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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Dezembro/ 2011 

 

Durante o ano, vários eventos e atividades aconteceram com a finalidade de marcar e expandir a 

presença da WUPJ na America Latina, graças aos esforços e dedicação de profissionais, líderes 

laicos e voluntários assim como do apoio de patrocinadores e do grupo Yad B’ Yad Task Force da 

WUPJ.  

KALLAH RABÍNICA (Novembro de 2010) 

Pela segunda vez, a World Union for Progressive Judaism - America Latina realizou com muito 

sucesso sua Kallah Rabínica. Esta mais recente edição do evento foi realizada de 23 a 25 de 

novembro na sede da Congregação Israelita Paulista (CIP).  

O encontro, que tem como objetivo o estudo rabínico, a troca de experiências e o reforço dos 

valores judaicos pluralistas, além da integração das instituições participantes, contou com o 

inestimável apoio da CIP, da Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp) e da 

Confederação Israelita do Brasil (Conib). 

Como convidado especial, o rabino Levi Weiman Kelman, fundador da Congregação KolHa 

Neshama e professor do HUC- Hebrew Union College de Jerusalém, dirigiu as sessões de estudos 

e vivenciou momentos espirituais  e de reflexão com um grupo de  31 rabinos e líderes religiosos 

da América Latina que participaram da Kallah.  

Trechos da Torá e do Talmud foram estudados pelo grupo, assim como novas melodias de rezas 

tradicionais. A variada programação trouxe sessões muito especiais acerca de temas como 

espiritualidade judaica, música, healing (cura) e redenção, e muitos outros, além da exibição do 

documentário ‘Eyes Wide Open’, de Paula Weiman-Kelman. 

 

Neste encontro de rabinos não faltaram as rabinas. Os movimentos religiosos progressista e 

conservador, que aceitam as mulheres para as funções rabínicas, foram representados pelas 

rabinas Luciana Pajecki Lederman, da Comunidade Shalom, de São Paulo, e Karina Finkielstein, 

da sinagoga NCI-Emanu El, de Buenos Aires. 

Ainda como parte da programação da Kallah, a comunidade judaica de São Paulo pôde vivenciar 

um momento muito especial na noite do dia 24, quando foi realizado um encontro com os 

participantes do evento. Com dinâmica desenvolvida por Ari Rehfeld e Sergio Napchan, o público 

de 180 pessoas debateu juntamente com os 31 rabinos e líderes espirituais presentes e em uma 

atmosfera respeitosa e de aprendizagem mútua, questões como as funções de um rabino, 

aproximação e afastamento do judaísmo, amor X continuidade judaica, relação da comunidade 

judaica da diáspora e de Israel, entre outros.  
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      Rabinos e Líderes religiosos Participantes    Rabinos com a Comunidade 

 

 

CONNECTIONS 2011 - Conferência Debate o Judaísmo Contemporâneo 

 

 

Aproximadamente 300 judeus reformistas de todos os cantos do mundo se reuniram por cinco dias 

em São Francisco, Califórnia (EUA), no início de fevereiro, para participar da 35ª conferência bienal 

da WUPJ, que teve o tema Connections 2011.  

Cerca de 10% do total de participantes era da América Latina, que esteve presente com uma 

delegação composta por 31 pessoas, incluindo rabinos e voluntários, da Argentina, Brasil, Chile e 

México. 

 

Delegação América Latina 

 

Vídeo introduz o trabalho da WUPJ-Latin America 

Durante a conferência foi apresentado um vídeo que destaca a história, as pessoas e instituições 

do Judaísmo Progressista na América do Sul http://www.youtube.com/watch?v=NEkuErf7EpI 

http://www.youtube.com/watch?v=NEkuErf7EpI
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A próxima conferência internacional da WUPJ será realizada em 2013, em Jerusalém. A WUPJ-

Latin America espera levar para lá uma delegação ainda maior e cada vez mais animada! 

