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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Dezembro/ 2012  
 
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.  
 
Convenção da UJCL 
A 13ª Convenção da União Judaica das Congregações da América Latina e Caribe (UJCL) , 
realizada no final de janeiro em Guadalajara, no México, reuniu mais de 150 pessoas de 16 
países. A UJCL é formada pelas principais instituições judaicas progressistas, liberais e 
conservativas de uma faixa que se estende desde a Colômbia, na América do Sul, até o México, 
na América do Norte, passando pela América Central e o Caribe.  
 
Além da WUPJ, participaram outras entidades, como o Joint Distribution Committee, Congresso 
Judaico Latino-Americano, B’nai B’rith, e Masorti Olami. 
 
A comitiva da WUPJ foi encabeçada pelo presidente, rabino Stephen Fuchs, e o vice, rabino Joel 
Oseran. Também marcaram presença Jerry Tanenbaum (chair), Stephen Breslauer e Stephen 
Olson, representantes do Yad B’Yad Task Force, que contribui com projetos da WUPJ na América 
Latina e com a UJCL. A juventude da WUPJ foi representada pelo rabino Josh Lobel e pela rabina 
Elyse Goldstein, dos Estados Unidos; e por Yuval Nemirovsky, do movimento Netzer 
Olami/TaMar, em Israel. 
 
Da WUPJ-LA estiveram presentes a presidente Miriam Vasserman; o vice presidente Raul 
Gottlieb; e a secretária-executiva, Berta Zylberstajn; além do rabino Dario Bialer e a vice 
presidente Teresa Roth, da ARI-RJ; o rabino Guido Cohen e Uriel Romano, da AIP de Buenos 
Aires; e os voluntários Erika Wolff e Hélio Zylberstajn. 
 
A 14ª Convenção da UJCL acontecerá em 2014, na Costa Rica, com organização da 
Congregação B’nei Israel.  
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Seminário Beutel - Uma década dedicada à formação d a liderança judaica 
O 10º Seminário Beutel de Liderança, promovido pelo “Anita Saltz International Education Center”, 
da WUPJ, foi realizado em janeiro, em Israel com dezoito participantes – recomendados por suas 
comunidades de origem – da Austrália, Brasil, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Índia, Israel, 
Polônia, Cingapura, África do Sul e Estados Unidos. 
 
O rabino Steve Bernstein, diretor do centro educacional, descreve o seminário como “um 
programa intensivo de 10 dias em que os participantes podem mergulhar no estudo e discussões 
sobre uma ampla gama de questões críticas para o futuro de Israel e do povo judeu”. 
 
Segundo Maria Antonieta Cohen, conhecida como Tilah, da CIM- Congregação Israelita Mineira 
participante representando a região, “houve uma preocupação em ligar, conectar todas as 
discussões à realidade em Israel, inclusive com visitas a diversos locais. Vimos uma realidade 
pujante, um país diversificado e multicultural que enfrenta desafios e que tenta solucioná-los. Foi 
um ótimo e instigante aprendizado”. Tilah é a presidente eleita da CIM e esteve também na 
Conferencia da WUPJ Connections 2011 em São Francisco. 
 

 
Participantes do 10o. Beutel Seminar com Rabino  Steve Bernstein, Diretor do Saltz IEC e 

Prof. Paul Liptz, Diretor de Educação do Saltz IEC 
 

Troca de experiências 
A WUPJ-LA considera fundamental a troca de experiências entre as comunidades ao redor do 
mundo sempre que possível. Assim, merece destaque a visita realizada pela morá Miriam Gerber, 
coordenadora da Escola Lafer da Congregação Israelita Paulista (CIP) à escola mantida pela 
Central Synagogue, em Nova Iorque, onde se reuniu com a orientadora Arielle Garelleke.  
 
O encontro foi promovido pela WUPJ, através do rabino Gary Bretton-Granatoor, Vice President 
Philantrophy, na cidade norte-americana. 
 
