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Prezado Presidente-eleito Rivlin, 

Gostaria de oferecer meus cordiais parabéns a você pela sua eleição como 100 

presidente de Israel. Que oportunidade maravilhosa você tem de servir o nosso amado 
estado Judaico neste momento crítico! No seu discurso de agradecimento, você 
imediatamente avisou que está renunciando ao partido Likud para se tornar presidente 
de todos os Israelenses: “Judeus, Árabes, Drusos, ricos, pobres, aqueles mais 
religiosos e aqueles menos religiosos.” Eu fiquei muito satisfeito ao ler estas palavras 
que apontam para uma nova diversidade e profundidade em sua liderança. Eu não 
seria sincero, porém, se não admitisse uma certa preocupação com relação à sua 
capacidade e disposição para trabalhar com a maior denominação na vida judaica 
Norte Americana, o Movimento Reformista, e nosso homólogo Israelense, o Israel 
Movement for Progressive Judaism. Em 1989, você visitou o Templo Emanu-El, uma 
sinagoga reformista em New Jersey. Em uma entrevista após a sua visita você falou 
com um repórter do Yedioth Aharonot sobre a experiência da sua visita onde você 
menosprezou com incrível insensibilidade a religiosidade dominante dos judeus Norte 
Americanos, nosso Movimento Reformista. 
Eu espero que você esteja pronto para atualizar a suas opiniões um tanto quanto não 
iluminadas sobre o nossa dinâmica, séria e inspiradora expressão de Judaísmo que 
anima quase 900 congregações representando mais de um milhão e meio de Judeus 
Norte Americanos.  
Sr. Presidente eleito, nós somos fortes, estamos orgulhosos e amamos o povo judeu e 
o Estado de Israel. Nos honramos e respeitamos as muitas e diferentes expressões de 
judaísmo – do ultra-ortodoxo ao judeu secular. Você pode não concordar com tudo 
que fazemos ou com como expressamos nosso profundo comprometimento com o 
judaísmo, mas por favor saiba que não é menor que o seu, ou de qualquer um dos 
rabinos chefes. O mundo tem demasiadas pessoas que sentem desdenho ou antipatia 
com relação ao nosso povo e nossa querida pátria, então por favor faça tudo o que 
puder para simular ahavat yisrael, amor aos seus semelhantes judeus.  
Há apenas algumas semanas, coordenei uma missão dos nossos líderes do Union for 
Reform Judaism. Nossos 50 líderes leigos observaram Yom Hazikaron (Dia da 
Memória) no Monte Herzl e celebraram o Shabat com o nosso florescente Movimento 
Reformista Israelense em congregações prósperas em Tel Aviv, Jerusalém, 
Mevasseter Zion e Gedera. Nos encontramos com o Primeiro Ministro Benjamin 
Netanyahu e com o Presidente Shimon Peres, ambos os quais se referiram aos nosso 



rabinos pelo título de “Rabino” a que têm direito (como fazem a maioria dos líderes 
Israelenses). 
 
Conversamos com os líderes de Israel sobre os muitos desafios que Israel e o povo 
judaico enfrentam. Nós renovamos o nosso profundo comprometimento para com 
Israel.  
 
Nós continuamos a defender Israel independentemente de onde estivermos. De fato, 
semana que vem eu estarei discursando na grande assembléia geral da Igreja 
Presbiterana em Detroit, Michigan, sendo que eles estão considerando resoluções 
para boicote, desinvestimento e sanções. Eu estou indo lá para conversar com eles e 
argumentar contra a deslegitimação do Estado de Israel. 
 
Depois, vou viajar de Detroit de volta para Israel em tempo de observar Shabat Korach 
no bairro de Jerusalém onde minha esposa e eu adquirimos uma casa durante a 
segunda Intifada. Nós queríamos um local na cidade mais santa do mundo para trazer 
os nossos filhos e queríamos expressar o nosso comprometimento para com Israel 
especialmente naqueles dias mais negros. 

Este verão, milhares dos nossos jovens e famílias do Movimento Reformista estarão 
chegando para estudar, para participar de programas comunitários de tikkun olam, 
para fazer turismo e para as viagens do Taglit (Birthright) e NFTY (nosso Movimento 
Juvenil Norte Americano, o North American Federation of Temple Youth). Após o seu 
retorno, eles se tornarão alguns dos melhores embaixadores de Israel difundindo 
conhecimento, apreciação e apoio para o Estado Judaico. Eu espero que eles não 
ouçam palavras duras ou deslegitimas sobre a vida judaica de políticos israelenses no 
Knesset ou na residência do presidente que teriam um impacto negativo no seu 
crescente amor por um Israel onde possam ver a sua identidade plenamente 
realizada. 

Eu, e o Movimento inteiro, estamos prontos para trabalhar com você para fortalecer o 
nosso povo e o Estado Judaico. Eu também espero que você aceito o meu convite 
para visitar nossas prósperas congregações, nossas academias de estudo Judaico, 
nossos 14 acampamentos de verão, o maior sistema de acampamentos judaicos do 
mundo, repletos de jovens judeus vivendo vidas judaicas exuberantes e engajadas. 

Presidente eleito Rivlin, você tem uma incrível responsabilidade de representar o 
Estado de Israel perante tanto defensores como opositores. Que o Sagrado que 
abençoou e sustentou nossos antepassados abençoe você, e que você encontre 
espaço no seu coração para o nosso extraordinário Movimento que permanece pronto 
para fazer uma parceria com você para ajudar Israel a ser uma referência de 
tolerância e luz para todos os povos. 

Bivracha, 

Rabino Rick Jacobs 

 


