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QUEM 
SOMOS

A União do Judaísmo Reformista para 
a América Latina é o capítulo regional 
da WUPJ, o movimento judeu de maior 
desenvolvimento no mundo. Os valores 
centrais da UJR-AmLat são o respeito 
pelos direitos humanos, a justiça social, 
o cuidado do planeta, o pluralismo, 
a igualdade, a inclusão baseados no 
estudo da tradição e da cultura judaicas.

Nós nos chamamos judeus reformistas, 
progressistas ou liberais de maneira 
indistinta. Com orgulho de nossos 
valores e crenças, compreendemos  
que o judaísmo não é um sistema  
de leis fechado e congelado no tempo 
que marca o que se deve ou o que  
não se deve fazer, mas entendemos  
que a tradição e a história inspiram  
e estimulam a criação de novas formas 
de viver a experiência judaica à luz  
dos ideais do presente.

A UJR-AmLat tem por objetivo 
institucionalizar, organizar e  
promover o desenvolvimento do 
Judaísmo progressista e liberal no 
Brasil e na América Latina, através  
do fortalecimento das comunidades 
locais e de de seus indivíduos.
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COMUNIDADES 
Somos compostos por 22 comunidades, localizadas em 9 estados brasileiros 

diferentes, além de Argentina, Chile, Peru, Guatemala e Costa Rica.

MOVIMENTOS JUVENIS
Duas tnuot (movimentos juvenis) diferentes fazem parte do Netzer Brasil, 

afiliado ao Netzer Olami, movimento juvenil mundial da WUPJ. 

Um grupo de jovens adultos, para idade de 20-30, o Tamar AmLat,  
iniciou suas atividades em 2020, aproveitando o momento virtual  

para criar conexões através dos jovens de nossas comunidades. 

ESCOLAS
Hoje uma escola, localizada na Argentina, é filiada à UJR-AmLat:  

a Escola Arlene Fern em Buenos Aires.

QUEM 
SOMOS/
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CONSELHOS RABÍNICOS 
O Conselho Rabínico Reformista do Brasil foi formado no ano de 2020,  

buscando o trabalho conjunto dos rabinos de nossas comunidades,  
bem como apoiar as pequenas comunidades em suas necessidades. 

O Rabinato Reformista de la Republica Argentina foi formado em 2018,  
oferecendo para as comunidades de toda a região a possibilidade de estender 

certificações e documentos para as cerimônias que realizarem,  
como ketubot (casamentos), constâncias de judeidade, certificados de guiurim 

(conversões), como alternativa à opção única anteriormente existente.

NOSSA ESTRUTURA
Trabalhamos com uma equipe enxuta, extremamente comprometida com os objetivos 

e ideais de nosso movimento. Por outro lado, contamos com voluntários em todo o 
Brasil e América Latina, o que nos permite uma inigualável riqueza e pluralismo. 

QUEM 
SOMOS/
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VALOR PREVISTO 
DE INVESTIMENTO: 

R$166.300,00
PERCENTUAL DO 

ORÇAMENTO: 16%

QUEM 
SOMOS/
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PROJETO 
ALCANCE

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. A UJR-AmLat 
apoia 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.

O Projeto Alcance visa atender 
comunidades pequenas e sem 
estrutura, conectando-as às estruturas 
das maiores ou ainda fornecendo 
apoios individualizados, de acordo 
com as necessidades de cada uma das 
comunidades e suas regiões.
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PROJETO
ALCANCE/

APOIO RABÍNICO 
O apoio rabínico consiste em enviar rabinos de comunidades maiores,  

ou aposentados da região a comunidades locais que não possuem um rabino 
permanente. Os rabinos enviados podem acompanhar turmas de ensino judaico, 

fazer apoio a conversões, cerimônias de Bar e Bat Mitsvá e casamentos.

APOIO EDUCACIONAL
Proporcionamos apoio educacional para comunidades pequenas da região através 

de professores renomados que oferecem cursos de Bar e Bat Mitsvá, cursos para 
terceira idade, e outras possibilidades tanto online como presencialmente. 

A UJR-AmLat também produz materiais educacionais e oferece  
palestras gratuitamente para suas comunidades e outras pessoas  

interessadas através de seus canais de mídia. 
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PROJETO
ALCANCE/

APOIO INSTITUCIONAL 
Além de encontros mensais entre presidentes de comunidades, 
a UJR-AmLat auxilia suas comunidades em assuntos políticos, 
estratégicos e organizacionais, tais como relacionamentos com 
entidades formais da comunidade, estabelecimento de cemitério, 
chevra kadisha, reconhecimento junto a federações e outros.

