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Para nunca
esquecer

Miguel Krigsner fala sobre a inauguração do Museu do 
Holocausto de curitiba, o priMeiro do brasil
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Oriente Médio não é mais o mesmo. Da Revolução de Jasmin, na 

Tunísia, à Primavera Árabe, como se convencionou chamar o mo-

vimento que derrubou o poder no Egito, passando pelas manifes-

tações na Síria e no Iêmen, o povo árabe fez história em 2011. Co-

mo estes eventos afetam Israel, e, principalmente, como o Estado 

Judeu deve reagir aos acontecimentos e seus desdobramentos é o 

tema da reportagem, assinada pelo pesquisador Miguel Gherman. 

 

Esta edição de Corrente também explora a iniciativa do empre-

sário Miguel Krigsner, um dos fundadores da rede O Boticário que 

está à frente do projeto do primeiro Museu do Holocausto brasilei-

ro, erguido em Curitiba e com inauguração prevista para fevereiro. 

Em entrevista exclusiva, Krigsner detalha sua trajetória e as razões 

que o levaram a se tornar um dos mais atuantes membros da co-

munidade judaica paranaense. 

 

Outro homem notável retratado nesta edição é o polonês Jan 

Karski, cuja história acaba de ser lançada em forma de romance 

escrito por Yannick Haenel. Temos ainda um estudo sobre o poder 

das palavras, um artigo sobre a importância das mulheres nos textos 

bíblicos e outro sobre os arquétipos contidos na narrativa de Purim.

 

Boa leitura e um excelente 2012.   
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Cara Helena
Parabéns pelo lançamento do novo 
site. Desejo a você, e às chaverot 
da WIZO Brasil, muitos anos de 
criatividade, percepção, motivação, 
entusiasmo, dedicação, amizade, 
amor pelo que fazem com tanta fé. E 
acima de tudo: não mudem!!!! Estou 
ansiosa por vê-las aqui em breve.
Com carinho,

Zipi Amiri
Chairperson do Departamento de 
Publicidade e Comunicação da WIZO 
Mundial

Querida Helena e diretoria
Neste novo ano Judaico que agora 
se inicia, sentimos a importância 
de nossa WIZO num trabalho pró-
Israel, buscando uma Hasbará eficaz, 
que desvende aos desavisados do 
mundo, pelo menos uma parte da 
verdade sobre aquele pequenino, 
porém grandioso Estado, em todos 
os sentidos, tanto em Tecnologia, 
Arte, Cultura, como em Ética. Porém, 
esta mensagem tem também um 
objetivo muito prazeroso para mim: 
elogiar o Boletim WIZO Online. Ele 
está excelente no que se refere às 
informações e também em imagens e 
ilustrações. É dinâmico, interessante 
e não nos permite fechá-lo, sem ir 
até o final! Mostra quanto nossa 
WIZO Brasil está crescendo, graças a 
vocês, e especialmente à presença e 
estímulo da Helena, onipresente em 
cada cantinho do país, onde alguma 
possibilidade de reavivar nossa 
Instituição se apresente. Parabéns, 
portanto! Da chaverá orgulhosa, 

Matilde Groisman Gus
Comissão de Integração WIZO da
América Latina

Queridas Helena, Suely e 
equipe 
Quero parabenizar a todos pelo 
excelente trabalho, maravilhosa 
newsletter que nos dá noticias da 
WIZO nos outros estados. Adorei a 
Revista Corrente com excelentes 
matérias e ver, emocionada, o 
artigo sobre Tanger, minha cidade 
natal, de onde sai aos 19 anos 
para o Rio de Janeiro. 
Kol Hakavod a todos.
Beijos carinhosos,

Stella Garber
Chaverá do Grupo Yamit da WIZO Rio de 
Janeiro

Desejo parabenizar todas as 
chaverot encarregadas de nossa 
Revista Corrente, pela riqueza 
do conteúdo dos artigos nela 
inseridos, que enriquecem nosso 
conhecimento e alargam nossa 
visão sobre assuntos importantes 
e necessários ao mundo judaico. 
É um orgulho para toda nossa 
família WIZO, contarmos com 
chaverot que se empenham em 
divulgar o que existe de mais 
atual e incentivador ao nosso 
trabalho.
Shalom,

Teresinha Sandler
Membro Honorário da WIZO Brasil

Helena Kelner 
Pelo relatório podemos avaliar 
o esforço da WIZO BRASIL de 
tecer uma rede de comunicação 
que integra  os Centros, neste 
país de tão grandes dimensões. A 
disposição da Presidente Helena 
Kelner de estar presente nos 
eventos e o site da WIZO BRASIL 

são exemplos desta intenção 
digna de apoio. 

Etejane Hepner Coin
Vice-presidente da WIZO Brasil em São 
Paulo

Queridas chaverot 
da WIZO Bahia 
Em nome da Comissão de 
Integração WIZO da América 
Latina, na condição de 
representante do Brasil, envio 
os mais sinceros e jubilosos 
cumprimentos pela posse da 
nova diretoria da WIZO Bahia, 
que já antevejo um Centro ativo, 
entusiasta e criativo! Que possam 
sempre obter muito sucesso, na 
ação de promover a continuidade 
do judaísmo e da preservação 
de nossa ligação amorosa com o 
Estado de Israel, a terra de nossos 
ancestrais. 
Atenciosamente, 

Matilde Groisman Gus

Eva e Elza dignificam o tempo, 
nos presenteando com profundas 
mensagens. A consciência do valor 
da duração de nossas existências 
nos faz agir sem desperdiçá-lo e 
dando sentido às nossas atitudes. 
Os resultados desta postura de 
vida se refletem na vida pessoal e 
em tudo que podemos fazer pela 
WIZO. Shaná Tová!

Etejane H. Coin

Queridas da WIZO Brasil, 
Diretoria e equipe 
Todas estão de Superparabéns! 
O site está bárbaro, bonito, fácil 

 
 
cartas
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e rico em conteúdo. Belíssimo 
trabalho! Vou me dedicar mais à 
leitura nos próximos dias.
Beijos,

Mirta Landesman
WIZO São Paulo

A Helena Kelner e Iza Mznsur
Num momento auspicioso 
finalizamos uma viagem muito 
exitosa, da delegação da 
Organização Sionista na América do 
Sul, encabeçada pelo Presidente da 
Organização Sionista Mundial, Sr. 
Avraham Duvdevani. Em nome dele 
e em nome de toda a delegação 

queremos expressar o nosso 
reconhecimento e agradecer de todo 
coração por sua parceria no sucesso 
desta visita.
Os passeios e os encontros no 
Brasil revelaram-nos um mundo 
pleno de atividades sionistas, 
amplas e diversificadas. A visita 
à WIZO São Paulo foi parte da 
fascinante diversidade de atividades 
e organizações que desvendamos.
Gostaríamos de agradecer 
profundamente pela recepção 
calorosa e o significativo contato 
com as atividades da WIZO Brasil. 
A exposição de desenhos, na qual 

tivemos o privilégio de participar, 
estava maravilhosa. Esta é uma 
iniciativa extraordinária e tomara 
haja muitas assim. Nós estimulamos 
iniciativas como estas e ficaremos 
contentes em trabalhar em parceria 
com sua organização através do 
nosso representante no Brasil, 
Gustavo Gakman. Acreditamos 
que de mãos dadas e trabalhando 
em sociedade atingiremos nossa 
importante missão sionista.
Atenciosamente,

Gusty Yeoshua Braverman
Co-presidenta do Departamento de 
Atividades para a Diáspora
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  palavra da presidente 
 
Helena Kelner  

A 
WIZO, esta fantástica enti-
dade jovem e de vanguar-
da, chega aos 91 anos com 
seu pensamento e sua ener-
gia apontados para o futuro, 

numa capacidade abissal de adaptar-se e 
reinventar-se face às exigências dos tempos 
atuais. Ela experimenta um crescimento em 
todo o mundo, crescimento qualitativo nas 
atividades que desenvolve e nos objetivos 
que consegue alcançar e ultrapassar.

Com a WIZO Brasil não é diferente. Aos 
85 anos ela caminha a passos largos rumo à 
modernidade e à eficiência. Suas 
presidentes sempre vestindo a 
camisa da instituição, pro-
moveram o seu desen-
volvimento, através da 
aposta na educação e 
na cultura, questões 
basilares da agenda 
da WIZO Brasil. Cada 
gestão procura preser-
var e reforçar o sucesso 
de sua antecessora, bus-
cando ao mesmo tempo, 
novos rumos e paradigmas.

Chegamos ao final de 2011 
e a 2012 cientes de que obti-
vemos soberbas conquistas e 
feitos extraordinários. Nossos 
Centros em todo o Brasil são 
motivo de orgulho e admiração 
e as nossas ativistas, de for-
ma dedicada, comprometem-
-se com a causa WIZO. Alguns 
Centros, em cidades menores, 
foram reativados e começam a 

dar frutos. Esta é uma vitória da qual pode-
mos nos ufanar.

Neste século de infindáveis renovações na 
esfera tecnológica, demos um prodigioso sal-
to na área da comunicação. Percebemos que 
crescer não bastava, precisávamos acelerar 
este crescimento, aumentar a capilaridade de 
nossa ação. Para isto, tivemos que repensar a 
comunicação entre os Centros WIZO e para 
fora da comunidade.

Lançamos mão de duas ferramentas im-
portantíssimas: o Informativo Online e o no-
vo site da WIZO Brasil. Desta forma, conse-

guimos estender a todas as chave-
rot, de todos os Centros WIZO, 

a oportunidade de, através 
de mais estas ferramen-

tas, divulgarem suas ati-
vidades em tempo real 
ou próximo disto.

Ainda em fase de 
acertos e adaptações, 
somos alvo de profusos 

elogios, entre os quais 
destacamos as palavras 

de Mickey Dahav, da WI-
ZO Mundial: "Congratulo-

-me com a WIZO Brasil por seu 
novo material profissional na 
área de marketing. Ele, defini-
tivamente, revela uma imagem 
especial da WIZO, moderna e 
atualizada."

Que tenhamos um 2012 cria-
tivo e que sejamos abençoadas 
com o dom da curiosidade, da 
busca pelo aprendizado, e com 
a alegria de participar da WIZO.

novas ferraMenTas 
Para crescer Mais

cada gesTão Procura 
Preservar e reforçar 

o sucesso de sua 
anTecessora, buscando 
ao MesMo TeMPo, novos 

ruMos e ParadigMas
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ANTIGA UNIÃO SOVIÉTICA

ação contra a assiMilação
Criado na Inglaterra há 30 anos, o programa de conferências sobre judaísmo 
Limmud encontrou na Antiga União Soviética um amplo terreno para se expandir. 
Mais de 13 mil judeus da Rússia e repúblicas vizinhas já participaram das 
conferências realizadas em 
cidades como Moscou, São 
Petersburgo, Odessa e Kiev. 
“Nunca pensamos que o programa 
faria tanto sucesso por aqui”, 
diz o organizador Chaim Chesler. 
Apesar de ainda possuirem 
grandes comunidades judaicas, os 
países da Antiga União Soviética 
contam também com altas taxas 
de assimilação e distanciamento 
do judaísmo.

 
 

Mundo Judaico

ESTADOS UNIDOS

seM barba, Mas ainda religioso
O mundialmente famoso cantor de reggae judeu 
americano Matthew Paul Miller, mais conhecido pelo 
nome artístico Matisyahu, foi uma das figuras mais 
comentadas do mundo judaico no fim de 2011. Não 
por qualquer música que tenha lançado, mas por ter 
se desfeito de uma de suas marcas registradas, a 
longa barba tradicional dos judeus ultra-ortodoxos. 
“Desculpe, gente, mas minha fase de super estrela 
do reggae chassídico acabou”, disse ele após publicar 
uma foto já sem barba. “Mas, para quem acha que 
estou abandonando o judaísmo, aviso que hoje mesmo 
fui à mikve e à sinagoga”, esclareceu.  

BAHREIN

o rei e o rabino
O vice-presidente do Congresso Mundial Judaico, rabino Marc Schneider, 
foi recebido pelo rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa. Eles discutiram 
a realização, em 2012, de um encontro no país entre líderes religiosos 
muçulmanos e judeus. “O rei dará todo apoio ao evento. Para ele, judeus e 
muçulmanos devem construir pontes para aproximarem-se, pois apesar das 
diferenças somos primos”, contou o rabino após o encontro, 

CUBA

Chanuká na prisão
Líderes da comunidade judaica cubana fizeram no último 
Chanuká uma visita ao judeu americano Alan Gross, preso 
na ilha desde 2009. Gross foi condenado a 15 anos de 

reclusão por ter facilitado o acesso de 
cubanos a equipamentos de acesso à 
internet, o que foi considerado como ação 
subversiva pelo governo de Cuba. Desde 
então, diversas entidades de defesa dos 
direitos humanos têm feito campanha pela 
sua libertação. Durante a visita, os líderes 
judaicos acenderam uma chanukiá na cela 
de Gross. “Apelo ao presidente Raul Castro 

para que liberte Alan neste feriado tão importante para 
judeus de todo o mundo”, declarou sua mulher Judy Gross, 
que não teve seu pedido atendido.
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MIGUEL KRIGSNER 

futuro
N

ascido há 61 anos em La Paz, na 
Bolívia, o empresário Miguel Krigs-
ner está completando 50 vivendo 
no Brasil. Formado em Farmácia/
Bioquímica, é fundador e atual pre-

sidente do Conselho de Administração do Grupo O 
Boticário, que de uma pequena farmácia de manipula-
ção paranaense transformou-se em uma das maiores 
empresas de produtos de beleza do país. É também 
presidente da Fundação Casa de Cultura Beit Yaacov, 
através da qual construiu e inaugura, no próximo dia 
12 de fevereiro, o Museu do Holocausto de Curitiba, 
primeiro dedicado ao tema no Brasil.

Segundo Krigsner, mais do que relembrar e preser-
var a história, o objetivo principal do Museu é contribuir 
para a educação das novas gerações. Antigo colabo-
rador e admirador da WIZO no Paraná, Krigsner fala, 
nesta entrevista a Corrente, sobre a importância desta 
empreitada pioneira no país e sua ligação com o judaís-
mo e a vida comunitária.

Karla Marcolino

Lição Para o

o novo Museu do HoLocausto de 

curitiba usa o Massacre nazista 

contra os judeus Para coMbater 

todos os tiPos de intoLerância
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O que motivou sua iniciativa de construir um 
Museu do Holocausto no Brasil?

Eu sou filho de dois sobreviventes do Holo-
causto. Durante a vida toda, lembro que meu pai 
me contava essa história e eu quis fazer uma obra 
para que isso realmente nunca fosse esquecido. 
A pessoa que visita um espaço como esse toma 
uma consciência muito grande. Visitei duas ou três 
vezes o Museu Casa de Anne Frank, em Amsterdã, 
e diversos museus dedicados ao tema ao redor do 
mundo. Cada vez que a gente entra ali percebe 
o que foi o Holocausto e, infelizmente, no Brasil 
não tínhamos um espaço onde isso estivesse do-
cumentado. Toda a comunidade judaica tinha esse 
sonho e colaborou para a concretização dele.

O Museu brasileiro possui algum tipo de in-
tercâmbio com os outros museus sobre o holo-
causto existentes em Israel, nos Estados Unidos 
e na Argentina?

Sim. Já existem espaços em memória do Ho-
locausto em diversos países como o de Buenos 
Aires, na Argentina, Canadá, Polônia, Austrá-
lia, Bélgica, Holanda, África do Sul, Inglaterra, 
Rússia, entre outros, além de vários espalhados 
pelos EUA (Washington, Houston, Flórida, Los 
Angeles, Dallas, NY etc). Para compor o Museu 
do Holocausto em Curitiba, além de doações da 
própria comunidade, contamos com aquisições 
e comodatos com outras instituições e com mu-
seus internacionais dedicados ao tema. Entre os 

sou filho de dois 

sobrevivenTes do holocausTo. 

duranTe a vida Toda, leMbro 

que Meu Pai Me conTava essa 

hisTória e eu quis faZer uMa 

obra Para que isso realMenTe 

nunca fosse esquecido
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MIGUEL KRIGSNER 

A proposta do Museu é mostrar e trabalhar vários 
aspectos do Holocausto do povo judeu durante a 2ª 
Guerra Mundial, incluindo lições históricas, como a 
luta contra a intolerância, o racismo e a discrimina-
ção, para repassá-las às gerações futuras. O objetivo 
é universalizar o tema da luta contra a intolerância, 
utilizando o Holocausto como um exemplo.

De que forma o site, lançado antes mesmo da 
inauguração do Museu, complementa a expe-
riência da visita ao ambiente das exposições?

Com o site oficial do Museu do Holocaus-
to de Curitiba www.museudoholocausto.org.br, os 
internautas já podem ter acesso às informações 
referentes ao Museu como: horários de funciona-
mento, atividades educacionais, notícias, artigos, 
visita virtual, testemunhos da comunidade judaica, 
links para as redes sociais, memória, agendamento 
de visitas a partir do dia 12 de fevereiro de 2012, e 
também um espaço para doações de materiais que 
tenham relação com a identidade do espaço. Al-
guns links ainda estão em fase final de construção 
e entrarão no ar nos próximos dias, mas a página 
no ar contribui para que as pessoas saibam mais 
sobre a nossa proposta e tenham interesse em 
visitar o espaço.

Porque trabalhar apenas com visitas guiadas?
O espaço e a disposição do Museu não permi-

tem que um grupo muito grande de pessoas faça a 
visita ao mesmo tempo. Nossa intenção é otimizar 
cada visita, de maneira que as pessoas interajam 
com o Museu, aproveitem os recursos multimídia 
disponíveis, leiam os documentos, etc. Assim, pre-
ferimos trabalhar com grupos menores, de até 30 
pessoas de cada vez. Para garantir que isso aconte-
ça, estabelecemos as visitas agendadas.

No caso das visitas de escolas, um dos focos do 
Museu, como a equipe trabalhou para dosar o 
impacto do que se vê em exposição a fim de 
adequá-lo à faixa etária dos estudantes?