 

 

LASHIR BENEFESH - Cantando com a Alma 

A quinta edição do Lashir Benefesh foi realizada nos dias 27 a 29 de Março, 

em São Paulo, na sede da Congregação Israelita Paulista (CIP), com o apoio da WUPJ-Latin 

America.  

O encontro reuniu 30 profissionais e simpatizantes da chazanut de 12 entidades de 6 estados do 

Brasil, independentemente da linha religiosa, com o objetivo de capacitar os participantes e 

promover a troca de experiências.  

O evento teve a participação especial do maestro e compositor argentino Prof. Dr. Zeev 

Malbergier, que abordou temas como as diferentes origens da música litúrgica judaica; a riqueza 

do nusach (estilo) e suas vertentes; a função do chazan na atualidade; e novas composições para 

uma liturgia milenar. 

Ainda como parte da programação aconteceu o Lashir Beiachad, evento aberto à comunidade e 

que ofereceu a chance da nossa comunidade de cantar e tocar canções judaicas com os 

participantes deste 5º. Lashir Benefesh.  

 

Participantes 5ª. Edição 

 

PROJETO SCHOLAR IN RESIDENCE 

Visita do Rabino Clifford Kulwin 

Uma parceria entre a WUPJ-Latin America e a Confederação Israelita do Brasil (CONIB) possibilita  

a vinda ao Brasil de renomados rabinos dos Estados Unidos, Israel e Europa para visitar e proferir 

palestras ou conduzir serviços religiosos nas várias comunidades no Brasil. 
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Em Abril, o Rabino Clifford Kulwin, líder espiritual do Temple B’nai Abraham, em New Jersey, 

desde 1999 visitou as comunidades de Brasília (ACIB), Fortaleza (SIC) e Rio de Janeiro (ARI) e 

São Paulo,  

O rabino Clifford, acompanhado de sua esposa Robin, participou de sedarim de Pessach em 

Fortaleza, proferiu palestra em Brasília, participou de várias atividades no Rio de Janeiro, 

terminando sua visita em São Paulo onde esteve em reunião com a diretoria da CIP e participou de 

um Cabalat Shabat na sinagoga do Colégio Renascença. 

   

                                                SIC-Fortaleza                  ACIB/Brasília 

Visita do rabino Roberto Graetz  

Em novembro, a WUPJ-Latin America promoveu também a visita do Rabino Roberto Graetz, vindo 

dos EUA, que realizou atividades nas comunidades de Manaus, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 

Porto Alegre, no Brasil. Rabino Graetz está no Temple Isaiah, desde 1991, depois de ter servido 

como rabino em Buenos Aires, Argentina, e Rio de Janeiro, Brasil durante quase 20 anos. 

Atualmente é vice-presidente do Conselho norte-americano da União Mundial para Judaísmo 

Progressivo e atua no Comitê Executivo do Conselho norte-americano de Rabinos pelos Direitos 

Humanos. 

  Belo Horizonte 

               

  Porto Alegre 
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   Manaus 

                

  Rio de Janeiro 

                          

PROGRAMA ALCANCE 

O Programa Alcance, fruto de uma iniciativa da WUPJ-LA, conta com o importante apoio da 

FISESP – Federação Israelita do Estado de São Paulo e CONIB - Confederação Israelita do 

Brasil   e tem como principal objetivo apoiar os centros comunitários menores, com a promoção do 

desenvolvimento do judaísmo, encorajando e facilitando a formação de instituições judaicas 

progressistas, além de estimular o estudo do judaísmo e o reconhecimento de seu lugar na vida 

moderna. 

Esta parceria entre a WUPJ-Latin America, FISESP e CONIB possibilitou a realização de várias 

atividades durante o ano: serviços de Cabalat Shabat, palestras, seminários e outras atividades, 

para as comunidades de Ribeirão Preto e de Santos em São Paulo, e Fortaleza, Florianópolis, 

Brasília e Manaus, no Brasil.  

