos atrás, em parceria 
com o KKL?
Yehoram Gaon: Foi uma honra ser convidado 
uma vez, ter sido um sucesso, e ser convidado 
uma segunda vez pela mesma entidade. Recebo 

Comemoração

a mulher e a

wizo celebra aniversários em 
grande estilo

isso com muita felicidade. Estou honrado. Nava 
Politi é a melhor anfi triã que poderia imaginar, 
assim como a presidente Iza Mansur. Estive aqui 
em 2008, esse ano, e agora espero que todo ano 
possa voltar para me apresentar para a WIZO e 
o povo brasileiro. 

WF: Como o senhor vê o trabalho das volun-
tárias?
YG: Elas trabalham duro, estão comprometidas 
com esta missão sagrada a que se propõem, e só 
posso desejar que Deus as abençoe.  

WF: O senhor preparou algo especial para esse 
show?
YG: Preparei um repertório em ladino mas, mais 
do que isso, ofereço minhas canções mais conhe-
cidas, para todos cantarem. Lembro quando as-
sisti Frank Sinatra nos estados Unidos e durante 
todo show esperei para ouvir as músicas que eu 
conhecia. Por isso sempre faço questão de cantar 
minhas canções tradicionais. 

WF • Há diferença entre o público brasileiro e 
de outros países? 
YG: Sim. Na maneira como sou recebido. Quando 
me apresento em Israel, por exemplo, é algo na-
tural, não me sinto como convidado. As pessoas 
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Comemoração

me vêem hoje, amanhã, no mês que vem. Aqui 
leva tempo, três, dois anos, e talvez por isso o 
show é mais caloroso, sinto que sou recebido 
com mais carinho.   

WF • O senhor cantou na entrega do Prêmio 
Nobel da Paz, em 1994, em Oslo. Foi o momento 
mais emocionante de sua carreira?
YG: Foi um deles. Também me apresentar para 
o Papa foi especial, assim como foi emocionante 
minha apresentação no Carnegie Hall. Fiz uma 
vez um show em Tel Aviv para mais de 300 mil 
pessoas, era uma apresentação aberta, foi o maior 
público para um show na história de Israel. Mas 
uma vez me apresentei para quatro soldados que 
haviam sido feridos, durante a Guerra de Iom 
Kipur. E foi mais emocionante do que cantar para 
as 300 mil pessoas. O número às vezes não quer 
dizer nada, mas sim as circunstâncias, o ambiente 
e o contexto que importam.

WF • Como o senhor vê a perspectiva de paz 
em Israel? 
YG: Em Israel, se não há esperança, não é bom. 
Ano após ano, você espera, espera, e nada acon-
tece, daí cria-se um buraco nessa esperança. Pre-
senciei tantas guerras e, de repente, você percebe 
que não são muitas guerras, mas apenas uma 
guerra com intervalos no meio. Não é uma ques-
tão de território, eu acredito, mas sim de crença, 
de fundamentalismo, de pessoas que não pensam 
como conviveremos juntos, mas sim como fi car 
naquela terra sozinhos, sem que nós estejamos 
lá. Ter esperança nesse contexto, só acreditando 
em milagre. Mas temos que ser fortes e continuar 
esperancosos, não tem outro jeito.

WF: Na sua opinião, a música pode infl uenciar 
algo nesse contexto?
YG: Nos EUA, por exemplo, houve cantores que 
transformaram o modo de pensar e agir da so-
ciedade, como fez Bob Dylan. Mas Israel é um 
país muito duro e as músicas talvez não afetem o 
pensamento das pessoas para ir ou não à guerra, 
por exemplo. Mas a música corre paralela à his-
tória do país e algumas delas simbolizam tudo 
que acontece em Israel, como se fossem retratos 
de suas eras. É possível estudar a história do país 
pelos livros, mas também pelas músicas. 

WF • Pode dar um exemplo.
YG: A música composta na Guerra de Iom Ki-
pur, Michamá Arraroná.  Na letra, o poeta Haim 
Hefer prometia ao fi lho pequeno que aquela 
seria a última guerra. Infelizmente, depois dessa 
ainda houve cinco ou seis guerras. Na verdade, 
não era bem uma promessa, mas uma prece. Eu 
gostaria que aquela fosse a última. A maioria 
das nossas músicas de guerra não são marchas, 
mas sim músicas de esperança, dizendo aos 
soldados que aquela vai ser a última batalha 
que enfrentarão. 