A viagem ainda faz parte do trabalho realizado pela Morá Miriam, que já participou do Seminário 
Bergman, em Israel, em busca de materiais e possíveis projetos comuns da CIP com outras 
congregações afiliadas à WUPJ. 
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WUPJ-LA reelege diretoria e cria comissões de traba lho 
A diretoria da WUPJ-LA foi reeleita para o biênio 2011-2013 com a missão de promover pontes 
entre as comunidades, através da promoção de programas que agreguem conteúdo judaico 
progressista. 
Um dos principais desafios do grupo é arrecadar recursos para a sustentação financeira da 
WUPJ-LA, que já conta com o apoio da WUPJ Internacional e do grupo Yad B’yad Task Force. 
Para auxiliar a diretoria, foram criadas comissões de trabalhos em diferentes frentes de atuação, 
com representantes das comunidades afiliadas.  
Diretoria 

• Presidente   Miriam Vasserman 
• Vice Presidente  Raul Cesar Gottlieb 
• Tesoureiro   Flávio Levi Moreira 
• Secretária Executiva  Berta Zylberstajn 

 
Comissões 

• Comunicações – Sergio Caraver (Sibra- Porto Alegre-BR) e Celia Morgunovsky Gomes 
(Sociedade Valparaíso-Chile) 

• Eventos e Programação- Dora Lucia Brenner (CIP/São Paulo-BR) e Victor Grimblatt 
(Comunidad Cultural y Religiosa Ruaj Ami/Santiago-Chile) 

• Finanças- Flavio Levi Moreira (CIP/São Paulo-BR) e Mario Ruschin (Fundación Judaica-
AR)  

• Religião- Carlos Malamut (CIM/Belo Horizonte-BR) e Raul Gottlieb (ARI/Rio de Janeiro-BR) 
• Relações com Afiliadas- Teresa Roth (ARI/Rio de Janeiro-BR) e Ricardo José Rotholtz 

(Centro de Espiritualidade Judaica Mishkan- Buenos Aires-AR) 
 
Sexta edição do Lashir Benefesh foi um sucesso 
O encontro Lashir Benefesh – Cantando com a Alma, que tem o apoio da WUPJ Latin America, 
reuniu dezenas de participantes, em março, na Congregação Israelita Mineira, em Belo Horizonte 
(MG). 
 
O Lashir Benefesh é um grupo itinerante de trabalho, de prática e de reflexão sobre a chazanut e 
a cultura judaica.  
 
A sexta edição do evento foi organizada por Phillip Manuard e abordou assuntos relacionados ao 
repertório, partituras, liturgia, ritmo, a transformação do texto escrito para a linguagem falada, 
técnicas relacionadas à voz e o restante do corpo, vivência em grupo e o estudo de chazanim que 
foram destaque no passado. 
 
O próximo encontro será realizado na ARI-RJ, nos dias 10, 11 e 12 de março de 2013. 
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Doações de Sefer Torá: Porto Alegre e Fortaleza 
A Sibra (Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência), de Porto Alegre , no Rio 
Grande do Sul, recebeu um novo Sefer Torá, doado pelo casal Nilma e David Igdaloff. O casal 
David e Nilma Igdaloff vindos especialmente da Florida, Estados Unidos esteve presente para 
participar do serviço de Cabalat Shabat quando fizeram a entrega oficial do novo Sefer Torá. 
 
As Grandes Festas na SIC (Sociedade Israelita do Ceará) foram realizadas com muita alegria este 
ano. Na primeira noite de Rosh Hashaná, a nova Torá, doada à SIC por David e Nilma Igdaloff, 
entregue pelas mãos da WUPJ-LA na 4ª. Conferencia das Comunidades Judaicas da America 
Latina em Buenos Aires, foi recebida com júbilo e alegria pela comunidade e colocada em seu 
lugar no Aron Hacodesh. 

David Igdaloff é presidente da Asociación Israelita de las Pampas (AIP), instituição que reúne 
pequenas comunidades judaicas da Argentina. 
  

 
SIC Fortaleza   SIBRA Porto Alegre 
 

Seminário Bergman - Incentivo à educação judaica  
O “The Bergman Seminar for Progressive Jewish Educators”, promovido pelo “The Anita Saltz 
International Education Center”, foi realizado de 5 a 15 de julho, no Beit Shmuel-Mercaz Shimshon, 
sede mundial da WUPJ, em Jerusalém, Israel. 
 
O seminário, criado para enfrentar os desafios que os educadores das comunidades judaicas 
progressistas enfrentam nos dias atuais e fornecer-lhes as ferramentas necessárias para dialogar com 
as novas gerações, contou com quatro representantes da região na edição passada. 
 
