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RELATÓRIO DE ATIVIDADES –2013 

 

Seminário Beutel de Liderança 

O Seminário Beutel de Liderança foi realizado em fevereiro, no Instituto de Educação Anita 

Saltz, da WUPJ, em Jerusalém, com a presença de 16 pessoas, de sete países. Enrique 

Jurkowski, secretário adjunto da Fundación Judaica, da Argentina, foi o representante da 

América Latina no seminário. O grupo do qual ele fez parte viajou durante dez dias por 

Israel, refletindo sobre questões críticas enfrentadas pelas comunidades judaicas em todo o 

mundo, pelo povo judeu e pelo Estado judeus. 

 

    
 

WUPJ Latin America dá as boas vindas para novas afiliadas 

Passam a pertencer ao quadro de afiliados à WUPJ Latin America:  o Centro Israelita de 

Pernambuco, em Recife, a Associação Cultural Israelita de Brasília – ACIB, ambas no Brasil 

bem como a Comunidad Israelita de Concepción, no Chile.  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. 

 

      

Centro Is raelita de Pernambuco           Associação Cultural Israelita de Brasília             Comunidad Is rael i ta  de Concepción  

Seminário Lashir Benefesh – 7ª Edição 

Realizado nos dias 10,11 e 12 de março na ARI- RJ, a 7ª edição do Seminário Lashir Benefesh, 

contou com a participação especial do chazan argentino Isidoro Abramowicz, educador 

musical e regente de coro.  Atualmente, Abramowicz atua como chazan convidado nas 
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sinagogas Mishkenot Beit Ruth-Daniel e Reform Synagogue Kiriyat Ono, ambas em Israel. 

Participou ativamente da reconstrução do Judaísmo Reformista na Alemanha, onde 

trabalhou em diversas instituições entre 2005 e 2009. Apresenta-se em recitais de diversos 

gêneros musicais em Israel, nos Estados Unidos e na Europa.  

                  
                                Chazan Isidoro Abramowicz                                                plateia –concerto ARI 

 

Connections 2013 

A 36ª Convenção Internacional da WUPJ – Connections 2013 – "Fazendo a Diferença", 

realizou-se entre os dias 28 de abril e 5 de maio. A WUPJ-LA contou com uma delegação de 

30 participantes jovens e adultos. 

  

        
Grupo America Latina           Jovens adultos / Tamar            

Os organizadores da Connections 2013 buscaram formar uma ampla relação de assuntos 

envolventes e inspiradores para a comunidade judaica em todo o mundo, incluindo, por 

exemplo, desde os desafios sociedade contemporânea – incluindo as relações entre as novas 

tecnologias e a religião – até reflexões sobre como as comunidades podem se tornar mais 

acolhedoras. 

A convenção também abriu perspectivas para a concretização de novos projetos em 

conjunto, especialmente com planos de integração das comunidades locais com seus 

movimentos juvenis, visando a realização de capacitações em conjunto para seus lideres.  

Além de incluir encontros como palestras, debates e painéis, a programação da convenção 

Connections 2013 também trouxe a oportunidade de os participantes conhecerem Israel de 

uma maneira diferente, com roteiros específicos e que  proporcionaram momentos de 

emoção para todos, inclusive com tours antes e depois da conferência. 
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(E) Raul Gottlieb (WUPJ-LA) 

 

Homenagens 

Os organizadores da convenção fizeram uma homenagem à Fundación Judaica da Argentina 

e ao rabino Sérgio Bergman, que foi agraciado com o WUPJ Micah Award, pelo seu 

compromisso com Tikkun Olam e pela sua liderança na América Latina. 

 

 
Rabino Sergio Bergman recebe o Premio WUPJ Micah de 

Joel Oseran, Miriam Vasserman e Stephen Breslauer (E-D) 

 

Também foram homenageados com prêmios concedidos pela WUPJ Internacional a 

presidente do American Jewish World Service, Ruth W. Messinger; o rabino Bob Samuels , 

que lidera o Leo Baeck Educational Center of Haifa; o Professor Dr. Irwin Cotler, Membro do 

parlamento canadense; e o escritor israelense David Grossman.  

