1

2018

UNIÃO DO JUDAÍSMO REFORMISTA
AmLat - WUPJ

WUPJ NO MUNDO
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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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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.

ACREDITAMOS
O Movimento Reformista traduz a
expressão religiosa dos judeus que
almejam viver inseridos ao mesmo
tempo na tradição judaica e no
entorno moderno que consagra a
livre escolha, a igualdade entre os
gêneros, a inclusão e a democracia.
Esta dupla inserção é o que mantém,
e manteve ao longo dos séculos, o
judaísmo vivo e relevante. E, uma vez
que o judaísmo é sempre vivenciado
em comunidades, a construção e o
fortalecimento de comunidades é o
nosso maior objetivo.
●
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Fortalecer a vida e os valores judaicos
nas comunidades judaicas 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.

A União do Judaismo Reformista na América Latina cresce a cada ano
devido ao formidável entusiasmo
e empenho de nossa equipe de
voluntários e de nossos apoiadores.

Não foi com os
nossos ancestrais
que o Eterno fez
esse pacto, mas
conosco, cada um
de nós que está
aqui hoje, vivo.

לא את אבותינו כרת
יי את הברית הזאת
כי איתנו אנחנו
אלה פא היום
כלנו חיים
Deuteronômio 5:3

Comitê Executivo UJR-AmLat
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Raul C. Gottlieb (Rio de Janeiro)
Miriam Vasserman (São Paulo)
Carlos Malamut (Belo Horizonte)
Daniel Weiss Vilhordo (Porto Alegre)
Dora Lucia Brenner (São Paulo)
Edy Huberman (Buenos Aires)
Enrique Jurkovski (Buenos Aires)
Flavio Levi Moreira (São Paulo)
Hermano Wrobel (Brasília)
Miriam Olchansky (Buenos Aires)
Ricardo Rotholtz (Buenos Aires)

●

Karin C. Zingerevitz
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6o. Encontro Regional na América Latina

CONECTAMOS
אל תפרוש
מן הצבור

Não te separes
da comunidade

Mishaná: Avot 2.4

Opção ou Ancestralidade como se fazer judeu?
Em agosto de 2018, o judaísmo liberal da América Latina irá se encontrar em Recife para
celebrar a imigração dos judeus para as Américas, mas muito mais que isso, para aprender,
conectar-se festejar e fortalecer o judaísmo inclusivo e transformador.
Quando a Kahal Zur Israel, a primeira sinagoga do Hemisfério Sul foi fundada em 1642, o
rabino Aboab da Fonseca se viu frente a um novo desafio jamais enfrentado: como celebrar
os chaguim quando as estações do ano estão invertidas? Pessach - a festa da primavera - tem
que ser celebrada no outono ou em setembro? Sua pergunta aos sábios da época e a responsa
(respostas rabínicas) que recebeu definem muito das práticas judaicas da atualidade. De Recife
emergiu um judaísmo mais universal e abrangente.
Palestrantes locais e internacionais irão abordar temas como Israel, Educação judaica,
Judaísmo, História, Tradição, Relevância, Tikun Olam, e muito mais.
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150 participantes de nossa região irão participar por 3 dias intensos desta experiência única
que oferecemos a cada dois anos, e que conecta pessoas e cada vez mais comunidades.
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FORMAMOS
יהב חכמתא
לחכימין
ומנדעא
לידעי בינה

Deus dá
sabedoria
aos sábios e
conhecimento
àqueles que
sabem

Daniel 2:21
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Instituto Ibero-Americano De Formação
Rabínica Reformista - IIFRR
Com 19 alunos da Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia e Espanha, o Instituto IberoAmericano de Educação Rabínica Reforma
iniciou as aulas de seu primeiro ano de
operação em março de 2018, após 18
meses de intenso planejamento.
Este projeto - longamente ansiado e com
imenso potencial transformador - é uma
resposta para a crescente necessidade
de rabinos/as na região. Hoje temos 20
comunidades reformistas vibrantes em
constante necessidade de rabinos/as e
profissionais em educação judaica.

As aulas são realizadas de forma inovadora:
utilizando uma plataforma online de ensino
à distância para as classes básicas em
curso em combinação com seminários
intensivos presenciais.
Todos os rabinos que atualmente
atendem as comunidades da região estão
lecionando no IIFRR, demonstrando que
o Instituto está emergindo da vontade
das comunidades e é uma resposta direta
às suas necessidades e idiossincrasias
específicas. O corpo docente também foi
recrutado fora da região, entre os melhores
rabinos/as e estudiosos/as de língua
espanhola e portuguesa.

Judaísmo para
Liderança Comunitária
A liderança comunitária da UJR-Amlat
também pode se inscrever para o currículo
básico do Instituto. Desta forma, oferecemos
educação judaica séria, comprometida e
reformista para os profissionais e voluntários
de nossas congregações.

