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Mais de 1.200 
congregações: 
 
Mais de 1,8 milhões de 
membros em 50 países 
em seis continentes.

Na America Latina:  
6 países,  
35 comunidades.

Um judaísmo que acredita que:

Inovação honra a tradição;

Diversidade preserva a comunidade;

Questionar é estudar os textos sagrados e 

Praticar o judaísmo é relevante para a vida moderna.

A WUPJ-AL desenvolve projetos em 
educação, construção de comunidades, 
justiça social, juventude, melhor idade.
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Maior grupo  
judaico religioso 
do mundo
Seja bem vindo 
Viva o Judaismo com seu jeito de ser.
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Caros Amigos,

Em 2015 realizamos a primeira conferência 
mundial da WUPJ na América Latina. Foi um 
sucesso, com mais de 400 participantes de todas 
as regiões do mundo – incluindo grupos de jovens, 
rabinos, chazanim e líderes comunitários. Judeus 
comprometidos com a continuidade e a evolução da 
nossa cultura e da nossa religião, que encontraram 
um espaço para enriquecimento no Rio de Janeiro.

Mas este não foi o único projeto que levamos a 
cabo em 2015. O apoio a pequenas comunidades, a 
produção de material judaico moderno e inserido nas 
problemáticas do mundo atual, o estudo das nossas 
tradições milenares que abrange desde comentários 
talmúdicos a textos modernos num debate 
questionador e inclusivo, continuam sendo nossas 
diretrizes mestres e continuam a impulsionar  
os nossos projetos.

No plano global, o ano de 2015 elevou a níveis ainda 
mais aterrorizadores as conseqüências da leitura 
literal e não contextualizada dos textos religiosos. 
O judaísmo mantém uma saudável distância destas 
tendências, porém a continuidade desta posição exige 
que a comunidade preserve e valorize a pluralidade 
de nosso meio.

Cumpre afastar qualquer tentativa de intolerância 
e de desvalorização das posturas e práticas mais 
modernas de nossa religião. A WUPJ defende que 
apenas a intolerância não é tolerável.

Agradecemos o apoio de todos vocês, nossos parceiros 
na construção de um judaísmo vibrante, moderno 
e cheio de significado para que juntos continuemos 
a construir um futuro melhor para nossa geração e 
para as próximas.

Um cordial Shalom,

Raul Cesar Gottlieb, Presidente WUPJ LA  
e Miriam Vasserman, Vice Presidente WUPJ LA  

“a intolerância 
não é tolerável”
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 1   Como 
conectamos 
as pessoas?

Congregando, 

inspirando, 

aprendendo, 

compartilhando  

e encantando.

Celebrando o judaísmo 
reformista, liberal 
e progressista, na 
America Latina desde 
2004, com mais de 
1.300 participantes.

5o Encontro Regional  
da América Latina 2016 
“O Judaísmo Reformista frente ao mundo - 
Sustentabilidade, Israel e Comunidades”

As palestras, as 
vivências, as reuniões 
e a celebração de 
Shabat, em família, 
oferecem uma 
experiência única  
e inesquecível.

Questionar o futuro 
do modelo atual 
de sinagogas e 
comunidades;

o meio ambiente e 
sustentabilidade sob 
uma ótica judaica;

a relação de Israel  
com a diáspora;

e o impacto de Israel 
no mundo, conforme 
refletido pela mídia.

Uma celebração 
conjunta: Congregação 
Israelita Paulista e 
WUPJ-LA - Mais de 150 
participantes, rabinos, 
chazanim, educadores, 
jovens e líderes da 
comunidade judaica.

Flavia Vitória
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Convidados 
Internacionais:

Ilana Dayan 
Jornalista investigativa, 
âncora do programa 
Uvdá do Canal 2 da 
TV israelense, uma 
das mais importantes 
jornalistas da atualidade. 
Bacharel em direito pela 
Universidade de Tel Aviv, 
PhD por Yale University. 

Yaron Shavit 
Ex-presidente do Israel 
Moviment for Progressive 
and Reform Judaism. 
Bacharel em direito pela 
Universidade Hebraica 
de Jerusalém, oficial do 
IDF, membro do comitê 
executivo da World 
Zionist Organization.

Rabino Sergio Bergman  
Ministro do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento 
Sustentável da Argentina, 
Rabino-fundador da 
Fundación Judaica, 
escritor, ativista social.

Eventos especiais:

Noite de abertura

Mais de 400 participantes representando a diversidade da comunidade, 
unida com um objetivo claro: fortalecer o judaísmo, a comunidade, 
honrando nossa tradição, cultura e a centralidade de Israel numa 
cerimônia solene de homenagens e confraternização.

Jantar de 
Encerramento

Convidamos os 
participantes a celebrar 
a Havdalá – a cerimônia 
que separa o Shabat do 
restante da semana, os 
momentos de trabalho e 
os de reflexão – seguida 
de um jantar com 
música e dança, cheio 
de energia e alegria.

