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A World Union for Progressive Judaism (WUPJ), estabelecida em Londres em 1926, e desde 
1973 com sede em Jerusalém, é a organização internacional guarda-chuva dos movimentos 
Reformista, Liberal, Progressista e Reconstrucionista, atendendo a mais de 1.200 
congregações com 1,8 milhões de membros em mais de 50 países.

WUPJ NO MUNDO

 Argentina
 Aruba
 Austrália
 Áustria
 Bahamas
 Bélgica
 Brasil
 Canadá
 Chile
 China
 Costa Rica
 Cuba
 Dinamarca
 Equador
 Estados Unidos
 Guatemala
 Holanda
 Hong Kong
 Hungria
 Índia
 Irlanda

 Israel
 Itália
 Jamaica
 Japão
 Letónia
 Luxemburgo
 México
 Nova Zelândia
 Panamá
 Peru
 Polônia
 Porto Rico
 Portugal
 Reino Unido
 Rússia
 Singapura
 St. Thomas
 Suécia
 Suíça
 Suriname
 Ucrânia
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Caros Amigos,  

A assimilação, com o consequente 
desaparecimento do judaísmo, é um dos 
maiores pesadelos de todos os judeus 
comprometidos com nossa singular e 
formidável cultura milenar. 

O Movimento Reformista é um dos bastiões 
anti assimilacionistas do nosso tempo, por 
realizar a fusão das tradições milenares 
judaicas (dentre as quais figura a adequação 
às circunstâncias) com os princípios de 
autonomia pessoal, que modelam o mundo 
moderno e que garante a cada judeu fazer 
suas próprias escolhas religiosas. 

Conscientes desta responsabilidade a  
WUPJ na América Latina tem devotado 
grandes esforços para fortalecer as 
comunidades com pequeno número de 
judeus, onde o perigo da assimilação é 
muito grande. Apoiamos a continuidade e o 
reavivamento destas comunidades com uma 
série de programas religiosos que robustecem 
seu núcleo e as permitem se integrar em suas 
cidades sem medo de perda de identidade. 

Contudo, talvez o maior perigo para o 
judaísmo é a perda da relevância. No momento 
em que o judaísmo é praticado apenas como 
homenagem às gerações passadas, ele 
fatalmente se desvaloriza para o presente. 
Uma herança material só consegue ser 
passada para a próxima geração se for 
bem administrada. Da mesma forma, 
uma herança cultural só consegue 
ser transmitida se for apropriada pela 
geração presente e modelada conforme 
as circunstâncias exigem. 

“Você não pode completar  
a tarefa, mas [também] não  

é livre para desistir dela”

Pirkei Avot 2:21

A WUPJ-LA 
trabalha para 
fortalecer, educar, 
construir, conectar, 
e cuidar de todas 
as comunidades 
judaicas da 
América Latina.

לא עליך המלאכה לגמור,
ולא אתה בן חורין להבטל ממנה

Neste particular a WUPJ-LA investe 
pesadamente na produção de material  
e de formação de profissionais para que 
a nossa querida herança cultural não seja 
convertida unicamente numa série de rituais e 
práticas não conectados  
com o ambiente em que vivemos.  

Finalmente, a validade do Movimento 
Reformista é atestada pelo perigoso avanço 
do fundamentalismo em outras culturas 
que não contam com um forte movimento 
de modernização. 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, principalmente, 
para as próximas. 
 

Um cordial Shalom, 

Raul Cesar Gottlieb, Presidente WUPJ LA
Miriam Vasserman, Vice Presidente WUPJ LA 
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S ●	 Fortalecer	a	vida	e	os	valores	
judaicos nas comunidades de todo  
o mundo e no Estado de Israel. 

●	 Suporte	irrestrito	aos	fundamentos	 
do judaísmo. 

●	 Construção	e	manutenção	das	
comunidades judaicas reformistas  
na região. 

●	 Conexão	entre	as	comunidades	
judaicas reformistas no mundo. 

●	 Apoio	ao	desenvolvimento	de	Israel	
como Estado judaico, democrático  
e pluralista. 

●	 Garantia	do	futuro	do	judaísmo	 
pelo investimento na juventude. 

●	 Desenvolvimento	de	novas	
lideranças é a chave para a 
renovação permanente das 
comunidades judaicas. 

●	 Promoção	do	diálogo	inter-religioso. 