Palestra para a comunidade em Santos 

Em setembro, o Programa Alcance da WUPJ Latin America em parceria com a FISESP, foi ao 

Centro Cultural Israelita Brasileiro de Santos, no litoral de São Paulo, para levar o Assistente do 

Rabinato da CIP Uri Lam para uma palestra sobre o “Livro de Jonas – Uma intensa preparação 

para os Iamim Noraim”. 

Estiveram presentes ao encontro, a presidente do Centro Cultural Israelita Brasileiro, Branca Kives 

Ostronoff e o seu vice-presidente, Ricardo A. Schmitman, além do presidente da sinagoga Bet 

Jacob, Jaques Zonis entre outras pessoas da comunidade local. A WUPJL-LA foi representada 
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pela sua secretária executiva Berta Zylberstajn, e a FISESP (Federação Israelita do Estado de São 

Paulo), pelo assessor executivo Marcelo W. Secemski. 

  
 

 

Cabalat Shabat em Santos 

 

No início de junho uma atividade do Programa Alcance foi um animado Cabalat Shabat, na 

sinagoga Bet Jacob, em Santos, litoral de São Paulo, que possui uma comunidade com 

aproximadamente 150 pessoas. 

 

O serviço religioso foi conduzido pelo Sheliach tzibur David Leo Eisencraft, acompanhado pelo 

músico Marcello Frenkiel. Estiveram presentes: o presidente da sinagoga Beit Jacob, Jaques Zonis; 

o presidente da sinagoga Beit Sion, Carlos Homsi; a presidente do Centro Cultural Israelita 

Brasileiro, Branca Kives Ostronoff e o seu vice-presidente, Ricardo A. Schmitman. A WUPJ-Latin 

America foi representada pela sua presidente, Miriam Vasserman, e a FISESP (Federação Israelita 

do Estado de São Paulo), pelo o assessor executivo Marcelo W. Secemski. 

 

 

           
 

 

Em dezembro, foi celebrado um Cabalat Shabat, desta vez em conjunto com as Sinagogas Beit 

Jacob e Beit Sion, e a presença de cerca de 60 pessoas. O serviço religioso foi conduzido pelo 

Chazan David Leo Eisencraft acompanhado pelos músicos Marcello Frenkiel e Claudio Souza. 

Estiveram presentes: o presidente da sinagoga Beit Jacob, Jaques Zonis; o presidente da sinagoga 

Beit Sion, Carlos Homsi. A WUPJ-Latin America foi representada pela sua secretária executiva 
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Berta Zylberstajn, e a FISESP (Federação Israelita do Estado de São Paulo), pelo o assessor 

executivo Marcelo W. Secemski. 

 

  
 

Intercâmbio para a celebração de Pessach 

Dando continuidade ao apoio entre as comunidades, Prof. Guershon Kwasniewski, líder religioso 

da SIBRA de Porto Alegre, conduziu em abril o Seder Comunitário da AIC - Associação Israelita 

Catarinense - em Florianópolis, com o apoio da SIBRA, WUPJ-Latin America e CONIB. 

  

Cantando Echad Mi Iodea 

 

Palestra em Florianópolis 

Também como parte do Programa Alcance, o Vice - presidente da WUPJ-Latin America Raul C. 

Gottlieb visitou a entidade afiliada Associação Israelita Catarinense/ AIC em Florianópolis para 

proferir palestra sobre a missão histórica da Reforma Judaica e conversar sobre o desenvolvimento 

da entidade catarinense. 

 

Grandes Festas 

 

Em parceria entre a CONIB e a WUPJ-Latin America, a AIC- Associação Israelita Catarinense teve 

a presença do Sheliach tzibur David Leo Eisencraft e do músico Marcello Frenkiel para conduzir as 

cerimônias de Rosh Hashaná para a comunidade catarinense. 
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AIC / Florianópolis 

 

 

DOAÇÃO DE SEFER TORÁ 

 

Sociedade Israelita do Ceará  

 

O casal  David e Nilma Igdaloff, em parceria com a WUPJ-Latin America e  Associação Israelita 

dos Pampas (AIP), da Argentina, doou um novo Sefer Torá à Sociedade Israelita do Ceará (SIC). 