O programa é inovador e incorpora elementos como, por exemplo, espiritualidade, cultura e liturgia, 
língua hebraica, história e memória, política, estudo de textos, valores judaicos e pedagogia.  
A oportunidade de visitar diversos locais de Israel também permite um estudo aprofundado de questões 
vitais para a educação judaica.  
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4ª Conferência das Comunidades Judaicas na América Latina 
 

 
 

Conferência das Comunidades Judaicas das Américas f oi um sucesso 
O debate sobre o futuro e os dilemas que fazem parte do cotidiano do Judaísmo Progressista na 
sociedade contemporânea foi o principal destaque da 4ª Conferência das Comunidades Judaicas 
da América Latina, que reuniu, entre os dias 8 e 12 de agosto, em Buenos Aires, Argentina, cerca 
de 300 representantes de diversas entidades do próprio país anfitrião e também do Brasil, Chile, 
El Salvador, México, Reino Unidos, Estados Unidos e Israel. 
 
O encontro foi organizado pela World Union for Progressive Judaism (WUPJ), em conjunto com as 
instituições argentinas AIP (Associación Israelita de las Pampas); CIRA - Templo Libertad; 
Comunidad NCI Emanuel; Fundación Judaica; e Mishkán – Centro de Espiritualidad Judia. 
 

 
 

Autoridades prestigiaram o evento 
A conferência contou com mais de 40 palestrantes em 15 painéis e quatro plenárias que abordaram 
estudos religiosos além de temas como a relação dos jovens com Israel; os movimentos anti-Israel; o 
equilíbrio entre a tradição e modernidade; inovações nos serviços religiosos nas sinagogas; a visão de 
Avraham Yeoshua Heschel; sionismo e o panorama social e político em Israel.  

 
Em todas as sessões os assuntos foram abordados a partir dos valores e das tradições do judaísmo e 
também sob o enfoque do seu significado para a vivência judaica concreta nos nossos dias. A 
combinação dessas duas dimensões resultou em um ambiente de intenso envolvimento de todos os 
participantes.  

 
A conferência teve início com a emocionante celebração da entrega do Sefer Tora, doação do casal 
Nilma e David Igdaloff fundadores da Asociación Israelita de las Pampas para Associação Israelita do 
Ceará, recebida pelo Sr. Pablo Schejtman. 
 



6 
 

  
Seguiram pronunciamentos de Michael Grabiner, chair mundial da WUPJ, de Miriam Vasserman, 
presidente regional e de Ricardo Rotholtz, presidente do comitê organizador. 

     
          Michael Grabiner    Miriam Vasserman                              Ricardo Rotholtz 
 

Também dirigiram mensagens de boas vindas o Rabino Joel Oseran, vice-presidente de 
desenvolvimento internacional da WUPJ e Raul C. Gottlieb, vice presidente da WUPJ Latin 
America. 

     

                                               Rabino Joel Oseran                   Raul C. Gottlieb 

A abertura do encontro foi prestigiada por autoridades de entidades civis e religiosas judaicas, 
como o subsecretario de Direitos Humanos e Pluralismo Cultural de Buenos Aires, Claudio Avruj, 
representando o governo local; o embaixador de Israel na Argentina, Daniel Gazit; e o presidente 
da DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, instituição “guarda-chuva” da 
comunidade), Aldo Donzis. O rabino Marcelo Polakoff, presidente da Assembleia Rabínica Latino 
Americana, do movimento conservador, ressaltou a importância de entrosamento e trabalho 
conjunto entre os movimentos liberais da região. Presença, também como palestrante na 
conferencia, do Dr. David Breakstone, vice chairman da WZO (Organização Sionista Mundial).  

 

 
Aldo Donzis        Rabino Marcelo Polakoff                Claudio Avruj  Dr. David Breakstone 
 

Na primeira plenária, rabino Michael Marmur do HUC-JIR e rabino Sergio Bergman, da Fundación 
Judaica, falaram sobre a evolução do papel do rabino na tradição Judaica. 
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Rabino Sergio Bergman   Rabino Michael Marmur 

Apoio fundamental de diversas entidades 
Os organizadores da conferência consideraram fundamental o apoio e presença de 
representantes de diversas entidades da comunidade judaica argentina e da América Latina, 
como AMIA, DAIA, OSA, Chazon Arteinu, Avoda, B’nei Brith, CAMI, CJL – Congresso Judaico 
Latino-Americano, CONIB/Brasil, FISESP/Brasil e UJCL – União das Comunidades Judias da 
America Central e Caribe. 
 