A maioria dos museus do Holocausto possui 
um trabalho pedagógico e, em Curitiba, esse 

objetos expostos estão peças históricas impor-
tantes, como um fragmento de Torá, queimada 
durante “A Noite dos Cristais”, cedida oficial-
mente pelo Yad Vashem, o Museu do Holocaus-
to de Jerusalém.

O que compõe o acervo do Museu e como se 
chegou a este material?

Para compor o acervo do Museu do Holo-
causto fizemos um trabalho focado na busca de 
sobreviventes do Holocausto, ou seja, pessoas e 
famílias que sofreram algum tipo de perseguição 
ou discriminação por parte do regime nazista 
ou de seus colaboradores entre 1933 e 1945. 
Levantamos uma lista com 82 nomes do Paraná 
e localizamos 15 deles vivos. Fizemos contato e 
buscamos fotos, documentos, certidões, tudo que 
pudesse nos ajudar a resgatar a história dessas 
vítimas e sobreviventes. Além dessas doações da 
comunidade, adquirimos algumas peças e fize-
mos comodatos com outras instituições.

Como foi travar contato com as histórias dos 
quinze sobreviventes do Holocausto ainda 
vivos, residentes no Paraná?

Fizemos contato com eles para buscar docu-
mentos, fotos, etc. Os depoimentos que estão no 
Museu fazem parte de um projeto da Survivors 
of the Shoah Visual History Foundation - fundação, 
sem fins lucrativos, criada e presidida pelo cine-
asta norte-americano Steven Spilberg. Ele colheu 
diversos depoimentos em vídeo de sobreviventes 
do Holocausto. Essa questão é sempre muito 
delicada e mobilizadora e todos ficaram muito 
sensibilizados com a iniciativa.

A exposição não se limita a mostrar o holocaus-
to de judeus, mas abre um pequeno espaço 
para conflitos posteriores à Segunda Guerra 
Mundial, como a implantação de ditaduras mi-
litares na América Latina, o Apartheid na Áfri-
ca, as guerras do Iraque e do Afeganistão e os 
abusos ocorridos na base americana de Guan-
tânamo. Por que relacionar estes eventos?
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foco também será contemplado. A parte muse-
ográfica e a linguagem utilizada foram pensadas 
também para atender as escolas. Da forma como 
está disposto, o espaço possibilita diferentes 
abordagens, de acordo com a faixa etária de cada 
visitante. 

Embora seja o principal financiador o senhor 
classifica a criação do Museu do Holocausto 
como um ato coletivo. Que participações gos-
taria de destacar? 

Posso começar com a de Steven Spielberg na 
coleta de depoimentos de dentro da comunida-
de. Mas esta colaboração continua. Agora é que 
começam a surgir alguns tipos de materiais que 
antes da existência do museu ficavam guarda-
dos. Veja que, como falamos da Segunda Guerra, 
existem poucos objetos de fato. Mas há muitas 
cartas. É muito marcante notar como as pessoas 
num dado momento paravam de receber cartas. 
E não sabiam o motivo. Só muito tempo depois 
elas souberam que aquelas pessoas que deixaram 
de mandar notícias tinham sido assassinadas. 
Temos estas cartas em diversas línguas, que são 
um importante documento daquela época, mas 
não queremos deixá-las simplesmente num banco 
de dados. Planejamos fazer tradução e narração 
de algumas delas. Assim o público poderá sentir 
melhor a tragédia. 

De que maneiras é possível colaborar com o 
Museu?

Familiares de vítimas do Holocausto e os pró-
prios sobreviventes que desejarem contribuir para 
o acervo do Museu podem ter acesso aos proce-
dimentos pelo site. Na página o doador poderá 
fazer o download dos termos nos quais ficam es-
tabelecidos os critérios de cessão, uso, reprodução 
e prazos de guarda, e encaminhá-los para o e-mail 
museudoholocausto@accbeityaacov.org.

Como é sua relação com o judaísmo? 
Não vim de uma família muito religiosa. 

Meu pai era polonês e minha mãe, alemã. 

Meu pai era mais religioso que ela, mas não 
era kasher, até porque naquela época era muito 
difícil. Eu diria que ele era mais tradicionalista 
que religioso. Morei em La Paz até os onze 
anos, e lá estudei na Escola Americana. Quan-
do cheguei ao Brasil, onde tinha parentes, 
como meus tios, em Curitiba, é que cursei um 
ano de escola israelita. Acho que uma lacuna 
que ficou daí foi o fato de eu não falar hebrai-
co. É algo que sinto muito, pois é uma língua 
muito importante. Acho que a ligação mais 
forte é por parte do meu pai, que foi um so-
brevivente. Fui do Dror e o movimento juvenil 
me ensinou muita coisa, tanto em relação ao 
sionismo quanto no que tange à cultura. Foi 
lá que tomei mais contato com a dimensão do 
Holocausto. Acho que mais importante que 
ser religioso é ter um coração judeu e se iden-
tificar mais com toda uma tradição e cultura 
de um povo. Ser judeu não batendo no peito, 
mas mostrando em atitudes os princípios que 
se deseja passar aos filhos. 

Como estes princípios e a ética judaica 
se aplicam em sua empresa, O Boticário? 

Respeitamos todos os feriados judaicos tan-
to na fábrica quanto nas lojas. Temos mezuzot 
na empresa e fazemos questão de que os for-
necedores saibam que temos uma origem ju-
daica. Sempre que propomos alguma ação pa-
ra ajudar ao próximo eu o Arthur (Grynbaum), 
meu sócio e cunhado, buscamos na cultura 
judaica alguns valores éticos para legitimá-la. 

O senhor tem sido também um grande 
parceiro da WIZO no Paraná. Como avalia 
o trabalho da instituição no estado?

Desde muito jovem acompanho o belíssi-
mo trabalho que a WIZO realiza. O trabalho 
no Paraná é admirável e contribuí de várias 
formas dos projetos por meio da minha tia 
Helena R. Grynbaum, que sempre me deixa 
informado sobre as grandes obras e iniciativas 
da instituição.
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MIGUEL KRIGSNER 

O Museu do Holocausto de Curitiba baseia suas atividades em quatro pilares: Memória, 
Documentação, Investigação e Educação. São os principais objetivos do espaço:

è Aproximar a memória e o estudo sobre a Shoá (Holocausto) da comunidade judaica e 
 da sociedade paranaense;
è Transformar-se em referência de estudo e ensino do Holocausto em instituições 
 educacionais do Paraná e do Brasil;
è Promover um espaço dinâmico de discussão e aprofundamento de temas relacionados 
 ao Holocausto;
è Transmitir a Shoá através de valores universais, baseados na tolerância e convivência 
 mútua e pacífica entre os povos;
è Auxiliar na construção de valores de superação do ódio, racismo, discriminação 
 e intolerância;
è Servir de elo entre a comunidade judaica paranaense e entidades judaicas no Brasil 
 e no mundo relacionadas à memória do Holocausto;
è Conservar fontes documentais que promovam a preservação da memória e seu uso 
 como informação à gestão universitária e à pesquisa científica. 

Fonte: Site do O Museu do Holocausto de Curitiba
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Por meio de 

objetos utilizados 

na Segunda 

Guerra Mundial, o 

museu conta um 

pouco da história 

dos campos de 

concentração

A modernidade 

permite que 

seus visitantes 

aprendam em 

multimídia sobre 

o Holocausto
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SERVIÇO
Museu do Holocausto de Curitiba

Rua Cel. Agostinho de Macedo, 248, 

Bom Retiro. Curitiba – PR.

Telefones do Museu: (41) 3093-7462 e 

(41) 3093-7461

Site: www.museudoholocausto.org.br

Horários de funcionamento 

(a partir de 12/02/2012):

Terças – 14h30 às 17h30

Quartas – 08h30 às 11h30 

e 14h30 às 17h30

Sextas - 08h30 às 11h30

Domingos - 09 às 12h

Visitação a partir de 12/02/2012, com 

agendamento prévio.

corrente 15 
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Michel GherMan
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A 
presença de Israel no 
Oriente Médio, apesar 
de ser geograficamente 
indiscutível, é um tema 
polêmico para diversos 
atores envolvidos na vida 

política da região. Por um lado, vários setores das 
sociedades árabes, seus governos e líderes, en-
caram o Estado de Israel como um ente estran-
geiro, como sendo um verdadeiro intruso entre 
eles. Neste sentido apesar de estar fisicamente 
no Oriente Médio, Israel não é efetivamente, 
para esses grupos, parte desta região. Por outro 
lado, há em determinados setores da política 
e da opinião pública israelense a impressão de 
que Israel pode e deva passar incólume pelas 
mudanças regionais. Desta forma, tais setores 
propõem que Israel esteja mais próximo cultural 
e politicamente da Europa e dos Estados Unidos, 
e que enxergue o cenário do Oriente Médio a 
partir de uma ótica europeia e norte-americana, 
preocupando-se exclusivamente com temas de 
segurança interna no que diz respeito à região.

 Tais perspectivas são postas em xeque justamen-
te quando somos testemunhas de transformações 
políticas e sociais como as que ocorreram este ano. 
As grandes manifestações em países do Oriente 
Médio (sejam eles países árabes ou o Estado de Is-
rael) desorganizam lógicas preconcebidas e estratifi-
cadas até então. Afinal, devemos refletir seriamente 
sobre um ano que nos apresenta cenários, seja de 
manifestantes árabes gritando por liberdade, ou de 
cidadãos israelenses pedindo justiça social, instigan-
do tudo isso ao mesmo tempo. 

Nesse sentido, ao pensarmos nessas mudanças 
a partir do ponto de vista judaico e israelense, nosso 
desafio é fazê-lo sem cairmos exclusivamente na 
velha questão que caracterizou a vida judaica na 
Diáspora e nos primeiro anos de Israel. Falo aqui da 
famosa frase repetida por judeus de diversas partes 
do mundo perante quaisquer problemas de todas as 
ordens: “e isso é bom ou ruim para os judeus?”

Esta questão traduz a preocupação de judeus em 
várias épocas com a sua segurança, com o futuro 

de suas famílias e de sua comunidade. O famoso 
escritor norte-americano, Stanley Fish, em suas 
lembranças, afirma que esta questão era exaustiva-
mente repetida, quase como um eco, nas ruas de 
seu bairro de infância. Fish diz ainda que esta per-
gunta demonstra de fato a situação de “precariedade 
e medo” da condição judaica além de demonstrar 
uma percepção simplista e pouco interessante da 
realidade. Pois bem, avalio que esse seja o nosso 
desafio neste artigo: refletir sobre os acontecimentos 
nas chamadas “Primaveras Árabes” a partir das óti-
cas judaicas e do Estado de Israel, sem, entretanto, 
cairmos em generalizações e simplificações, já que 
as perspectivas judaicas podem ser diversas e os 
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interesses de Israel também podem ser os mais va-
riados possíveis, da mesma forma que os interesses 
e as perspectivas dos árabes.

Comecei o ano de 2011 na cidade de Jerusa-
lém. Como pesquisador convidado da Universidade 
Hebraica de Jerusalém passava manhãs e tardes 
estudando sobre sionismo. Ao voltar para casa à 
noite percebia que circular por Jerusalém significava 
continuar minhas pesquisas sobre o movimento 
sionista. Não havia jeito, quem pesquisa sobre sio-
nismo em Israel (principalmente em Jerusalém) e 
precisa de um descanso em suas reflexões somente 
tem uma opção, passar um tempo fora de Israel. 

Desta forma decidimos que em um final de 

semana estaríamos descansando, fora de Israel. 
Assim viajaríamos para o (adivinhem...) Egito! Não 
preciso explicar que havia um plano internacional 
em curso visando a impedir minhas pequenas 
férias. Nossa única alternativa foi ficar em frente à 
televisão acompanhando as manifestações que se 
expandiam desde a península do Sinai até o sul do 
Egito e tinham como centro a agora famosa Praça 
Tahir, no Cairo. 

Antes da explosão política ocorrida no Egito eu 
acompanhava o tímido noticiário nos jornais isra-
elenses que davam conta, em pequenas notas, de 
manifestações ocorridas na Tunísia. A Tunísia era um 
país periférico, sem maior importância para Israel, 
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país com quem não tem fronteiras ou relações. Nes-
te momento ainda não estava claro para Israel que 
a então periférica Tunísia gerava em seu interior um 
modelo de rebelião e protestos que em breve faria se 
espalhar por vários outros países árabes inclusive o 
próximo e central Egito. 

A ausência de interesse público e político nas 
manifestações tunisianas pode se dever ao fato que 
estas tinham características multiplamente perifé-
ricas. Não somente o próprio país não era central, 
mas também a natureza do movimento não o era. 
O que acontecia no norte da África não se encaixava 
nos prognósticos feitos por analistas ocidentais e 
por políticos israelenses. Desta forma a figura que 
pode traduzir e simbolizar a “Revolução de Jasmim” 
tunisiana é justamente a de um jovem da periferia 
social do país: Samia Bouazizi. Samia era um jovem 
vendedor das ruas da pequena cidade de Sidi. Bou-
zid. Bouazizi não era um militante fundamentalista 
islâmico ou um jovem revolucionário de nenhuma 
espécie. O que determinou que Bouazizi se imo-
lasse em uma cidade de periferia da Tunísia e se 

transformasse em uma tocha humana que acende-
ria toda uma região do mundo foi sua revolta com a 
corrupção com que tinha que lidar cotidianamente, 
além da falta de condições de vida, de trabalho, de 
emprego e a falta de liberdade. 

As características de tais manifestações estavam 
tão longe das clássicas perspectivas ocidentais e 
israelenses que, em Israel, pouco se notou em re-
lação à revolução tunisiana, que somente chega à 
mídia israelense de fato em sua versão egípcia, já 
conhecida como “Primavera árabe”. Ocorre que as 
manifestações no Egito também rompiam os para-
digmas sobre os quais estavam baseados a política 
egípcia (e árabe) nos último 60 anos. Nacionalis-
mo, Libertação Nacional, Pan-Arabismo, combate 
a Israel e bandeiras de cunho religioso estavam 
virtualmente fora (ou quase fora) dos protestos e 
das palavras de ordem repetidas por centenas de 
milhares (e por vezes milhões) de pessoas nas ruas 
de grandes cidades árabes.

Grande parte da opinião pública israelense (e 
seu governo) enxergou as manifestações que se 
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espalhavam por todo o Egito e por diversos paí-
ses árabes a partir da lógica exclusivamente local, 
dos interesses israelenses. Neste sentido, qualquer 
instabilidade no governo aliado de Hosni Mubarak 
poderia significar a quebra de pactos históricos e 
o reinicio de conflitos e hostilidades. Assim, nas 
primeiras semanas após o início das manifestações, 
algumas fontes do governo israelense hipotecaram 
apoio ao já débil governo egípcio, apostando em 
uma pretensa estabilidade na região. Ocorre que da 
mesma maneira que as manifestações da Tunísia, 
o movimento das ruas do Egito exigia uma nova 
capacidade de análise. 

Ao contrário dos prognósticos do mundo oci-
dental (e de Israel), que davam conta de que a 
única alternativa para os governos corruptos e 
autoritários dos países árabes eram regimes islami-
tas radicais, não era esse o perfil hegemônico dos 
movimentos nas ruas egípcias. Como que em eco 
com as demonstrações em Tunis, os manifestantes 
pediam liberdade e justiça, apoiando a queda do 
regime, mas não a subida da shariah (regime base-
ado em leis islâmicas). Novamente, no movimento 

egípcio havia o que podemos chamar de ausências 
(ou quase ausências) de três pontos. Estes pontos 
seriam: A presença muito marginal de bandeiras e 
agendas religiosas nos protestos, a falta de cartazes 
contrários à política norte americana e, finalmente, 
a fraca presença da figura de Israel nos protestos. 

Desta forma, referencias centrais em relação 
à política árabe durante dezenas de anos se des-
locam agora para as margens, para a periferia, 
enquanto isso, vemos um movimento em direção 
a temas relacionados a melhores condições de vida 
e liberdade. Não há que se questionar: os grupos 
de perfil mais religioso e fundamentalista (como 
a Irmandade Muçulmana) não desapareceram do 
cenário político egípcio, mas sem duvida não foram 
a vanguarda nos protestos.

 Nossa pergunta tem que ser aqui se os grupos 
religiosos (como a Irmandade Muçulmana) podem 
se fortalecer e tomar as rédeas do processo político 
egípcio. A resposta a esta questão seria sim. Com 
a ausência de liberdade e organização política da 
oposição nas últimas décadas do Egito, os grupos 
que mantiveram sua coluna vertebral ainda forte 
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foram justamente os grupos fundamentalistas. 
Neste sentido, quanto mais demorada fosse a troca 
do regime, mais arriscada seria a situação da estru-
tura secular do governo egípcio. Assim, o próprio 
exercito egípcio, ao avaliar desta forma a situação, 
decidiu apoiar os manifestantes e se fortalecer na 
opinião pública, tomando de volta o controle do 
regime. Aqui cabe colocar que as Forças Armadas 
eram a base de apoio social e político do governo 
Mubarak e de todos os governos, desde a derrota 
da monarquia e a subida do presidente Gamal 
Abdel Nasser ao poder, em 1952.

Se as manifestações na periférica Tunísia 
criam reações não previstas em todo mundo 
árabe, está claro que no caso do movimento 
egípcio estas reações serão de outra ordem, com 
possibilidades de mudanças em todo mundo 
árabe. As manifestações no Egito modificam 
assim toda a configuração do mundo árabe e, 
consequentemente, sua futura relação com Isra-
el. Se um governo de um Estado central e estável 
como o Egito pode ser derrubado após meses de 

manifestações populares, todas as perspectivas 
em relação aos outros países árabes devem pas-
sar por sérias reflexões e análises.

