
Queridos amigos e colegas em Israel e ao redor do mundo,

Ontem a noite a sinagoga Kehillat Ra’anan foi violentada com pichação sobre sua 

fachada. Em anos recentes esta sinagoga de Ra’anana foi vandalizada várias vezes, 

danificando suas paredes e quebrando suas janelas. Até o dia de hoje, apesar da 

policia dizer que tem investido esforços significativos para localizar os responsáveis, 

nenhum suspeito for pego, e este terrível fenômeno continua a machucar esta 

prospera comunidade. Aqui vocês podem ver uma foto da pare dianteira do prédio 

tirada hoje. Quando vemos estas imagens, nós somente podemos imaginar os 

sentimentos das pequenas crianças de idade pré-escolar e dos seus pais quando 

chegaram ao prédio hoje de manhã.

Depois do incidente, os meios de comunicação falaram com o rabino da sinagoga 

Rabino Tamar Kolberg, que disse: “é quase impossível compreender a enormidade 

do choque que sentimos quando vimos esta pichação no maravilhoso prédio Beit 

Shmueli que hospeda a nossa comunidade. É ainda mais chocante quando a gente lê 

o que escreveram uma e outra vez sobre estas paredes (Rambam, Leis do 

Arrependimento, Capitulo III, 14; Salmo 139:21-22): “Nenhum deles tem um lugar 

no Mundo por Vir, apesar de serem judeus. Estão derrotados e perdidos e 

condenados pelo tamanho da sua maldade para sempre … infiéis, incrédulos na Torá 

… pecadores pelas muitas maneiras de divergência pública … Assassinos e 

aterrorizando o público  … Feito mas não terminado” e “Não odeio aos que te 

odeiam, Senhor, e detesto àqueles que se rebelam contra ti? Não tenho nada a não 

ser ódio por eles; Os considero meus inimigos”. Em nome da comunidade e de seus 

membros, eu denuncio este fenômeno de intensas expressões de ódio de pessoas 

tão más e tenebrosas. Eu rechaço seu direito de julgar, o qual eles acreditam os 

permite usar palavras tão duras e pejorativas. Solicito ao publico Israelense que 

acorde da sua letargia e tome medidas revolucionarias educacionais e sociais que 

nos permitam levar vidas judaicas significativas e positivas, baseadas em uma visão 

do mundo que tem raiz no grande legado da Torá que diz “seus caminhos são 

caminhos deleitosos, e suas veredas paz”(Provérbios 3:17).
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Além disto, o IMPJ se une a nós ao responder. Devemos nos reunir junto a esta 

comunidade e destacar novamente a nossa determinação de que este tipo de ações 

de “preço de etiqueta”(“Price Tag”) não nos vão a deter na expansão do nosso 

trabalho. Pelo contrário, não existe duvida em nossas mentes de que maldades 

deste tipo são o resultado da nossa crescente habilidade de servir a uma parte mais 

ampla e significativa do publico Israelense.

A tudo isto, declaramos o seguinte:

As repetidas violações à nossas sinagogas inegavelmente demonstram que estes não 

são incidentes isolados, mas atos de violência que requerem investigação séria e 

completa, tanto no nível jurídico como no nível publico. As ações de “preço de 

etiqueta” não vão nos impedir de servir a uma comunidade de milhares de famílias 

em Ra’anana interessadas em um judaísmo de tolerância e igualdade.  

Convidamos os rabinos ortodoxos e os líderes da cidade de Ra’anana a denunciar 

publicamente este ato, da maneira mais forte e inegável.

Nas ultimas semanas o Israel for Reform Movement recebeu consultas de não 

menos do que quatro diferentes comunidades da região de Sharon, interessadas em 

fundar congregações reformistas. Esta é a nossa resposta a àqueles sabotadores que 

não tem medo da lei e medo de Deus.

Que este próximo Shabat seja um de Shalom – Paz,

Rabino Gilad Kariv
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