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Connections Rio 2015 
Com mais de 300 delegados de 20 países apreciando discursos inspiradores, excelentes palestras e plenárias,  
exemplos inovadores de Tikun Olam, excitantes City Tours e muita música e dança, a nossa região sediou pela 
primeira vez a conferencia bienal mundial da WUPJ. A experiência nos deixou orgulhosos, energizados e 
conectados, repletos de Simchá, Alma e Solidariedade.  
O presidente da WUPJ, rabino Daniel Freelander, e a nova presidente do conselho, Carole Sterling, 
divulgaram carta definindo como "memorável" a realização da 37ª conferência bienal, que ocorreu em maio no 
Rio de Janeiro. "Estamos muito gratos a vocês, a região mais nova e vibrante da WUPJ, por sua presença e 
hospitalidade. Estamos ansiosos para fortalecer essa rica parceria, que prevê o crescimento do judaísmo 
progressista em toda a América Latina, bem como o fortalecimento das maravilhosas 
congregações que a WUPJ Latin America representa”. 

Encontros Especiais 
Durante o Connections, alguns grupos tiveram encontros exclusivos: o Seminário 
Mifgash TaMaR, no qual 35 jovens e futuros líderes comunitários encontraram-se e 
trocaram ideias e experiências; a 9ª edição do Lashir Benefesh – capacitação de 
chazanim - teve a participação de mais de 30 cantores nas oficinas com Neshama 
Carlebach e Josh Nelson; a Kalá Rabínica reuniu 30 líderes religiosos e rabinos de 
diversas comunidades do mundo inteiro. 
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Todos estes grupos tiveram o apoio da WUPJ-LA, que ofereceu bolsa ou 
subsídio-viagem para  35 profissionais e voluntários de nossas afiliadas. 

O Rabino Panken falou sobre os desafios do 
Judaísmo Reformista 
Durante a viagem ao Brasil para Connections 2015, o rabino Aaron 
Panken, presidente do Hebrew Union College – Jewish Institute of 
Religion, participou nos serviços de Cabalat Shabat e Shacharit na CIP, 
encontrou e se com jovens e dirigentes comunitários. 
"Atualmente, também verificamos várias mudanças na sociedade… 
então como fazer parte de uma religião quando muita gente não 
acredita mais que a religião seja algo bom. E eu acho que o Judaísmo 
Reformista é o melhor caminho para isso.” 

Projeto Alcance 
O Projeto Alcance visa aproximar as comunidades filiadas a WUPJ-LA 
compartilhando recursos humanos e materiais para estudo e 
aprendizagem. Somos mais de 35 comunidades em 6 países. 

A Associação Cultural Israelita de Brasília (ACIB) recebeu Raul Gottlieb, 
presidente da WUPJ Latin America, para a realização de uma palestra. 
Na apresentação, Gottlieb fez uma análise sobre a evolução da tradição 
no judaísmo e da sabedoria judaica de adaptar – e reformar – a tradição 
sempre que isso foi necessário, com o objetivo de manter a relevância da 
religião e seus valores. 

A ACIB também recebe mensalmente a visita da professora Miriam 
Markus com o patrocínio da WUPJ-LA. A cada visita, a morá Miriam faz 
uma prédica sobre a parashá da semana e, depois do jantar comunitário, 
conversa com o membros da sinagoga sobre diversos temas. A convidada 
ainda participa do planejamento de atividades junto à equipe que 
organiza o Shabat Ieladim e a grupos de jovens e da melhor idade, com o 
qual desenvolve um projeto educativo. 

A Comunidad Ruaj Ami em Santiago do Chile recebeu este ano a visita 
de rabinos do Brasil. O rabino Ruben Sternschein, da Congregação 
Israelita Paulista (CIP), esteve em janeiro e o rabino Rogério Z. 
Cukierman em junho. Cada um desenvolveu uma série de atividades na 
comunidade. A sensação geral após as visitas foi de que esta iniciativa 
pode ser um modelo de cooperação entre comunidades progressistas da 
América Latina. 
  
O Centro Israelita de Pernambuco recebeu a visita da escriba Rachel 
Reichhardt para rever a condição de 15 Sifrei Torá antigos e certificar se 
estão kasher. Na visita ao CIP, celebrou um Shacharit Shabat, marcando 
a primeira vez no Recife em que os serviços religiosos foram conduzidos 
por uma mulher. 

A Associação Israelita Catarinense (AIC) recebeu o professor e rabino 
Joseph Edelheit, da Universidade de St. Cloud, nos EUA. Durante a 
estadia em Florianópolis, ele teve um encontro com a reitora da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Roselane Neckel, onde 
falaram sobre o avanço do antissemitismo. 
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Seminários e Encontros 
Internacionais 
A WUPJ envia anualmente participantes a América Latina para os 
seminários oferecidos em Israel.  

O "The Bergman Seminar for Progressive Jewish Educators" 
contou com a participação de cinco educadores de nossa região. 

“Foi um seminário que todo educador e amante do judaísmo 
deveria realizar. Tenho certeza que levarei várias atividades 
que aprendi no mesmo, inspiradoras e enriquecedoras.” Bety 
Diamant, da Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro  

“O grupo era composto por educadores do mundo inteiro, o que 
ampliava as discussões com pontos de vista e experiências 
diversas. Além do curso, formamos um grupo que agora se 
conhece que pode compartilhar experiências, ideias e 
conteúdos.“ Vivian Cukier, da CIP. 