Seminário Beutel
A UJR-Amlat envia todos os anos
participantes em cursos internacionais
para capacitação e formação de líderes
com vistas ao crescimento comunitário.
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Encontro de Jovens
A Veidá Netzer Olami (organização jovem que tem aproximadamente 16.000 membros),
reúne madrichim de todo o mundo para discutir, aprender e vivenciar o judaísmo liberal.
Este ano, este encontro será em abril em Jerusalém e reunirá jovens do Brasil,
Costa Rica e outros 15 países em que a tnuá é presente.
A UJR-Amlat está investindo em jovens em nossa região como por exemplo:
·
·
·
·

a troca de madrichim entre comunidades da Colonia da CIP-SP e da Africa do Sul;
a abertura de um novo movimento juvenil da Costa Rica, com apoio
financeiro e humano;
conectando a juventude judaica argentina a liderança jovem mundial pelo programa
Roswell Klal Yisrael Fellowship;
conectando jovens da Avanhandava na CIP-SP ao movimento tsofim em Israel;

Em 2018 enviamos ao programa Beutel
(voltado para a formação de líderes) quarto
ativistas do Brasil. Elas se juntaram a mais
quase 20 participantes de 13 países para
debater, aprender, desconstruir e construir
uma sólida base de aprendizado judaico,
histórico e crítico sobre nosso povo.
“O programa se baseia na aquisição de
conhecimentos de forma vivencial e investe
na formação de redes. Me chamou atenção
a ênfase dada à espiritualidade, ressaltando
que os líderes comunitários precisam ter,
além de boas ferramentas para influenciar
pessoas em prol dos objetivos coletivos,
também a sensibilidade para conectar-nos
como comunidade e como povo. Gratidão
pela oportunidade.”
Kelita Cohen, Brasília, DF

Seminário Bergman
O Seminário Bergman, voltado para a
capacitação de educadores de sinagogas
e escolas, é reconhecido internacionalmente
por sua inovação e pela qualidade de
seus professores. Mais de 20 participantes
da América Latina já se beneficiaram
deste programa de 10 dias, em julho,
em Jerusalém.
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Estudo da Parashat haShavua
Semanalmente a UJR-Amlat oferece o estudo da parashá da semana para membros
das comunidades afiliadas. Este estudo é feito online através de uma plataforma
interativa que permite conectar um professor de Israel e as comunidades de
todo Brasil para estudarem juntos.
Este projeto tem sido um enorme sucesso, permitindo que judeus em cidades com
poucas ofertas de aprendizado criem bases sólidas de conhecimento e vivência judaica.
“Estou animado com a oportunidade que nossos associados estão tendo em fortalecer
conexões e aprofundar no conhecimento sobre Judaísmo, através do grupo de estudos
da Torá (Parashat haShavua), ministrado pelo Moré Theo Hotz.”
Alexandre Israel Pinto, Diretor Executivo da Beit Tikvá, Paraná/Brasil

Curso de Bat Mitzvá
de Adultas- segunda
turma-2018
Aproximadamente 10 mulheres estão se
preparando desde meados de 2017 para
seu Bat Mitzvá, que será celebrado dia
3 de agosto de 2018 na sinagoga Kahal
Zur Israel em Recife durante o Encontro
Regional da UJR-Amlat.
Com aulas quinzenais ministrada por
professores locais e internacionais,
sob a supervisão do rabino Dr. Ruben
Sternschein da CIP-SP e o apoio de nossas
congregações, as b’not mitzvá se dedicam
a temas como Tikun Olam, Biblioteca
judaica, Chaguim, tradições e muito
mais, sempre através de uma lente
crítica e profunda.

12

“Ter a oportunidade de entender
melhor nossos rituais e poder ter a
honra de fazer uma aliá na Torá tem
sido uma experiência única e das mais
emocionantes da minha vida. O curso
me proporciona isso, mas o estou
considerando apenas como o primeiro
porém muito significativo passo! Depois
do que aprendi nesses últimos meses,
não paro de estudar Torá nunca mais!”
Debbie Geber, Belo Horizonte

Seminário Wilkenfeld
Estamos presentes na segunda edição do
Seminário de Educação e empoderamento
para mulheres oferecido pela Women
for Reform Judaism, que seleciona 20
candidatas pelo mundo para participar
de um programa intenso.
Em maio de 2018, quatro latino
americanas irão representar nossa
região neste programa em Israel.