                  
 
Serviços religiosos: momentos marcantes da conferên cia 
As cerimônias religiosas realizadas durante a conferência foram momentos de grande emoção 
para os participantes, onde todos puderam perceber suas raízes e tradições comuns. Os serviços 
religiosos ainda reforçaram o sentimento de confraternização, integração e intercâmbio entre as 
diversas instituições e seus representantes. 
 
Na sexta-feira à noite, o Cabalat Shabat foi no Templo Libertad, primeira sinagoga da Argentina, 
declarada Monumento Histórico Nacional. A cerimônia foi conduzida pelo rabino Sergio Bergman, 
que homenageou Jerry Tanenbaum, presidente do grupo Yad B'Yad Task Force da WUPJ, pela 
dedicação de seu tempo, esforços e energia promovendo o Judaismo Progressista na região e  
contribuições à Fundación Judaica. 

 
Logo em seguida, um jantar festivo manifestou a alegria contagiante dos participantes da 
conferência, que de forma vibrante mostraram toda a energia do "beat" latino-americano. A 
apresentação musical ficou a cargo de Diego Rubinsztein e da banda Zamaj. 
 

  
Veja os melhores momentos acessando o Link: http://www.youtube.com/watch?v=HZVuwm1tQOc 
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No sábado, o serviço de Shabat foi conduzido pelo rabino Gabriel Mazer, representando o rabino 
Ruben Nisenbom, homenageado na ocasião, no Centro de Espiritualidad Judía Mishkan. 

 
A Havdalá, no Hotel Marriott, foi liderada pelo rabino Joel Oseran, vice-presidente de 
desenvolvimento internacional da WUPJ, com destaque para a presença de jovens participantes 
da conferência e também da Fundação Judaica, sob a coordenação de Adrian Fada, aluno do 
Seminário Rabínico Marshall T. Mayer, de Buenos Aires e dos chazanim Alexandre Edelstein e 
Diego Rubinsztein. 
 

   
             Havdalah 

 
Kallah Rabínica 
Em Buenos Aires, nos dias 8 e 9 de agosto, foi realizada a Kallah Rabínica (jornada de estudos), 
na Comunidade NCI Emanu El, sob a liderança do rabino Michael Marmur. O encontro, exclusivo 
para rabinos e estudante de rabinato, teve como tema central a doutrina de Abraham Joshua 
Heschel. Além dos estudos, os 35 líderes religiosos presentes tiveram a oportunidade de debater 
suas ideias e confraternizar com colegas de diferentes locais da América Latina e de outras 
regiões, como Europa e América do Norte.  
 

   
Rabinos participantes da Kallah 

Uma experiência maravilhosa pelas raízes do judaísm o na Argentina 
Um grupo de 35 pessoas participou de uma excursão a pequenas comunidades judaicas da 
província de Entre Rios, a cerca de 5 horas de carro de Buenos Aires, na Argentina. 
O passeio, organizado por David Igdaloff, da Asociación Israelita de las Pampas (AIP) e por Abel 
Evelson, do Centro Comunitário Lamroth Hakol, fez parte da programação prévia da 4ª 
Conferência das Comunidades Judaicas da América Latina, realizada pela WUPJ Latin America 
em agosto, em Buenos Aires. 
 
No final do século 19 e início do século 20, a província de Entre Ríos foi o cenário privilegiado de 
uma história fascinante e comovedora: a chegada de dezenas de milhares de imigrantes judeus 
que deixaram para trás a perseguição do regime czarista na Europa para dar lugar à esperança 
em uma terra que prometia liberdade e trabalho. Com apoio da Jewish Colonization Association 
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(JCA)  - a organização filantrópica criada em 1892 em Londres pelo Barão Mauricio de Hirsch - 
teve início o estabelecimento de colônias agrícolas na Argentina para dar abrigo aos 
empobrecidos imigrantes, que passaram a ser chamados de “gaúchos judeus”.  
 
O esforço resultou na fundação de várias cidades e aldeias e foi a origem de escolas, hospitais, 
templos, bibliotecas e associações cooperativas agrícolas, muitas das quais ainda permanecem 
ativas e foram visitadas pelo grupo da WUPJ. 
 