Com a colaboração da WUPJ-LA, a Colônia da CIP foi representada 
pelo madrich Ariel Kövesi no seminário mundial da Tnuá Netezer 
Olami, realizado em janeiro, em Jerusalém. Na opinião do jovem, "a 
Veidá Netzer Olamit 2015 foi uma grande oportunidade de 
aprendizado e trocas de experiências.” 

Mais de cinco mil pessoas se participaram em novembro da URJ 
Biennial 2015, da Union for Reform Judaism (URJ), que aconteceu 
em Orlando, FL. Entre elas, 540 rabinos, 120 chazanim, coral 
voluntário com 120 pessoas, 250 presidentes de congregações, 
educadores e membros de congregações. Os movimentos URJ (norte-
americano) e WUPJ (mundial) sempre tiveram laços fortíssimos e hoje 
se reforçam com a direção de Carole Sterling e do rabino Daniel 
Freelander, presidente do conselho e presidente da WUPJ; e de Daryl 
Messinger e rabino Rick Jacobs, presidente do conselho e presidente da 
URJ. “Participar de uma Conferência da URJ - Union for Reform 
Judaism (União do Judaísmo Reformista) é algo que todo judeu 
deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Cada vez mais sinto-me 
orgulhosa por fazer parte de um judaísmo inclusivo, acolhedor, 
moderno e atuante.” Miriam Vasserman Vice-presidente WUPJ-LA. 

A Assembleia da Women for Reform Judaism 2015 teve 
participação de Ruth Bohm e Dora Lucia Brenner do Brasil. Segundo 
elas, "pela primeira vez, o GRUPO SHIRAT MIRIAM da CIP, 
participou oficialmente do congresso do WRJ. É muito importante 
fazer parte de um grupo tão ativo, com uma atuação tão presente 
junto às suas congregações". 

Em outra ocasião, a representante do Women of Reform Judaism 
(WRJ) para a América Latina, Ruth Bohm, coordenou a apresentação 
das atividades para um grupo de mulheres na Argentina com o objetivo 
de formar um grupo de estudo para encabeçar projetos para grupos 
femininos, além de participar de congressos internacionais do WRJ. 
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Educação é um de nossos 
maiores objetivos 
Mechiná de estudos Rabínicos em Buenos Aires 
Este ano foi de muito trabalho e planejamento para organizar um novo 
programa de formação rabínica reformista na nossa região. Este projeto 
deverá revolucionar o desenvolvimento de lideranças judaicas na 
América Latina nos próximos anos, ao facilitar o processo de formação 
rabínica tanto na logística quanto no aspecto financeiro e, desta forma, 
ampliando significativa-mente o leque daqueles para quem os estudos 
rabínicos são uma opção viável. Através da mediação da WUPJ-LA,  a 
Fundacion Judaica em parceria com a HUC-JIR de Jerusalém irá 
oferecer, a partir de março de 2016, um curso pré-rabinico de dois anos. 
Este curso é destinado a estudantes em toda a America Latina que 
poderão cumprir seus credito à distância ou de forma presencial. 

Explicando o judaísmo progressista nas escolas 
A diretora executiva da WUPJ-LA, Karin C. Zingerevitz, participou de 
uma descontraída conversa com alunos da 2a serie do Ensino Médio no 
Colégio Renascença em São Paulo, dentro da proposta da escola de 
apresentar diversas correntes do judaísmo. Karin falou sobre como o 
judaísmo reformista pode abrir possibilidades na busca individual para 
honrar os valores e tradições. 

Curso para jovens líderes em São Paulo 
O Shidrug é um curso promovido pela CIP, de reciclagem e 
aprofundamento dos conteúdos judaicos, resultando em maior 
qualidade, diversidade e quantidade no desenvolvimento da formação da 
liderança jovem e de seu posicionamento frente à sociedade. A WUPJ-LA 
é parceira neste projeto inovador e visionário. 

Encontro mensal de jovens adultos 
Em parceria com o Congresso Judaico Latino-Americano, a WUPJ-LA promoveu durante este ano diversos 
encontros para jovens. Em cada encontro palestrantes convidados compartilharam suas experiências com os 
participantes que também aprendem sobre os valores judaicos envolvidos em cada projeto. Para encerrar o ano, 
dia 24 de dezembro, mais de 30 voluntários organizou e distribuiu mais de 100 ceias de Natal e kits higiene 
para moradores de rua, proporcionando um Natal mais digno e alegre a esta população. Os voluntários também 
saíram recompensados e satisfeitos desta troca de experiências e realidade. 

Publicações 
Um dos projetos mais importantes da WUPJ-LA é a tradução de Torá - Um Comentário 
Moderno de Gunther Plaut, o chumash (edição dos cinco livros da Torá) mais usado no mundo. 
Este projeto está em fase de tradução e deve ficar pronto até o final de 2016. Até o momento, 
foram arrecadados aproximadamente 50% do valor total do projeto, no Brasil e 
no exterior. A equipe envolve tradutores, rabinos, voluntários e um grupo de 
apoio e captação de recursos nos Estados Unidos: a Força Tarefa Yad B’Yad.  

A nova edição da revista Devarim - a revista do judaísmo brasileiro, da ARI-
RJ já chegou a casa de seus assinantes. A Devarim tem orgulho de estar revolucionando a 
qualidade de artigos e publicações judaicas no Brasil e chega, nesta edição, a revista número 
100, com artigos que questionam, debatem e desafiam o leitor.  
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Melhores Momentos Connections 2015 
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