Seminário Tikun Olam
Jovens entre 20 e 30 anos, membros de nossas comunidades e
organizações parceiras irão se engajar, suar a camisa, trabalhar, e se
realizar numa das experiências mais extraordinárias de suas vidas.
Em maio de 2018, 35 jovens irão participar do 3o. Seminário na pequena
vila do Areal, uma aldeia indígena na foz do Rio Doce que foi devastada
pela lama da Samarco há mais de 2 anos. Junto com a comunidade local
e ativistas da região eles irão trabalhar, aprender e conhecer o judaísmo
responsável, ativo e apaixonante.
“Como devo começar um depoimento sobre uma experiência incrível onde
faltam palavras e sobram sentimentos? Carregar enxadas, tatus e quebrabarro até ficar com as mãos cheias de calo (...), para no final ver o sorriso
no rosto da população local com os olhos brilhando de tanta gratidão.
Às vezes procuramos felicidade em coisas grandes e fúteis, porém a
verdadeira felicidade está nos momentos especiais vividos com emoção.”
Andressa Ledermann Pomeroy, Rio de Janeiro
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CONSTRUIMOS
ושננתם לבניך ודברת בם
בשבתך בביתך ובלכתך
בדרך ובשכבך ובקומך
Deuteronômio 6:7

Transmita-as aos seus filhos
e fale delas quando estiver em
casa e quando caminhar pela
estrada [da vida]; quando se
deitar e quando se levantar.

Mulheres conquistando igualdade-UJR-Amlat
e Women for Reform Judaism
O Judaísmo Reformista é comprometido com o ideal igualitário e inclusivo, convidando todas
as pessoas, independente de gênero e origem, a participarem de forma vibrante, envolvente
e integral, em todos os aspectos da vida sinagogal. Em diversas de nossas comunidades,
as mulheres vêm se organizando e mostrando sua força.
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Iniciada em meados de 2014 na CIP-SP, o grupo Shirat Miriam, é precursor de várias inicitivas
de grupos de mulheres que fortalecem o estudo, a reflexão e o debate de temas judaicos sob
a ótica feminina. Hoje contamos com grupos em:
•
•

B’nei Israle, Costa Rica
Fundación Judaica – Buenos Aires

•
•
•

SIBRA – Porto Alegre
CIP – São Paulo
ACIB – Brasília

Nossas comunidades
Com mais de 6.000 judeus acolhidos diretamente em nossas comunidades e
aproximadamente 30.000 de forma indireta, a UJR-AmLat apoia as iniciativas
e busca suprir as necessidades de cada uma. Somente em cinco sinagogas há
ao menos um(a) rabino(a) contratado(a). A UJR-AmLat envia profissionais e
voluntários visitantes para enriquecer a vivência judaica em cada comunidade.

Recife, Brasil

O rabino visitante Joseph Edelheit
supervisiona aulas de judaísmo e apoia a
comunidade através de visitas constantes,
material e formação de liderança. A UJRAmlat também apoia a comunidade com
material educativo.

Brasília, Brasil

A UJR-Amlat envia mensalmente, há mais de
dois anos, a morá (educadora) Miriam Markus,
que se encarrega de dar aulas, encontra-se
com o grupo dos mais experientes, e celebra
Shabat e festas com a comunidade. Em
novembro de 2017, foi realizado o primeiro
Bat Mitzvá em Brasília com a participação de
rabinos visitantes e muitos convidados. Este
foi um marco histórico para a comunidade em
constante crescimento. Este ano, o Rabino
Sergio Margulies, da ARI-RJ, está como
visitante e supervisor do curso de judaísmo.

Norte do Paraná, Brasil

Com aproximadamente 30 pessoas, a
comunidade do Norte do Paraná recentemente
se filiou à UJR-Amlat. A Beit Tikvah recebeu
a visita do rabino Edelheit e do presidente da
UJR-Amlat e, assim, temos dado a atenção
devida para cuidar de cada um de seus
membros, levando em conta sua história.

Guatemala

A comunidade com poucas famílias,
extremamente comprometida, vibrante e
diversa conta com a supervisão da Rabina
Elyse Goldstein de Toronto, Canadá.
Frequentemente esta pequena comunidade
é visitada por rabinos que aproveitam sua
passagem pelo país para celebrar juntos.
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Equador

A vibrante comunidade em Guaiaquil
recebeu no final de 2017 a visita de
nosso presidente mundial, o Rabino
Danny Freelander. Ele celebrou o Cabalat
Shabat junto a comunidade que o
recebeu calorosamente.

Peru, Chile e Costa Rica

Comunidades em desenvolvimento
que a UJR-Amlat apóia com visitas de
membros de nossa organização, com
apoio para cursos e materiais e relação
comunitária. Muitas destas pequenas
comunidades sofrem com a discriminação e
o preconceito da comunidade judaica local.
Nosso papel se torna ainda mais relevante
no trabalho pelo seu reconhecimento.
Valorizamos cada novo membro, recebendo
a todos de forma inclusiva e acolhedora.
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Grandes comunidades

Congregações com mais de 200 famílias,
afiliadas à UJR-Amlat, tem recebido
apoio na capacitação da juventude,
no departamento de educação,
e na conexão com o movimento
internacional para o intercâmbio
de ideias, de materiais e de pessoal.