 

  
Ruth W. Messinger                               Rabino Bob Samuels (D) 

  
David Grossman (E)                                Prof. Irwin Cotler (C) 
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Seminário Bergman - A força da educação judaica 

A edição 2013 do “The Bergman Seminar for Progressive Jewish Educators”, de 4 a 14 de 

julho, em Israel, reuniu educadores judeus dos movimentos reformistas, progressistas e 

liberais, com o tema “Criando conexões significativas”. As comunidades de todo o mundo 

enviaram seus representantes para participar de aulas, leitura de textos e visitas a diversos 

locais onde o conteúdo dos estudos pode ser vivenciado na prática. Nesta edição, foram 11 

participantes de 9 países diferentes, entre eles: Panamá, Israel, República Checa, Estados 

Unidos, Africa do Sul, França, Argentina, Austrália, Brasil.  

Três participantes da América Latina (Panamá, Brasil e Argentina) presentes: Deby Malamud, 

de Buenos Aires (Escola Comunitária Arlene Fern), Joana Rychter, do Rio de Janeiro (ARI) e 

Nurit Meresman, do Panama (Congregação Kol Sherith Israel). 

 

  

 

Comunidade chilena ganha apoio da WUPJ Latin America 

A presidente da WUPJ Latin America, Miriam Vasserman, participou como convidada de um 

Cabalat Shabat na Comunidade Ruaj Ami, em Santiago. Nesta visita, mantee vários contatos 

com a comunidade judaica local e concedeu uma entrevista à mídia judaica local, 

enfatizando a importância do trabalho pela WUPJ realizado junto às pequenas comunidades 

judaicas. 

 

 

1 (E-D) Rabino Chaim Kori tzinsky, Rabino Roberto Feldmann e sua fi lha  Malka  com Miriam Vasserman  

2 - (E-D) Patty Thal , Susy Pi tchon, Rabino Chaim Kori tzinsky, Erika  Wolff , Miriam Vasserman  

3 - Miriam Vasserman com Victor Grimblatt (E) e Martin Hirsch  
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Scholars in Residence 

 Rabino Gilad Kariv em visita à America do Sul 

O diretor executivo do Israel Movement for Progressive Judaism - IMPJ, rabino Gilad Kariv, 

participou de diversos encontros com lideranças e jovens durante a visita que realizou à 

América Latina no início de agosto. A viagem foi organizada pela World Union for Progressive 

Judaism, com o apoio de suas afiliadas Congregação Israelita Paulista (CIP), em São Paulo; 

Associação Religiosa Israelita (ARI), no Rio de Janeiro; Sociedade Israelita Brasileira de 

Cultura e Beneficência (Sibra), em Porto Alegre; e Fundación Judaica e MIshkan, em Buenos 

Aires.  

 
Encontro com jovens da ARI                                                    Encontro com jovens da CIP 

 
(E-D) Roberto Ochman, Ricardo Silveira,  

Rabino Guershon Kwasniewski, Rabino Gilad Kariv 

 

 
Diretoria e representantes da Fundación Judaica             Representantes da Mishkan 

 Professor Joshua Holo - A importância da educação judaica liberal 

O professor Joshua Holo, decano do Hebrew Union College (HUC) de Los Angeles (EUA), 

esteve em São Paulo a convite da WUPJ e da Congregação Israelita Paulista para participar 

de uma série de atividades que tiveram a educação judaica como tema principal.  
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Holo participou de um painel com o rabino Gilad Kariv, com o tema "Qual a importância do 

Judaísmo Liberal para Israel, a diáspora e o mundo?".  

Holo ainda participou de encontros com dirigentes da área de educação, educadores, jovens 

líderes e membros da comunidade para falar sobre projetos educacionais, sua experiência 

nos EUA e, especialmente, a função de uma educação judaica consistente na legitimação do 

Judaísmo Liberal, proporcionando o envolvimento de futuras gerações com a religião.  

 

     
                               Mesa redonda –CIP                                                              Shiur com Jovens adultos 

 

Projeto Alcance  

Destinado a auxiliar as pequenas comunidades judaicas na América Latina. 

 Judaísmo on-line no sul do Brasil 

A Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência de Porto Alegre – SIBRA –, no Rio 

Grande do Sul, inicia em breve cursos de judaísmo pela internet com integrantes das 

comunidades judaicas dos demais estados do Sul do Brasil: Paraná e Santa Catarina.  