Guardando as necessárias especificidades, ma-
nifestações populares ocorreram em vários países 
do Oriente Médio durante todo o ano. Governos 
de Países do Golfo Pérsico, Síria, Iêmen entre ou-
tros tiveram que lidar com pressões internas sem 
precedentes nessas sociedades. Neste sentido, as 
relações de Israel com países do mundo árabe 
devem passar por mudanças de caráter qualitativo. 
Se isto não ocorrer, há o risco de outros confli-
tos em países com novos governos que têm que 
demonstrar força e vontade política, e há ainda 
possibilidade efetiva do surgimento de governos 
fundamentalistas.

Outra questão que cabe aqui tem a ver com o 
atual governo de Israel. A coalizão formada por 
partidos de direita e extrema direita foi eleita tendo 
como dimensão duas referências: a centralidade 
de temas de segurança nacional e de conflito e a 
relação com os antigos governos árabes construída 



22 corrente corrente 23 

a partir dos antigos perfis políticos. Neste sentido, 
devemos aqui perguntar: este governo está pronto 
para lidar com essas novas realidades? Temo que a 
resposta seja não.

Em um primeiro momento, não devemos nos 
esquecer nem por um instante das manifestações 
sociais em Israel. Importante notar que as manifes-
tações públicas que tomaram as ruas de diversas 
cidades de Israel durante o verão deste ano têm 
como perspectiva central bandeiras de caráter so-
cial e econômico, como direito à moradia, combate 
a propostas neoliberais dos últimos governos, e 
retomada do estado de bem estar social. Nesse 
sentido, debates de ordem social passam a ter 
mais importância que qualquer debate a respeito 
da dimensão nacional judaica ou palestina. Não 
me parece assim que este governo manterá força 
política suficiente no cenário político interno.

Com relação à política externa e à relação com 
os países árabes, vivemos uma situação semelhan-
te. A eleição da atual coalizão apontou para um 
afastamento de negociações e avanço em direção a 
posições mais duras. As atuais mudanças políticas 

dos países árabes necessitariam de um governo 
com mais abertura para reler o novo mapa político 
do Oriente Médio. Desta forma, tendo a acreditar 
que posicionamentos fechados no lado israelense 
apontam para fortalecimento de grupos políticos 
interessados no enfrentamento no lado árabe.

Esta dinâmica de troca de sinais, onde o cen-
tro passa a ser periférico e as margens passam a 
se fazer centrais nas equações políticas árabes e 
israelenses apontam para a necessidade de revi-
são das referências políticas no Oriente Médio. 
Primeiramente, acho que devemos desconfiar de 
mapas políticos fossilizados e baseados em aná-
lises estáticas pouco dinâmicas. Afinal de contas, 
fomos todos pegos de surpresa com a natureza das 
mudanças no Oriente Médio. Um segundo ponto 
a ser colocado aqui é que nenhum regime injusto e 
corrupto pode ser considerado estável. Neste sen-
tido reutilizando com outra perspectiva a frase de 
Stanley Fish, “O que não é bom para não judeus, 
geralmente não é bom para judeus.”

Michel Gherman é pesquisador do NIEJ-UFRJ e trabalha no Hillel-Rio
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J. GuinsburG e newton cunha

P
or vontade própria, Jan Karski poderia não 
existir. Contrariando, no entanto, o cotidia-
no conformista e o individualismo obsti-
nado dos homens, Jan Karski lançou-se à 
perigosa aventura de criar-se a si mesmo. 
Declarou-se um “outro” até então inespera-

do, porque não previsto em sua vida nem nos horizontes de 
sua juventude. Se o tivesse conhecido, é bem provável que 
Sartre o apontasse como um generoso exemplo do homem 
existencialista, aquele que escolhe, com todos os riscos da 
liberdade, o próprio destino. Seguro é que não lhe passou 
pela cabeça o ideal grego dos  “belos feitos”. O estímulo para 
sua transformação inundou-lhe o espírito pela visão direta e 
inaudita do horror.

Até então, e estamos no ano de 1940, era ele Jan Ko-
zielewski, nascido em 1914 na cidade de Lodz. Um jovem 
diplomata polonês, de tradicional família católica, que já fora 
enviado, no curto período entre 1936 e 1938, à Alemanha, 
à Suíça e à Grã-Bretanha. No momento da invasão, traba-
lhava em Varsóvia, no Ministério das Relações Exteriores. 
Como oficial da reserva, fora recrutado para a linha de frente 
de Oswieçim, que só na língua alemã adquire sua plena 

e hedionda sonoridade: Auschwitz. Ali, dois dias depois, 
deparou-se com uma terrível surpresa: a extrema facilidade 
com que o exército regular da Polônia foi destroçado pela 
Blitzkrieg. Sem ter tido a oportunidade de disparar um só tiro, 
vagueou desorientado pelo país, até ser preso, no extremo 
leste, por tropas soviéticas. Mas havendo nascido em “territó-
rio anexado ao Reich”, conseguiu ser trocado por prisioneiros 
ucranianos e bielo-russos que estavam em mãos alemãs. 
Escapou assim à matança de Katyn, para logo experimentar, 
no campo de trabalho de Radom, a gratuidade da violência, 
porque, segundo intuiu, “o mal não precisa de razões”. Nu-
ma transferência de campo, feita por trem, conseguiu fugir e 
retornar à capital.

Em Varsóvia, engajou-se na resistência. Morria Kozie-
lewski e, em seu lugar, nascia Witold Kucharski, tendo por 
missão divulgar e convencer os poloneses de que havia um 
exército clandestino em formação (o Armia Krajowa), um Es-
tado secreto e que a oposição aos invasores deveria espalhar-
-se pelo país. Como apóstolo, trazia a boa nova da esperança, 
ainda que dela fizesse parte a violência generalizada. No ter-
ceiro encargo que recebeu, o de retornar a Paris levando no-
vas informações ao governo polonês no exílio, então chefiado 

24 corrente

o que leVa uMa pessoa a subMeter 
sua própria existência a uMa causa?
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por Vladislav Sikorski, foi preso em sua passagem pela Eslo-
váquia e ali torturado. Após algum tempo, a Gestapo decidiu 
trazê-lo à Polônia, tentando assim atrair seus companheiros. 
Eles realmente vieram em sua ajuda, mas, ao contrário do 
que esperava a polícia alemã, conseguiram ajudá-lo a escapar.

Escondido por alguns meses no campo, escreve panfletos 
a pedido da resistência, cuja organização ganhara força e 
estrutura em células independentes, a fim de se evitar a des-
truição dos comandos superiores. Embora decepcionado com 
os países aliados, orgulha-se de não haver um governo e nem 
mesmo autoridades colaboracionistas na Polônia.

No verão de 1942, recebe uma nova incumbência diplo-
mática. Dirigir-se a Londres, à Bélgica, à França e à Espanha 
e em todos esses lugares transmitir relatórios sobre o estado 
da resistência polonesa. Para tanto, carrega consigo mil pági-
nas microfilmadas e uma senha: “vim ver tia Sofia”. E quem 
deseja vê-la? “Jan Karski”. Mas antes de partir, o governo se-
creto lhe pede que atenda à solicitação de dois líderes judeus 
que estão no gueto de Varsóvia: o da União Socialista Judaica 
(Bund) e o da Organização Sionista.

O estupor descomunal e quase inefável com as condições 
de sobrevivência da comunidade judaica marcaram então, e 
definitivamente, a mais alta missão de sua vida: a de anunciar 
ao mundo que em seu país e nos territórios ocupados pelos 
nazistas se praticava o mais devastador genocídio da história 
humana. “Para nós, poloneses, era a guerra e a ocupação. Para 
eles, os judeus, era o fim do mundo”. O que Karski passaria 
então a divulgar teria os contornos de um antiapostolado: não 
a notícia da redenção, mas a da insanidade e da amargura; 
não a promessa da vida, mas a certeza do extermínio.

E aqui cabe perguntar: o que leva uma pessoa a subme-
ter sua própria existência a uma causa que, no desatino da 
guerra, ou sob qualquer outra circunstância, lhe poderia ser 
indiferente? Ou que, embora mantenha vínculos com os mo-
tivos da revolta e da injustiça, poderia ser posta em segundo 
plano? Em que circunstâncias a psique é capaz de suplantar 
as pulsões imperiosas da sobrevivência individual, ou mesmo 
a de seu grupo primário, para elevar-se à proteção mais ampla 
do gênero? Enfim, que motivos nos impelem para os limites 

da ética que, embora estreitos em seus princípios, são largos 
em seu alcance?

Nas duas visitas clandestinas que fez ao gueto, Karski to-
mou conhecimento das milhares de deportações diárias, sob 
pretexto de trabalho; soube do holocausto nos campos de 
concentração; assombrou-se por ver que homens e mulheres 
já não tinham ali “nada mais de humano em suas formas”; 
compreendeu porque muitos, apesar da condenação religiosa 
do suicídio, preferiam matar-se; porque, sem dinheiro, não 
podiam enterrar os mortos; porque, necessitando de roupas, 
deixavam nas ruas os cadáveres nus; atinou com a desespe-
rada razão com que os dois líderes que o acompanhavam 
pelas ruínas do gueto lhe pediam que solicitasse aos aliados o 
bombardeio de todas as cidades e a execução pública e gene-
ralizada de todos os alemães; e foi, por fim, informado de que 
o gueto iria resistir, sem nenhuma chance de sobrevivência, 
com as poucas armas obtidas, só Deus sabe como.

Dias depois, foi a Belzec, onde estava instalado o campo 
de concentração de Izbica Lubelska. Corrompe dois dos 
guardas ucranianos do campo, pagando a um o empréstimo 
de uniforme e documentação e ao outro o sinistro trabalho de 
cicerone. Lá se superlotam dezenas de vagões com pessoas 
aterradas, famintas, desfiguradas. Os tetos dos vagões estão 
recobertos de cal; sob o calor, os condenados se desidratam 
e, lentamente, queimam. Esta cena dantesca, a de pessoas 
entregues à fúria da besta humana, e que se gravou em car-
ne viva no espírito de Karski, talvez seja a mesma que, em 
outro tempo e lugar, encontrou expressão na áspera poesia 
de Haroldo de Campos: “O vagão vacum/ferragens sinistras/
estaca arfando: /ao lado, os pré-lêmures ignorantes /de sua 
iminente/ condição de larvas.../espectros sorumbáticos: /ca-
bispensos uns,/olhicerrados outros”. Mas o guarda que serve 
de informante a Karski assegura-lhe que o trem seguirá por 
alguns quilômetros e permanecerá parado por uns três dias... 
até que todos tenham morrido...

Em setembro de 1942, Karski foi novamente enviado pela 
resistência em sua missão de mensageiro. Desta vez, no en-
tanto, levava consigo a voz de uma percepção interior muito 
mais grave e profunda, que o incitava a “sacudir a consciência 

Para nós, Poloneses, era a 
guerra e a ocuPação. Para eles, 
os judeus, era o fiM do Mundo
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do mundo”. Seu destino era a Inglaterra e, para tanto, havia 
de passar por Berlim, Bruxelas, Barcelona, Madri, Algeciras e 
Gilbratar. Fez questão de carregar consigo uma hóstia, dentro 
de um escapulário. A viagem transcorreu cheia de peripécias, 
de alterações e de esconderijos, com a ajuda de antifascistas 
espanhóis. Só em 28 de novembro, dois dias após ter aterris-
sado em Londres e passado por um severo interrogatório da 
contraespionagem inglesa, é que encontrou as autoridades 
polonesas, judaicas e britânicas. Uma delas, Samuel Zygiel-
bojm, ministro do governo polonês no exílio, suicidou-se 
inalando gás, algum tempo depois de ouvir os relatos. Já o 
general Sikorski, o condecorou com a Cruz Virtuti Militari.

O encargo que se havia imposto iria agora começar, e já 
em alto nível: um encontro com o ministro dos Assuntos Es-
trangeiros da Grã-Bretanha, Anthony Eden. Ao final da reu-
nião, entretanto, o único comentário que o inglês teceu foi: 
“Aconteceu no curso desta guerra tudo o que pode acontecer 
a um homem, salvo uma coisa: os alemães não conseguiram 
matá-lo”. Embora um pouco frustrado com a fria reação do 
ministro, conseguiu marcar novos encontros: com oficiais e 
parlamentares britânicos, com a imprensa internacional se-
diada em Londres, com intelectuais e autoridades religiosas 
de várias igrejas. Mas se os ouvintes se surpreendem ou se 
comovem, nenhum plano se materializa, nenhuma medida 
prática é considerada. Nem em relação ao povo judeu nem 
à resistência polonesa. Um e outro não têm a importância 
no concerto das nações. O povo judeu, até aquele momen-
to, sempre às voltas com a errância; a Polônia sempre às 
voltas com os invasores.

Ainda assim, Sirkorski o enviou aos EUA, em maio de 
1943. Lá, retomou suas conferências e entrevistas: com o De-
partamento de Estado, com religiosos, com personalidades 
como Cordell Hull, William Donovan ou Felix Frankfurter, 
este último juiz da Suprema Corte, que, mesmo sendo judeu, 
respondeu-lhe impassível: “não posso crer”. Quem sabe 
então não acreditaria o presidente, que o recebe na Casa 
Branca em julho? Curioso e bem informado, Roosevelt quer 
saber mais sobre o que se passa. São verdadeiros os métodos 
empregados pelos nazistas contra os judeus? Não haveria 
um certo exagero em todas essas histórias? Como se pode 
imaginar assassinatos em massa, rigorosamente planejados e 
concatenados por aparelhos e cidadãos de um Estado?

Embora continuasse a desenvolver suas atividades de 
emissário e denunciante, e seu livro Story of a Secret State 

conquistasse grande repercussão em 1944 (400 mil cópias 
vendidas), Karski não conseguiu convencer os que se diziam 
condutores do mundo livre e, assim, livrar-se de suas frus-
trações. Não querendo retornar a uma Polônia submetida à 
União Soviética, permaneceu nos Estados Unidos. Ali se fez 
professor de assuntos internacionais e de política comparada 
na Universidade de Georgetown. Casou-se mais tarde, em 
1965, com uma antiga bailarina e coreógrafa judia-polonesa, 
Pola Nirenska, cuja família havia sido quase toda dizimada 
na guerra.

O que se passava então com a “consciência do mundo”? 
Acreditava-se haver uma entre os líderes dos Estados e das 
instituições? Como se pôde manter ou se desenvolver uma 
descrença generalizada a respeito do holocausto (que ainda 
hoje se manifesta entre pessoas insanas)? Seria a recusa uma 
forma consciente de evasão psíquica, um cegar-se voluntário 
para o comprometimento? Ao extermínio proclamado e 
cumprido de um povo não caberia a fórmula de Tertuliano, o 
de acreditar porque é absurdo?

O desalento final de Jan Karski talvez seja a consequên-
cia natural daquela intuição que experimentou no início da 
guerra: se a crueldade não precisa de razões, se a violência 
sempre nos foi um atributo banal, se o pecado entrou no 
mundo conduzido pelo homem, então dele tudo se pode 
esperar, inclusive o silêncio e o abandono do próprio mal à 
sua fúria e formas extremas. O desalento de Karski, a sua 
incapacidade de se fazer acreditado e atendido talvez tenha 
ido além da guerra, circunscrita a um momento histórico. 
Pode ter transcendido um instante, um povo, uma ideologia 
e alcançado a própria ideia de humanidade. Supondo-se que 
isso tenha ocorrido, em algum momento e em algum lugar, 
o foi em Israel, onde em sua homenagem se plantou uma 
árvore no Bosque dos Justos. 

Mas, aqui entre nós, que nos seja permitida uma última 
pergunta: mutatis mutandis, a já crônica e proverbial violên-
cia no Brasil não sobrevive e se nutre desta mesma indiferen-
ça, de um laxismo imanente à nossa alegre cultura tropical?

Jacó Guinsburg é Professor Emérito de Estética e Teoria do Teatro da Escola de 
Comunicações e Artes  da Universidade de São Paulo e editor da Editora Perspectiva

Newton Cunha é agente cultural do SESC de São Paulo. Formado em jornalismo, 
fez pós-graduação em Filosofia e em Sociologia da Educação e dos Lazeres. 

 
Este artigo foi escrito a propósito do romance-documentário  Jan Karski, de 

Yannick Haenel, publicado pela editora Gallimard, coleção L’infinie (2009)
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O Ganso Marisco e Outros 
Papos de Cozinha
Breno Lerner
Editora Melhoramentos
 
Reunir em um único livro culinária, história e bom 
humor não é uma das tarefas mais fáceis. Porém, Breno 
Lerner o faz com habilidade em “O Ganso Marisco 
e outros papos de cozinha”, realizando uma viagem 
histórica à gastronomia mundial em forma de crônicas. 
A obra possui riquezas de detalhes adquiridos por meio 
de muita pesquisa ao longo de 15 anos, das viagens de 
Breno pelo mundo e de sua paixão pela culinária. Embora não seja um livro de receitas, Lerner 
oferece algumas exclusivas, dignas dos deuses. E se no mundo atual a variedade de dietas 
é imensa, já imaginou como seria a dieta da Bíblia? O autor sugere que o “Criador” preferia 
um regime mais, digamos, vegetariano naquela época e descreve, embasado em capítulos 
da própria Bíblia, que no princípio os vegetais eram predominantes. E que, com o passar dos 
anos e os percalços da humanidade como o dilúvio, por exemplo, o homem passou a consumir 
carne. Um destaque é o Livro de Daniel da Bíblia, que é citado por Breno e mostra sua curiosa 
história e como ele foi considerado sábio pelo imperador Nabucodonosor por apenas se 
alimentar com legumes e água por dez dias, ficando mais corado e saudável que os demais.

  livros
Caçando 
Eichmann
Neal Bascomb
Editora Objetiva
 
Baseado em 
documentos recém-divulgados e em 
uma nova e meticulosa pesquisa, Caçando Eichmann 
é a primeira narrativa completa da história de como 
um dos mais famosos criminosos do regime nazista foi 
perseguido, capturado e levado a julgamento, em uma 
operação considerada uma das mais importantes e 
influentes missões de espionagem da história. 
Quando os exércitos Aliados chegaram a Berlim 
em 1945, Adolph Eichmann, gerente operacional da 
“solução final” para exterminar os judeus, despiu a 
farda da SS e desapareceu. Encontrá-lo levaria 15 
anos, numa caçada desgastante que se estendeu da 
Europa do pós-guerra até a Argentina. 
A elaboração de Caçando Eichmann custou noites 
de sono para o jornalista e autor Neal Bascomb, e 
levaram à descoberta do passaporte falso usado pelo 
nazista para deixar a Europa e chegar à Argentina. 
Bascomb investigou ex-soldados nazistas e extremistas 
de direita em Buenos Aires, viajou a Israel para se 
encontrar secretamente com agentes da Mossad, 
descobriu na Alemanha um antigo relato de Eichmann 
sobre sua fuga e entrevistou tripulantes do vôo 
histórico da El-Al entre Buenos Aires e Tel Aviv.
A narrativa de Bascomb acompanha o criminoso que 
escapa de dois campos americanos de prisioneiros de 
guerra, se esconde nas montanhas, foge da Europa 
por vias clandestinas e constrói uma vida anônima 
em Buenos Aires. 
Enquanto isso, Simon Wiesenthal transforma sua 
busca pelo nazista em uma caçada internacional que 
inclui um obstinado promotor da Alemanha Ocidental, 
um judeu argentino cego e sua bela filha, além da nova 
agência de espionagem israelense, cujos integrantes 
têm contas pessoais a acertar. A determinação 
desses agentes – que conseguiram levar Eichmann 
em segredo da Argentina a um dos julgamentos mais 
importantes do século XX – se destaca neste relato 
bem-documentado e matizado.

