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Caros Amigos,

Estou assumindo a presidência da WUPJ-LA para dar continuidade ao trabalho da Miriam Vasserman,  
que é a principal líder do movimento Reformista na América Latina.

Foi através do entusiasmo, do comprometimento e da excepcional capacidade dela que a WUPJ se 
estruturou na nossa região e a continuidade deste trabalho ainda depende fortemente do apoio da Miriam. 
Ela é e continuará sendo a nossa principal força motriz.

Todos nós devemos prestar um imenso agradecimento a ela por tudo que tem feito, e continuará a fazer,  
em prol do nosso movimento.

A tarefa que a WUPJ Latino-americana se impõe não é muito fácil.

Se por um lado temos um crescimento acentuado nas afiliações de congregações e na participação dos 
eventos educativos e vivenciais que promovemos, por outro lado ainda não conseguimos encontrar a forma 
ideal que faça as congregações colaborarem umas com as outras de forma efetiva.

Ainda vivemos como um arquipélago de congregações Reformistas, que trabalham muito bem dentro 
de seus limites, mas que mantém poucos vínculos com as demais “ilhas” onde se pratica um judaísmo 
instigante, inclusivo e atento aos anseios dos judeus que fazem questão de se inserir sem restrições no 
mundo moderno e democrático.

A afiliação crescente mostra que estamos no bom caminho. Que mais e mais o judaísmo da América Latina 
entende não apenas que a Reforma é uma forma válida de judaísmo, mas também que ela é a melhor 
forma para a vivência plena, sem subterfúgios, da religião judaica – a mais revolucionária mensagem que a 
humanidade jamais produziu. Que a atual configuração cultural de um mundo de portas abertas, onde as 
pessoas exercem a escolha pessoal em todas as instancias de suas vidas, mudou a “cara” do judaísmo. 
Hoje somos todos “judeus por opção” e nesta configuração nem a coerção nem a lealdade com o passado 
irão manter o judaísmo vivo. A lealdade com o passado é fundamental, mas ela só vai frutificar se conseguir 
encontrar os caminhos do presente.

O que nos resta fazer – e isto é muito importante – é construir melhores pontes entre nossas comunidades 
para as maiores possam ajudar as menores em suas necessidades materiais e de liderança espiritual, 
implantando no nível das comunidades da América Latina a sublime mensagem “Todo Israel é responsável 
um pelo outro”. Que entendamos que este “Israel” inclui também as comunidades.

Conto com o apoio de todos para este caminho.

Um cordial Shalom,

Raul Cesar Gottlieb
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WUPJ 
Latin 

America 
elege 
novo 

conselho 
e 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 2014/2016,  

com os 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 – São Paulo (Brasil)

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)

Raul César Gottlieb – Presidente

Miriam Vasserman – Vice-presidente

Flávio Levi Moreira – Diretor Financeiro

Dora Lucia Brenner – Diretora de Programação e Eventos

Teresa Cetlin Roth – Diretora de Relação com as Filiada

Carlos Malamut – Diretor de Religião

Sérgio Caraver – Diretor de Comunicação
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Mais de 1200 
congregações 
 
Cerca de 1,8 
milhão de pessoas 
 
49 países

WUPJ no 
mundo
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Israel Religious Action Center – IRAC

Criada em 1987 para atuar juridicamente em prol do Judaísmo Progressista 
em Israel. Destaca-se por campanhas, como a defesa para que mulheres 
rezem de forma igualitária no Muro das Lamentações.

The Israel Movement for Reform  
& Progressive Judaism (IMPJ) 

Instituição guarda-chuva das comunidades reformistas em Israel.  
Busca integrar a tradição judaica com a vida contemporânea,  
respeitando a individualidade de todos os seres humanos.

Hebrew Union College-Jewish 
Institute of Religion

Fundado em 1875, é o mais antigo seminário judaico nas Américas para a 
formação de rabinos, chazanim e líderes em educação judaica. Possui sedes 
em Cincinnati, Nova York, Los Angeles e Jerusalém. É o único seminário 
reformista em Israel. 

Instituições 
Reformistas 

Internacionais
Union for Reform Judaism

Centenária instituição, criada em 1873, reúne mais de 900 cngregações na 
América do Norte, promovendo o debate e fortalecendo as experiências 
judaicas odernas entre líderes laicos, lideranças religiosas e profissionais.