●	 Promoção	do	diálogo	entre	todas	 
as correntes judaicas.
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em Jerusalém
 
MILESTONES & INNOVATION 

A conferência CONNECTIONS oferece 
oportunidades para aprender, explorar 
e participar da diversidade do nosso 
mundo Judaico Reformista. O foco 
deste ano, Milestones & Innovation, 
honra 200 anos de história judaica 
progressista enquanto explora a 
inovação na vida judaica e seu 
impacto sobre o futuro de nosso povo. 

O Connections é uma conferencia 
bienal que a WUPJ organiza, e 
congrega participantes de todas  
as	comunidades	afiliadas	em	mais	 
de 50 países. 

A WUPJ-LA oferece bolsas para 
participantes da América Latina 
incentivando a participação da  
liderança		voluntária	e	profissional.

Seminário para  
Jovens Adultos

“Nossos rabinos ensinaram: Nós sustentamos 
os pobres não-judeus com os pobres judeus, 
visitamos os doentes não-judeus com os 
doentes judeus e enterramos os mortos não-
judeus com os mortos judeus, por causa de 
caminhos de paz.”

Seminário de Tikun Olam (aprimoramento  
do mundo) para jovens adultos em 2016 foi  
um enorme sucesso, e daremos continuidade 
em 2017. 

Sessenta jovens de 20-30 anos, em viagens  
de 4-5 dias cada a Regência, ES, irão conhecer 
uma vila abalada pela maior desastre ambiental 
do Brasil: o rompimento das barragens da 
Samarco em Minas Gerais em 2015.

Em parceria com a ONG Unidos pela Vida,  
que oferece um ambiente comunitários de 
formação e acolhimento de crianças e jovens, 
traremos para cada participante a oportunidade 
de serem agentes transformadores frente a  
um desastre ambiental.

Nosso objetivo é sensibilizar cada participante  
a manter seu engajamento e suas conexões  
com o próximo ao retornar do programa.

Lashir Benefesh

O Lashir beNefesh reúne os responsáveis pela 
condução espiritual das nossas congregações - 
chazanim e shlichei tsibur - numa imersão de 
aprendizado com personalidades da chazanut 
internacional e de troca de experiências.

 תנו רבנן: מפרנסים עניי
 נכרים עם עניי ישראל

 ומבקרין חולי נכרים עם
 חולי ישראל וקוברין מתי

 נכרים עם מתי ישראל
מפני דרכי שלום

Seminários internacionais 

Cursos e seminários em Israel 
oferecidos pela WUPJ são base para a 
formação de um judaísmo consciente, 
responsável e coerente. 

Beutel - Curso para líderes 
comunitários. Mais de 25 participantes 
da América Latina em 9 edições. 

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

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

Veidá 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. 7

Talmud Bavli, Guitin 61a
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S Construção comunitária 

As pequenas comunidades judaicas 
nos centros urbanos latino-americanos 
estão em desenvolvimento.

WUPJ-LA tem como missão ajudar 
a construir comunidade oferecendo 
treinamento, recursos educativos, 
humanos	e	financeiros.

Rabinos/as, Chazanim/ot, morim/ot 
e	profissionais	comunitários,	bem	
como ativistas, visitam regularmente 
nossas	comunidades	afiliadas	a	
fim	de	propiciar	oportunidades	
de engajamento comunitário e 
fortalecimento das congregações.

Oferecer formas de expressão judaicas 
pessoais, com base em nossa tradição, 
em estudo e conhecimento, é uma das 
bases para o movimento reformista, 
que valoriza a escolha pessoal de cada 
judeu em relação ao seu judaísmo - 
sempre	amparado	por	profissionais	e	
voluntários capacitados para educar 
cada um de forma a promover mais 
opções e manifestações judaicas.
 

Troca de púlpito 

Rabinos de todas as nossas sinagogas 
afiliadas	participam	de	um	intercâmbio	
de púlpitos, visitando e conhecendo 
outras	comunidades,	e	diversificando	
a atuação de cada líder religioso, 
e enriquecendo a vivência de cada 
membro da comunidade.