Conexção Internacional

A ARI no Rio de Janeiro está se
beneficiando de um programa de
educação comunitária oferecido pela
HUC (seminário reformista) nos Estados
Unidos. Para a juventude está a UJRAmlat desenvolveu um programa de
liderança, costumizado em parceria com
nosso departamento de juventude em
Israel, que será implantado an SIBRA,
ARI-RJ e na ACIB em Brasília.

ALCANÇAMOS
Torah – Modern
Commentary
A tradução do livro Torah - Modern
Commentary, comentado pelo rabino
Gunther Plaut é o chumash mais utilizado da
língua inglesa. Ele possui o texto completo
do Pentateuco e parte do Livro dos Profetas.
Todas as partes comentadas pelo tradutor e
analisadas pelo rabino são feitas de forma
histórica e relevante aos nossos dias.
A tradução já está 82% pronta! Temos
uma equipe trabalhando intensamente
para garantir a qualidade de suas quase
2.000 páginas, que serão a primeira
tradução liberal ao português com
vocabulário moderno e acessível de
nosso texto mais sagrado.
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Devarim
A ARI do Rio de Janeiro distribui a revista
Devarim (em português). A revista
está em seu décimo segundo ano e é
distribuída gratuitamente para mais de
3.000 assinantes.
A Devarim sempre traz artigos instigantes
e criativos a respeito de judaísmo - em
sua vertente moderna, inclusiva e não
supersticiosa -, a respeito de Israel e suas
diversas facetas e a respeito do mundo
judaico no Brasil e ao redor do mundo.
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Newsletter
A UJR-Amlat envia mensalmente
uma newsletter eletrônica
para mais de 9.000 assinantes
com notícias, opiniões e uma
programação intensa sobre
nossas comunidades.
A UJR-Amlat também está
presente no Facebook com mais
de 1.500 “likes” e 5.500 pessoas
alcançadas por semana.

Folhetos
de Chaguim
Utilizando o rico material
disponível no site www.
ReformJudaism.org, oferecido a
nós, voluntários e profissionais
trabalham juntos para traduzir
e adaptar o material para
cada chag (festa judaica) para
nossas afiliadas.
A partir de 5778 desenvolvendo
e distribuindo folhetos com
histórias, atividades, receitas,
curiosidades e brachot
(bênçãos).
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CUIDAMOS
שמצון בנו אומר
ולא המדרש הוא
הצקר אלא המעשה

DESPESAS
2%

Não é o que alguém fala,
mas sim o que alguém faz,
que faz a diferença

12%

Comunicação: Newsletter, website,
divulgação, relações públicas, etc.

21%
18%

Publicações: Torá - Comentário
Moderno (ano 3), revista Devarim
Construção Comunitária:
Viagens de profissionais e
voluntários, material educativo

Pirke Avot 1:17

Escritório: Folha de pagamento,
contador, outros gastos

12%

Formação de líderes: Encontros
regionais e internacionais, Seminário
de jovens adultos, projeto de Bat
Mitzvá para adultas, etc.
35%

Captação de Recursos:
Desenvolvimento
de material, visitas, etc.
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10%

11%

RECEITA
Participação em atividades
WUPJ - 80% Indivíduos /
20% Organizações parceiras
Doações irrestritas
50% Indivíduos /
50% Fundações e Organizações
parceiras
Doações para Torá - Comentário
Moderno - 100% Indivíduos

79%
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Kavod:

BUDGET
Despesas UJR Amlat
Escritório
Comunicação
Recife 2018
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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.

R$ 156.540,00
R$ 53.700,00
R$ 208.200,00

Construindo comunidades

R$ 33.300,00

Formamos
Bat Mitzvá
Seminário Tikun Olam
Cursos internacionais
Couros online

R$ 83.400,00
R$ 14.850,00
R$ 39.210,00
R$ 7.680,00
R$ 21.660,00

Total

R$72.000 – R$108.000

R$ 535.140,00

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.

Chaver:
R$36.000 - R$54.000

Chumash Plaut
Chumash (Ano 3 do Projeto)
Tradução
Revisão e Diagramação
Impressão e Distribuição

R$ 319.500,00
R$ 43.200,00
R$ 64.800,00
R$ 211.500,00

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.

IIFRR
Ano 1

R$ 30.000,00

Zera:
até R$36.000

Total 2018

R$ 884.640,00

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

23

24

União do Judaísmo Reformista - AmLat
contato@wupj-latinamerica.org
www.wupj-latinamerica.org
facebook.com/wupjamlat