A diretoria e a comunidade da SIC recebem a incumbência de zelar pelo novo Sefer Torá que, 

assim como o mais antigo, será reverenciado com o devido respeito durante os serviços religiosos 

junto à comunidade de Fortaleza. 

O casal Igdaloff também doou uma Megilá de Ester, para ser utilizada nos serviços de Purim. 

As homenagens e agradecimentos aos doadores foram prestados no Cabalat Shabat do dia 22 de 

outubro e nos serviços religiosos de Shabat, com a leitura da Torá conduzida pelo rabino Leonardo 

Alanati, que participou do Shabaton em mais uma atividade conjunta com a Congregação Israelita 

Mineira (CIM), de Belo Horizonte. 

 

SIC /Fortaleza 

Congregação Êshel Abraham de Belém do Pará 

 

A Congregação Êshel Abraham de Belém do Pará também foi contemplada com um presente de 

valor inestimável: o casal  David e Nilma Igdaloff, em parceria com a WUPJ-Latin America e  

Associação Israelita dos Pampas (AIP), da Argentina, doou um novo Sefer Torá à entidade. O 



9 

 

Sefer escolhido segue os costumes do rito sefaradi e com um manto confeccionado especialmente 

para esta sinagoga. 

Assim como fazem com o mais antigo Sefer torá, a diretoria e a comunidade da Congregação 

Êshel Abraham se comprometeram zelar pelo novo Sefer Torá que será reverenciado com o devido 

respeito durante os serviços religiosos junto à comunidade de Belém do Pará. 

 As homenagens e agradecimentos aos doadores foram prestados em cerimônia no mês de junho, 

conduzidas pelo Rabino Ruben Sternschein, da CIP – Congregação Israelita Paulista.  

       

 

SEMINÁRIO BERGMAN/Jerusalém 

 

Com apoio da WUPJ-Latin America, representantes da região participaram do “The Bergman 

Seminar for Progressive Jewish Educators”, em Israel, de 14 a 24 de julho, promovido pelo “The 

Anita Saltz International Education Center”. O encontro, com a participação de representantes de 

instituições afiliadas à WUPJ em 42 países, combinou aulas, leitura de textos e visitas a diversos 

locais onde o conteúdo dos cursos pode ser vivenciado na prática.  

Da América Latina, estiveram presentes: Eva Romarowski, professora de Estudos Judaicos na 

Escola Comunitária Arlene Fern, da Fundación Judaica, de Buenos Aires, Argentina; Miriam 

Gerber, coordenadora da Escola Lafer da Congregação Israelita Paulista (CIP-SP); Selma 

Rodrigues de Castilho, coordenadora dos programas educacionais da Associação Religiosa 

Israelita do Rio de Janeiro (ARI-RJ); e Ruth Kraselnik, do Kol Shearith Israel, do Panamá. 

O currículo multidisciplinar incluiu conceitos relacionados à cultura, espiritualidade, linguagem, 

história e memória, além de tratar dos temas comuns e das diferenças das comunidades judaicas 

em Israel e na Diáspora. Também foram explorados os três componentes centrais da existência 

judaica: o povo judeu; a Torá e o Estado de Israel. 

   

Participantes / Seminário Bergman 
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JUVENTUDE 

Brasil é destaque no Movimento Netzer Olami / WUPJ 

O informativo do movimento juvenil Netzer Olami, que congrega programas para jovens das 

instituições afiliadas à WUPJ, destacou em sua última edição a oficialização de um snif (sede) em 

São Paulo com apoio da WUPJ-Latin America.  

A publicação também traz uma página inteira dedicada às atividades realizadas no Brasil, com um 

texto assinado pela madrichá Olívia Birman Haiat, da Congregação Israelita Paulista. Ela enfatiza o 

método de educação não formal adotado nos acampamentos de férias com o objetivo de 

compartilhar os valores judaicos com os chanichim. 