A ideia surgiu em abril, quando a Associação Israelita Catarinense iniciou as atividades na sua 

nova sede com um final de semana especial que teve a presença de Guershon Kwasniewski, 

da Sibra, na condução dos serviços religiosos de Kabalat Shabat e do sábado pela manhã. 

Um dos destaques do novo espaço da AIC é uma obra do consagrado artista plástico Marc 

Chagall no Aron Hakodesh da sinagoga.  

 

 
 

 Troca de experiências 

O Centro Israelita de Pernambuco (CIP), em Recife, no Brasil, recebeu a visita de Ricardo Jose 

Rotholtz, membro do Centro de Epiritualidad Judía Mishkan, de Buenos Aires, na Argentina. 

Rotholtz também é integrante do conselho regional da WUPJ LA. No CIP, ele foi recebido 

pelo diretor presidente, Zeev Katz, com quem compartilhou temas comuns às duas 
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entidades e demonstrou surpresa com os esforços da comunidade pernambucana para 

manter suas atividades, apesar de inúmeras adversidades. 

 

 
(E-D) Ricardo Jose Rotholtz e Zeev Katz 

 Rabino que se dedica aos Direitos Humanos e pessoas com AIDS visita o 

Brasil 

As comunidades judaicas de Recife e Florianópolis rceberm a visita do rabino Joseph 

Edelheit, diretor do Programa de Estudos Religiosos da St Cloud State University (EUA). Ele é 

conhecido por sua luta pelos Direitos Humanos e trabalhos realizados com pessoas 

portadoras do vírus HIV, especialmente na Índia.  

Em Recife, Edelheit conduziu, juntamente com o chazán David Eisenkraft, os serviços 

religiosos das Grandes Festas e em Florianópolis participou de encontros para falar sobre o 

judaísmo progressista e sobre pensadores judeus do século XX no Programa de Pós-

Graduação de História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 

 
(E-D) Chazan David Leo Eisencraft e Rabino Joseph Edelheit 

Mifgash: Encontro de jovens judeus latino-americanos / 1 a 3 de novembro de 2013  

Com o tema “Judaismo Latino americano: seus traços e características e a relação com 

Israel” um grupo de 35 jovens adultos com idades entre 20 e 35 anos representando 

Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Equador e Guatemala participaram de um encontro no 

nício de novembro na legendaria Colônia Avigdor (www.judaica.org.ar), na Província Entre 

Rios, Argentina.  

Chamado de Mifgash- Beit Midrash Judaica, o evento teve organização conjunta da 

Fundación Judaica (Argentina) e TaMaR – movimento para jóvens adultos da WUPJ. A 

realização foi possível graças à Fundación Judaica (FJ), TaMaR, WRJ (Women of Reform 

Judaism), WZO (World Zionist Organization) e WUPJ-LA.  

http://www.judaica.org.ar/
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A organização esteve a cargo da Fundación Judaica argentina www.judaica.org.ar, e TaMaR, 

o movimento de jovens-adultos da World Union for Progressive Judaism (WUPJ) sob 

coordenação da Rabina Karina Finkielstein e Adrian Mirchuk, da Fundación Judaica e de 

Anabella Esperanza, coordenadora do TaMaR para os países de língua espanhola e  

portuguesa. Miriam Vasserman teve uma participação via Skype.   

Este foi um primeiro encontro de um projeto a médio e longo prazo no qual jovens adultos 

encontram espaço para realizar seu judaismo e sionismo. O próximo evento começa a ser 

preparado para agosto de 2014, no Brasil. 