Yossi Tzveker

Fundación Judaica

Dale Lazar
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Educação comunitária

As comunidades de Brasília, Florianópolis, Fortaleza  
e Recife devem receber visitas de educadores e 
rabinos em suas comunidades mensalmente.

A
lc

an
ce

Profissionais preparados para oferecer aulas e 
encontros que transformam a vida comunitária, 
incentivam o estudo, a busca de conhecimento  
e educam lideranças locais.

Cursos que oferecem 
um currículo criativo 
para educadores locais 
e ativistas comunitários 
regionais.

Carinho e intimidade 
com os membros da 
melhor idade. Dedicação 
ao desenvolvimento de 
atividades familiares.

Visita de Rabinos a outras comunidades

A participação de cada comunidade  
na troca de experiências, torna o todo  
mais forte que a soma das partes.

Enriquecendo a vivência  judaica 
com a visita de novos rabinos.

Mais de 35 
comunidades 
enviam e recebem 
a visita de 
rabinos para criar 
possibilidades  
de crescimento  
e inspiração.
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 2  Como servimos as Comunidades?

Divulgação CIP
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Uma Torá com 
comentários 

pertinentes à vida 
moderna e aos 

valores judaicos pelo 
qual vivemos e que 

queremos ensinar às 
futuras gerações.

Cada palavra é 
revisada para que o 
vocábulo escolhido 

em português seja 
fiel ao texto original, 

compreensível pelo 
leitor leigo e que 

permita interpretação e 
questionamentos, com 

a mesma riqueza do 
texto hebraico.

Projeto 
Chumash

O livro “A Torá – Um Comentário Moderno” 
com lançamento previsto para 2017 inclui: 

 
Os cinco livros da Torá e,  

para cada parashá:

Introdução;

Ensaios;

Comentários;

Coletâneas e

Haftará - passagem de Neviim,  
os livros dos Profetas.

3  Como estudamos 
nossos textos?  ּדְרֶָכיָה דַרְֵכי נַֹעם

 וְָכל נְִתיבֹוֶתיָה
ָשלֹום

  ֵעץ ַחיִּים ִהיא
 לַּמֲַחזִיִקים ָּבּה

וְתְֹמֶכיָה ְמֻאָּשר
“Seus caminhos são 

caminhos de deleite, e todos 
os percursos são de paz.  
É a árvore da vida para 

aqueles que a abraçam, e 
quem a tiver será feliz.”  

(Provérbios 3:17-18)

“Considero a iniciativa de 
suma importância para 

a comunidade judaica 
brasileira, trazendo uma 

visão progressista e 
moderna dos nossos livros 

sagrados que vêm sendo 
passados de geração em 

geração. A tradução para 
o português facilitará e 

aproximará os jovens das 
nossas tradições.”

Celso Balaciano,  

Presidente do Colégio A. Liessin- RJ

Fundación Judaica
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Material  
de Chaguim

festas judaicas

14 WUPJ LATIN AMERICA

A população judaica na América Latina está 
estimada em 384.900*. Falta material judaico em 
espanhol e português com conteúdo inspirador, 
que estimule as famílias a transmitir seus 
costumes para as próximas gerações.

* dados de 2013  (World Jewish Population, Sérgio DellaPergola)

Um guia completo para cada festa.

Artigos, valores, liturgia, história, textos, culinária, 
arte e muito mais sobre cada chag, disponível 

em português e espanhol em parceria com 
ReformJudaism.org. 

Comemore em comunidade ou em família: idéias, 
atividades, criatividade e tradição.

Divulgação CIP

Fundación Judaica

Fundación Judaica



Apostila 
sobre 

Judaísmo 
Reformista

לֹא ַבָשַמיִם, ִהוא
“[A Torá] não está no Céu”  
(Devarim 30:12) 

O judaísmo reformista é 
o maior grupo religioso 

judaico do mundo.

O judaísmo na busca 
pelo propósito de vida.

Acolhendo os 
diferentes e as 

diferenças, honrando 
cada ser humano 
como a imagem e 

semelhança de Deus.

Perguntas e respostas 
sobe os valores judaicos 
e o dia-a-dia moderno.

Fortalecendo 
comunidades para 
oferecer uma  uma 

experiência judaica 
intensa e vibrante.

16 WUPJ LATIN AMERICA

Divulgação CIP

17
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Revista 
Devarim

Reunindo artigos 
com percepções 

contemporâneas 
sobre o judaísmo de 

autores brasileiros e 
internacionais.

Circulação gratuita 
para mais de 3500 

assinantes.

