Quão justas são nossas
tendas, ó Israel,
Quando ficamos juntos,
Em nome da unidade,
Em compaixão, em força,
Para nossos filhos,
E para os filhos dos
nossos filhos.
Alden Solovy e
Rabina Ilene Harkavy Haigh
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CONQUISTAS
Graças ao trabalho de nossos profissionais e voluntários, nossas
comunidades afiliadas e a generosidade de nossos patrocinadores,
impactamos a nossa região da seguinte forma:

Hoje há 22 comunidades afiliadas à UJR-Amlat
Uma escola (Arlene Fern em Buenos Aires), dois movimentos
juvenis (Colônia e Avanhandava, em São Paulo) e um Instituto
de Formação Rabínica afiliadas à UJR-Amlat
Em 2019 três novas comunidades se afiliaram à UJR-Amlat:
		

CICAPI/ Congregação Israelita Capixaba - Vitória, Brasil;

		

Judaica Norte – Buenos Aires, Argentina; e

		

Congregação Israelita de São Paulo Templo
Beth-El - São Paulo, Brasil.

Mais de 6.000 judeus diretamente ligados à UJR-Amlat
através de nossas afiliadas, e mais de 30.000 pessoas
atingidas de forma indireta
Em 2019 foi ordenado o primeiro rabino reformista no Instituto
Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista (IIFRR)
2020 iniciou com 26 alunos devidamente inscritos no IIFRR
Apoio para grandes comunidades localizadas em
capitais importantes
Atendimento comunitário para populações isoladas
em pequenas cidades
Envolvimento de jovens e líderes comunitários em
programas educacionais como Seminário Beutel,
Veidá Netzer Olami, em Israel e Seminários Tamar
para jovens adultos, na França e no Brasil.
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BUENOS AIRES 2020

BUENOS
AIRES
2020
Um encontro
de celebrações

Estabelecida desde a metade do
século XIX, por judeus vindos
especialmente da França, hoje a
comunidade judaica argentina é
a maior da América Latina, com
aproximadamente 200 mil membros.
Ativa e vibrante, hoje, a comunidade
reformista da Argentina é composta
pelas sinagogas Templo Libertad,
Mishkán, NCI-Emanuel e Judaica Norte,
a Escola Arlene Fern, a Fundación
Judaica e o Instituto Ibero-Americano
de Formação Rabinica Reformista.

Neste cenário, a União do Judaísmo
Reformista fará seu Encontro Regional

“Não éramos nós
fazendo por eles,
ou eles fazendo por
nós, mas todos nós
trabalhando juntos
para fazer nossa
comunidade melhor”
Rabino Asher Knight

de Lideranças, um encontro para
celebrar a ordenação do primeiro rabino
reformista formado na América Latina,
o Bat e Bar Mitsvá da terceira turma do
curso de BM Adulto da UJR-Amlat, e a
transferência da liderança voluntária.

Também será uma excelente
oportunidade para discutir assuntos
relevantes para as comunidades
da região, através de palestras
para todos os participantes e espaços
para discussões e trocas e vivências
entre líderes das comunidades
reformistas da América Latina.

Um evento que acontece a
cada dois anos, conectando pessoas
e comunidades, em 3 dias de
programação. É desta forma
que construímos uma
comunidade unida e forte.
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“Se confessar o que me motivou, uma mulher, a me tornar
rabina, duas coisas me vêm à mente. Minha crença no
chamado de Deus e meu amor pelos humanos”
Regina Jonas z”l, (Berlim 1902 - Auschwitz 1944) primeira rabina ordenada da história

INSTITUTO
IBERO-AMERICANO
DE FORMAÇÃO RABÍNICA
REFORMISTA-IIFRR
O Instituto Ibero-Americano de Educação Rabínica Reforma celebra seu terceiro ano
de funcionamento em grande estilo: com a Smichá (ordenação) de seu primeiro aluno,
Diego Elman, quatro turmas em andamento, e 5 kinusim (encontros para estudo
presencial intensivo) já realizados.
Este projeto - longamente ansiado e com imenso potencial transformador - é uma resposta
para a crescente necessidade de rabinos/as na região. Hoje temos 22 comunidades reformistas,