Em suas doze páginas, o jornal, intitulado Kol Netzer apresenta ainda informações sobre atividades 

desenvolvidas pelo movimento juvenil em Israel, EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, África do 

Sul e Alemanha. 

http://www.netzerolami.org/Assets/news/kol%20netzer%205.pdf 

 

Netzer Brasil 

TaMaR Argentina (TTnnuuaatt  MMaaggsshhiimmiimm  RReeffoorrmmiitt))  

      

TaMaR Argentina, ligada ao Centro de Espiritualidade Judaica Mishkan em Buenos Aires, 

congregação afiliada à WUPJ-LA, foi fundado como parte do movimento de jovens adultos da 

WUPJ internacional. TaMaR, que possui sniffim (filiais) em todo o mundo, serve aos estudantes 

universitários e jovens profissionais entre as idades de 18 e 35 que procuram um espaço judaico 

progressista para reforçar suas conexões. 

 

http://www.netzerolami.org/Assets/news/kol%20netzer%205.pdf
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SEMINÁRIO BEUTEL DE LIDERANÇA /Jerusalém 2012 

 

 

Assim como fez no início deste ano, a WUPJ-Latin America pretende enviar também participantes 

para a edição 2012 do Seminário Beutel. Maria Antonieta Cohen (Tilah) da Congregação Israelita 

Mineira – CIM já está inscrita.  

Trata-se de um seminário importante para a formação de líderes laicos de comunidades judaicas 

do mundo todo, que se realizará no início de 2012, em Jerusalém, no Instituto Internacional de 

Educação Anita Saltz. 

O Seminário oferece a oportunidade para o estudo de textos antigos e da história judaica, além de 

proporcionar a discussão sobre os problemas sociais e políticos do mundo judeu; a espiritualidade 

e a liderança comunitária num contexto judaico-progressista.  Os participantes devem ser indicados 

por suas respectivas comunidades. 
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4ª CONFERÊNCIA DAS COMUNIDADES JUDAICAS DA AMÉRICA LATINA 

Buenos Aires 2012 

 

Preparativos 

Buenos Aires, na Argentina, será o palco da quarta Conferência das Comunidades Judaicas da 

América Latina, entre os dias 8 e 12 de agosto de 2012. O encontro vai mostrar como o judaísmo 

latino-americano está cada vez mais forte e vibrante, repetindo o sucesso dos encontros anteriores, 

em São Paulo (2004), Puntadel Este (2006) e Rio de Janeiro (2008). 

As conferências da WUPJ são oportunidades maravilhosas para o estreitamento de pontes entre 

as comunidades e, principalmente entre os indivíduos, voluntários e profissionais, que convivem 

nessas comunidades. Mas elas são muito mais que meras oportunidades de troca de experiências, 

elas são poderosas usinas de aquisição de conhecimento sobre judaísmo. 

A Fundación Centro de Espiritualidad Judía Mishkan, de Buenos Aires, congregação anfitriã da 

próxima Conferência das Comunidades Judaicas das Américas, realizou uma primeira reunião com 

representantes das entidades colaboradoras e afiliadas à WUPJ-LA na Argentina- AIP, Fundación 

Judaica, Netzer/Tamar, Artzenu e Mishkán, para iniciar os preparativos do evento, previsto para 

acontecer em agosto do ano que vem em Buenos Aires. 

Nesta oportunidade foram criadas comissões e feita a escolha dos membros que irão fazer parte 

delas. Outras reuniões aconteceram em Abril, Julho, e Novembro/2011 para cuidar de logística e 

programação.  

A conferência vem sendo preparada com muito cuidado e o grupo já confirmou o nome de um dos 

principais convidados: o rabino Michael Marmur, vice-presidente para Assuntos Acadêmicos no 

Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion. Nos últimos anos ele tem ministrado cursos em 

Teologia, Homilética e Educação Judaica Pluralista. 