 ְבָּכל ּדֹור וָדֹור ַחיָּב ָאדָם לִרְאֹות ֶאת
ְצרַיִם ַעְצמֹו ְכִּאלּו הּוא יָָצא ִמִמּ

“Em cada geração, cada individuo deve se sentir 
como se tivesse pessoalmente saído do Egito”  

(Hagadá de Pessach)

Hagadá 
de 

Pessach
Da escravidão 

do Egito para a 
terra prometida, 

da opressão à 
liberdade. Textos 

tradicionais 
acompanhados por 

textos inspirados 
em justiça social e 

contra os abusos 
cometidos nos  

dias de hoje.

Divulgação CIP
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 4  Como educamos 
lideres comunitários?

M
ik

rá

Curso pré-rabínico, oferecido pela 
Fundación Judaica em parceria com 
a HUC-JIR (maior seminário liberal 
do mundo) com apoio da WUPJ-LA.

ֲעֵשה לְךָ רַב, ּוְקנֵה לְךָ ָחֵבר
“Faça um rav [mestre], ganhe um amigo”  
(Pirkei Avot 1:6)

Candidatos da America Latina 
poderão estudar perto de casa, 

a custo reduzido por dois anos e 
terminar os estudos em Israel.

O corpo docente extremamente 
qualificado conta com rabinos e 

acadêmicos da nossa região.

Fundación Judaica
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Seminários 
internacionais

Cursos e seminários 
em Israel oferecidos 

pela WUPJ para:

Madrichim

Voluntários  
e ativistas  

comunitários

Educadores

Jovens adultos

ךָ ם לְָבנֶיךָ, וְדִַבּרְָתּ ָבּם, ְבִּשבְְתּ  וְִשנַּנְָתּ
ךָ ַבדֶּרֶךְ, ּוְבָשְכְבּךָ ּובְקּוֶמךָ ְבֵּביֶתךָ ּובְלְֶכְתּ
“Repita-as para os seus filhos. Recite-as quando  
estiver  em casa e quando caminhando, quando  
a se deitar e quando a se levantar.”  
(Devarim 6:7) 

Reconhecidos 
academicamente, este 

cursos  estabelecem 
vínculos profundos com 

judeus de todos os cantos 
do mundo, fortificando a 

comunidade e ampliando 
o aprendizado.

Professores renomados 
desenvolvem currículos 

inspiradores e 
questionadores.

Beutel  
Curso para lideres 
comunitários. Mais  
de 24 participantes  
da America Latina  
em 8 edições.

Bergman 
Curso para educadores. 
Mais de 15 participantes 
nos últimos 10 anos.

Kenes TaMaR 
Encontro de jovens 
adultos para debater 
Tikun Olam e ativismo 
político e social.

Veida Netzer 
Encontro de madrichim 
de tnuot (movimentos 
juvenis) do mundo todo. 
Um a dois participantes 
por ano.

A WUPJ-LA oferece 
ajuda de custo para 
participantes de todos 
os cursos.

Fundación Judaica

Divulgação CIP
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Projeto de  
Bat Mitzvá 

Consciente

O projeto de  
Bat Mitzvá  

para mulheres 
adultas oferece 
a oportunidade 

de estudar as 
fontes judaicas, 

aprender hebraico 
e a cantilação 

– musicalidade 
tradicionalmente 

utilizada na leitura 
da Torá – e a ler 

diretamente dos rolos 
sagrados perante a 
comunidade - uma  

aliá à Torá.

 וַיִּבְרָא ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָאדָם ְבַּצלְמֹו, ְבֶּצלֶם
ֱאלִֹהים ָבּרָא אֹתֹו:  זָָכר ּונְֵקָבה, ָבּרָא אָֹתם

“Assim Deus criou os seres humanos à sua imagem [divina], 
criando [os] à imagem de Deus, e criando-os macho e fêmea.” 

(Bereshit 1:27)

Aulas virtuais 
com acadêmicas 

renomadas 
e rabinas 

internacionais

Aulas presenciais 
em suas sinagogas

Aulas com rabinos 
e lideres religiosos 

regionais

Divulgação CIP

Dale Lazar
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 5  Como nos 
organizamos?

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

Newsletter 

Para mais de 12.000 
assinantes em todo  

o mundo;

Textos em português, 
espanhol e inglês;

Conectando  
as comunidades 

afiliadas ao mundo.

Redes Sociais 

Voluntários 
e Profissionais

A estrutura regional 
da WUPJ conta 
com profissionais, 
prestadores de 
serviços e uma 
imensa equipe de 
voluntários que 
possibilita criar 
as oportunidades 
desenvolvidas e 
oferecidas pela 
organização.

Somos legalmente  
uma organização 

religiosa sem 
fins lucrativos, 

estabelecida   
no Brasil.

Contamos com 
uma Assembléia 

de mais de 30 
membros e uma 

Diretoria voluntária 
com 10 líderes 

comprometidos.

27PROJETOS 2016

Divulgação CIP
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Contato: 
WUPJ – Latin America  

contato@wupj-latinamerica.org 
www.wupj-latinamerica.org 

facebook.com/wupjamlat