North American Federation  
of Temple Youth (NFTY)

Ofecere a milhares de jovens a oportunidade de vivenciar o Judaísmo 
Reformista. Mais de 750 grupos nas congregações da América do Norte 
realizam atividades destinadas a crianças entre 9 e 12 anos. 

Netzer Olami

Maior movimento juvenil sionista de judeus progressistas no mundo, ligado 
à WUPJ. Realiza atividades voltadas à educação não-formal de jovens em 
todo o mundo, reforçando os vínculso com Israel e as tradições judaicas.

TaMaR Olami

Promove atividades para jovens adultos – egressos do movimento Netzer 
Olami ou membros das comunidades progressitas. O nome é um acrônimo 
para as palavras hebriacas Tnuat Magshimim Reformit (Movimento dos 
Reformistas Empreendedores) e também uma árvore que consegue crescer 
até mesmo no clima do deserto.
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Argentina
ASOCIACIÓN ISRAELITA DE LAS PAMPAS – AIP

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE PARANÁ

COMUNIDAD ISRAELITA DE MISIONES

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VILLAGUAY

COMUNIDAD JUDÍA DE BERNASCONI

COMUNIDAD JUDÍA DE POSADAS

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VILLA ÁNGELA

ASOCIACIÓN FRATERNAL ISRAELITA  
DE PCIA. ROQUE SÁENZ PEÑA

COMUNIDAD JUDÍA DE AVELLANEDA

COMUNIDAD JUDÍA DE RIVERA

COMUNIDAD JUDÍA DE CORONEL SUAREZ

COMUNIDAD JUDÍA DE SANTA ROSA -  
LA PAMPA

MOISÉS VILLE

FUNDACIÓN JUDAICA

CONGREGATION NCI EMANU-EL

CIRA-TEMPLO LIBERTAD

CONGREGACION ISRAELITA  
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

ARLENE FERN COMMUNITY SCHOOL

KEHILA DE ROSARIO

KEHILA DE SANTA FE

MISHKÁN CENTRO DE ESPIRITUALIDADE JUDÍA

Brasil
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ISRAELITA  
DE BRASÍLIA - ACIB

ASSOCIAÇÃO ISRAELITA CATARINENSE - AIC

ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA ISRAELITA - ARI

CENTRO ISRAELITA DE PERNAMBUCO - CIP

CENTRO ISRAELITA PORTOALEGRENSE

CONGREGAÇÃO ISRAELITA MINEIRA - CIM

CONGREGAÇÃO ISRAELITA PAULISTA - CIP

SOCIEDADE ISRAELITA BRASILEIRA - SIBRA

SOCIEDADE ISRAELITA DO CEARÁ - SIC

Chile
COMUNIDAD RELIGIOSA Y CULTURAL RUAJ AMI

SOCIEDAD ISRAELITA MAX NORDAU 
VALPARAÍSO

COMUNIDAD ISRAELITA DE CONCEPCIÓN

Equador
CONGREGACIÓN JUDÍA BET JADASH 
GUAYAQUIL

Guatemala
ASOCIACION JUDÍA REFORMISTA  
DE GUATEMALA – ADAT ISRAEL

 

Peru
COMUNIDAD JUDÍA DE HUÁNUCO  
“BEITH ETZ CHAIM” HUANUCO

WUPJ na 
América Latina

ARI, RIO DE JANEIRO

A presença judaica na América Latina é muito heterogênea, com cerca de 500 mil 
pessoas, pertencentes a diversas correntes, concentradas em grandes cidades,  

mas também com algumas comunidades no interior dos seus países,  

distribuídas em centenas de sinagogas e um grande número de instituições como 

escolas, clubes e entidades de assistência social. 

O crescimento da WUPJ na América Latina, com a chegada de novas 
congregações a cada ano, é uma grande satisfação e comprova que a instituição está no 
caminho certo, de acordo com as mensagens transmitidas pelos nossos rabinos.

Para contatos, visite o site:  
www.wupj-latinamerica.org



2002
Comunidade judaica norte-americana cria a força-tarefa Yad be Yad Task Force  
para, em conjunto com a WUPJ auxiliar judeus da Argentina que enfrentavam  
uma forte crise econômica.

2003
WUPJ Latin America é formalmente estabelecida.

2004
1ª Conferência das Comunidades Judaicas da América Latina, em São Paulo, Brasil.