INTERCÂMBIO DE PÚLPITO
Através da promoção de trocas e relacionamentos entre as nossas 
afiliadas, incentivamos, não somente o apoio de rabinos para 
comunidades que não possuam um profissional permanente,  
mas também oferecemos a troca de púlpito para rabinos  
e chazanim, promovendo interações entre profissionais  
e diversas comunidades. 
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VALOR PREVISTO 
DE INVESTIMENTO: 

R$125.800,00
PERCENTUAL DO 

ORÇAMENTO: 12%

PROJETO
ALCANCE/
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ARZENU Arzenu é a organização 
que representa os sionistas 
religiosos reformistas e 
progressistas. Fundado em 
1980 como uma “agrupação 
ideológica” (Brit Olamit) 
dentro da Organização Sionista 
Mundial, Arzenu tem grupos 
constituídos em dez países, 
entre eles Brasil e Argentina, 
e representa os interesses 
destes grupos e do Judaísmo 
Reformista e Progressista 
em todo o mundo nos órgãos 
de governo da Organização 
Sionista Mundial e na Agência 
Judaica para Israel.
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ARZENU/

Em virtude das eleições para o Congresso 
Sionista Mundial, o Arzenu Brasil fez uma  
série de eventos online com personalidades  
do Brasil e do Mundo, para falarem de aspectos 
políticos e econômicos modernos de Israel.  
Por ocasião do Congresso Sionista Mundial 
(WZC), o Arzenu Brasil participou ativamente 
do evento mundial pré congresso, Insight 
Israel, bem como emitiu boletins diários 
durante o WZC sobre os acontecimentos  
neste marco do sionismo mundial. 

Durane o ano de 2021, continuaremos com o 
projeto Parashat HaShavua, um comentário 
à parashá escrito sob as lentes das notícias 
de Israel hoje, pelo estudante de rabinato 
Rodrigo Baumworcel. Também continuaremos 
a oferecer webinars e outros materiais para 
aproximar cada vez mais nossas comunidades 
de Israel, de maneira atual e crítica. 
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VALOR PREVISTO 
DE INVESTIMENTO: 

R$61.200,00
PERCENTUAL DO 
ORÇAMENTO: 6%

ARZENU/
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O Um de nossos maiores 

focos de trabalho reside 
no departamento de 
comunicação. Congregar, 
informar e educar passam 
pela comunicação. 
 
Em 2020 fizemos diversos 
trabalhos importantes e 
marcantes de comunicação, 
que pretendemos dar 
continuidade em 2021, 
além do desenvolvimento 
de novos projetos.
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SITE 
Um novo site interativo e atualizável foi lançado em 2020. Os trabalhos 

contínuos de manutenção e atualização deste site e a criação de uma 
área de comunidades em que cada uma poderá fazer o upload de suas 
atividades, tem por objetivo manter nossas associadas unidas e assim 

criarmos uma grande comunidade em toda a região.

MÍDIAS SOCIAIS
Em 2020 absorvemos internamente o trabalho de atualização e criação 

de conteúdos para as nossas mídias sociais - com um trabalho mais 
rápido e eficiente, bem como a criação de uma identidade visual coerente. 

Em 2021 pretendemos continuar a intensificação do trabalho de 
alimentação de nossas mídias, para torná-las cada vez mais relevantes, 

aumentando o número de pessoas atingidas por nossos conteúdos.
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PODCAST 
A grande inovação em termos de comunicação que estamos planejando para o ano 
de 2021 é a produção de podcasts com conteúdos liberais. O objetivo dos podcasts 
é adicionar mais uma forma de comunicar e gerar conteúdos que auxiliem nossas 
comunidades a se fortalecerem. Com este projeto, criaremos mais conteúdos 
judaicos relevantes em português para toda a comunidade brasileira. 

MATERIAIS PARA CHAGUIM
No quarto ano de existência do projeto Chaguim, aumentaremos nossa biblioteca 
de conteúdos específicos modernos e atuais sobre cada chag. Percebemos, ao longo 
dos anos anteriores, a relevância e riqueza gerada pela distribuição deste conteúdo. 
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NEWSLETTER 
Com nova roupagem, e relacionada 
com os conteúdos postados em nosso 
site, a Newsletter terá por objetivo não 
somente relatar atividades passadas 
em nossas comunidades, mas também 
distribuir conteúdos judaicos atuais e 
relevantes, e gerar fluxo em nosso site, 
que se tornará uma biblioteca liberal 
judaica em português e espanhol.  