WF: Rosh Hashaná está chegando, o que espe-
ra para o ano que chega?
YG: Espero que nossos vizinhos nos aceitem, 
para que possamos viver juntos nesse país, no 
Estado Judeu e no Estado Palestino. Senão, ha-
verá uma guerra eterna. Eles devem aceitar um 
Estado não a despeito de nós, mas conosco. Pois 
nós lutaremos sempre, não temos para onde ir. 
Israel é o único lugar onde o povo judeu é dono 
de seu espaço, em todos os outros países somos 
apenas hóspedes.    

A maioria das 
nossas músicas 
de guerra não são 
marchas, mas 
sim músicas de 
esperança, dizendo 
aos soldados que 
aquela vai ser a 
última batalha que 
enfrentarão. 
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Comemoração
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Festas

Neste ano, como em vários anteriores, 
aproximadamente metade da comunida-
de judaica do Brasil não participará do 
serviço religioso de Iom Kipur, sequer 

para dar uma olhada no que acontecerá em Kol 
Nidrei e nem virá no final de Neilá para saudar 
os avós ou seus pais (e vários deles também não 
virão).

Mais grave que isso é a outra metade (que 
virá à sinagoga) achar que é normal, que nada 
pode ser feito ou pior ainda, que nada tem a ver 
com isso.

Cumprimos diversos preceitos nesse pe-
ríodo que vai de Rosh Hashaná e Iom Kipur, 
como ouvir o shofar, promover a reconciliação, 
reparar erros e injustiças, jejuar, rezar, promover 
a justiça social (tzedaká), enfim, retornar para os 
caminhos da Torá através de uma auto-análise 
profunda de nossos atos e omissões no último 
ano (reshbon ha nefesh ou balanço da alma).

Temos um outro preceito de “amar o pró-
ximo como a si mesmo” (Lev XIX-18), que se 
aplica o ano inteiro.

No nosso livro de reza (Machzor) pratica-
mente todas as orações estão na primeira pessoa 
do plural: dizemos Nós e não Eu em nossas sú-
plicas e pedidos.

Assim ocorre em zochreinu lechaim ou 
“lembra-Te de nós para a vida...”; Uchtov...” ou 

“inscreve para uma vida de felicidade todos os 
filhos de Tua aliança...”; bessefer chaim... ou “pos-
samos nós e toda a casa de Israel ser mencionados 
e inscritos no livro da vida, da benção da paz, da 
prosperidade...”; Avinu Malkeinu... ou “nosso Pai 
e nosso Rei pecamos diante de ti..”**. 

E em várias outras rezas.
Portanto, não faz sentido, nem melhora a 

situação fazer um minucioso balanço particular 
se não nos importamos com os ausentes e por 
que estão ausentes?

O balanço que realmente contará será o de 
todo povo judeu e da humanidade e não a soma 
de nossas isoladas individualidades.

Proponho como ação inicial para reduzir 
esse afastamento, que ouçamos essa significativa 
parcela de nosso povo, suas críticas, suas opiniões 
e suas sugestões sobre esse assunto. Assim elimi-
naremos indiferenças ao próximo.

Os ausentes ou não participantes não estão 
distantes fisicamente, eles são nossos parentes, 
amigos e vizinhos.

Desejo a todos um Shaná Tová Umetuká! E 
que no próximo ano possamos começar a reverter 
esta tendência.

E daí? E eu com isso?
Milton David Weintraub

O Grupo Barak divulgou os trabalhos escolhidos por um júri formado por professores e ativistas. 
As imagens foram estampadas em cartões acompanhados de rezas tradicionais de Rosh Hashaná.

Cartissei Brachá: premiação

rafael r. Goldman, 
colégio Bialik

menachem mendel libersohn,
escola lubavitch

nina Katarivas Vivolo, 
colégio i.l.Peretz

1º luGar 2º luGar 3º luGar

Dedico este artigo às memórias de Idal Kantor z’l e Raquel Gun Kantor z’l

**citações tiradas do Machzor Completo de autoria de Jairo Fridlin e Vitor Fridlin
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Voluntariado

WIZO Flash • Como surgiu a oportunidade de 
entrar para a WIZO?
Vera Kahn: Como meus dois filhos moram em 
Israel, resolvi aprender hebraico. Conhecia a morá 
Yona Davidson, que me recomendou a morá Esther 
Blinder, também dando aulas na WIZO. Foi um 
pulo para entrar no Barak. Silvana Gluz, presidente 
do Grupo, me mostrou projetos que, de cara, achei 
interessantes. 

WF: Antes você conhecia a WIZO?
VK: Eu sabia que é uma organização judaica femi-
nina, reconhecida mundialmente, que participa 
da ONU, porém não conhecia o trabalho espe-
cificamente, mas hoje posso dizer como é uma 
instituição importante.