Cenas da Vida na Aldeia
Amós Oz
Companhia das Letras

Em uma aldeia centenária, histórias diferentes se 
desenrolam paralelas, enquanto seus protagonistas se 
cruzam transversalmente como figurantes em histórias 
alheias. No cenário, a beleza campestre de uma toscana 
israelense, o tórrido calor das tardes de verão, as 
primeiras chuvas e tempestades do inverno, chacais e 
cães em duelo orfeônico nas noites, as mesmas ruas, 
as mesmas praças, os mesmos pontos de referência, 
plácidos em sua imobilidade de guardiães de rotinas cotidianas, de doces e amargas 
reminiscências, do amor e do desespero, dos mistérios, de personagens surpreendentes 
e efêmeros que surgem do nada e nele desaparecem, ou de pessoas com raízes firmes 
que somem sem deixar rastro. Em Cenas da Vida da Aldeia, Amós Oz mais uma vez se 
atém à simplicidade das pessoas, dos acontecimentos, das paisagens corriqueiras que se 
repetem e se cruzam para, a partir deles, abrir diante do leitor a cortina de outro possível 
mundo – natural ou sobrenatural –, de outras possíveis histórias – reais ou fantásticas –, 
que se entrelaçam com a realidade para construir aquela que para a literatura é a verdadeira 
realidade: não só a dos personagens e fatos que percebemos porque acontecem, mas 
também a dos que não percebemos, e a dos que podem acontecer.
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bíblia

berty r. r. biron

C
omo se sabe, nenhum livro influen-
ciou tanto a humanidade quanto a 
Bíblia. Esta obra encontra-se entre 
os maiores best-sellers de todos os 
tempos, da literatura mundial. Pedra 

fundamental do judaísmo – é uma obra inspirada 
por Deus. Como documento religioso, as narrativas 
bíblicas estão estreita e inseparavelmente ligadas à 
literatura. Vale ressaltar que as histórias da Bíblia são 
contadas de forma lacônica. Na epopéia do povo 
hebreu, a teologia, a história e a literatura se entre-
laçam para dar forma ao Texto Sagrado. 

Antes de tudo, é importante ressaltar que es-
sas narrativas foram escritas por homens e por 
isso mesmo trazem, intrinsecamente, marcas de 
um ponto de vista masculino sobre o contexto de 
atuação das mulheres. Talvez, por isso, a figura da 
mulher apareça de forma esmaecida. Todavia, ao 
se fazer uma leitura mais atenta e detalhada, pode-
-se perceber que elas emergem do texto e ganham 
importância na constituição de um dos pilares fun-
damentais do judaísmo, que é a família. 

De fato, a leitura dos relatos bíblicos, tão ricos 
na apresentação de fatos heróicos, parece eviden-
ciar uma atuação masculina mais pronunciada e 
vigorosa. Esse destaque torna-se mais visível ao se 

Três vozes
femininas

constatar que, de acordo com levantamento feito 
por estudiosos, há na Bíblia cerca de três mil nomes 
masculinos, enquanto os femininos são de aproxi-
madamente duzentos. Apesar de numericamente 
em desvantagem, a figura feminina se faz presente 
no Antigo Testamento.

Convém assinalar a importância atribuída à 
maternidade. O livro de Gênesis é atravessado de 
maneira quase obsessiva pelo tema da esterilida-
de, em oposição à fecundidade. O importante no 
contexto bíblico é: a maternidade para as mulheres 
e a fraternidade para os homens. A maternidade é 
clara na etimologia do hebraico – ben –, significa 
filho, e deriva do verbo livenot: que quer dizer 
“construir”. Nesta língua, portanto, ter um filho 
significa construí-lo. Eis a relevância do tema, uma 
vez que a educação das crianças era, e ainda é, uma 
responsabilidade da mulher. 

Tratava-se de uma sociedade patriarcal, com al-
guns elementos matriarcais, como se pode observar 
através de uma análise da civilização babilônica, 
onde Abraão e Sara habitavam. Naquele contexto, 
era a mulher que escolhia a concubina para seu 
marido, em caso de esterilidade. Também cabia a 
ela o direito de nomear seus filhos, dispor dos pró-
prios bens, assinar contratos, e até mesmo pedir o 
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bíblia

divórcio. Outra característica matriarcal, que perdu-
rou longamente, foi o direito da mulher de possuir 
sua própria tenda, para que o marido fosse visitá-la. 

De fato, a mulher representava um papel cen-
tral na vida familiar, social, econômica, política e 
religiosa do povo judeu. Entretanto, permanecia 
dependente do marido – baal, que significa em 
hebraico “meu dono” –, da figura do pai e/ou do 
irmão. Todavia, há casos em que grandes mulheres 
desempenharam importantes papeis na formação e 
na configuração do povo judeu, como, por exemplo, 
Rebeca, Miriam e Ester.

Rebeca
Rebeca teve uma opção difícil na batalha entre 

dois filhos rivais, sobre a herança da família. Ela 
viu-se grávida de gêmeos e soube, através de Deus, 
que “ duas nações estavam em seu ventre”. O pon-
to crucial do seu destino, então, seria a escolha do 
filho que receberia a bênção de Isaac. Os gêmeos 
Jacob e Esaú eram muito diferentes. Este era ligado 
à caça, enquanto aquele às coisas espirituais. Rebe-
ca entendeu, assim, que cabia a Jacob a bênção do 
primogênito e a responsabilidade pela continuidade 
da herança de Abraão. Para proteger Jacob da ira 

de Esaú, que tinha o direito natural à bênção do 
pai, Rebeca disse a Jacob: “E agora, meu filho, ouve 
minha voz: levanta-te e foge à casa de Labão, meu 
irmão, a Haran” (Gênesis,  cap.28, vrs. 43). Como se 
pode observar, Rebeca tomou a palavra e decidiu a 
disputa de para quem iria a bênção de Isaac, defi-
nindo, dessa forma, quem daria continuidade ao 
povo de Israel.

Miriam
Miriam é uma das personagens femininas mais 

bem delineadas na Bíblia. Ela traz em si algo dife-
renciado: o dom de profetizar, que em seu tempo 
era reservado aos homens. O primeiro dom de 
Miriam, e também o mais importante, sem dúvida, 
era sua capacidade profética, que se revelou, desde 
a infância, quando vislumbrou o futuro nascimento 
de seu irmão, Moisés, que se tornaria o redentor dos 
hebreus. O segundo dom era a sua habilidade po-
ética; e o terceiro era o domínio da dança; duas ex-
pressões líricas.  A capacidade profética de Miriam, 
segundo o Midrash, fez com que ela interviesse 
contra a separação de seus pais. Assim, Moisés foi 
concebido, cumprindo-se a profecia, que daquela 
casa viria o redentor de seu povo. Na ocasião em 
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que os judeus fugiram do Egito, foi Miriam quem 
conduziu as mulheres, cantando e dançando. “E Mi-
riam, a profetisa, irmã de Aarão, tomou um tambor 
em sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela 
com adufes e com danças” (Êxodo, cap. 15, vrs 20). 
Na história de Miriam, a importância das mulheres 
perante Deus fica evidenciada, uma vez que ela foi 
a primeira profetisa hebréia. 

Ester
Órfã desde tenra idade, Ester foi educada pelo 

seu tio, Mordechai. Suas principais características 
revelaram-se na medida em que ela guardava 
silêncio a respeito de sua própria origem. Seu 
nome já trazia em si o significado do verbo “es-
conder”, em hebraico. “O que Ester escondia”? 
Sua identidade judaica. O segredo era mantido 
para ajudá-la a combater o grande inimigo do 
povo judeu: Aman. A bela Ester encantava de tal 
modo o rei Ahashverósh, da Pérsia, que por ele 
foi escolhida como esposa, entre as mais belas 
mulheres do reino. Casando-se com ele, Ester 
torna-se rainha da Pérsia. 

Ela, de fato, mostrou-se uma representante 
do povo de Israel, uma vez que salvou os judeus 

do aniquilamento total, naquele país. A petição 
de Ester ao rei foi veemente: “Se aos teus olhos, 
ó rei, achei graça, e se bem parecer ao rei, dê-se-
-me por minha petição a minha vida, e pelo meu 
desejo, o meu povo.” (Ester, cap. 7, vrs. 3). Ela não 
se deixou abater pelo inimigo, pois revelou uma 
força interior muito grande, para fazer face a ele. 
Assim, inscreveu-se na história judaica, como a 
primeira heroína a imperar num país distante. Para 
rememorar os feitos de Ester, realiza-se até hoje a 
comemoração de Purim, palavra derivada de Pur, 
que significa “lançar a sorte”, em hebraico. Essa 
festa representa a salvação dos judeus, da ameaça 
de extermínio forjada por Aman, graças à media-
ção inteligente de Ester.

Para concluir este texto, é importante assinalar 
que a vocalidade é um marcador do mundo. Deve-
-se ouvir, portanto, a voz incisiva da matriarca Re-
beca, que altera o destino de sua família; a voz lírica 
e profética de Miriam, que protege Moises, o nosso 
mestre; e o silêncio eloqüente da rainha Ester, que 
salva o povo de judeu da ira de Aman. 

Berty Ruth Rothstein Biron é Doutora em Letras pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e chaverá do 
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estudo

sonia KraMer

Fui convidada pelo Rabino Nilton Bonder a fazer 
a prédica sobre a Parashá Matot. Os apontamentos a 
seguir reúnem algumas reflexões a partir da leitura 
da Parashá e de muitos comentários. São anotações 
iniciais, quase um roteiro de estudo necessário. Mas, 
ainda assim, a publicação deste breve texto traz a 
oportunidade de me expor à crítica, a outros olhares e 
modos de entender. 

 

M
oisés fala aos chefes das tri-
bos de Israel dizendo: “Isto 
é o que o Senhor ordenou”. 
Assim começa a Parashá Ma-
tot* (capítulo 30). Ela ensina 

que, quando um homem faz um voto ao Cria-
dor, ou um juramento impondo a si próprio 
uma obrigação, ele não deve quebrar sua pro-
messa ou profanar sua palavra, mas deve cum-
prir tudo o que atravessou os seus lábios; o que 
saiu da sua boca deve ser realizado. Na Parashá, 

Moisés explica aos israelitas as leis relacionadas 
a votos e promessas declarados por homens e 
mulheres. Em seguida, no capítulo 31, Israel 
enfrenta guerra contra os midianitas. Lutaram 
contra Midian e mataram a todo homem. As 
leis relacionadas aos espólios de guerra são 
apresentadas. 

São desconcertantes os trechos da Parashá 
que tratam de vingança, morte, assassinato, sa-
que, incêndios, pilhagem, roubo, ruína, destrui-
ção dos inimigos. Os atos destrutivos da guerra 
(quem deve morrer; quem pode ser poupado e 
ficar vivo) e os procedimentos de purificação 
ou limpeza daqueles que tiveram contato com 
os mortos são descritos detalhadamente. Da 
mesma forma, com muitos detalhes é explicita-
do como fazer a divisão do espólio, do gado, de 
tudo o que foi capturado.

A leitura é desconcertante porque explicita o 
momento que precede a entrada na Terra Pro-
metida – “para que seja possível entrar nela?”, 
poderíamos indagar – como momento de luta, 

dizer, proMeter, ser responsáVel
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em que a esperança convive com a destruição. 
E, por entre as camadas de escavação que faze-
mos da nossa história, cabe lembrar o mês de 
Av. Ambos, extremos – destruição, descrença 
e reconstrução – Tisha be-Av é dia de luto pela 
destruição do Templo evocando, na letra tet, os 
nove meses da gestação, de dar à luz a esperan-
ça. Destruição perpetrada por nós, num caso, 
destruição perpetrada contra nós no outro; de 
Terra Prometida e exílio é feita nossa história.

Mais adiante na Parashá, as tribos de Reuben 
e Gad pedem a Moisés permissão para perma-
necerem na margem oriental do Rio Jordão. 
Mas, pergunta Moisés: seus irmãos irão à guer-
ra enquanto vocês ficarão aqui? Assim depois 
de inúmeras reclamações do povo, Moisés se 
vê à frente da reivindicação dessas tribos que 
preferiam não entrar na Terra Prometida, fican-
do numa terra mais fértil, segundo eles mais 
adequada para seus imensos rebanhos. Irado 
com a demanda, Moisés é também tomado pela 
raiva com a forma que o pedido é formulado: 

“Construiremos abrigos para o nosso gado e 
cidades para nossos filhos”. Assim dizendo, 
eles invertem – segundo os comentaristas - os 
valores judaicos, mencionando o material ou 
econômico, o gado, antes do ético e espiritual, 
as crianças. Moisés corrige-os e diz: “Constru-
am cidades para vossos filhos e abrigos para o 
gado”. Para os comentaristas, não se pode nem 
sequer por um momento descuidar a educação 
espiritual da nova geração.

Moisés exigiu que os filhos das tribos de Reu-
ben e Gad participassem da luta por Canaã; só 
depois poderiam voltar para a outra margem do 
Jordão. Parecia menos preocupado com a viabili-
dade da conquista de Canaã (de que tinha certeza 
pela promessa divina), mas temia que a deserção 
das duas tribos desmoralizasse e desanimasse os 
demais. O receio do desânimo se combinava com 
a certeza de que todos deviam participar da luta. 

A leitura da Parashá provoca a reflexão pelo 
menos sobre três temas: a palavra, as promes-
sas; o gado e os filhos.  

dizer, proMeter, ser responsáVel
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1. Sobre a palavra.

A palavra decreta a morte (matai) ou permite 
a vida (poupai, deixai viver). A palavra tem a ver 
com controle e poder. Quem tem a autoridade 
de falar e quem deve escutar? Quem tem a 
legitimidade de escutar? E o mesmo crédito é 
dado a todos os que falam? Importa quem fala 
quando quem fala é alguém humilde, rico ou 
pobre; palavra da mãe ou do filho; do profes-
sor ou do aluno; patrão ou empregado; cliente 
ou vendedor; médico ou paciente; político ou 
cidadão; aquele considerado importante e as 
pessoas comuns? 

Por outro lado, a palavra dita tem a ver com 
rigor. Uma palavra que falta, uma palavra equi-
vocada pode mudar todo o sentido de uma 
conversa e mesmo interrompê-la. Como esco-
lhemos as palavras e como as usamos determina 
as relações que estabelecemos. A palavra é arena 
de luta, de valores contraditórios, reúne diversos 
significados historicamente atribuídos e que nela 
se penduram. A palavra tem franjas. (Bakhtin, 
1988). Quantas vezes dizemos uma palavra que é 
compreendida de modo diverso daquele que, su-
pomos, tivemos intenção de expressar? Alguém 
pretende dizer algo que é interpretado de outra 
forma e isso gera conflito, mal entendido. 

Contudo, se a palavra às vezes parece obstá-
culo a ser vencido, ela é também ponte entre eu 
e os outros (que me ouvem, e estabelecem uma 
compreensão ativa mesmo se estão calados), 
ela é possibilidade de diálogo. A palavra do 
outro é escrita em nós quando é dita, constitui 
nossa consciência, orienta nossa conduta, marca 
material, intelectual, afetiva e espiritualmente 
aquilo que somos. 

2. Sobre promessas

A Parashá trata das promessas, da importância 
de cumprir a palavra dada a si mesmo, aos outros, 
ao Criador, de dar a palavra e ter o poder de colocá-
-la em ato. Neder ou shevuah - votos e obrigações 
de abnegação ou abstinência (quando alguém pro-
mete a si mesmo parar de fumar ou de beber ou de 
ser agressivo) - por que alguém deixaria de cum-
prir um juramento que fez a si mesmo? Promes-
sas, votos, juramentos, obrigações têm a ver com 
compromisso estabelecido com cada qual, com o 
outro e com o Criador. Não cumprir a palavra dada 
significa quebrar a palavra, profaná-la e impedir 
a confiança e as relações sagradas que tecemos 
e que dão sentido à vida. Mas no cotidiano, hoje 
como naquele tempo, a palavra é valorizada por 
uns e considerada gasta e sem valor por muitos. 
Não precisamos citar exemplos. Generalizou-se o 
uso da palavra de modo pragmático, instrumental, 
servil, a mentira cravada na falta de palavra. Palavra 
dada, empenhada e não cumprida.