Um encontro
de celebrações

mas somente 10 rabinos reformistas trabalhando em púlpitos da região.
O Instituto não tem somente o objetivo de formar rabinos. Também participam das aulas
do Instituto educadores/as e líderes comunitários/as, em busca de aprofundamento de
conhecimento judaico em linha com os valores do judaísmo reformista.
As aulas são realizadas de forma inovadora: utilizando uma plataforma online de ensino à
distância para as classes em combinação com seminários intensivos presenciais, que contam
com a presença de acadêmicos internacionais das melhores instituições de formação, como,
por exemplo, a Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion.
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CHUMASH PLAUT
A Torá - Um Comentário Moderno,

do Pentateuco e parte do Livro dos Profetas.

comentado pelo rabino Gunther Plaut é a

Todas as partes comentadas pelo tradutor

primeira tradução liberal ao português com

e analisadas pelo rabino são feitas de forma

vocabulário moderno e acessível de nosso

histórica e relevante aos nossos dias.

texto mais sagrado. Seu original em Inglês,
somado à sua tradução ao Russo, fazem

Em Simchat Torá de 2020 será feito o

desta obra o chumash mais utilizado da

lançamento desta obra, que revolucionará

língua inglesa. Ele possui o texto completo

o estudo da parashá e haftará em nossas
comunidades liberais brasileiras.
Ainda há tempo de fazer parte desta

BAR E BAT
MITSVÁ ADULTO
Em sua terceira turma, o curso de Bat Mitsvá
adulto agora também conta com alunos
de Bar Mitsvá. A cerimônia será celebrada
dia 16 de maio de 2020 na sinagoga Templo
Libertad em Buenos Aires durante o
Encontro Regional da UJR-Amlat.
Com aulas quinzenais ministradas por
professores locais e internacionais, sob a
supervisão do rabino Dr. Ruben Sternschein,
são abordados temas como Tikun Olam,

“Liturgia, serviço religioso
e oração permitem-me
me considerar parte de
uma grande tradição.
Estabelecem minhas
responsabilidades
para comigo mesmo,
com o povo judeu e com
toda a humanidade”

mudança e investir nesta obra.

“A Torá não está nos céus,
não está além do mar, mas,
como nossos problemas
contemporâneos, ela está
bem aqui, perto de nós”
Rabbi Dana Evan Kaplan

Biblioteca judaica, Chaguim, tradições e
muito mais, sempre através de uma lente

Rabino Peter S. Knobel, PhD, z”l

crítica e profunda.
Desde o início do projeto, aproximadamente
30 adultas participaram deste curso,
que proporcionou ferramentas para uma
participação muito mais profunda e intensa
em suas comunidades de origem.
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ARZENU
O braço político do movimento reformista
se fortaleceu nos últimos anos com o
envolvimento de mais ativistas que são
fundamentais para o processo democrático
judaico internacional. A presença de
membros de nossa região em encontros
internacionais fomentam a valorização de
nosso movimento frente a Organização
Sionista Mundial e ao Estado de Israel.

“Neste momento sagrado,
dê-nos esperança para Israel
e seu futuro. Renove a nossa
maravilha com o milagre
do Estado judeu. Em nome
dos pioneiros que fizeram os
desertos florescerem, nos dê
as ferramentas para cultivar
uma diversidade de expressões
judaicas em Israel”

“Cante uma música
para Deus
Então ela soará
como nova.
Ofereça um nigun
Tão maravilhoso
quanto t’ruá
nas trombetas
do templo!”

ISRAEL
ATRAVÉS
DA MÚSICA

Rabino Richard N. Levy z”l
Anat Hoffman

Em 2020, diante da possibilidade de eleições
para representatividade no congresso da
Organização Sionista Mundial, o Arzenu
intensificará seus trabalhos de educação
e conscientização da importância da
representatividade das correntes liberais
neste órgão, e da construção de uma Israel
para todos os judeus.