WF • Por que resolveu visitar os projetos da WIZO 
em Israel?
VK: No mês de julho, eu viajaria para o casamento 
da minha filha. Como ficaria um mês lá, sugeri 
dedicar 15 dias para conhecê-los. 

WF • Quais centros você visitou?
VK: Visitei um em Jerusalém, muito interessante, 
que acolhe adolescentes e dá oportunidade de tra-
balho e formação para jovens. Algo que me chamou 
a atenção é que tinha uma atividade de capoeira. De 
lá, quis conhecer a Creche Antonietta Feffer, que 
tanto ouvi falar em São Paulo. E algo que muito 
me impressionou, foi saber que Antonietta Feffer 
recebeu essa creche de presente de aniversário do 
marido, achei algo muito emocionante. 

WF:  Como surgiu a oportunidade?
VK: Pensei em Ramat Gan pois estaria lá perto.  A 
ideia era me envolver com crianças, comecei exer-
citando desenho, com crianças de 3 a 6 anos em 
situação de risco, com problemas familiares.  Elas 
começaram a desenhar casas e tentei perguntar o 
que havia em cada casa. Acabei descobrindo coisas 
da minha própria vida.

WF • Como assim?
VK: Descobri que eu sabia dobrar, cortar, ensinar, 

a experiência de ser voluntária 
numa creche WIZO em Israel
A cirurgiã-dentista Vera Rosenthal Kahn se uniu à Organizacao em abril deste ano, motivada 
pelas aulas de hebraico na sede da Organização, quando entrou para o Grupo Barak.  

coisas que havia aprendido com minha mãe, que 
me tocou muito. Esquecemos que essas emoções 
revividas na fase adulta têm a ver com a relação 
de afetividade no nosso lar. As crianças me deram 
a chance de falar hebraico sem a preocupação 
se falava corretamente. Elas me corrigiam e me 
ajudavam. E me questionei: quem ganha e quem 
recebe mais com essa troca? No meio de tudo, havia 
uma menina, muito participativa. Percebi, pela 
minha formação profissional, que sua mãe tinha 
uma deformação facial causada por um problema 
ortodôntico, e vi que na menina havia início dessa 
mesma problemática. Me interessei em fazer algo 
por ela. Na despedida, pedi a ela que entregasse um 
presente para uma professora que estava grávida. 
E ela disse para a professora: “Espero que seu filho 
seja rico suficiente para ajudar as outras pessoas”.  

WF • Essa experiência, de alguma forma, influen-
ciou na sua vontade de continuar no ativismo 
comunitário?

VK: Quando notei a necessidade e a impor-
tância do trabalho da WIZO, e como uma creche é 
útil para a comunidade, acabei vestindo a camisa. 
Quero agradecer a confiança da WIZO, do Grupo 
Barak, de ter sido aceita e a recomendação recebida 
para que tudo isso pudesse acontecer.  
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Traduzi do hebraico a autobiografia do 
Rabino Israel Meír Lau, publicada aqui 
com o título Lúlek: a história do menino 
que saiu do campo de concentração para 

tornar-se o grão-rabino de Israel, e sinto-me feliz 
em poder recomendar a sua leitura.

A leitura da autobiografia do Rabino Israel 
Meír Lau, que foi rabino-chefe de Israel, assim 
como ocorreu comigo, vai envolver profunda-
mente cada um dos que tiverem a sorte de poder 
ter acesso a ela. Pouco saberemos, do ponto de 
vista físico sobre como é a casa atual do rabino 
ou sobre como foram as anteriores onde viveu. 
O que o Rabino Lau escreveu nos faz conhecer 
como foi e como é a sua vida, como é a sua casa no 
aspecto espiritual, os acontecimentos e decisões 
que o fizeram chegar à importante posição que 
ocupa, e porque ele foi e continua sendo uma 
personalidade de tanto destaque.

 A parte inicial do livro 
trata da infância do Rabino, 
que só por milagre sobrevi-
veu à Shoá. É natural que os 
pensamentos, as lembranças 
e reflexões a respeito do que 
ocorreu na Guerra já nos 
prendam desde o início. O 
leitor então se sentirá tentado 
a continuar para acompanhar 
como se deu a feitura de um 
rabino a partir de um menino 
órfão, para desvendar a traje-
tória deste menino, e aprender 
como um rabino se faz, e 
como se faz um grande rabino.