Duas palavras, muito desvalorizadas, têm a 
ver com esta Parashá e a da semana seguinte: 
promessa e conselho. Talvez porque tenham a 
ver com a entrada na Terra Prometida. Sobre 
a promessa, aprendemos com a Parashá que 
ninguém está isento de tornar material, na 
ação ética, a palavra que atravessou os lábios. 
Que tarefa difícil e que delicada. Voltando ao 
tema do poder, podemos comentar que não 
importa quem fala – do mais importante às 
pessoas comuns – não se pode quebrar a pro-
messa. Só o Criador o poderia e a expressão 
máxima deste poder está em Kol Nidrei, quan-
do pedimos que todos os votos, promessas, 
juramentos e obrigações feitas no ano que 

a Palavra do ouTro é escriTa eM nós quando é diTa, consTiTui  nossa consciência, orienTa 
nossa conduTa, Marca MaTerial, inTelecTual, afeTiva e esPiriT ualMenTe aquilo que soMos
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passou sejam considerados absolvidos, apa-
gados ou dissolvidos. 

Sobre o conselho: na Parashá Masei, momentos 
antes de entrar em Cnan, é recontada a história vivi-
da nos quarenta anos de caminhada pelo deserto. A 
narrativa (Saga) é sempre condição para o conselho, 
pois só pode receber um conselho aquele que sabe 
contar a sua história. 

3. Sobre o gado e os filhos

No episódio das tribos de Reuben e Gad, um 
dos temas é o econômico precedendo o espiritual: 
o gado antes e os filhos depois. Usos e abusos de 
adultos, tão frequentes. O tema guarda afinidade 
com a análise de Walter Benjamin, filósofo que 
morreu nas mãos da Gestapo em 1940. Escrevendo 
sobre história e modernidade, Benjamin comenta 
que: “cada época não somente sonha a seguinte, 
mas ao sonhá-la força-a a despertar”. Por outro la-
do, diz o filósofo “em cada época é preciso arrancar 
a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se 
dela” (1987, p. 224-5). Essa idéia de infância se 
encontra no centro da idéia de memória histórica. 
A infância é entendida de forma coletiva: é preciso 
compreender a infância ou a geração para compre-
ender a época em que se vive. Ou, dito de outra 
forma, podemos rememorar a história porque ti-
vemos uma infância. Presente, passado e futuro se 
encontram entrecruzados (Kramer, 1992). 

Cada época sonha a seguinte e, ao sonhá-la, 
força-a a despertar. A Parashá nos instiga a pen-
sar que as tribos de Reuben e Gad não podiam 
entrar na Terra Prometida menos pela quantidade 
de cabeças de gado ou de terras férteis daquela 
margem do Rio Jordão, mas justamente porque 
não souberam sonhar a geração seguinte, ficando 

impedidas de provocar, com confiança e esperança, 
seu despertar. 

Falamos aqui de responsabilidade, responsivida-
de, de agir ético. Cuidar dos filhos, para que deixem 
de ser infans – aqueles que não falam e assumam 
a sua palavra dizendo eu. Para que o outro, aquela 
terceira pessoa de quem se fala (de quem sempre fa-
lamos), possa se tornar um tu e também dizer a sua 
palavra. Para que, além de ser um tu, o outro possa 
com autoridade um dia dizer eu. É este o dia da Ter-
ra Prometida? É possível entrar na Terra Prometida 
sem que se possibilite aos filhos, melhor dizendo, à 
outra geração, assumir a sua própria voz? 

Se cada época não somente sonha a seguinte, 
mas ao sonhá-la, força-a a despertar, me pego 
pensando, não poucas vezes, se nossa época ousa 
sonhar a seguinte ou se nossa época (e geração) 
se demitiu desta função política e educativa. Que 
possamos e saibamos sonhar a próxima época e 
geração, favorecendo aos nossos filhos e filhas e 
aos filhos e filhas daqueles que pretenderiam 
destruir-nos, autoridade para agir eticamente, au-
tonomia para cumprir a promessa de paz e autoria 
para assumirem a própria palavra! São essas as 
reflexões que pensei em compartilhar com vocês a 
partir da Parashá Matot e dos comentários que pude 
ler para prepará-las. 

Sonia Kramer é professora do Departamento de Educação da PUC-Rio, onde 
coordena o Curso de Especialização em Estudos Judaicos e o Curso de 
Especialização em Educação Infantil.
 
* Matot - Bamidbar 30:2 a 32:42 - Shabat Mevarchim Av Shabat Chazak 
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uMa hisTória de 
HOMENS E 
MULHERES

silvina M. spieGel

a saga de Purim Pode nos ensinar MuiTo a resPeiTo do ser huMano

A 
festa de Purim lembra um 
acontecimento da época do 
domínio persa sobre o Oriente 
Médio. Como referência his-
tórica e instrumento religioso, 
utilizamos o livro de Ester, o 

rolo (meguilá) que leva o nome de uma das per-
sonagens mais importantes da história. Este rolo 
– a Meguilat Ester – se encontra dentro do Cânone 
Bíblico, na seção dos Ketuvim - Escritos.

Um dos principais preceitos dessa festa é a leitura 
da meguilá. Por que esta obrigação se na história 
nem aparece o nome de Deus? É que Purim pode 
nos ensinar muito a respeito do ser humano: é uma 
história de homens e mulheres que são arquétipos 
em qualquer época.  Vejamos.    èè è 
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Bernardo Cavallino, "Esther e Ahasuerus" (1645-50 - Óleo sobre tela, 75 x 102 cm), Galleria degli Uffizi, Florença
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O primeiro homem que apare-
ce nesta história é poderoso, mas 
absolutamente desvinculado da 
realidade; só tem contato com ela 
através do conselho dos outros. Ele 
jamais contraria o que as outras 
pessoas lhe pedem ou aconselham: 
ele simplesmente não se importa, 
mesmo tendo nas mãos a sorte ou 
a desgraça de povos inteiros. Ele é 
o Rei Achashverosh (há quem diga 
que até o nome – brincando com 
o hebraico – sugere que algo não 
funciona muito bem na cabeça de-
le). Assim, como percebemos nes-
sa história, ele não é um homem 
totalmente bom, nem totalmente 
mau.  É um soberano que não se 
envolve nas situações dos seus sú-
ditos. Simplesmente vive a vida de-
le, pensando no benefício próprio, 
e sem se importar com mais nada. 
Como veremos no decorrer da his-
tória, esse tipo de governante pode 
vir a ser muito perigoso, caso seus 
conselheiros sejam pessoas más. 

A primeira mulher que aparece 
na meguilá é a rainha Vashti. Ela não 
aceita ser chamada pelo rei para 
exibir a sua beleza. É o arquétipo 
da mulher consciente de ser mais 
do que um pedaço de carne. Por 
ter vivido nessa época, vai pagar 
caro por manifestar sua independência. Isto se vê 
claramente no receio dos conselheiros:

“A rainha Vashti não somente pecou contra 
o rei, mas também contra todos os ministros 
e contra todos os povos que há em todas as 
províncias do rei... Porque a notícia do que fez 
a rainha chegará a todas as mulheres, de modo 
que desprezarão seus maridos aos seus olhos, 
quando disserem: o rei Achashverosh mandou 
que trouxessem à sua presença a rainha Vashti, 
porém ela não foi” (Ester 1:16-17).

O medo era que – assim como acontecera com 
o rei -, todos os homens passassem a ser contra-
riados por suas mulheres. A solução proposta foi 
chamar a todas as donzelas do reino, para que o 
rei escolha uma nova rainha, e também  “para que 
cada homem fosse senhor em sua casa e que se 
falasse a língua do seu povo" (Ester 1:22).

Em contraposição ao  “fraco” e frio rei, temos 
um judeu sisudo que criou a filha do tio como 
se fosse sua própria filha. E que fica perto para 
cuidá-la quando esta é levada ao palácio do rei. 

Frans Francken II "Festa de Esther" (Óleo sobre cobre, 55 x 69 cm), Národní Galerie, Praga
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“Levaram também Ester à casa do rei... Ester não 
havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, 
pois Mordechai lhe ordenara que não declaras-
se”. (Ester 2: 8,10).

Esperando por ela, Mordechai escuta uma 
conspiração para matar o rei e avisa a ela que, 
por sua vez, avisa ao soberano. Mordechai não 
é um herói de quadrinhos. Ele é simplesmente 
o arquétipo do judeu que pauta sua vida pela 
ética judaica: por um lado tem que ser fiel ao rei 
da terra na qual vive e, ao mesmo tempo, não 

pode esquecer quem ele é e qual 
a responsabilidade que lhe cabe 
por isso.

Os valores judaicos fazem dele 
o pai adotivo de Hadassa – que é 
Ester - e não lhe permitem aban-
doná-la quando é levada ao palá-
cio. Também o fazem denunciar a 
conspiração sem esperar por isso 
compensação nenhuma. São os 
valores judaicos os que lhe impedi-
rão de se prostrar diante de pesso-
as, mesmo que estas tenham sido 
engrandecidas pelo rei. Isto, aliás, 
é o que vai desencadear o drama. 
Também são esses valores os que 
o levarão a conscientizar sua “filha” 
sobre a responsabilidade que cabe-
rá a ela por causa da posição a que 
chegou. Mordechai é o herói da 
história. Contudo, nosso livro não 
se chama “Mordechai”. 

Haman é o “malvado” da histó-
ria; tão malvado que virou o sím-
bolo do antissemita. Essa malva-
deza é tamanha que até na leitura 
da meguilá fazemos barulho cada 
vez que aparece seu nome. Mas 
o que nele é tão perverso assim?  
Ele é o arquétipo do pequeno bu-
rocrata, que tendo um pouquinho 
de poder nas mãos, faz os outros 
se prostrarem diante dele, real ou 

simbolicamente.
Ao se deparar todo dia com alguém que não 

aceita se prostrar – no caso, Mordechai, o judeu  
– fica contrariado, ofendido e, finalmente, ma-
luco de ódio. A represália será nada menos que 
aniquilar todo o povo do homem que ousou 
não reconhecer sua superioridade.

Se Haman tivesse sido ministro de um rei mais 
atento, talvez não visse sua petição atendida. Mas 
ele apresentou para um rei distraído um quadro 
de perigo nacional: “Existe um povo, espalhado e 

Frans Francken II "Festa de Esther" (Óleo sobre cobre, 55 x 69 cm), Národní Galerie, Praga
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disperso entre os povos, em todas as províncias 
do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de 
todos os povos e não convém ao rei tolerá-lo.” 
(Ester 3, 8). Perante o grande perigo, “o rei tirou o 
seu anel da mão, deu-o a Haman ben Hamedáta, 
o agaguita, adversário dos judeus”. (Ester 3: 10). 
E disse o rei a Haman:

“Essa prata seja tua, como também esse povo 
para fazeres dele o que melhor for de teu agrado” 
(Ester 3: 11).

Mais uma vez, não foi só a ação do malvado. 
Foi a soma dela com a omissão do poderoso o que 
possibilitou a tragédia – que no caso de Purim foi 
evitada. Isto não tira do Haman o título de malva-
do e assassino; simplesmente acrescenta informa-
ção sobre responsabilidades compartilhadas.

“Acharon acharon, chaviv” diz o ditado em he-
braico que significa  “deixamos por último o mais 
querido de todos”. A obra que conta a história de 
Purim se chama Livro de Ester. Esse não era o no-
me judaico dela – Hadassa -, mas é o nome com 
o qual ela salva o povo. Obviamente não o faz 
sozinha. Fora instruída, avisada e acompanhada o 
tempo todo por seu “pai” Mordechai. No primeiro 
momento, o olhar na figura dela revela coisas 
que não parecem nada demais: ela é bonita, sabe 
obedecer ao que o pai ordena, sabe escolher os 
convidados e preparar um jantar. Não é muito, 
na verdade, se pensamos que, sendo rainha, com 
certeza não foi ela que cozinhou o banquete, nem 
esteve a tarde toda arrumando a sala... Mas va-
mos olhar com mais atenção: ela é bonita e, com 
certeza, havia outras mulheres bonitas como ela. 
Porém soube se relacionar rapidamente com o 
chefe dos eunucos para que a preparasse melhor 
para o encontro com o rei. “A moça lhe pareceu 
formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se 
apressou em dar-lhe os unguentos e os alimentos 
devidos a ela... e a fez passar com as suas jovens 
para os melhores aposentos da casa das mulhe-
res” (Ester 2: 9).

Ao ser chamada pelo rei, ela podia ter pedido 
qualquer coisa para levar e vestir, mas: “quando 
chegou a vez de Ester bat Avichail – prima de 

Mordechai, que a tomara por filha – nada pediu 
além do que disse Hegai, o eunuco do rei res-
ponsável pelas mulheres” (Ester 2: 15). Ou seja, 
ela soube seguir o conselho de quem conhecia 
os gostos do Rei a respeito das mulheres. Daí o 
sucesso: “O rei amou a Ester mais do que a to-
das as mulheres e ela alcançou perante ele graça 
e benevolência mais do que todas as virgens; 
pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no 
lugar de Vashti” (Ester 2: 17).

Ela não tinha declarado que era judia, “pois 
Mordechai lhe ordenara que não declarasse”. 
(Ester 2: 10). E isto era  “porque Ester cumpria 
o mandado de Mordechai como quando a cria-
va”. (Ester 2: 20). E ela soube ouvir o conselho 
de quem conhecia mais da vida do que ela. 
Quando Mordechai alertou-a sobre a conspi-

Aert de Gelder "Esther e Mordechai (1685 - Óleo sobre tela, 93 x 148,5 cm)   Szépmûvészeti Múzeum, Budapeste 
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ração, em nome de Mordechai avisou ao rei e o 
salvou. E quando Mordechai conta para o eunuco 
de Ester o que viria a acontecer e lhe ordena para 
pedir misericórdia ao rei pelo seu povo, ela primei-
ro recusa contando que há trinta dias ela não tinha 
sido chamada e por isso não podia se apresentar. A 
resposta de Mordechai é forte:  “Não imagines que, 
por estares na casa do rei, só tu escaparás entre 
os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de 
outra parte se levantarão para os judeus socorro e 
livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis; 
e quem sabe se não foi para este momento que 
chegaste ao reinado?”(Ester 4:13).

Este argumento convence rapidamente Ester, 
que então pede que o povo jejue por ela durante 
três dias. Ela também jejua, depois se veste com 
as melhores roupas e aparece no pátio do rei. No-

vamente:  “Quando o rei viu a rainha Ester parada 
no pátio alcançou ela a graça aos seus olhos” (Es-
ter 5:2). E ela então convida o rei e Haman para 
o banquete. E o rei vai, junto com o malvado. No 
banquete, ela pede para que venham no dia se-
guinte para um novo banquete. No segundo ban-
quete, a rainha os surpreende pedindo pela sua 
vida e a do seu povo:  “Porque fomos vendidos, 
eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem 
e aniquilarem de vez!”  (Ester 7:2).

Depois disso a rainha informa que o inimigo 
é o malvado Haman, e o rei ordena a morte do 
assassino na forca que ele mesmo tinha prepa-
rado para Mordechai. Logo após aquela cena, 
Ester implora ao rei para revogar o que Haman 
tinha mandado. Mas o rei não tinha como fazer 
isso. Então ela e Mordechai escrevem em nome 
do rei e enviam para os confins do reino cartas 
nas quais concedem aos judeus o direito de se 
juntar e se defender, e de matar os inimigos. Isso 
devolve a confiança e a alegria ao povo, e bota 
medo nos inimigos, que nem se atrevem a tentar 
matá-los. E os que tentam, são destruídos.

E então, o que tem Ester de tão especial? 
Ester é o arquétipo da mulher que sabe usar 
os recursos que possui – no caso, a beleza e a 
capacidade para conseguir graça aos olhos de 
todo mundo. Mas, por trás do rosto bonito, ela 
tem um cérebro atento, seguro e humilde o 
suficiente para pedir conselho e escutar a quem 
tem autoridade, além de saber esperar a hora 
certa para agir, preparar o cenário e dizer o que 
deve ser dito na hora certa, mesmo morrendo 
de medo e colocando a própria vida em risco. E 
também sabe dar banquetes! Ela simplesmente 
sabe calar, escutar, entender, pensar, preparar 
e falar. É pouco? Não. É o suficiente para ser a 
protagonista da meguilá.

Chag Sameach!

Silvina M. Spiegel é Pofessora de Hebraico, História, Fontes  
e Cultura Judaica.  É também Life e Executive Coach. 

silvinaspiegel@gmail.com

Aert de Gelder "Esther e Mordechai (1685 - Óleo sobre tela, 93 x 148,5 cm)   Szépmûvészeti Múzeum, Budapeste 
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WIZO em foco

São Paulo

sHow de YeHoraM gaon
O cantor Yehoram Gaon, ícone da música israelense, se apresentou no 
auditório da escola Beit Yaacov, em comemoração aos 90 anos da WIZO 
Mundial e os 85 anos da WIZO Brasil. “O show foi perfeito para celebrar 
estas datas tão especiais e também uma forma de homenagear todas as 
voluntárias” afirmou Iza Mansur, presidente da WIZO São Paulo. Para Nava 
Shalev Politi, diretora de empreendimentos, Gaon é a imagem de Israel e, 
portanto, ideal para a comemoração. “Foi o primeiro nome que pensamos e 
ele logo aceitou”, disse Nava. Yehoram Gaon cantou seus sucessos como 
Rosa e Milchamá Acharoná,  no show  que teve abertura do Trio InCanto. Ao 
final do espetáculo, o publico foi brindado com um coquetel. 