 

 

WUPJ Latin America elege nova diretoria 

Com o intuito de garantir a continuidade e desenvolvimento dos trabalhos realizados na 

WUPJ Latin America, a nova diretoria terá como presidente Raul Cesar Gottlieb. A atual 

presidente, Miriam Vasserman, após dois mandatos consecutivos, ocupará o cargo de vice-

presidente e continuará representando a organização no board mundial da WUPJ. Os novos 

integrantes do conselho também foram escolhidos para o mandato no período de 

2013/2015, com chapa única, composta pelos seguintes nomes: 

Álvaro Orantes - Asociación Judía Reformista de Guatemala – Adat Israel 

Carlos Malamut – Congregação Israelita Mineira (CIM) 

Dora Lucia Brenner – Congregação Israelita Paulista (CIP) 

Enrique Jurkowski - CIRA Templo Libertad (Buenos Aires) 

Flávio Levi Moreira - Congregação Israelita Paulista (CIP) 

Hermano Wrobel - Associação Cultural Israelita de Brasília (ACIB) 

José Frenkiel - Sociedade Israelita do Ceará (SIC) 

Juan J. Bravo - Comunidad Judía de Huánuco “ Beith Etz Chaim” (Peru) 

Miriam Vasserman  

Mario Ruschin- Congregación NCI-Emanu-EL (Buenos Aires) 

Raul Cesar Gottlieb - Associação Religiosa Israelita do RJ (ARI ) 

Ricardo Rotholtz – Centro de Espiritualidad Mishkán (Argentina) 

Sebastián Vainstein  - Asociación Israelita de las Pampas - AIP   (Argentina) 

Sergio Brukman - Fundación Judaica (Argentina) 

Sérgio Caraver – Sociedade Israelita Brasileira do RS (SIBRA) 

Susana Pitchon - Escuela Comunitária Arlene Fern (Buenos Aires) 

Teresa Roth – Associação Religiosa Israelita do RJ (ARI) 

Victor Grimblatt Hinzpeter-Comunidad Cultural Y Religiosa Ruaj Ami (Chile) 

 

http://www.judaica.org.ar/
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Presença da WUPJ-LA na convenção bianual da URJ/ Centenário da Womem of 

Reform Judaism (WRJ) 

 

 
 

Liderados por Miriam Vasserman, uma comitiva representando a WUPJ-LA participou dos 

eventos, com os seguintes integrantes: Dora Lucia Brenner (CIP), Rabino Guershon 

Kwasniewski (SIBRA), Flavio Levi Moreira (CIP), Tereza Roth (ARI) e Erika Wolf (CIP); Rabina 

Karina Finkielsztein e Miriam Olchansky (Fundación Judaica/Argentina).  

No painel Volta ao mundo em 80 minutos, da WUPJ, Miriam Vasserman fez uma 

apresentação sobre a WUPJ-LA, sua história e projetos. Na sua fala, enfatizou que o Brasil 

terá pela frente três grandes eventos internacionais: a Copa do Mundo em 2014, Olimpíada 

em 2016 e a WUPJ Connections, em 2015, no Rio de Janeiro. 

 

Durante o encontro da WRJ e as comemorações do seu centenário, a rabina Karina 

Finkielsztein, da Fundación Judaica, da Argentina, foi uma das oradoras convidadas e 

ressaltou o avanço do status da mulher no judaísmo em todo o mundo, mas não deixou de 

enumerar alguns desafios enfrentados pelas comunidades na América Latina para aceitar e 

reconhecer a presença de lideranças religiosas femininas.  

 

Um momento marcante foi a oficialização do primeiro grupo ligado ao movimento a se 

instalar no Brasil, na Congregação Israelita Paulista. 

 

 
(E-D) Lynn Magid Lazar, Miriam Vasserman, Dora Brenner, Erika Wolff 
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Reserve a data 

 
A WUPJ Latin América já está elaborando o calendário de atividades e eventos especiais para o ano 

que vem. 

 Porto Alegre se prepara para eventos da WUPJ em 2014 

A SIBRA (Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência), na cidade de Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul, Brasil, irá sediar de 17 a 19 de agosto de 2014, a reunião do Conselho 

Regional da WUPJ-LA, mais uma Kallah Rabínica e a 8ª edição do Lashir Benefesh, encontro 

com chazanim, músicos e pessoas interessadas na parte musical dos serviços religiosos. 

Haverá um grande concerto para toda a comunidade de Porto Alegre no dia 18 de agosto. 

 Connections 2015 – 13 a 16 de Maio - Rio de Janeiro 

 

                        

       

Miriam Vasserman     Raul Cesar Gottlieb 

Presidente       Vice Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Union for Progressive Judaism – Latin America 
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contato@wupj-latinamerica.org 

5511 3865 9492 

http://www.wupj-latinamerica.org/
mailto:contato@wupj-latinamerica.org