 

NOVOS RABINOS PARA A REGIÃO 

 

Atualmente, três pessoas que integram entidades afiliadas à WUPJ na América Latina estão 

fazendo cursos no HUC-JIR (Hebrew Union College -Jewish Institute of Religion), com campi em 

Israel e EUA, onde se formam os rabinos reformistas. Uri Lam e Beni Wajnberg, do Brasil; e Tati 

Schagas, da Argentina, participam de programas do HUC-JIR. O argentino Jordán Raber deu 

início à sua formação rabínica em outubro.  
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LIDERANÇAS DA WUPJ VISITAM COMUNIDADES LIBERAIS DA AMÉRICA LATINA 

 

O encontro do Board of Governors da Jewish Agency for Israel (JAFI-BOG) que foi realizado em 

novembro, na Argentina, teve a presença de importantes lideranças da WUJP internacional: o 

chairman Mike Grabiner; o presidente da instituição, rabino Stephen Fuchs, Stephen Breslauer, 

membro honorário do conselho executivo da WUPJ e co-Chairman do grupo Yad B' Yad Task 

Force, que busca incentivar atividades das congregações da América Latina e Roberta Herman, 

presidente da Jewish Community Foundation, EUA.  

Rabino Joel Oseran, vice-presidente para desenvolvimento internacional da WUPJ e 

representantes da WUPJ-LA presidente Miriam Vasserman, vice-presidente Raul Gottlieb, 

secretária executiva Berta Zylberstajn e Erika Wolff juntaram se ao comitê organizador da quarta 

Conferência das Comunidades Judaicas da América Latina, que se realizará em agosto de 2012 

para dar sequência ao processo de organização. 

Os representantes da WUPJ aproveitaram a oportunidade para visitar também outras comunidades 

progressistas da Argentina e do Brasil. 

    

Buenos Aires 

                         São Paulo 

 

  Rio de Janeiro 
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PROJETO TORÁ AO REDOR DO MUNDO 

A WUPJ iniciou o projeto “Torah - From Around The World”, que tem como objetivo apresentar 

visões e interpretações de lideranças religiosas do Judaísmo Progressista em todo o mundo das 

porções semanais da Torá. 

Rabinos e líderes religiosos da América Latina contribuíram para o projeto em 2011: Guershon 

Kwasniewski (SIBRA, Porto Alegre) e rabino Michel Schlesinger (CIP, São Paulo) do Brasil e 

rabino Guido Cohen (Tarbut Escola Judaica) da Argentina.  

REVISTA DEVARIM COMPLETA CINCO ANOS 

Em 2011 foram lançadas três edições. Aconteceu em 15 de abril o lançamento da revista Devarim 

nº 14, uma publicação da ARI-RJ dedicada ao moderno pensamento judaico brasileiro. 

   

A edição também marca os cinco anos da revista, que se firmou como uma publicação séria, 

respeitada e bem cuidada, com uma abordagem religiosa compatível com os tempos atuais. O nº 

14 traz uma entrevista com a ganhadora do Prêmio Nobel de Química em 2009, Ada Yonath; uma 

análise literária da obra de Moacyr Scliar z´l; uma visão revolucionária do pacto comunitário que 

ocorre em Córdoba, Argentina; e muitos outros assuntos que só quem ler a revista vai desfrutar.  

Em setembro foi lançada a edição no. 15 e a edição no. 16 em dezembro.  

Para receber Devarim gratuitamente, envie um e-mail com nome e endereço para 

devarim@arirj.com.br. Seu conteúdo integral pode ser acessado através da biblioteca virtual 

http://www.docpro.com.br/devarim/. 

COMUNICAÇÃO 

Novo site 

A WUPJ-Latin America fez uma reformulação no seu site, buscando ampliar as informações 

disponíveis, com uma área para notícias, a relação das instituições afiliadas e textos que 

http://br.mc1620.mail.yahoo.com/mc/compose?to=devarim@arirj.com.br
http://www.docpro.com.br/devarim/
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transmitem nossos valores sobre o judaísmo progressista. O endereço eletrônico continua sendo 

www.wupj.latinamerica.org e o conteúdo está disponível em português, espanhol e inglês.  

      

Newsletters 

Este ano foram lançadas as newsletters edições 47 a 55. Novas edições mensais estão sendo 

previstas para 2012. 
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