Nava Politi, Sulamita Tabacof, 
Iza Mansur e Margarida Grin

Iza Mansur, Yehoram Gaon com a Medalha 
dos 85 anos, Nava Politi e Uri Kariv,

Sulamita Tabacof, Iza Mansur, Margarida Grin, 
Helena Kelner, Rosa Schamis e Sarita Rawet



42 corrente corrente 43 

kit BraChá e concurso Cartissei BraChá 
Duas iniciativas relevantes foram concluídas no segundo semestre pelas chaverot do Grupo Barak. A primeira envolveu centenas de alunos das 
escolas judaicas, participantes do Concurso Cartissei Brachá que elegeu os melhores desenhos para ilustrar o guia de rezas para as Grandes 
Festas. A escolha dos vencedores foi realizada na sede, com a exposição dos trabalhos e um júri formado por professores e ativistas. O 
resultado foi estampado em três cartões distintos, contendo as rezas para Rosh Hashaná. Já o Kit Brachá, um portfólio plastificado contendo 
4 brachot, foi distribuído, juntamente com um jogo de castiçal e velas às alunas bat-mitzvá do ano. Elas assistiram a um filme institucional 
WIZO e ouviram uma palestra sobre a importância do exercício da  responsabilidade social desde jovens. 

solidariedade e filantropia
Dentro do espírito de colaboração com entidades filantrópicas, a WIZO São Paulo realizou 
uma série de doações de roupas, brinquedos, alimentos e produtos de higiene pessoal. Foram 
agraciadas as seguintes instituições: 
Amparo Maternal; Associação Cruz 
Verde; Associação de Amigos dos 
Excepcionais do Brooklin; Brinquedoteca 
Ieladim de Campos de Jordão; Casas 
André Luiz; Centro de Convivência e 
Apoio ao Paciente com Câncer; Serviço 
Franciscano de Solidariedade e Ten Yad.

Visita do cônsul de israel à wizo
Uma tarde especial! Ilan Sztulman, Cônsul de Israel em São Paulo, realizou uma 
abrangente palestra, abordando temáticas diversificadas: a importância da educação 
judaica nos dias de hoje; a situação do Oriente Médio, envolvendo as tensões com o 
Irã; a relação entre Israel e os palestinos e os desafios da realidade israelense. 

palestras e coMeMorações

Enriquecendo as tardes culturais, o 
Departamento de Cultura promove, nas 
Reuniões de Grupos, debates sobre assuntos da 
atualidade. Tivemos importantes palestrantes 
na sede como:
•Nancy Rozenchan para falar do escritor 
israelense Yehoram Kaniuk.
•Paulo Valadares, genealogista, sobre cristãos 
novos do século XVI.
•Frida Milgron, que adaptou para o português o 
livro sobre Hannah Szenes.
•Ricardo Berkiensztat, vice-presidente da 
FISESP, sobre a situação no Oriente Médio.
•Cátia Rocha, professora de educação 
física, ensinou exercícios para melhorar o 
condicionamento do corpo e da mente. 
As festas judaicas também foram celebradas 
com a presença do Rabino Shalom Bem Gourarie, 
que explicou os conceitos mais profundos de Yom 
Kipur e Sucot. Sucot foi também comemorado 
no Centro Judaico Novo Horizonte a convite do 
Rabino Noah, que proporcionou às chaverot uma 
bela tarde com toda a simbologia da festa.

Cônsul de Israel 
em São Paulo, 
Ilan Sztulman, 
rodeado 
por nossas 
dirigentes

Batmizvandas recebem castiçais das chaverot do Grupo Barak Chaverot do Grupo Barak durante o concurso Cartões do Kit Brachá
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Helena glaser na wizo são paulo
Numa passagem por São Paulo, a caminho do encontro de lideres da Organização 
Sionista Mundial em Buenos Aires, a presidente da WIZO Mundial, Helena Glaser, 
visitou, com seus colegas de delegação, a nossa sede.
Iza Mansur e membros do Executivo recepcionaram os visitantes, apresentando 
um panorama das atividades WIZO em São Paulo e no Brasil, salientando um dos 
principais projetos da instituição, o Concurso de Pintura e Desenho para alunos da 
Rede Estadual em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Eles visitaram 
a exposição com mais de 300 trabalhos e, impactados com o que viram e ouviram, 
votaram no melhor quadro da categoria Júri Aberto.
Helena Kelner, também presente, concedeu a Medalha Comemorativa dos 85 
anos da WIZO no Brasil ao presidente da OSM, Sr. Avraham Duvdevani. Muito 
emocionada, a querida Assistente da Presidência da WIZO São Paulo, Mirta 
Landesman, foi também, merecidamente, homenageada com a honrosa medalha.

reVeillon wizo
A chegada do novo ano foi brindada com muita alegria pelos passageiros da excursão promovida pelo Grupo Shoshana, desta vez visitando o 
interior paulista. Comandada pela eficiente Diretora de Turismo, Natalia Kwasnievsky, a excursão partiu de São Paulo com dois ônibus repletos 
de amigos procurando só lazer, amizade e diversão. Foi o que encontraram no belo passeio por Piracicaba, Águas de São Pedro e Barra Bonita. 

Iza Mansur, 
Helena Glaser, 
Sulamita Tabacof 
e Helena Kelner

Mesa principal: 
Sulamita Tabacof, 
Helena Glaser, Iza 
Mansur, Helena 
Kelner

Mirta Landesman 
com a Medalha 
dos 85 anos, 
recebida das 
mãos de Helena 
Kelner

Helena Glaser com membros da OSM e o Executivo da WIZO São Paulo

São Paulo
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prêMio aos Vencedores do concurso de pintura e desenHo 2011
Em cerimônia na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, foi realizada a premiação do Concurso de Pintura e Desenho WIZO 2011. O 
evento  contou com a presença do Cônsul de Israel em São Paulo, Ilan Sztulman; o diretor Institucional da Fisesp Alberto Milkewitz, representando o 
presidente Boris Ber e Roseli Ventrella da Cenp, representando o secretário de Educação Herman Voorwald. Ainda compuseram a mesa principal Iza 
Mansur e Sulamita Tabacof, presidente e presidente de Honra da WIZO-SP e Francisco Sebastião dos Santos Filho, gerente de Marketing do Bradesco, 
que patrocina a iniciativa. O mestre de cerimônias Alberto Danon, chamou os vencedores que foram: 1º lugar - Tainá Cândida Pereira Domingues, 
de Piedade; 2º lugar - Bruno da Silva Costa, de Guaraçaí; 3º lugar - Evelyn Salles Lemes, de Limeira; Prêmio Júri Aberto - Marilia Fogo de Oliveira, 
de Sto. Antonio do Jardim. Foram concedidas quatro menções honrosas e sorteados prêmios no evento animado também pela participação do Coral 
Sharsheret. A WIZO SP está mais uma vez de parabéns por esta iniciativa, que incentiva o intercâmbio entre Brasil e Israel. Kol Hakavod!

bazar wizo especial 
de final de ano 
A WIZO de São Paulo inovou este 
ano e realizou um segundo bazar, 
no final de novembro. Roupas, 
brinquedos e até quadros foram 
vendidos no salão do Círculo 
Macabi, que contou também com 
uma praça de alimentação de 
comidas típicas judaicas. O esforço 
das voluntárias dos nove grupos 
participantes fez com que mais 
esse empreendimento fosse um 
sucesso absoluto. 

reconHecidas 
HoMenagens
Por iniciativa do Vereador Gilberto 
Natalini, ocorreu na Câmara Municipal 
de São Paulo, uma Sessão Solene 
comemorativa dos 90 anos da WIZO 
Mundial e dos 85 anos da WIZO 
Brasil. A WIZO São Paulo também 
foi homenageada com uma placa 
pelo admirável trabalho desenvolvido 
na cidade de São Paulo. A Mesa 
principal foi composta das seguintes 
personalidades: Vereador Gilberto 
Natalini; Cônsul de Israel em São Paulo, 
Ilan Sztulman; Secretário Municipal 
de Articulação de Grandes Eventos, 
Walter Feldman; Presidente da FISESP, 
Boris Ber; Presidente da WIZO Brasil, 
Helena Kelner; Presidente de Honra da 
WIZO SP, Sulamita Tabacof; Presidente 
da WIZO São Paulo, Iza Mansur e o 
Presidente da Sherit Hapleitá do Brasil, 
Ben Abraham. O Coral Sharsheret mais 
uma vez emocionou o público presente 
com suas belas canções.  

Sulamita Tabacof, 
Helena Kelner, Iza 

Mansur, Margarida 
Grin, Sarita Rawet 

e Etejane Coin

Helena Kelner, Iza Mansur, Sulamita 
Tabacof e o Vereador Natalini com a bonita 
placa recebida pela WIZO São Paulo

Boris Ber, Cônsul 
Ilan Sztulman, 
Helena Kelner, Iza 
Mansur, Vereador 
Gilberto Natalini, 
Sulamita Tabacof, 
Ben Abraham e 
Walter Feldman

Coral Sharsheret durante a premiação do Concurso de Pintura e Desenho

Roseli Ventrella, 
Tania Tarandach, Ilan 
Sztulman, Alberto 
Milkewitz, Sema 
Petragnani, Sulamita 
Tabacof, Francisco 
Sebastião Santos 
Filho, Iza Mansur e 
Luciana Feldman
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46 corrente

HoMenageM da wizo a iMportantes atiVistas
Durante reunião de grupos na sede da WIZO São Paulo, foram agraciadas com a Medalha WIZO Brasil 85 anos as chaverot Marie 
Gormezano, Noemia Hotimsky e Sarita Rawet, por suas dedicadas participações na entidade ao longo dos anos.

São Paulo

consultor eduardo 
KoHn eM são paulo
O Professor Eduardo Kohn, Diretor da 
B´nai Brith Internacional na America 
Latina, foi convidado pela WIZO 
Brasil para uma série de palestras em 
nosso país. Em São Paulo, ele reuniu-
se na sede da WIZO com o Executivo 
local e à noite falou para um grande 
numero de jovens casais. Os temas 
abordados focaram o antissemitismo 
no continente, os desafios das 
comunidades locais e a importância 
da defesa do Estado de Israel nos 
dias de hoje. O Dr. Kohn elogiou a 
excelente organização dos eventos, a 
capacidade de trabalhar em conjunto 
com outras entidades e a dedicada 
participação das chaverot da WIZO 
São Paulo. 
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Rio Grande do Sul

posse da noVa diretoria
Com a presença da presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, 
a WIZO Rio Grande do Sul promoveu um almoço festivo em 
homenagem ao novo executivo do Centro RS, eleito para o triênio 
2012-2014, liderado pela Presidente eleita, Sophie Isdra. Do 
executivo constam quatro chaverot que participaram do seminário 
Aviv 2010 em Israel. São elas: Sara Paciornik, Carmen Citrin, 
Patrícia Menda e Bertha Isdra. Sophie Isdra, e Malvina Dorfman, 
Vice-Presidente, conduzirão o grupo constituído por Beatriz Menda, 
Bertha isdra, Elaine Unikowski, Cirley Sant'Ana, Sara Paciornik, 
Marta Feder, Marta Maltz, Iara Spiguel, Patricia Menda, Carmen 
Citrin, Bertha Isdra, Maria Isabel Knijnik e Marlene Pricladnicky.  A 
WIZO Brasil agradece a dedicação de Eugenia Berlim, e deseja à 
Sophie Isdra e ao novo Executivo, uma gestão de muito sucesso.
 

Nova diretoria da WIZO RS: Carmem Citrin, Beatriz Menda, Cirley Sant’Ana, Sara Paciornik, Malvina Dorfman, Marta Feder, Sophie Isdra, 
Iara Spiguel, Elaine Unikowski, Marta Maltz, Bertha Isdra, Patricia Menda

Primeira reunião de diretoria da WIZO RS

Sophie, Teresinha Sandler e Malvina Sophie Isdra discursa ao lado de Malvina Dorfman Helena Kelner e Sophie Isdra



48 corrente corrente 49 

 
 
WIZO em foco

jantar das aMigas
O Grupo Ianiv comemorou 25 anos de fundação, com a 
4ª edição do Jantar de Amigas, na Imobiliária Morano, 
onde as presentes saborearam as delícias servidas 
pelo Homem-Pizza, enquanto apreciavam o show 
de músicas hebraicas, entoadas pela chaverá Isabel 
Weisfeld, acompanhada pelas componentes do grupo. 

Rio Grande do Sul

susHi 2011
O Grupo Prachim realizou a 5ª edição do Sushi Beneficente, em parceria com o restaurante Gokan. Com lotação 
esgotada, o evento, uma marca registrada do grupo, proporcionou momentos de descontração. Considerando que, 
grande parte dos presentes pertencia à comunidade maior, Simone Rerin, presidente do Grupo Prachim, Simone 
Rerin, fez uma explanação sobre a WIZO. O grupo prestou também uma homenagem ao restaurante Gokan pelos 
5 anos de parceria bem sucedida e distribuiu brindes aos convidados.

jantar da priMaVera 2011
O VII Jantar da Primavera do Grupo Maguen David, foi 
realizado no Hotel Holiday Inn, em clima de muita alegria. 
Além do show do cantor Monsieur Vincent com repertório 
de músicas internacionais, houve muita música e dança, 
além do sorteio de brindes. O Grupo também comemorou 
os seus 31 anos no Restaurante El Fuego, em clima de 
harmonia e confraternização.

celebrando sucot - Com a presença da presidente Eugenia Berlim, O Grupo Sara Kassow, 
liderado pela presidente Sara Torikachvili, celebrou Sucot na Sinagoga Linat Hatzedek, sob a orientação do 
Rabino Daniel Presman, quando realizaram as brachot do Etrog e Lulav. 

ciclo de 
cineMa
Dando continuidade 
ao Ciclo de Cinema, 
o Departamento de 
Cultura exibiu o filme 
Colcha de Retalhos, 
muito apreciado pelos 
presentes.

jantar 
beneficente 
do grupo anne 
franK 
O Grupo Anne Frank da 
WIZO RS em conjunto 
com o Lar da Criança 
Anne Frank realizou 
um animado jantar 
dançante no Hotel 
Plaza São Rafael, com 
um show especial de 
Pedro Veríssimo. O 
evento foi um sucesso.

sarau do 
grupo eMet
O Grupo Emet realizou 
um sarau com Daniel 
Wolff, no Sargent 
Peppers Pub. 

etiqueta teM 
lógica?
O Grupo Koach 
convidou Tania Bian, 
especialista em 
História da Arte, para 
abordar esta temática 
desafiadora: "A 
Etiqueta tem Lógica?". 
Após o debate, todas 
confraternizaram com 
um jantar no local.
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MaChané do grupo liora
O grupo Liora festejou o Dia das Crianças de um modo criativo e inusitado. Elas organizaram um passeio turístico pela cidade, com direito a 
lanche, compras, caminhada pelo bairro da Tristeza, ida à Ilha dos Jangadeiros, fotos, almoço, brincadeiras e visita ao Museu Iberê. Segundo 
relato da chaverá Clarice Gus: “Um dia de sonho, sem lenço nem documento, soltas na vida. Que dia da criança maravilhoso! Que venham os 
próximos...”. O Grupo Liora promoveu também um encontro “apaixonante” sobre Paixões, com o jornalista Tatata Pimentel, o escritor Fabrício 
Carpinejar e o fotógrafo Everton Rosa.   O evento foi dedicado ao inesquecível escritor Moacyr Scliar.

doações
•A WIZO RS fez importante doação 

à Delegacia da Mulher, para a 
criação de sala especial para 
atendimento às crianças. 

•A Casa do Câncer Infantil recebeu 
também brinquedos  
para o Natal.

•O grupo Bror Chail doou ranchos 
para a Associação Israelita 
Damas de Caridade e para a Sopa 
de Pobre da Sociedade Espírita 
Ramiro D’Avila.

•O Grupo Maguen David doou para 
o Lar Maurício Seligman, tecido 
para confecção de lençóis e fronhas.

encontro aViV
Chaverot de três Grupos Aviv - Guesher, Rebeca Sieff e Tikva -, 
reuniram-se para um bate-papo informal com Eugenia Berlim, e com 
representantes do departamento de Organização da WIZO RS.

alMoço do grupo aliaH
Foi pura animação o almoço do grupo Aliah, que contou com 
inúmeras atrações.

Brinquedos para a Casa do Câncer InfantilGrupo Bror Chail
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Rio Grande do Sul

super dia wizo cultural
Realizado no salão de festas da chaverá 
Maria Isabel Knijnik, o Super Dia WIZO 
Cultural, foi resultado de um esforço 
conjunto do Departamento de Cultura e 
dos Grupos. O Departamento convidou 
um time de ilustres conferencistas 
para abordar importantes temáticas 
que vinham de encontro ao interesse 
manifestado pelas chaverot. Renato 
Aizenman, editor da Revista Corrente, 
da WIZO Brasil e do site Israel na WEB, 
tratou do tema Hasbará através das 
Ferramentas Digitais. Hermílio Santos, 
Professor de Sociologia e Política da 
PUC/RS discorreu sobre a questão do 
Oriente Médio. O tema Novas Gerações 
e Judaísmo foi muito bem exposto por 
Daniel Berlim, coordenador de Educação 
Judaica da Mantenedora do Colégio 
Israelita de Porto Alegre. Parabéns ao 
Departamento de Cultura!

wizo cooKs
O grupo Guesher promoveu, com sucesso, um animado jantar de cozinheiros, oferecendo cardápio 
harmonizado pela vinícula Miolo, decoração primorosa, salão lotado, papo agradável e deliciosos 
quitutes. Integração total entre as diferentes gerações de ativistas e simpatizantes WIZO.

palestra do dr. eduardo KoHn
A maravilhosa palestra proferida pelo eminente Professor Eduardo Kohn contou com um auditório lotado de ativistas WIZO e membros da B´nai 
B´rith. Eduardo Kohn abordou temas fundamentais para que as comunidades judaicas da América Latina possam enfrentar as ameaças geradas 
pelo antissemitismo global. O palestrante citou o envolvimento do Irã com os atentados terroristas e o massacre nos países árabes, como Líbia 
e Síria, que não mudaram suas relações de amizade com Venezuela, Cuba e Bolívia. O exemplo mais contundente foi a exibição de um vídeo em 
que o presidente Hugo Chávez profere um discurso virulentamente antissemita. As chaverot ficaram impactadas pelas novas e preocupantes 
informações. Seguiram-se várias perguntas, as quais, o Dr. Eduardo respondeu de forma atenciosa e com muita propriedade.
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bazar das luzes
O Grupo Meorot realizou o Bazar das Luzes, na Clô Confeitaria, com 
exposição de diversos produtos.

cHá do grupo Meorot
O Chá Beneficente do Grupo Meorot, no Hotel Sheraton, reuniu 
expressivo número de pessoas que desfrutaram de um alegre e 
descontraído bate-papo com Mariana Kalil, editora do caderno 
Donna, do Jornal Zero Hora. Em seguida, assistiram a um desfile de 
roupas da Kaimana.

encontros do grupo de leitura 
Iniciado em 2006, o projeto continua com sucesso. Já foram lidas 
e debatidas várias obras, entre as quais, os contos de Savyon 
Liebrecht, importante escritora judia da atualidade, bem como o 
romance “Marcas de Nascença”, de Nancy Huston. O Grupo de 
Leitura em parceria com a Hebraica RS apresentou o livro Diário da 
Queda, do escritor Michel Laub, presente no debate que se seguiu. 
Em ocasião anterior, foi debatido o livro Fogo Amigo de A. B. Yeoshua 
e a obra do escritor Meir Shalev intitulado Um Pombo e um Menino.

plantio de 
árVores
Seguindo a milenar 
consciência ecológica do 
povo judeu, a WIZO RS, 
através de seu departamento 
de Comunicação realizou 
a 5ª edição da Solenidade 
do Plantio de Árvores em 
parceria com a SMAM, na 
Praça que leva o nome do 
saudoso Vereador Isaac 
Ainhorn (z’l). A mostra de 
fotografias - Israel Vence o 
Deserto - apontou a longa 
tradição do povo judeu de 
respeito à natureza. As 
atividades voltadas para o 
numeroso publico infantil 
enfatizavam a educação 
ecológica e a preservação do 
meio ambiente e as crianças 
participaram ativamente do 
ritual do plantio de árvores. 
Compareceram várias 
autoridades e ativistas 
comunitários. Os familiares 
do vereador Isaac Ainhorn 
(z’l) ficaram sensibilizados 
com as homenagens 
recebidas.