“Foi uma experiência maravilhosa para todos nós ter a oportunidade de visitar as colônias que 
tiveram auxílio do Barão Hirsch. Vimos a história dos livros se tornar realidade”, afirmou Jerry 
Tanenbaum, presidente do Yad B’ Yad Task Force, braço da WUPJ que auxilia as comunidades 
da América Latina. Para saber mais sobre esta parte fascinante da história dos judeus na 
Argentina clique em www.colonizacionjudia.com.ar. Mais fotos: Pre Conferencia_BA2012  
 

     
        Sinagoga de Dominguez       Tefilah Sinagoga L' Moises, Basavilbaso 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Dz7aCWxWu5o&feature=youtu.be 
 
Scholars in residence 
A valiosa troca de experiências: lideranças da WUPJ  visitam comunidades da 
América Latina 
Líderes da WUPJ visitaram diversas comunidades da região, participando de encontros que 
proporcionaram uma valiosa troca de experiência, no período que antecedeu a realização da 4ª 
Conferência das Comunidades Judaicas da América Latina, entre 8 e 12 de agosto, em Buenos 
Aires, Argentina. 
 
Se de um lado os integrantes das comunidades – voluntários, profissionais e ativistas – tiveram a 
oportunidade de ouvir e aprender mais sobre temas importantes relacionados ao Judaísmo 
Progressista, do outro, os líderes da WUPJ puderam conhecer de perto a realidade desses 
grupos, suas conquistas e também suas dificuldades enfrentadas no dia a dia. No Brasil, a 
presença dos scholars da WUPJ teve o apoio da Conib (Confederação Israelita do Brasil). 
 
Em Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil), o presidente mundial da WUPJ, rabino Stephen 
Fuchs, participou de atividades organizadas por Sergio Caraver, presidente e pelo Professor 
Guershon Kwasniewski, líder religioso da SIBRA. Além de encontros com a comunidade judaica, a 
agenda de Fuchs também incluiu encontros com um grupo de diálogo inter-religioso e com o 
prefeito José Fortunati. O presidente da WUPJ ainda visitou as obras de um dos estádios da Copa 
de 2014 e arriscou algumas jogadas de futebol com um grupo de crianças carentes.  
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O jornal Zero Hora, um dos mais conceituados do Brasil, publicou uma entrevista com Fuchs, 
ressaltando “sua maneira de exercer a fé acompanhando a evolução dos costumes”.  
http://firs.com.br/noticias/rabino-fuchs-deixa-uma-boa-imagem-em-sua-visita-a-porto-alegre.aspx  
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/cs/usu_video/03-08_lider_mundial_do_judaismo_visita_a_capital.wmv  
 

No Chile, Santiago recebeu o rabino Joel Oseran, vice-presidente de desenvolvimento 
internacional da WUPJ. Victor Grimblatt, presidente e Rabino Chaim Koritzinsky da  Congregação 
Ruaj Ami, que vem se tornando uma importante alternativa para as pessoas interessadas no 
Judaísmo Progressista na capital chilena, realizaram atividades com Oseran, abordando temas 
como “Desafios para Israel e o mundo judaico no século 21”; “Por que sou um judeu 
progressista?”; e também a necessidade de cooperação entre os diferentes movimentos judaicos 
existentes no Chile. 
 
O vice-presidente da WUPJ ainda visitou outras instituições chilenas, como a comunidade Yakar 
liderada pelo Rabino Roberto Feldmann em Santiago e a congregação Max Nordau, em 
Valparaiso, que havia sido seriamente danificada em um terremoto de 2010 e recebeu recursos de 
um fundo da WUPJ para sua reconstrução. 
 

    
Rabino Joel Oseran (E) e     Membros da sinagoga renovada de  Valparaiso  
Rabino Chaim Koritzinsky / Ruaj Ami 
 

A cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil) foi o destino do professor Paul Liptz, diretor de 
Educação do Anita Saltz International Education Center, da WUPJ, em Jerusalém, antes da 
conferência  realizada na Argentina. 
 
Recebido por sua presidente Maria Antonieta Cohen e Rabino Leonardo Alanati e demais  
lideranças da Congregação Israelita Mineira (CIM), Liptz realizou palestras para a comunidade 
local, jovens universitários e profissionais e também em um encontro com representantes de 
instituições judaicas, como a Federação Israelita de Minas Gerais, Associação Israelita Brasileira, 
Escola Theodor Herzl, Na’amat Pioneiras e Wizo. O roteiro ainda incluiu uma visita à pequena 
comunidade judaica de Ouro Preto, uma das cidades históricas mais importantes do Brasil e 
declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO. 
 