PRODUÇÃO  
DE VÍDEOS
Continuaremos com a produção de 
vídeos para momentos pontuais, como 
foi o caso em 2020 para a tfilá no início 
da pandemia, o vídeo de incentivo para a 
contribuição com as sinagogas em Iamim 
Noraim, e o vídeo sobre como preparar 
Rosh Hashaná em casa. 
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REVISTA 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 
diversas facetas e a respeito do mundo judaico no Brasil e ao redor do mundo. A revista 

Devarim é produzida originalmente em português, está em seu décimo terceiro ano  
e é distribuída gratuitamente para mais de 3.000 assinantes pela comunidade ARI do 

Rio de Janeiro, com apoio da UJR. A Revista Devarim se prova uma ferramenta atual  
e moderna de produção de conteúdos que alimentam nossa biblioteca.  

PROJETOS GRÁFICOS ADICIONAIS
Assim como em anos anteriores, a UJR produzirá brochuras e materiais didáticos 

adicionais para diferentes momentos dos calendários civil e judaico. 
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VALOR PREVISTO 
DE INVESTIMENTO: 

R$291.700,00
PERCENTUAL DO 

ORÇAMENTO: 27%
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EVENTOS Um novo tempo, com novas 
formas de encontrar. 

Com esta definição em mente, 
a UJR está planejando três 
eventos regionais.
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ENCONTRO REGIONAL 
Previsto para maio de 2020, o encontro regional foi 

cancelado em virtude da pandemia. Diante das novas 
possibilidades de elaboração de encontros e eventos online, 

decidimos fazer um encontro regional para trabalharmos  
e estudarmos juntos, em comunidade, todas as associadas  

da UJR e convidados especiais de toda a América Latina.   

FESTIVAL DE CHAZANIM
Em busca da construção de uma comunidade de Chazanim 

das comunidades liberais da América Latina, bem como 
com a ideia de trazer novas vozes e formas para a liturgia 

da região, planejamos um festival de Chazanim com 
participantes locais e internacionais. Reviver uma antiga 

tradição da comunidade paulista e expandi-la para todo  
o Brasil e América Latina, através das possibilidades que  

o mundo virtual nos proporciona. 

EVENTOS/
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CONNECTIONS 2021
O encontro mundial da WUPJ (World Union for Progressive 
Judaism) acontecerá online este ano. Para proporcionar a melhor 
representatividade de nossa região, será necessário oferecer 
bolsas para cobrir parte das inscrições de alguns participantes  
do Brasil e América Latina, em especial jovens e jovens adultos. 

EVENTOS/
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VALOR PREVISTO 
DE INVESTIMENTO: 

R$47.000,00
PERCENTUAL DO 
ORÇAMENTO: 4%

EVENTOS/
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educar as mulheres para fazerem 
parte da comunidade judaica de 
forma ativa e relevante, surgiu  
8 anos atrás o primeiro grupo  
de mulheres em São Paulo,  
ligado ao grupo Women  
for Reform Judaism (WRJ). 

Desde então, outros 3 grupos 
foram organizados no Brasil, 
dando origem a este movimento 
que não se restringe a atuar 
na educação de mulheres, mas 
também de homens, para a 
construção de uma comunidade 
igualitária e inclusiva. 
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BAT E BAR MITSVÁ ADULTO 
O programa que já está em sua quarta turma, começou 

exclusivamente para mulheres, e hoje oferece a oportunidade para 
mulheres e homens do Brasil inteiro de estudarem um judaísmo 

adulto e, assim, ressignificarem sua aliança com o Judaísmo. 

Os reflexos mais ricos deste grupo são o grupo de acolhimento da 
CIP, mantido pelo Shirat Miriam, e o projeto Mitzvah Day, que surgiu 

como projeto de Tikun Olam da segunda turma de BM Adulto. 

SORORIDADES
Hoje, no Brasil, há 4 grupos ativos de mulheres: Shirat Miriam,  

Shirat Imaot, Shirat Shalom e Shirat Darom. Um novo grupo que 
reúne mulheres de Belo Horizonte e nordeste está sendo formado. 

O trabalho destes grupos é focado no estudo e apoio às  
atividades das comunidades locais. Mulheres envolvidas  

com o judaísmo, que estudam e se dedicam às suas comunidades, 
geram uma força vibrante para a construção e manutenção,  

em especial, das nossas pequenas comunidades. 

Nosso objetivo é ampliar o número de grupos por toda a região,  
bem como apoiá-los de todas as maneiras possíveis,  

para que possam desenvolver bons programas e envolver  
cada vez mais mulheres em suas comunidades. 
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VALOR PREVISTO 
DE INVESTIMENTO: 

R$91.200,00
PERCENTUAL DO 
ORÇAMENTO: 8%
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S Como parte do objetivo de 
fortalecer as comunidades e 
gerar conteúdos liberais em 
português para a região, a UJR 
oferece cursos e capacitações 
online para suas associadas e 
público em geral. 
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PARASHAT HASHAVUA 
Semanalmente, a UJR oferece um encontro online para a 
discussão da parashá da semana. É um momento de estudo  
e troca bastante profundo. Em sua nova versão, os encontros 
contam com um moderador e convidados especiais,  
que trazem uma dinâmica diferente para o estudo.  