“Todos os judeus são 
responsáveis uns 

pelos outros”

 Talmud (Shevuot 39a)
כל ישראל ערבים זה לזה
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Foto:	Júlia	Monteiro	Herszenhut
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Em 2017, lançaremos a tradução 
para o português do Chumash Plaut, 
uma edição da Torá com comentários 
clássicos e contemporâneos a partir de 
uma perspectiva reformista. Esta edição 
segue o original em inglês, ao utilizar 
uma linguagem moderna e comentários 
relevantes para a realidade dos judeus 
do século XXI. Desta forma, acreditamos 
que, uma vez publicado, este livro será 
um divisor de águas para o estudo e 
compreensão de nossos textos sagrados. 

Cada um escolhe sua expressão 
judaica baseada em estudo. Hoje, 
as fontes judaicas disponíveis em 
português desestimulam o estudo da 
busca constante, pois oferecem uma 
perspectiva absoluta como única verdade, 
inibindo as múltiplas manifestações 
do texto. No judaísmo reformista as 
respostas não são únicas ou dogmáticas 
mas sim um convite ao debate com um 
material acessível em português.

Livreto sobre Judaísmo 
Reformista

O judaísmo reformista é o maior grupo 
religioso judaico do mundo. Entender como 
se pratica um judaísmo de portas abertas, 
receptivo e inclusivo, que ao mesmo 
respeita o encontro da tradição e inovação 
num equilíbrio sutil e delicado.

“Ser um judeu Reformista é praticar  
o judaísmo seriamente, acreditar  
que ser judeu significa ter obrigações. 
O Judaísmo Reformista não te dá 
uma licença para abandonar os 
deveres judaicos; é uma afirmação do 
compromisso de que devemos considerar 
nossos deveres com sinceridade e viver  
o judaísmo com integridade.”  
Rabino Larry Milder

“Como judeus, precisamos nos conduzir 
dentro da difícil arte de, por um lado, 
manter uma lealdade sem transigência 
às tradições judaicas, o que se traduz 
em viver profundamente segundo a fé 
judaica, e, ao mesmo tempo, considerar a 
virtude das diversas formas modernas de 
interpretá-la - e neste processo dialético 
contínuo encontrar uma forma pessoal 
e conceitualmente íntegra do que 
significa ser um judeu moderno.”  
Dr. Eugene Borowitz

“A linguagem 
da verdade irá 
prevalecer sempre”

Proverbios 12:19

 שפת-אמת
תכון לעד
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Produção de  
material educativo

●	 Material	para	educação	judaica	adulta

●	 Material	para	a	educação	de	bnei	 
e bnot mitzvá

●	 Material	produzido	pela	HUC-JIR	 
para educação sinagogal

●	 Material	sobre	o	judaísmo	reformista	 
e a relevância no mundo contemporâneo

Revista Devarim 

Traz para o público  
brasileiro uma leitura  
profunda de debate  
e indagação dos mais  
diversos temas da  
atualidade em debate  
com nossa tradição.

Publicada pela ARI-RJ, a revista 
tem circulação gratuita para 
mais de 3500 assinantes.
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Mikrá é o instituto de estudos judaicos da 
Fundación	Judaica	em	Buenos	Aires,	que	
desde 2016 está funcionando com mais de 
10 aulas diferentes e que, a partir de 2017, 
oferece vários deste cursos online. 

O foco do curso é Talmud Torá kenegued 
kulam, ou seja, o estudo da Torá como fonte 
que nos une e nos leva a uma prática judaica 
significativa	e	superadora. 

Estudar é a ferramenta judaica de enfrentar 
e	superar	os	desafios	comunitários	e/ou	
profissionais	que	uma	pessoa	se	depara	ao	
participar da comunidade judaica. 
 

EDUCAMOS (cont.) Projeto de Bat Mitzvá para Adultas 

O projeto de Bat Mitzvá para mulheres adultas, que teve seu início em agosto de 2016 e 
terminará com a celebração no Kotel em 18 de maio e nas comunidades em junho de 2017, 
conta com a participação de mais de 25 mulheres de 6 cidades na América Latina. 

Aulas presenciais e online, com renomados professores no Brasil e no mundo.