 

                

As comunidades de São Paulo e Rio de Janeiro tiveram a presença do rabino Michael Marmur, 
que esteve no Brasil pela primeira vez. Marmur é vice
Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, responsável pelos camp
Cincinnati, Los Angeles e Jerusalém.
 
Na Congregação Israelita Paulista, recepcionado pelo seu presidente Sergio Kulikovsky e pelo 
Rabino Ruben Sternschein, Marmur falou sobre “Os vários significados de Massóret: a 
legitimidade do judaísmo liberal em Israel e no mundo”, onde abordou a importância das tradições 
na sociedade contemporânea. 
 
Ainda na capital paulista, Marmur participou de um encontro com um grupo de jovens casais que 
realiza shiurim mensais com rabinos da CIP. O representante
que sou um judeu reformista?", enfatizando o dilema sobre como conciliar judaísmo e 
modernidade, o que deixou a plateia instigada.
 

 
Já na Associação Religiosa Israelita, no Rio de Janeiro, recepcionado por sua president
Milsztajn, pela vice-presidente Tereza Roth e pelos Rabinos Sergio Margulies e Dario Bialer, o 
rabino Marmur versou sobre o espaço e o tempo, fazendo uma analogia com o próprio nome da 
cidade: Rio (espaço) de Janeiro (tempo). 
 
Ainda na ARI, Marmur participou de um grupo de estudos da Torá após o serviço religioso de 
Shabat e da cerimônia de Havdalá com um grupo de jovens. 
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As comunidades de São Paulo e Rio de Janeiro tiveram a presença do rabino Michael Marmur, 
presidente para Assuntos Acadêmicos do 

Jewish Institute of Religion, responsável pelos campi de Nova Iorque, 
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WUPJ Latin America ganha força com novas afiliadas 
O período de renovação dos Iamim Noraim teve significado ainda mais importante para a WUPJ 
Latin America, com a inclusão de três novas congregações ao seu quadro de afiliados, por 
decisão unânime.  
 
Passam a integrar a WUPJ Latin America: a Comunidade Judia de Huanuco, no Peru, sob 
orientação do rabino Peter Tarlow; a Congregación Judia Bet Jadash, de Guayaquil, no Equador, 
orientada pelo rabino Terry Bookman; e a Asociación Judia Reformista de Guatemala, Adat Israel, 
onde trabalha a rabina Elyse Goldstein. 
 
Assim, a WUPJ Latin America também renova sua missão de construir pontes entre as 
congregações Reformistas / Progressistas na região, apoiando e organizando programas de 
conteúdo judaico inclusivo. 
 

 
 

 
Novos Rabinos para a região 
 
Atualmente, dois alunos que integram entidades afiliadas da WUPJ na América Latina estão 
fazendo cursos no Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, com campi em Israel e 
EUA, onde se formam os rabinos reformistas: Beni Wajnberg, do Brasil e Tati Schagas , da 
Argentina, participam de programas do HUC-JIR. 
  
Uri Lam, que vinha atuando como assistente do rabinato da Congregação Israelita Paulista - CIP 
desde agosto de 2005, foi aprovado na Vaadat Hasmachá (comissão de ordenação rabínica) do 
Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, em Israel.  
 
A cerimônia festiva foi realizada no dia 14 de novembro, mas Uri Lam já começa a trabalhar como 
novo rabino reformista da CIP.  
 
A WUPJ cumprimenta o novo rabino e reconhece seus esforço e dedicação ao longo de todos 
esses anos e, com certeza nos próximos que virão, desenvolvendo projetos que enriquecem a 
vida judaica da comunidade de São Paulo. 
 

 
Rabino Uri Lam 
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Novo curso para líderes educadores em São Paulo 
 
O Projeto Shidrug é o mais novo curso de aprimoramento de líderes educadores da comunidade 
judaica, realizado em parceria pela Congregação Israelita Paulista, Fundação Arymax e a WUPJ 
Latin America. 
 
Na aula inaugural, após as boas vindas dos representantes dos organizadores do projeto, os 
jovens conversaram com Marcelo Maghidman, mestre em Filosofia e consultor especialista em 
educação, e Damian Dzienciarsky, especialista em língua hebraica e Tanach e atual coordenador 
da área judaica do Colégio I. L. Peretz. 
 