2006
2ª Conferência das Comunidades Judaicas da América Latina, em Punta Del Este, Uruguai.

2008
3ª Conferência das Comunidades Judaicas da América Latina, no Rio de Janeiro, Brasil.

2012
4ª Conferência das Comunidades Judaicas da América Latina, em Buenos Aires, Argentina.
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BUENOS AIRES, 2012



Nossos 
objetivos

Difundir a mensagem  

do judaísmo progressista  

na América Latina 

Educar judeus (líderes  

leigos e profissionais) 

Apoiar nossas congregações

Criar parcerias com outras 

instituições 

Atrair jovens 

Formar Rabinos reformistas / 

liberais (de idioma espanhol  

e português)

Reforçar a mensagem de que o 

judaísmo progressista é legítimo 

e deve ser levado a sério
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O que 
fazemos

Conferências regionais e participação em eventos internacionais

Palestras e debates com scholars convidados

Encontros com chazanim (cantores litúrgicos) e músicos – Lashir BeNefesh

Cursos, palestras e seminários para capacitação de educadores

Estudos rabínicos – Kallah Rabínica

Doações de Sifrei Torá para pequenas comunidades

Encontros de jovens, promovendo o intercâmbio de  
experiências e cursos de formação de madrichim

Divulgação de materiais, editando newsletters e website

Visitas a comunidades afiliadas e não-afiliadas  
para mostrar o trabalho da WUPJ

Congregamos 

pessoas. Divulgamos o 

judaísmo progressista. 

Compartilhamos 

experiências, vivências, 

casos de sucesso e 

opiniões. Respeitamos 

e aceitamos as 

diferenças entre cada 

um dos indivíduos e 

entre as comunidades. 

Oramos e cantamos.

Para atingir nossos 

objetivos, realizamos 

atividades, como:
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Kallah Rabínica 

17 a 19 de agosto –  
Porto Alegre (RS) – Brasil

Encontro de rabinos da região 
sob orientação de Rabino 
convidado de Israel, Estados 
Unidos ou Europa. Momentos de 
estudo, troca de experiências e 
integração entre as comunidades 
através de seus líderes religiosos 
com o objetivo de consolidar 
e preservar valores judaicos 
pluralistas.

Lashir 
Benefesh 
(Cantando  
com a Alma) – 
8ª. Edição

17 a 19 de agosto –  
Porto Alegre (RS) – Brasil

Curso destinado a profissionais 
e voluntários envolvidos com a 
liturgia judaica e a música nos 
serviços religiosos. 

Encerramento com show 
aberto à comunidade em geral.

Scholar in 
Residence

Programa que promove 
seminários, palestras e encontros 
com a presença de lideranças 
da WUPJ International ou outras 
instituições ligadas ao judaísmo 
progressista. Desde 2004, cerca 
de vinte scholars, especialmente 
dos EUA, Israel e Europa,  
já vieram à América Latina.

Visitas previstas para 2014

Professor Joshua Holo, Ph. D. –  
Dean da HUC-JIR Los Angeles .        

Rabino Joel Oseran - Vice 
Presidente, Desenvolvimento 
Internacional /WUPJ.

Shai Pinto - Vice Presidente de 
Operações, COO / WUPJ.

Reuniões 
Conselho 
Regional / 
Encontros 
Regionais  
de Liderança

Busca a integração das 
congregações e a viabilidade de 
projetos de interesse comum. 

O próximo encontro será  
em agosto, em Porto Alegre 
(RS), Brasil.
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Ações 
regionais
Instituto de liderança/ 
Programa de Treinamento 
rabínico para a América Latina 

Nosso futuro depende da criação e formação de lideranças 
religiosas e educacionais.   

Iniciamos planejamento e estruturação de um programa de 
dois anos, provavelmente em São Paulo, Brasil com apoio de 
comunidades liberais locais.

O programa formará professores, líderes religiosos laicos, 
cantores litúrgicos e prepararia candidatos a Rabinato para 
posterior formação em escolas parceiras,  
como o HUC /Hebrew Union College-Jerusalém.

Estamos entusiasmados com o seu potencial na criação de 
um futuro quadro de  rabinos, cantores e outros profissionais 
judeus latino americanos, uma necessidade premente em 
nossa região. 

Programa Alcance

Atividades em pequenas comunidades distantes dos 
principais centros urbanos no Brasil.