No alto, à 
esquerda, Eugenia 
Berlim discursa 
durante cerimônia 
do Plantio

Atividades ressaltando a importância da ecologia

Zaida Lewin e 
Eugenia Berlim 
durante a 
solenidade  

Crianças 
desenhando 
temas alusivos 
à data
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No shabat que antecedeu a Feira da 
Fraternidade 2011, todas as Sinagogas de 
Porto Alegre organizaram um Kabalat Shabat 
festivo pelos 65 anos da WIZO RS e os 85 
anos da WIZO no Brasil, com a presença das 
chaverot, que brindaram com leikech e o vinho 
do kidush. Neste mesmo dia, a chaverá Fani 
Jawetz ofereceu, em sua residência, uma 
recepção para a presidente da WIZO Brasil, 
Helena Kelner.A cerimônia de Havdalá, dirigida 
pelo líder espiritual Alexandre Ratkus Abel, 
realizou-se no Colégio Israelita Brasileiro. 
No domingo, as chaverot gaúchas marcaram 
presença na Feira da Fraternidade, lideradas 
por sua presidente, Eugenia Berlim. Lindo foi 
o desfile de moda infantil. O Espaço Arte, com 
pinturas e esculturas de artistas renomados teve 
uma excelente receptividade enquanto a leitura 
e interpretação da mandala foram bastante 
requisitadas. O teatro infantil constituiu-se 
num grande sucesso, com a peça interativa 
Oficininha, apresentando músicas de Beto 
Herman. Isto sem falar no almoço, repleto 
de pratos da culinária judaica. Enfim, tendas 

de objetos e produtos criativos estiveram à 
disposição de todos. A chaverá homenageada, 
a ex-presidente da WIZO RS, Matilde Gus, 
ficou muito emocionada com as inúmeras 
manifestações recebidas, particularmente, com 
as demonstrações de carinho por parte de sua 
família e amigos. No meio da tarde foi hora de 
apagar as velas e cantar o “Parabéns a Você”. 
Um momento inusitado foi a consolidação da 
criação do Grupo Ialdot, formado por meninas 
de seis anos, representando a força de nossa 
continuidade. O envolvimento e engajamento de 
todas as ativistas foram fundamentais para o 
pleno êxito alcançado no evento. A presidente 
Helena Kelner foi entrevistada pelo programa 
de rádio da comunidade judaica, Hora Israelita, 
que está comemorando 65 anos de existência, 
abordando temas como as atividades da WIZO 
no Brasil e no Rio Grande do Sul e o Congresso 
da EGM em Israel. Helena Kelner presenteou 
o jornalista Jacob Halperin, com a medalha 
dos 85 anos da WIZO Brasil. A WIZO RS 
agradeceu a presença da Sra. Helena Kelner, 
que prestigiou o nosso evento. 

Rio Grande do Sul

feira da fraternidade 2011
A emocionante homenagem prestada à chaverá Matilde Gus foi um dos destaques da Feira
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Santa Catarina

beneMerência
As chaverot da WIZO de Santa 
Catarina, dando continuidade à 
sua parceria com a Associação de 
Voluntários do Hospital Celso Ramos, 
doaram alimentos não perecíveis, 
a serem distribuídos aos pacientes 
carentes do hospital.
 

doação de 
liVros
As chaverot do grupo WIZO 
Santa Catarina se reuniram 
para a entrega oficial 
dos livros arrecadados na 
campanha organizada sob 
o comando das chaverot 
Luiza Milnitsky e Iéte 
Salomé, para a Biblioteca 
da Comunidade de Santo 
Antônio de Lisboa.

noVa gestão
Na reunião mensal da 
WIZO Santa Catarina, 
a chaverá Sabrine 
Quarezemin foi aclamada 
por unanimidade para 
suceder Gisele Gruber 
Bernstein na presidência do 
Centro. Sabrine, ativista e 
voluntária na comunidade 
judaica local, pretende dar 
continuidade ao excelente 
trabalho realizado por sua 
antecessora. A WIZO Brasil 
deseja a Sabrine e ao seu 
executivo muito sucesso e 
agradece à Gisele por sua 
belíssima gestão. 

Gisele Bernstein e Sabrine 
Quarezemin confraternizam

Reunião para eleição do novo Executivo da WIZO Santa Catarina
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Sukot
Com o apoio 
da WIZO de 
Santa Catarina, 
o grupo do 
Hashomer 
Hatzair 
realizou, na 
Associação 
Israelita 
Catarinense a 
comemoração 
de Sukot, 
que incluiu a 
construção de 
uma cabana 
e a venda de 
falafel.

palestra
A WIZO de Santa Catarina, 
com o apoio da Associação 
Israelita Catarinense (AIC), 
promoveu um Café Cultural com 
a presença do Doutor Eduardo 
Viola, Professor Titular do 
Departamento de Relações 
Internacionais da Universidade 
de Brasília, que proferiu 
a palestra intitulada: 
“Transformações e incertezas 
no sistema internacional em 
2011, com foco em Israel e o 
mundo árabe". Após a excelente 
palestra e uma enriquecedora 
discussão, nos reunimos para 
um café de confraternização.

Santa Catarina

Chanuká e HoMenageM
No Centro Israelita do Pará - CIP, a WIZO Pará celebrou a festa de Chanuká, sob a direção da 
presidente Simone Assayag. Além do acendimento da 7ª vela de Chanuká, tivemos uma palestra 
relativa à data, proferida pelo Rabino Moyses Elmescany e um divertido bingo.
Foram prestadas bonitas homenagens a algumas pessoas, que se destacaram no trabalho 
voluntário, em diversas instituições locais. Citamos: Raquelita Athias, Pérola Nahon Benguigui, 
Iana Barcessat Pinto, Leão Ohana, Jacob Benzecry, Isaac Barcessat, Jayme Assayag e Moyses 
Nahmias. Todas receberam a Medalha Comemorativa dos 85 anos da WIZO Brasil.
 

iaMiM noraiM
Na residência da presidente Simone Assayag, 
foram confeccionadas as cestas com produtos 
para a celebração de Rosh Hashaná.
 

Pará

 
 
WIZO em foco

O palestrante com Júlia Guivant e 
Gisele Bernstein

Confraternizando com 
Eduardo Viola

Palestra do Rabino sobre Chanuká

Simone Assayag, Lise Serruya, Clara Mendes e 
Esther Lúcia Anijar

À esquerda, Raquelita Athias e, à 
direita, Pérola Nahon Benguigui 
recebem a medalha dos 85 anos
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Bahia

posse solene da noVa diretoria
No mês de setembro, foi realizada, no Museu de Arte da Bahia, a cerimônia de posse da nova diretoria da 
WIZO Bahia – biênio 2011/2013 – que teve como convidada especial, a presidente da WIZO Brasil, Helena 
Kelner. Cerca de 100 pessoas participaram da cerimônia, em um ambiente de alegria e confraternização, 
tendo como fundo musical uma seleção de músicas judaicas. Compuseram a mesa: Helena Kelner, Maurício 
Szporer, presidente da Sociedade Israelita da Bahia, Henry Chmelnitsky, vice-presidente da CONIB, Maria Foá, 
presidente da Na’amat Pioneiras, Karin Weitzman, representante do grupo Dror de Salvador e a Presidente 
eleita da WIZO Bahia, Léa Ester Sandes-Sobral. Todos ressaltaram a importância da reativação desta instituição 
para a comunidade judaica baiana. Helena Kelner expressou sua satisfação com o Movimento Reviva WIZO 
Bahia, discorrendo sobre as atividades da entidade e empossando a nova presidente. Em seguida, foi feita 
a apresentação da diretoria ao público presente. Léa Ester expôs as metas e objetivos da gestão e ressaltou 
seu compromisso em envidar todos os esforços para o sucesso da WIZO Bahia. Foram prestadas homenagens 
especiais, com entrega de medalha dos 85 anos da WIZO Brasil, à chaverá Lea Chaisuc, por sua dedicação à 
WIZO Bahia e ao Sr. Sami Cheila, por sua valiosa colaboração com a nossa entidade. 

noVo centro 
judaico da 
baHia
Durante sua estadia 
na Bahia, Helena 
Kelner participou 
do lançamento da 
pedra fundamental 
do novo Centro 
Judaico da Bahia que 
abrigará também uma 
sinagoga.

planejando 
2012
As chaverot da WIZO 
Bahia reuniram-se na 
residência da chaverá 
Freida Adler, para 
planejar as ações a 
serem desenvolvidas 
em 2012.

Grupo de 
ativistas 
baianas no dia 
da posse

O Sr. Sami Cheila 
recebendo a 
Medalha dos 85 
anos da WIZO 
Brasil

A nova diretoria confraterniza com a presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner

Helena Kelner e Léa Ester durante o 
lançamento da pedra fundamental 
do novo Centro de Cultura Judaica e 
Sinagoga da Bahia. O evento contou a 
presença do Governador Jaques Wagner
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WIZO em foco

Paraná

sHow “Hino da solidariedade”
Tenacidade, organização e muito profissionalismo das chaverot 
da WIZO Paraná, resultaram na belíssima apresentação do show 
“Hino da Solidariedade”, estrelado pela cantora Luciana Melamed. 
Acompanhada por um conjunto de cordas, Luciana encantou a 
comunidade paranaense, cantando em inglês, francês, italiano, 
idish e hebraico. Foi louvável o empenho da artista, que vive em 
Viena, para a realização do evento, que contou também com a 
presença da presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner. Após o 
espetáculo, houve uma confraternização entre as chaverot WIZO e 
familiares de Luciana. Está de parabéns o Centro Paraná!

Reunião da WIZO  Paraná com a presença da chaverá Clara Guelmann Chaverot paranaenses com a embaixatriz Batia Eldad e Helena Kelner

As valorosas ativistas paranaenses durante a apresentação do show de Luciana Melamed (primeira à esquerda)

Entusiasmada platéia assiste ao show de Luciana
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transforMando o Mundo – tikuM olaM
Seguindo o conceito judaico de tsedaká a WIZO Paraná, mais uma vez se fez presente no Hospital Osvaldo Cruz, doando 
150 pares de chinelos aos internos atendidos por aquela instituição. Na sequencia das doações, foi a vez do Lar D. Antonia 
ser contemplado com 2000 fraldas. Um animado grupo de chaverot também esteve na Creche Fani Lerner levando fraldas e 
brinquedos para as crianças da instituição, que homenageia a saudosa amiga Fani Lerner (z´l).

sChliChut
As chaverot 
Deborah Rabin e 
Susana Wofchuk 
da WIZO Rio 
Grande do Sul, 
representando 
a WIZO Brasil, 
fizeram 
uma schlichut em 
Curitiba, sendo 
recebidas por 
Tania Slud,Vera 
Sasson e 
Elisabeth Kulisch. 
Deborah e 
Susana reuniram-
se com o 
executivo local e, 
separadamente, 
com as Aviv. 
A experiência 
foi considerada 
fundamental 
para a troca de 
experiência, o 
fortalecimento de 
ambos os centros 
envolvidos e para 
o enriquecimento 
do trabalho 
WIZO.

d e s d e  1 9 3 2

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

A presidente da WIZO PR, Elisabeth Kulisch e 
as chaverot Helena Grynbaum e Rosita Reich 
acompanhadas das dirigentes do Hospital 

Elizabeth Kulish, Helena Grynbaum e Rosita 
Reich, Tania Slud e Regina Brener com os 
dirigentes do Lar D. Antonia

Dedicadas chaverot paranaenses na Creche Fani Lerner levando fraldas e brinquedos para as crianças daquela instituição
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WIZO em foco

Rio de Janeiro
coMeMorando 85 anos 
da wizo no brasil
Com a honrosa presença do Exmo. Sr. Rafael Eldad, 
embaixador de Israel no Brasil e sua esposa Batia, 
a WIZO Rio de Janeiro celebrou os 85 anos da 
fundação da WIZO no Brasil, ocorrido na cidade do 
Rio de Janeiro.A presença maciça das ativistas dos 
grupos Aviv e Lapid e de várias ex-presidentes da 
WIZO Rio de Janeiro, como Anita Burlá, Ana Marlene 
Starec, Silene Balassiano e Suzana Grinspan, 
lideradas pela atual presidente, Lúcia Balassiano, 
deu um brilho especial á solenidade, animada pela 
Banda Eletra.  Grande homenageado da noite, por 
seu envolvimento e colaboração à causa WIZO, 
o empresário Rogério Chor foi agraciado com a 
Medalha 85 anos WIZO Brasil recebida das mãos da 
Presidente WIZO Rio de Janeiro, Lúcia Balassiano. 
O lindo evento contou, também, com a presença de 
Helena Kelner, presidente da WIZO Brasil, e várias 
outras autoridades.

liVro sobre HannaH senesH 
Chaverot de todos os grupos WIZO marcaram presença no 
lançamento do livro de Frida Milgrom, “Hannah Senesh - 
Diários, Poesias e Cartas”. Foram também realizadas diversas 
reuniões para falar sobre esta heroína, símbolo de idealismo e 
altruísmo e de sua luta em prol do sionismo. Hannah Senesh 
foi aluna da Escola de Agricultura WIZO em Nahalal.

As incansáveis 
chaverot 
cariocas na hora 
do “parabéns 
para você”

Embaixatriz Batia Eldad, Lúcia Balassiano, o embaixador Rafael Eldad, 
Ruth Cohen, Eva Baumwol e Rebeca Bergier

Helena Kelner, Lúcia Balassiano e Ana Marlene 
Starec, com o casal Eldad

Chaverot 
WIZO marcam 
presença no 
lançamento do 
livro

Rogério 
Chor recebe 
o carinho 
de Lúcia 
Balassiano
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palestra sobre 
HannaH szenes
O Grupo Nili recebeu 
os grupos Ramat Aviv e 
Simchá em encontro com 
a escritora Frida Milgrom, 
para tratar de Hanna 
Szenes, a heroína WIZO.

wizo na 
coMunidade de 
ManguinHos 
Prosseguindo com os projetos 
beneficentes em prol da 
Comunidade Maior, a WIZO 
Rio doou brinquedos e itens 
comestíveis à festa do Dia das 
Crianças promovida pela ONG 
Usina da Cidadania. Funcionários 
da refinaria contaram com a 
força de nossas chaverot para 
levar alegria às crianças e jovens 
da comunidade de Manguinhos.  

Chanuká no lar das crianças
Uma linda tarde repleta de amor e emoção 
repetiu, este ano, a celebração de chanuká, 
organizada pelo Grupo Simchá no Lar da 
Criança Israelita Rosa Waisman. Uma farta 
mesa de lanche e distribuição de brinquedos 
fizeram a alegria da criançada.

jeitinHo carioca 
de saber Mais
A WIZO Rio de Janeiro 
promoveu a distribuição 
virtual da mais recente 
edição da WIZO Review 
vertida para o português, 
para todas as chaverot. 

kristalnaCht 
Consciente da importância em manter viva a história do povo judeu, a WIZO 
RJ promoveu encontros ricos em conteúdo e emoção, sobre acontecimentos 
ocorridos no mês de novembro. Além da Partilha da Palestina, das lembranças 
de Itzhak Rabin e de Hannah Szenes, tivemos o relato da vice-presidente da 
WIZO Rio, Ruth Cohen (foto), sobre Kristallnacht (Noite de Cristais), da qual foi 
testemunha, em 09 de novembro de 1938.
 

fierj, wizo 
e na’aMat 
pioneiras unidas 
na ação social
Aderindo à Campanha 
de Emergência da FIERJ 
em prol dos recém-
nascidos assistidos pela 
Maternidade Escola de 
Laranjeiras da UFRJ, as 
chaverot da WIZO Rio, 
arrecadaram produtos e 
mercadorias para aquela 
instituição.