Uma vida dedicada aos 
estudos, a explicação do que 

compõe o universo de um estudante de ieshivá, 
como se modela uma personalidade ímpar, como 
estão descritos pelo autor, não só surpreendem o 
leitor, mas fazem com que se sinta a necessidade 
de refletir a respeito do papel do estudo e da 
prática religiosa no seio da comunidade judaica. 
Leitores laicos ou praticantes aprenderão como 
funciona a complexidade da vida de um rabino 
e como isto se reflete na vida do povo.

Mesmo distantes geográfica ou espiritu-
almente do universo apresentado, passamos a 
entender quanto o nosso universo judaico pode 
ser beneficiado por atos e atuações de um líder 
de primeira linha. Vale lembrar que o relato se 
estende desde um par de anos antes da criação 
do Estado de Israel, quando Lau chegou ao país 
como menino sobrevivente analfabeto, e se 
estende até os dias de hoje, períodos em que o 
Rabino conviveu com os grandes momentos de 
Israel, mas também com todas as dificuldades 
implícitas na vida do país.

Destaque

Porque ler uma autobiografia?
Quando alguém se propõe a ler uma autobiografia, espera se defrontar com um relato particular 
sobre alguém conhecido ou não; quando se trata de uma pessoa ilustre e de destaque, o leitor 
quer encontrar alguns elementos que toquem a sua vida e que proporcionem, se possível, novos 
enfoques para sua própria existência, assim como experiências que venham a enriquecê-lo e, talvez, 
indicar que há na obra exemplos que merecem reflexões e reverências especiais. 

Nancy Rozenchan

Nancy Rozenchan - Professora e Tradutora
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Registro

A diretora de Divulgação da WIZO-
SP, Geni Rinski, foi justamente 

homenageada com a outorga da Medalha 
WIZO Brasil 85 anos, por todos os anos de 
dedicação à entidade e pela realização 
de importantes trabalhos. Diversos 
depoimentos sobre Geni, dados por Iza 
Mansur, presidente da WIZO-SP; Etejane 
Hepner Coin, vice-presidente da WIZO 
Brasil; Frida Malamud, presidente do Grupo 
Chana Szenes; Tania Tarandach, diretora do 

Homenagem a Geni Rinski

WIZO Flash; Sulamita Tabacof, presidente 
de Honra da WIZO-SP; e por sua filha, 
Rachel Roseli Rinski Wahba, emocionaram 
a todos. O Coral Sharsheret entoou 
canções de seu repertório, uma dedicada 
especialmente a Geni: “Se todos Fossem 
Iguais a Você”.  Rabinos, amigos, familiares 
e representantes do Hospital Samaritano, 
onde a homenageada é voluntária, 
cumprimentaram Geni efusivamente ao 
final do ato. 

Eduardo Kohn, diretor da B’nai Brit 
Internacional na América Latina, 

foi convidado pela WIZO Brasil para 
uma série palestras abordando 
o tema “Desafios e ameaças 
que enfrentam as comunidades 
judaicas na América Latina”. Kohn 
ressaltou a importância em atrair o 
interesse dos jovens para o ativismo 
comunitário.

Ameaças na América Latina
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Um escritor pouco 
conhecido no Brasil

Registro

A professora da USP e tradutora Nancy 
Rozenchan esteve na WIZO-SP para falar 

sobre o escritor israelense Yehoram Kaniuk, pouco 
conhecido no Brasil, mas um dos mais vendidos 
em Israel. A repercussão de sua última obra 5708 
(1948) foi tão grande, que se transformou em 
peca teatral, mostrada ao público em Tel Aviv.

Palestra com 
Paulo Valadares

O genealogista Paulo Valadares foi o 
convidado de Sema Petragnani para 

proferir uma interessante palestra sobre o 
tema “Cristãos novos, do século XVI ao ano 
de 1950 no Brasil”, falando sobre os judeus 
que conseguiram manter seus costumes 
escondidos durante a Inquisição. 

Tarde especial na Hebraica

Os grupos Ramat Gan, Chai Carmel e Tikva prepararam um 
almoço e chá da tarde especial no restaurante casher da 

Hebraica, que estava lotado.

Integrantes do grupo “Kaminos de Leche i Miel”, Clara Kochen, 
Yildiz Alcalay, Esther Aharonis e Mathilde Asher Daniel mostraram 

a riqueza da cultura sefaradi, através do idioma ladino, seus 
contos, sua culinária e seus provérbios.

Riqueza da cultura sefaradi
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Registro

Kit Brachá

Sema Petragnani, ex-curadora e 
diretora do Concurso WIZO de 

Pintura e Desenho, recebeu a Medalha 
WIZO Brasil 85 anos, durante reunião 
do Executivo, em reconhecimento 
ao seu dedicado e relevante trabalho 
frente ao Departamento de Concurso 
da WIZO São Paulo.