Desenvolvido desde 2009 com o apoio da Federação Israelita 
do Estado de São Paulo (FISESP) e Confederação Israelita do 
Brasil (Conib).

Encontro de jovens 
adultos / TaMaR – 
Israel – Junho 2014 

Seminários de 
capacitação em 
Israel: Bergman – 
TaMaR – Juventude 
– Beutel

Cursos para educadores, madrichim, 
líderes comunitários, jovens e jovens 
adultos. Parcerias com o Anita Saltz 
International Education Center/WUPJ 
International, em Jerusalém.

Seminário Bergman 
para Educadores 
judeus – Israel – 
Julho 2014

Jovens líderes da 
America Latina 

Presença em diversos programas 
internacionais, em Israel, para 
intercâmbio de experiências.

Seminário Beutel  
– Fevereiro 2015 

Curso com duração de dez dias  
em Israel, com o objetivo de formar 
líderes religiosos através de um 
programa intensivo de estudos sobre 
Israel e o povo judeu. 



Revista Devarim

Publicada desde 2006, é dedicada ao pensamento brasileiro-judeu e  
apoiada financeiramente pela ARI-RJ, WUPJ Latin America e por  
um grupo de pessoas que compartilham o ideal de propagação  
da cultura judaica brasileira, contemporânea e religiosa. 

Distribuída gratuitamente por correio para todos os que se cadastram  
no site www.devarim.com.br.

Chumash 

Tradução para o português da obra Torah: A Modern Commentary, The 
(Revised Edition) - Edited by W. Gunther Plaut. Revised by David E. S. Stein

O objetivo é proporcionar uma versão mas progressista e detalhada da Torá 
para a comunidade brasileira e de outros países de língua portuguesa.

Estrutura

Escritório da WUPJ-AL localizado em São Paulo, conta com o trabalho de 
profissionais que cuidam da estrutura interna da instituição, promovendo e 
organizando atividades, eventos e divulgação na mídia tudo o que acontece 
nas comunidades afiliadas e parceiras da região.

Comunicação

Newsletter enviada regularmanete para cerca de 12 mil assinantes  
no mundo inteiro. 

Interessados em receber podem se inscrever pelo e-mail  
contato@wupj-latinamerica.org. Em português, espanhol e inglês.

Website regional 

Foi criado para promover o Judaísmo Progressista e todas as atividades  
da WUPJ-LA. Visite: http://wupj-latinamerica.org. Em português,  
espanhol e inglês.

Fan page no Facebook

www.facebook.com/wupjamlat 
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Custo estimado WUPJ-LA 2014

Despesas R$ U$D

Coordenador regional WUPJ-LA 150.900,00  64.212,77 

Reunião Conselho Regional (POA) 21.375,00  9.095,74 

Encontro Jovens Adultos (POA) 30.400,00  12.936,17 

Lashir Benefesh (POA) 26.000,00  11.063,83 

Scholar in Residence (POA) 25.100,00  10.680,85 

Escritório - WUPJ-LA 72.000,00  30.638,30 

Programa Alcance - Brasil 31.800,00  13.531,91 

AIP 29.000,00  12.340,43 

Seminários: Bergman e Beutel 22.750,00  9.680,85 

Desenvolvimento Regional  19.000,00  8.085,11 

Revista Devarim 15.000,00  6.382,98 

Projeto Chumash (1ª. fase) 60.000,00  25.532,00

DESPESAS TOTAIS 503.325,00  214.180,85
  

Custos 
estimados 
/ Projetos
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Kavod (respeito):
Investimento: R$ 108.000,00

Crédito em todos os eventos do projeto; 

Página especial de agradecimento nos materiais impressos;

Inserção de logotipo em Newsletter eletrônico, Banner no website;

Agradecimento em 3 edições da Revista Devarim.

Sharsheret (corrente):
Investimento: R$ 72.000,00

Crédito em todos os eventos do projeto;

Meia-Página especial de agradecimento nos materiais impressos; 

Inserção de logotipo no website;

Agradecimento em 2 edições da Revista Devarim.

Chaver (amigo):
Investimento: R$ 54.000,00

Crédito em todos os eventos do projeto;  

Logo de agradecimento nos materiais impressos, site;

Agradecimento em 1 edição da Revista Devarim.

Como 
Colaborar
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13 a 16 de maio