Grupo Nili recebendo com carinho as demais chaverot 
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WIZO em foco

Rio de Janeiro

 wizo rio é uM tiMe caMpeão 
A WIZO RJ deu uma grande prova de ser também campeã no 
quesito criatividade. O Grupo Osher levou jovens do Lar da Criança 
Israelita Rosa Waisman, para assistir a partida do jogo Flamengo 
x Corinthians, quando conheceram diversos craques e ganharam 
autógrafos nas camisetas. Uma tarde de alegria, união, parceria e 
acima de tudo de solidariedade. 

fasHion wizo bazar
O Bazar, sediado na Escola Municipal Roma, contou com a 
presença de autoridades, de todos os grupos da entidade e 
uma grande afluência do público. A Vereadora Teresa Bergher, 
a presidente da FIERJ, Sarita Schaffel e a presidente da WIZO 
Brasil, Helena Kelner lá estiveram dando força ao evento. A 
apresentação musical dos alunos, com suas flautas emocionou 
a todos. Integrantes dos grupos recém-criados na WIZO Rio 
outorgaram um brilho especial ao evento. A equipe de professores 
e funcionários da escola dirigida pela Professora Leila Brasiliense, 
contribuiu para o sucesso total do vento.  Agradecemos a todos 
os grupos, que com garra e determinação tornaram o Bazar numa 
realização inesquecível. 

cidades irMãs - Com a presença do vice-prefeito 
de Ramat Gan, a presidente Lúcia Balassiano representou o 
Centro WIZO Rio de Janeiro, na cerimônia que tornou a cidade 
israelense de Ramat Gan e o Rio de Janeiro, cidades irmãs.

Crianças e ativistas do Grupo Osher vibrando no Engenhão Importantes ativistas WIZO com a vereadora Teresa Bergher

Presença atuante no Bazar
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subcentro aHuVa KestelMan 
Alegria e descontração marcaram o evento que comemorou o sucesso das atividades do subcentro Ahuva Kestelman. As chaverot Paulina 
Wagner, do Grupo Neguev; Suzana Grinspan, ex-presidente da WIZO - RJ, e Freyda Levacov, do Grupo Galil e do Grupo de Divulgação e 
Cultura, foram homenageadas com a Medalha comemorativa dos 85 anos da WIZO Brasil como reconhecimento por suas atuações em 
2011. O acendimento das velas de Chanuká, a entrega dos certificados de participação no Projeto Memória e a apresentação do Coral 
Vozes da WIZO fecharam com chave de ouro a celebração. 

Visita do instituto 
rogério steinberg 
Tarde de alegria e confraternização 
prestigiada por expressivo número 
de chaverot estreitou os laços entre 
duas entidades. Tamar Zilda Kullock, 
vice Presidente do Instituto Rogério 
Steinberg com jovens assistidos pela 
importante ONG carioca, visitou nossa 
sede e foi recebida pela Presidente 
do subcentro Ahuva Kestelman, 
Sarah Apelfeld e por sua Diretora de 
Cultura, Ada Waisman.

As valorosas ativistas durante apresentação do Projeto Memória

Helena Honigman acende a vela de Chanuká Lúcia Balassiano homenageando as queridas Freyda Levacov, Paulina Wagner e Suzana Grinspan 

Sarinha Apelfeld e Ada Waisman recepcionam Tamar Zilda Kullok e os jovens do Instituto Rogério Steinberg 
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Rio de Janeiro

 
 
WIZO em foco

grupo orat rosa Halfin celebra jubileu
A comemoração dos 50 anos do Grupo Orat Rosa Halfin, na Hebraica, congregou chaverot WIZO de vários segmentos. Na ocasião, a ativista 
Olga Banchik recebeu de Lúcia Balassiano, a medalha comemorativa dos 85 anos da WIZO Brasil, por sua valiosa contribuição à causa WIZO. 
O grupo Aviv, Osher, manifestou o carinho pelo grupo aniversariante, através da elaboração de um clip. 

projeto educação e Chanuká
A noite festiva de encerramento das atividades 
de 2011 do subcentro Henny Landau promoveu 
o lançamento do Projeto Educação 2012, em prol 
da educação judaica no Estado do Rio de Janeiro. 
Visando beneficiar a parcela menos favorecida da 
coletividade judaica, ele possibilita a doação de 
material escolar, o suporte às machanot, arkadot e 
demais atividades dos movimentos sionistas, além 
da realização dos bat mitzvot coletivos nas nossas 
escolas. A professora Anita Goldberg, coordenadora de 
Ensino Judaico da Escola Israelita A. Liessin Sholem 
Aleichem, falou sobre a importância do projeto. 
Acesas as luzes de chanuká, foram distribuídos aos 
grupos, certificados por sua colaboração ao projeto 
que se volta ao resgate da memória da entidade, que 
celebra 85 anos de fundação. 

Visita iMportante
A WIZO Rio de Janeiro teve a honra em receber a 
embaixatriz do Estado de Israel, Batia Eldad, em duas 
ocasiões. Em uma demonstração de atenção para 
com a nossa Organização, a Embaixatriz participou 
da Reunião do Executivo da WIZO Rio em sua sede, 

e também no evento 
pré-chanuká promovido 
pelo Grupo Massada. Em 
ambas as oportunidades 
a Embaixatriz foi recebida 
com muito carinho por 
nossas chaverot. Presente 
aos dois eventos, a 
presidente da WIZO Brasil, 
Helena Kelner.

À esquerda, as queridas veteranas do Grupo Orat Rosa Halfin e, à direita, Olga Banchik e sua filha Bahie ladeiam Raquel Spicinetzky, presidente do Grupo

Em visita à sede, a Embaixatriz de Israel, Batia Eldad, 
Rebeca Bergier, Lúcia Balassiano, Helena Kelner,  
Ruth Cohen e Eva Baumwol

À esquerda, nossas chaverot acendendo as velas da chanukiá, à direita, 
Eliane Eidelman, com a professora Anita Goldberg

Lúcia Balassiano discursando

Batia Eldad junto a 
Rosângela Cohen e 
Célia Bassan
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encontros e HoMenagens
Na residência da ex-presidente Anita Kotushansky, com a presença 
da presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, as chaverot do Centro 
Pernambuco relataram as dificuldades enfrentadas na prática do 
trabalho comunitário numa comunidade menor. Helena apresentou 
algumas sugestões concretas para fazer face a este desafio, visando o 
fortalecimento do trabalho WIZO local. Algumas importantes chaverot 
foram homenageadas pela WIZO Brasil com medalhas comemorativas 
dos 85 anos: as ativistas Rachella Naslavsky, Presidente de Honra; 
Simone Zimilis, atual vice-presidente e ex-presidente do Centro e 
Fanny Chvarts, ex-presidente e responsável pelo Departamento de 
Cultura. Receberam broches WIZO: Tereza Litvim, Anita Kotushansky 
(ex-presidente), Suzana Horowitz e a presidente Raquel Kaufman. Em 
outra oportunidade, Helena Kelner reuniu-se também com as chaverot 
Aviv do Centro Pernambuco.

cultura
A WIZO Pernambuco organizou um passeio ao 
internacionalmente conhecido, Instituto Ricardo Brennand, 
marco do turismo e cultura em Recife, reconhecido 
internacionalmente.

Jacy Averbuch, Sulamita Choze, Helena Kelner, Magaly Bushatsky, 
Leia Leite, Irene Faingueiboim, Leila Charifker, Simonne Azoubel

Helena Kelner ladeada por ativistas pernambucanas

Pernambuco

Aos 85 Anos, 
A novA wizo brAsil

Visite nosso site
www.wizobrasil.com.br



64 corrente corrente 65 

 
 
WIZO em foco

WIZO Brasil

Visita do dr. eduardo KoHn ao brasil
Ao celebrar 85 anos da WIZO Brasil, o seu Executivo, reconhecendo sua função de 
polo irradiador de cultura e informação, convidou o Dr. Eduardo Kohn, diretor da 
B’nai Brith Internacional na América Latina, para proferir uma série de palestras 
em nosso país. O empenho e o comprometimento da WIZO Brasil propiciaram a 
visita do Dr. Kohn aos Centros Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e 
São Paulo, onde a temática “Desafios e ameaças que enfrentam as comunidades 
judaicas na América Latina” foi abordada com maestria, trazendo valiosos 
esclarecimentos às ativistas WIZO e aos componentes de várias outras entidades 
judaicas. Segundo Helena Kelner, presidente da WIZO Brasil, “foi um privilégio 
trazer o Dr. Kohn ao nosso país, podendo compartilhar com vários estados, 
instituições e ativistas de todas as idades, um despertar para o compromisso que 
temos individualmente e comunitariamente com o movimento de hasbará e com a 
defesa do Estado de Israel. A WIZO Brasil atingiu seu objetivo”.

Minas Gerais
HoMenageM Merecida
A WIZO MG realizou um concorrido 
almoço judaico, tendo como prato 
principal um tsholen à moda 
sefaradita, preparado por nossa 
querida ativista, Aviva Avritzer e seu 
marido Marcos. Nesta ocasião, foi 
prestada uma merecida homenagem 
ao casal Avritzer, que recebeu a 
Medalha Comemorativa dos 85 anos 
de existência da WIZO Brasil, pela 
incondicional dedicação ao nosso 
Centro. O casal participa de todas 
as atividades promovidas pela WIZO 
local. Kol Hakavod!

palestra MoViMenta belo Horizonte
A palestra do Dr. Eduardo Kohn, em Belo Horizonte foi muito importante, pois, além das nossas 
chaverot, compareceu um grande contingente de jovens do movimento juvenil Habonim Dror 
que puderam aprimorar e fortalecer seus conhecimentos para continuar o excelente trabalho 
de hasbará que fazem pelo Brasil há tantos anos. A WIZO mineira, que teve a parceria da 
Federação Israelita, através de seu Presidente Dr. Marcos Brafman, mobilizou praticamente todas 
as entidades judaicas de BH: Instituto Histórico Israelita Mineiro, Associação Israelita Mineira, 
Na’amat Pioneiras, União Israelita Mineira e Congregação Israelita Mineira. A WIZO Minas Gerais 
agradece à WIZO Brasil, a oportunidade de contar com este eminente expert em nosso estado.

liVro inédito
A presidente da WIZO Minas Gerais, Elisabeth Bronfen está patrocinando, em prol da WIZO 
mineira, a primeira edição do livro de receitas, da sócia e psicanalista, Dra. Ana Cecília Carvalho, 
intitulado: “O Livro Neurótico de Receitas”. O interessante livro apresenta 50 receitas, como se 
fosse o tempo de uma sessão psicanalítica.

uMa louVáVel iniciatiVa - A presidente Helena 

Kelner prestigiou o evento promovido pela Vereadora Teresa 

Bergher na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tornando a cidade 

israelense de Ramat Gan e a cidade do Rio de Janeiro, cidades-

irmãs. Na foto, Helena confraterniza com o prefeito de Ramat Gan.
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sheila sauberMann 

U
m projeto piloto visando 
à formação de novas lide-
ranças, foi desenvolvido 
pela WIZO Brasil, e, por 

questões estratégicas, oferecido á WI-
ZO Rio de Janeiro, que prontamente 
aceitou a proposta, formando uma só-
lida parceria.

Seguindo um critério de seleção de 
potenciais ativistas, aptas para   assumir 
maiores responsabilidades na institui-
ção, 15 motivadas chaverot de diferentes 
grupos e subcentros, apontadas pelo 
executivo da WIZO Rio de Janeiro, par-
ticiparam deste encontro. 

As presidentes, Helena Kelner, da 
WIZO Brasil, e Lúcia Balassiano, da 
WIZO Rio de Janeiro, abriram o en-
contro, ressaltando a importância do 
mesmo. Ana Marlene Starec, presi-
dente de Honra da WIZO Brasil, fez 
uma precisa exposição sobre o trabalho 
WIZO em Israel, ressaltando a impor-
tância e o valor de cada voluntária para 
a conquista dos objetivos propostos e o 

sucesso da Organização. Todas estavam 
orgulhosas de pertencer e ser uma cha-
verá WIZO. 

A projeção do vídeo comemorativo 
dos 85 anos da WIZO no Brasil, elabo-
rado pela WIZO Brasil, forneceu uma 
panorâmica da atuação dos Centros em 
nosso país e impactou as participantes. 

A segunda parte do encontro foi 
coordenada por mim, Sheila Sauber-
mann, vice-presidente da WIZO Brasil, 
com o suporte de Eliane Eidelman pre-
sidente do subcentro Henny Landau e 
membro do executivo WIZO Brasil. 

Desenvolvido através de dinâmi-
cas de grupo, o trabalho explorou 
conceitos de liderança, comunicação, 
feedback e formação de equipes. A re-
ceptividade às atividades propostas e 
a participação interessada, revelaram 
interesse e comprometimento com a 
instituição.

Na avaliação, o resultado foi consi-
derado excelente. Reproduzimos abai-
xo, algumas das respostas obtidas nos 
questionários de avaliação: “Além de 
mais uma vez ouvir sobre o trabalho 

da WIZO, aprimorando nosso conhe-
cimento, acho que as dinâmicas deram 
oportunidade de conviver mais entre 
nós, estreitar relações. Acredito que a 
WIZO está no caminho certo, traba-
lhando liderança e outros conceitos 
atuais, profissionalizando mais o mo-
vimento, favorecendo planejamento, 
estratégias e alcance do sucesso conse-
quentemente.”

“Colocação da proposta com uma 
excelente profissional, metodologia 
com uma linguagem perfeitamente 
clara, grande interação do grupo par-
ticipante, uma vez que o grupo era 
heterogêneo, e no final houve uma 
aproximação espontânea, não impor-
tando a faixa etária. Valeu muito este 
encontro”. 

“Adorei a capacitação. Achei tudo 
muito bem colocado, aprendi muito. 
Enfim, acrescentou para a WIZO e 
para a vida. Gostaria de participar de 
outras experiências como essa.”

A WIZO Brasil tem, como proposta, 
reproduzir este encontro nos demais 
Centros brasileiros.

 
 
capacitação

wizo inVeste eM capacitação de lideranças



66 corrente corrente 67 

A
caba de ser lançado nos EUA um 
livro que, já a partir do título, mos-
tra sua vocação para a polêmica. 
“Kosher Jesus” (Jesus kasher) é forte 
candidato a tornar-se mais um best-

-seller do rabino norte-americano Shmuley Boteach. 
Figura conhecida na mídia americana, Boteach costu-
ma escrever e falar sobre a visão judaica de aspectos 
do comportamento humano como sexo, negócios 
e educação dos filhos. Nesta sua nova obra, ele se 
mostra mais ambicioso.

Boteach procura em seu novo livro desmitificar a 
imagem de Jesus, mostrando-o como um persona-
gem histórico, sem qualquer conotação sobrenatural. 
Não é Deus, filho de Deus, ou mesmo um profeta. 
Este Jesus puramente humano certamente desagra-
dará aos leitores cristãos do livro, mas estes provavel-
mente serão minoria. “Kosher Jesus” não foi escrito 
para eles e sim para os judeus.

O objetivo de “Kosher Jesus” é retirar o elefante 
da sala de estar onde atualmente judeus e cristãos 
estão sentados buscando estabelecer uma relação 
mais amistosa do que a vivida nos últimos dois mil 
anos. Boteach entende que a figura de Jesus é ainda 
algo mal resolvido na mente judaica. Ele acredita que, 
para que judeus e cristãos possam conviver fraternal-
mente, cabe aos primeiros reconhecer a importância 
que Jesus teve em sua época, sem que isso signifique 
aceitar sua divindade. 

Assim, o Jesus kasher retratado por Shmuley Bo-
teach é apenas um ser humano, mas também um 
homem extraordinário, um rabino, fiel seguidor do 
judaísmo, que enfrentou forças poderosas em sua 
tentativa para pôr fim ao domínio romano na Terra 
Santa. Boa parte do livro é dedicado a mostrar como 
ensinamentos de Jesus aos seus seguidores eram 
versões simplificadas de passagens das escrituras 
judaicas.

Boteach procura municiar os judeus de hoje com 
argumentos que facilitem a estes estabelecer uma 
conversa civilizada sobre Jesus com seus interlocuto-
res cristãos. Um de seus recursos é reconhecer clara-
mente que os sacerdotes judeus da época eram agen-
tes do império romano e atuaram como cúmplices na 
morte de Jesus - ressaltando, porém, que estes não 
eram legítimos representantes da população judaica. 

“Chefe dos representantes de Roma entre os 
judeus, o sumo sacerdote servia como força do im-
perador e não poderia permitir uma rebelião em 
Jerusalém cujos resultados lhe seriam cobrados”, 
escreve o autor.  “Antes que o rabino pudesse iniciar 
sua revolta popular, centuriões romanos rapidamente 
o detiveram em nome do sumo sacerdote. Sem qual-
quer julgamento, os romanos decretaram a mesma 
sentença que aplicavam a todos os líderes rebeldes: 
crucificação. Assim foi feito. Um grande homem mor-
reu. Um império continua sua opressão. ”Adotando 
esta narrativa, Boteach busca um ponto aceitável a 
partir da qual judeus e cristãos possam seguir juntos.

E por que Shmuley Boteach se preocupa tanto em 
encontrar denominadores comuns que possam unir 
cristãos e judeus? A razão, segundo ele, é o Estado 
de Israel, que mais do que nunca precisa do apoio 
dos cristãos para enfrentar seus adversários mais 
truculentos. 

“Este livro foi escrito para os judeus que permane-
cem profundamente desconfortáveis com Jesus por 
causa da longa história de antissemitismo da Igreja, 
da deificação de Jesus e da rejeição judaica a qual-
quer messias que não tenha cumprido as profecias 
messiânicas”, explica o autor.  “Mas, como cristãos e 
judeus agora se juntam para amar e apoiar o Estado 
Judeu, é hora de os cristãos redescobrirem o profundo 
comprometimento de Jesus com o judaísmo e de os 
judeus reexaminarem o filho perdido que foi assassi-
nado por um estado romano brutal.”

Um Jesus kasher?

 
 
palavra final 

 
renato aizenman 

É preciso retirar o elefante da sala onde judeus e cristãos 
buscam iniciar uma nova relação
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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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ajudando a construir cidadãos independentes 
e criativos, imbuídos de valores humanos, 

sociais e comunitários.

Escolas Wizo

w w w.wizobrasil.com.br