NOSSA TERRA
Séries de encontros sobre Israel, atualidades e história.  
O programa, ligado ao Arzenu, tem por objetivo aproximar 
nossas comunidades de Israel e trazer o tema sionismo para  
um lugar mais central, com um pensamento moderno e crítico.  

MÓDULOS INDIVIDUAIS
De acordo com necessidades e pedidos de nossas comunidades 
ou alunos de nossos cursos, desenvolvemos séries de encontros 
com temas específicos, tais como tfilá e história. 
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VALOR PREVISTO 
DE INVESTIMENTO: 

R$18.500,00
PERCENTUAL DO 
ORÇAMENTO: 2%
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TAMAR • 
NETZER 

Sabemos que 
investir em nossa 
juventude é garantir 
a perpetuidade de 
nossas comunidades. 

Assim, estamos 
focando esforços 
especiais nos 
movimentos juvenil 
e jovem-adulto 
do movimento 
reformista para toda 
a América Latina. 
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TAMAR
Tamar é o movimento jovem-adulto da WUPJ, que iniciou suas 
atividades na América Latina em 2020. Com uma proposta de 

formar uma comunidade grande jovem adulta para toda a América 
Latina, mas ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento de 

células locais “snifim” em cada uma de nossas comunidades. 

NETZER
O movimento juvenil “tnuá” Netzer tem hoje dois snifim (células)  

no Brasil, ambas em São Paulo. Estamos trabalhando para  
expandir para nossas outras comunidades, com o objetivo de que,  

assim como jovens adultos, cada associada da UJR tenha  
sua própria juventude local, associada à tnuá mundial. 

ENCONTRO DE TIKUN OLAM
Como aconteceu nos anos anteriores, mantivemos para 2021  

a previsão de uma viagem de Tikun Olam para todos os  
participantes do Tamar. A viagem foi cancelada em 2020.  

Da mesma forma, uma Machané Netzer para a América  
Latina será coordenada em caso de haver a possibilidade.

TAMAR • 
NETZER/
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VALOR PREVISTO 
DE INVESTIMENTO: 

R$261.400,00
PERCENTUAL DO 

ORÇAMENTO: 25%

TAMAR • 
NETZER/
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CHUMASH 
PLAUT 

A edição em  
português do livro  
 

“A Torá –  
Um Comentário 
Moderno”,  
 
comentado pelo rabino  
Gunther Plaut, está em  
sua fase final. 
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O lançamento do livro, previsto para Março de 
2021, marcará uma mudança importantíssima 
para o judaísmo liberal brasileiro. Com previsão de 
distribuição para todas as comunidades associadas à 
UJR, bem como comunidades conservadoras e escolas 
de todo o Brasil, este chumash tornará o estudo da 
Torá mais interessante e acessível a todos. 

CHUMASH 
PLAUT/
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VALOR PREVISTO DE 
INVESTIMENTO: R$309.650,00

PERCENTUAL DO ORÇAMENTO: 
ORÇAMENTO ESPECÍFICO

CHUMASH 
PLAUT/
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IIFRR Instituto 
Iberoamericano 
de Formação 
Rabínica 
Reformista  
 

O Instituto Iberoamericano 
de Formação Rabínica 
Reformista celebra 
seu quarto ano de 
funcionamento. Este 
projeto - longamente 
ansiado e com imenso 
potencial transformador 
- é uma resposta para a 
crescente necessidade  
de rabinos/as na região. 
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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, desde a fundação do Instituto,  
são realizadas utilizando uma plataforma online  

de ensino à distância 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. 

IIFRR/
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VALOR PREVISTO DE 
INVESTIMENTO: R$592.500,00

PERCENTUAL DO ORÇAMENTO: 
ORÇAMENTO INDEPENDENTE, 

POR SER INSTITUIÇÃO 
BASEADA NA ARGENTINA.

IIFRR/
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Ajude-nos a continuar  
construindo, educando, 
e apoiando a vida 
judaica do Brasil e toda 
a América Latina! 

 
 

Kavod  
R$72.000 – R$108.000

Sharsheret  
R$54.000 – R$72.000

Chaver  
R$36.000 - R$54.000

Zera  
até R$36.000

FACEBOOK.COM/UJRAMLAT

INFO@UJR-AMLAT.ORG

WWW.UJR-AMLAT.ORG