O encontro ainda teve a participação, via Skype, de Eli Gottlieb, diretor do Instituto de Liderança 
Mandel e vice-presidente da Fundçaão Mandel em Israel; do rabino Micahel Marmur, vice-
presidente para Assuntos Acadêmicos no Hebrew Union Colege; e Zvi Bekerman, diretor do 
Centro Melton da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde leciona Antropologia da Educação, 
na Faculdade de Educação. 
 
Para o rabino Ruben Sternschein, da CIP, “tivemos a sorte de receber excelentes candidatos e 
demos início ao projeto com uma aula de altíssimo nível. Estamos muito felizes e encorajados 
com esta nova jornada”.  
 

 
 
12º Encontro de Profissionais e Dirigentes - Joint Distribution Committee  
A cidade de Quito, no Equador, foi palco do 12° Enc ontro de Dirigentes de Instituições e Comunidades 
Judias Latino-americanas e do Caribe, promovido pelo Joint Distribution Committee.  
 
Mais de 500 voluntários e profissionais de sinagogas, escolas, clubes esportivos e entidades 
comunitárias de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, México, Paraguai, 
Uruguai, e Venezuela interagiram e compartilharam momentos de estudo, reflexão e experiências. 
 
O rabino Dario Bialer, da ARI-RJ, foi o representante da WUPJ-LA no encontro, tendo participado 
também de uma Convenção Rabínica que ocorreu na capital equatoriana. 
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Intercâmbio de Rabinos  
Dando continuidade ao apoio entre as comunidades, e enquanto Prof. Guershon Kwasniewski , 
líder religioso da SIBRA de Porto Alegre, termina seus estudos rabínicos em Israel, os rabinos 
reformistas de comunidades afiliadas à WUPJ-LA visitarão a SIBRA para conduzir serviços 
religiosos de Shabat. São eles Rabinos Uri Lam, Leonardo Alanati, Sergio Margulies e Rubens 
Sternschein. 
 
36ª Convenção Internacional da WUPJ Connections 201 3 

“Fazendo a Diferença” / 1 a 5 de Maio, 2013 – Jerus além 
 

 
 

Como acontece em cada encontro, esperamos contar com uma grande delegação. 
 

  
Moscou 2005                                 Israel 2007   Israel 2009   São Francisco 2011 

 

Revista Devarim  
Em 2012 foram lançadas três edições: em abril (ed.17), agosto (ed. 18) e em novembro a edição 19.  
Esta importante publicação da ARI-RJ/ Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro, recebe o 
apoio da WUPJ. A revista Devarim é uma publicação da dedicada ao moderno pensamento judaico 
brasileiro e é distribuída gratuitamente pela ARI para todos os que a desejam receber. Para constar na 
lista de assinantes da revista basta enviar mail com nome e endereço postal para devarim@arirj.com.br. 
Ela também pode ser acessada na rede, no link http://www.docpro.com.br/devarim/. A biblioteca 
eletrônica contém recursos para pesquisa de todos os números e seus textos podem ser usados para 
propósitos didáticos.  
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Comunicação 

Website 
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 
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 
Durante o ano foram lançadas as newsletters edições 56 a 64. Novas edições mensais estão 
sendo previstas para 2013. 
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PLANO DE ATIVIDADES WUPJ 2013 

� Divulgação do Judaísmo liberal- Participação em eventos, divulgação de materiais, website, 
edição de newsletters, visitas às comunidades afiliadas e não afiliadas, tendo em vista mostrar o 
trabalho da WUPJ, angariar parceiros e fortalecer a mensagem de que o Judaísmo Progressista 
é legítimo e deve ser encarado de forma séria. 

 
� Liderança rabínica – Programa de treinamento para América Latina 
� Seminário Beutel de Liderança Laica– Israel – 07 a 17 de fevereiro 
� Connections 2013 – 01 a 05 de Maio em Israel 
� Seminário Bergman - Seminário para Educadores Judeus / Julho-2013 
� Encontros Regionais de Liderança 
� Juventude / Seminários/Capacitação/ 
� Lashir Benefesh / Cantando com a alma - seminário para chazanim e schlihei tzipur /2013 
� Programa Alcance – Atividades mensais atendendo congregações do Brasil (Cabalat 

Shabat/palestras/chaguim) 
� Scholar in Residence  
� Doação de torá  
� Devarim – apoio para 03 edições anuais 
� Apoio para a UJCL e AIP - Desenvolvimento Regional 

 
 
 
 

             

Miriam Vasserman      Raul Cesar Gottlieb 
Presidente       Vice Presidente 
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