Em 2020 a UJR-Amlat planeja trazer em turnê pelo Brasil e outros países da América Latina
um dos principais cantores e artistas judeus-israelenses em Israel, Shimon Smith, que também
visita os EUA e o Canadá o ano todo, visitando comunidades judaicas e acampamentos de verão.
Shimon fez aliá de Nova Jersey, quando tinha apenas 5 anos, atuou como oficial da IDF por 5
anos, foi sheliach da Agência Judaica no Alabama por 2 anos e graduou-se orgulhosamente na
Escola Rimon de Música e Jazz (afiliada da Berkley) em Ramat Hasharon. Por tudo isto, Shimon
traz consigo uma combinação de muitos mundos diferentes.
Seu estilo único de cantar traz uma mensagem de unidade, comunidade e conexão musical
com o judaísmo e Israel. Atualmente, ele é o principal compositor e solista cantorial do Daniel
Centers for Reform Judaism em Tel Aviv Yaffo, onde além de liderar serviços musicais de Shabat
e serviços de férias, ele também ensina centenas de estudantes de Bar e Bat Mitzvá todos os
anos. Ainda em seu trabalho com a juventude judaica, ele atua como vocalista dos seminários de
shlichim para Summer Camps da Agência Judaica, Noar Telem Israel e Netzer Olami, bem como
atuou como co-diretor de música da conferência IMPJ 2018.
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NOSSAS
COMUNIDADES:
UMA GRANDE
COMUNIDADE

EDUCAÇÃO
COMUNITÁRIA:
INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE

SEMINÁRIO BERGMAN

FORMAÇÃO RABÍNICA REFORMISTA

O Seminário Bergman, tem por objetivo

A liderança comunitária da UJR-Amlat

a capacitação de educadores de

também pode se inscrever para o

sinagogas e escolas, e é reconhecido

currículo básico do Instituto. Desta

internacionalmente por sua inovação e

forma, oferecemos educação judaica

pela qualidade de seus professores. Mais

séria, comprometida e reformista

de 20 participantes da América Latina

para profissionais e voluntários de

já se beneficiaram deste programa de 10

nossas congregações.

dias, em julho, em Jerusalém.

SEMINÁRIO BEUTEL
Vivem hoje, na América Latina, aproximadamente 382.200 judeus e judias, muitos
deles afastados do convívio comunitário.
A UJR-Amlat conta com 22 comunidades
afiliadas, acolhendo mais de 6.000 judeus
diretamente em nossas comunidades e
aproximadamente 30.000 de forma indireta,
apesar de contar com somente 10 rabinos em
trabalho de púlpito, distribuídos em somente
5 sinagogas, e do apoio de outros 3 rabinos
aposentados que prestam serviço voluntário
esporádico na região.
Além disto, contamos com a associação de
uma escola, dois movimentos juvenis – tnuot e uma escola de rabinato. A UJR-AmLat apoia

Voltado para capacitação e formação
de líderes com vistas ao crescimento
comunitário, neste seminário
internacional, que acontece anualmente
em Jerusalém, líderes de comunidades do
mundo inteiro se reúnem para debater,
aprender, desconstruir e construir uma
sólida base de aprendizado judaico,
histórico e crítico sobre nosso povo.

“Ser um judeu reformista
dedicado exige seriedade
de propósito e vontade
de se comprometer a
empreender uma jornada
de questionamento”
Rabino Dana Evan Kaplan, PhD

A UJR-Amlat envia todos os anos
representantes de nossas comunidades
associadas, sendo que, desde 2005,
já participaram mais de 35 líderes de
nossas regiões, como presidentes de
comunidades e outras instituições
judaicas de grande importância.

as iniciativas e busca suprir as necessidades
de cada uma de suas comunidades, enviando
profissionais e voluntários visitantes para
enriquecer a vivência judaica em cada
comunidade, entre outras iniciativas
educacionais que propõe na região.
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VEIDÁ NETZER OLAMI

ESTUDO DA PARASHAT HASHAVUA

A Veidá Netzer Olami (hoje com

Semanalmente a UJR-Amlat oferece o

aproximadamente 16.000 membros), reúne

estudo da parashá da semana para membros

madrichim de todo o mundo para discutir,

das comunidades afiliadas. Este estudo

aprender e vivenciar o judaísmo liberal.