Homenagem a 
Sema Petragnani

Grupo Barak entregou, em diversas escolas, o Kit Brachá às 
alunas que fazem bat mitzvá em 2011. As jovens também 

assistiram a um vídeo institucional da WIZO e uma palestra das 
voluntárias, quando ouviram porque é importante, desde jovem, 
exercer a responsabilidade social. As alunas também foram 
presenteadas com castiçais e levaram para suas mães um kit de 
rezas. Sartia Rawet e Monique Dayan 

estiveram na Casa Vida, que abriga 
crianças e adolescentes com HIV,  para 
entregar as doações arrecadadas pela
Organização.

Doação à Casa Vida
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Abraão,  “Ivri”  no texto bíblico, é uma 
das denominações também do povo de 
Israel. A língua desse povo segundo o 
texto bíblico é ‘yehudit’, talvez por conta 

do dialeto falado na região do reino de Yehudá, 
o reino do sul.

O hebraico é uma língua que pertence à fa-
mília das línguas semíticas e, nos textos rabínicos, 
é chamada de Língua Sagrada.  As palavras, em 
geral, são formadas por uma raiz de três ou qua-
tro consoantes, na qual se encontra o signifi cado 
da palavra. As vogais juntamente com os sufi xos e 
prefi xos formam padrões que imprimem a movi-
mentação dos signifi cados, através das variações 
de categoria gramatical: gênero, número etc. 

Interessante mencionar que, originariamen-
te, não existiam sinais gráfi cos para as vogais. A 
estrutura da língua – raízes triconsonantais + 
padrões vocálicos + afi xos – orientam a leitura, 
não havendo necessidade de se escrever as vogais. 
Os sinais vocálicos (pontinhos) foram uma cria-
ção de um grupo de estudiosos – os Massoretas 
– que, no século VIII, se dedicaram ao registro 
minucioso da pronúncia e entonação do texto 
bíblico, quando o idioma hebraico deixou de ser 
usado no cotidiano pela maioria do povo judeu 
e os textos sagrados poderiam se perder. 

Esse imenso empreendimento manteve o 
texto bíblico acessível até nossos dias e, prova-
velmente, foi graças ao trabalho dessas pessoas 
que o hebraico hoje é a língua ofi cial do Estado 
de Israel. O trabalho dos massoretas conseguiu 
preservar juntamente com o texto sagrado a lín-
gua hebraica. O hebraico é, talvez, a única língua 
judaica ensinada hoje em dia nas escolas judaicas 
da diáspora. Tantas línguas judaicas (persa, ........) 

deixaram de ser usadas e outras tantas estão sen-
do cada vez menos usadas. Para que a produção 
que herdamos em tais idiomas seja preservada, 
muita dedicação deve ser despendida. 

Em hebraico foi escrita a maior parte dos 
livros do Tanach, toda a Mishná e outros livros 
da tradição judaica antiga. No entanto, em um 
determinado período do fi nal do século II, a da-
tação não é precisa, a maioria dos judeus parou 
de usar a língua hebraica como língua falada.

Contudo, o hebraico serviu por muitas 
gerações como a principal língua escrita dos 
judeus: literatura religiosa, literatura fi losófi ca, 
protocolos, documentos, cartas etc. Sabemos 
também que a família de Ibn Tibon trabalhava 
traduzindo para o hebraico textos escritos em 
árabe para que comunidades não falantes do 
árabe pudessem ter acesso. Para os judeus, o he-
braico funcionava como o latim para os cristãos 
da Europa Ocidental.

A partir do século XVIII, com o desen-
volvimento da Hascalá (movimento iluminista 
judaico) na Alemanha e Europa Oriental, o he-
braico decolou como língua moderna e, durante 
o século  XIX, o uso laico do idioma prevaleceu. 
Assim, com o renascimento nacional o hebraico 
se transforma em língua de fala dos judeus em 
Israel.   

Em 1889 foi criada, em Jerusalém, a Comis-
são de Língua Hebraica, que deu origem a atual 
Academia de Língua Hebraica. Com o objetivo 
de transformar a antiga língua hebraica na língua 
falada em Eretz Israel. Essa data assinala portan-
to o início do ressurgimento da fala hebraica e 
sua transformação de língua sagrada em língua 
nacional. 

de língua sagrada 
a língua nacional

Hebraico

O hebraico era um dos dialetos da língua canaanita, falado desde o século II antes da era 
contemporânea na região onde atualmente se encontram o Líbano, Síria, Israel e Jordânia. 

Eliana Langer
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