“Estou cada vez mais convencida que a minha vida como mulher judia é menos reproduzir  
o que foi estabelecido..., e mais, assumir a minha responsabilidade na construção  
de um modo de ser judia.”   
Kelita Cohen - Brasília, Brasil 

“Acho que será uma oportunidade única que eu não poderia deixar passar,  
acho que será um dos momentos mais bonitos da minha vida.”   
Miriam Olchansky - Buenos Aires, Argentina 

“Vocês... terão de se  
renovar o antigo para  

dar lugar ao novo” 

Levitico 26:10

●	 Cheder	Mekorot	-	Mishnê	Torá	 
do Rambam

●	 Cheder	Tefilin	-	Kitzur	Shulchan	Aruch

●	 Geografia	da	Shoá	e	suas	implicações

●	 Os	Sábios	do	Talmud

●	 Os	Judeus,	entre	o	Cristianismo	 
e o Islã

●	 Introdução	à	Mishná

●	 Maimônides,	seguidores	e	opositores

●	 Torá	no	século	XXI

●	 Introdução	à	Kabalá

●	 Introdução	à	Tefilá	e	à	leitura	da	Torá

וישן, מפני חדש תוציאו
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Para mais de 12.000 assinantes em todo 
o mundo; Textos em português, espanhol 
e inglês; Conectando as comunidades 
afiliadas	ao	mundo. 

Redes Sociais 
 
 

“Quem é sábio? Aquele que aprende de cada um ... 
Quem é forte? Aquele que domina suas inclinações 
... Quem é rico? Aquele que está satisfeito com o 
que tem ... Quem é honrado? Quem honra seus 
companheiros.” – Ética dos Pais, 4:1

 איזה הוא חכם--הלמד מכל אדם... איזה הוא 
 גיבור--הכובש את יצרו ... איזה הוא עשיר--השמח

בחלקו... איזה הוא מכובד--המכבד את הברייות

15

Voluntários e Profissionais

A WUPJ é gerida por uma assembléia com 
representantes de todas as comunidades 
afiliadas,	e	por	diretores	voluntários	que	
ajudam no dia-a-dia da instituição. 

Uma	equipe	profissional	enxuta	administra	
os projetos com a direção do presidente e 
vice-presidente. 

Somos legalmente uma organização 
religiosa	sem	fins	lucrativos,	estabelecida	
no Brasil.

14
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Kavod: 

R$72.000 – R$108.000
Crédito em todos os materiais
dos eventos; página especial de
agradecimento nos materiais impressos;
agradecimento em 3 edições da Revista
Devarim. Página de agradecimento no
Chumash mais 15 cópias para serem
doadas em seu nome a comunidades. 
 

Sharsheret: 

R$54.000 – R$72.000
Crédito em todos os materiais
dos eventos; meia página especial
de agradecimento nos materiais
impressos; agradecimento em duas
edições da Revista Devarim. página
de agradecimento no Chumash mais
10 cópias para serem doadas em seu
nome a comunidades. 

O mundo... repousa em  
um único pilar - a justiça

Talmud Chagiga 12b

 הארץ... עומדת... על עמוד
,אחד, וצדיק שמו

Chaver: 

R$36.000 - R$54.000
Crédito em todos os materiais dos
eventos; logomarca de agradecimento
nos materiais impressos, agradecimento
em uma edição da Revista Devarim.
Página de agradecimento no Chumash
mais cinco cópias para serem doadas
em seu nome a comunidades. 
 

Zera: 

até R$36.000
Menção na página de agradecimento
de materiais impressos, crédito
em banners de eventos; página de
agradecimento no Chumash.



B
U

D
G

ET

Construção Comunitária  R$ 52.800 $17.032
 

Troca de púlpito de rabinos  R$ 4.000 $1.290
 

Seminário de Jovens Adultos R$ 10.000 $3.226

Material de Cursos R$ 15.800 $5.097 
 

Material de Chaguim para Site R$ 6.250 $2.016

Livreto sobre o Judaísmo Reformista R$ 17.750 $5.726

Chumash (3ano) R$ 111.667 $36.022 
 

Porjeto de Bat Mitzva de adultas R$ 15.500 $5.000
 

Seminários Internacionais R$ 35.000 $11.290
 

Lançamento	do	Chumash	-	Festa	de	Simchat	Torá	 R$	32.000	 $10.323

LaTam – escritório R$ 246.500 $79.516

Connections 2017 R$ 25.265 $8.150

Devarim R$ 15.000 $4.839 
 

Total R$ 587.532 $189.526

1918
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WUPJ – Latin America  
contato@wupj-latinamerica.org 

www.wupj-latinamerica.org 
facebook.com/wupjamlat