é feito online através de uma plataforma

Nesta reunião anual, madrichim (líderes)

interativa que permite conectar um

do Netzer do mundo inteiro decidem

professor baseado em Israel com alunos das

acerca de sua ideologia e constroem

comunidades de todo Brasil. Este projeto

conjuntamente planos de educação

tem sido um enorme sucesso, permitindo

comunitária e temas a serem abordados

que judeus em cidades com poucas ofertas

durante o ano em peulot (atividades).

de aprendizado criem bases sólidas de
conhecimento e vivência judaica. Planejamos
estender esta possibilidade para países de

INTERCÂMBIO DE MADRICHIM

língua espanhola, para que possamos assim

O programa de intercâmbio de madrichim

atingir toda a região.

teve início entre Netzer África do Sul e
Colônia da CIP, e se espalhou por outros
snifim (ramos ou filiais) do Netzer pelo

SEMINÁRIO TAMAR TIKUN OLAM

mundo. Já fizeram intercâmbio com os

Jovens entre 20 e 30 anos, membros

snifim brasileiros: Inglaterra, Austrália

de nossas comunidades e organizações

e África do Sul. Com esta troca de

parceiras se engajam e suam a camisa

madrichim entre países, nossos jovens

numa das experiências mais extraordinárias

aprendem na prática que somos todos

de suas vidas, em que praticam o judaísmo

um único povo, Klal Israel.

de forma ativa na pequena vila do Areal,
uma aldeia indígena na foz do Rio Doce
que foi devastada pela lama da Samarco há

ROSWELL KLAL YISRAEL FELLOWSHIP

mais de 2 anos. Junto com a comunidade

Um programa desenhado para jovens

local e ativistas da região eles trabalham,

líderes destacados desenvolverem suas

aprendem e conhecem o judaísmo

habilidades de construção de programas

responsável, ativo e apaixonante.

e trocas comunitárias. Este programa
é completamente patrocinado pela
WUPJ, e reúne jovens do mundo inteiro
que se reúnem em Israel, EUA e Europa
para conhecerem comunidades locais e
aprenderem com suas dinâmicas.
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MATERIAL DE APOIO
E DIVULGAÇÃO:

“Ao trazer mais verdade ao
mundo, podemos trazer mais
divindade ao mundo e diminuir
o sofrimento para todos nós”

DEVARIM
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

Rabina Lisa Goldstein

diversas facetas e a respeito do mundo

Além de nosso maior projeto de produção de conteúdo, que é a tradução do Chumash

judaico no Brasil e ao redor do mundo.

comentado pelo rabino Plaut, outros materiais são produzidos em dois ou três idiomas, para

A revista Devarim é produzida original-

dar apoio educativo, divulgar nossas atividades e pontuar as linhas gerais de nosso movimento:

mente em português, está em seu décimo
segundo ano e é distribuída gratuitamente
para mais de 3.000 assinantes, pela
comunidade ARI do Rio de Janeiro.

NEWSLETTER
A UJR-Amlat envia mensalmente
uma newsletter eletrônica para
aproximadamente 9.000 assinantes com
notícias, opiniões e uma programação
intensa sobre nossas comunidades.

FOLHETOS DE CHAGUIM
Voluntários e profissionais trabalham
juntos para traduzir e adaptar material
informativo acerca das principais festas
judaicas, com base em fontes do judaísmo
moderno e inclusivo, condizentes com
a ideologia do movimento reformista,
disponibilizando o material de forma fácil
de ser impressa para nossas afiliadas.

MÍDIAS SOCIAIS
A UJR-Amlat também está presente no
Facebook, no Instagram e no Twitter com
mais de 1.500 “likes” e 5.500 pessoas
alcançadas por semana.
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“Caminhamos juntos na luz e nas trevas, nossas vozes
e músicas criando um caminho à noite, lembrando-nos
da graça de Deus, do retorno de Deus”

NOSSAS
COMUNIDADES:

Rabina Sandra Cohen

ACIB/ Associação Cultural Israelita de Brasília – Brasília, Brasil
Adat Israel - Guatemala City, Guatemala
AIC/ Associação Israelita Catarinense – Florianópolis, Brasil
AINP/ Associação Israelita Norte Paranaense “Beit Tikvá” – Maringá, Brasil
ARI/ Associação Religiosa Israelita - Rio de Janeiro, Brasil
Avanhandava (Netzer)- São Paulo, Brasil
Beit Etz Chaim – Huanaco, Perú
Bet Jadash - Guayaquil, Ecuador
CICAPI/ Congregação Israelita Capixaba - Vitória, Brasil
CIM/ Comunidade Israelita Mineira – Belo Horizonte, Brasil
CIP/ Centro Israelita de Pernambuco – Recife, Brasil
CIP/ Congregação Israelita Paulista – São Paulo, Brasil
CIRA Templo Libertad – Buenos Aires, Argentina
Colônia da CIP (Netzer)- São Paulo, Brasil
Comunidad Israelita de Concepción - Concepción, Chile
Comunidad NCI-Emanu El, Judaica Belgrano – Buenos Aires, Argentina
Congregación B’nei Israel – San José, Costa Rica
Congregação Israelita de São Paulo Templo Beth-El - São Paulo, Brasil
Escuela Comunitaria Arlene Fern, Judaica Belgrano – Buenos Aires, Argentina
Judaica Norte – Buenos Aires, Argentina
Mishkán - Fundación Centro de Espiritualidad Judía – Buenos Aires, Argentina
Ruaj Ami Comunidad Religiosa y Cultural – Santiago, Chile
SIBRA/ Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência – Porto Alegre, Brasil
SIC/ Sociedade Israelita do Ceará – Fortaleza, Brasil
Sociedad Israelita Max Nordau - Valparaiso, Chile
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NOSSOS
NÚMEROS
ORÇAMENTO PARA 2020

USD

OPERACIONAL - LATAM

R$ 172.140

$40.503,53

ENVIO DE PESSOAS PARA CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS

R$ 23.375

$5.500,00

ENCONTRO REGIONAL - 2020 BSAS

R$ 80.000

$18.823,53

CONSTRUÇÃO COMUNITÁRIA (20 VISITAS/ANO)

R$ 50.000

$11.764,71

TROCA DE PÚLPITO DE RABINOS E CHAZANIM

R$ 16.000

$3.764,71

MATERIAL DE CHAGUIM PARA (ONLINE E IMPRESSO)

R$ 15.000

$3.529,41

PROJETO DE BAT/BAR MITZVA DE ADULTAS(OS)

R$ 29.750

$7.000,00

SEMINÁRIO DE JOVENS ADULTOS - TIKUN OLAM

R$ 47.000

$11.058,82

PROGRAMAS PARA JOVENS

R$ 12.000

$2.823,53

MATERIAL DE CURSOS

R$ 49.200

$11.576,47

DEVARIM

R$ 15.000

$3.529,41

R$ 148.750

$35.000,00

R$ 291.125

$68.500,00

R$ 949.340

$223.374

PLAUT - CHUMASH (ENTREGA EM SIMCHAT TORA)

TOTAL DE DESPESAS
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“Cada um de nós vem ao mundo porque ninguém mais pode
cumprir nosso destino; somos criados precisamente porque há
um lugar - e um trabalho - esperando por nós”

UJR-AMLAT
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“Não há como
ir daqui para lá,
exceto juntando
as mãos e
marchando
juntos”
Sidur Mishkán Tfilá

AJUDE-NOS
A CONTINUAR
CONSTRUINDO,
EDUCANDO,
E APOIANDO
A VIDA JUDAICA
DO BRASIL E TODA
A AMÉRICA LATINA!

KAVOD:

CHAVER:

R$72.000 – R$108.000

R$36.000 - R$54.000

Crédito em todos os materiais

Crédito em todos os materiais dos

dos eventos; página especial de

eventos; logomarca de agradecimento

agradecimento nos materiais impressos;

nos materiais impressos, agradecimento

agradecimento em 3 edições da Revista

em uma edição da Revista Devarim.

Devarim. Página de agradecimento no

Página de agradecimento no Chumash

Chumash mais 15 cópias para serem

mais cinco cópias para serem doadas

doadas em seu nome a comunidades.

em seu nome a comunidades.

SHARSHERET:

ZERA:

R$54.000 – R$72.000

até R$36.000

Crédito em todos os materiais

Menção na página de agradecimento

dos eventos; meia página especial

de materiais impressos, crédito

de agradecimento nos materiais

em banners de eventos; página de

impressos; agradecimento em duas

agradecimento no Chumash.

edições da Revista Devarim. página
de agradecimento no Chumash mais
10 cópias para serem doadas em seu
nome a comunidades.

*Todas as citações deste book foram
extraídas de obras publicadas pela CCAR
Press: https://www.ccarpress.org/
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facebook.com/ujramlat
info@ujr-amlat.org
www.ujr-amlat.org
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