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Prezados Amigos e Colaboradores,
Durante este ano, demos continuidade no desenvolvimento de atividades
que contribuíram para marcar e expandir a presença da WUPJ na America
Latina, fortalecendo as raízes do Judaísmo progressista. Estes objetivos só
foram possíveis graças aos esforços e dedicação de profissionais, líderes
laicos e voluntários assim como do apoio de patrocinadores e do grupo
Yad B’ Yad Task Force da WUPJ. Ainda temos um longo caminho e muito
trabalho a realizar. Agradecemos mais uma vez o apoio de todos vocês
que contribuem para a continuidade de nossos projetos.

WUPJ-LA tem novo presidente
Raul Cesar Gottlieb foi empossado
como novo presidente da WUPJ-LA
para a gestão 2014/2016. Nas
últimas gestões, como integrante
da Diretoria, contribuiu na
organização de eventos regionais e
na área de religião e comunicação.
Engenheiro e empresário na área de
tecnologia, ativista da Associação
Religiosa Israelita (ARI-RJ), no Rio
de Janeiro, Raul também é diretor
da Revista Devarim, que tem como
principal missão difundir e debater
temas relacionados ao Judaísmo
Progressista.
Para o apoio ao trabalho a ser
desenvolvido, foram eleitos novo
Conselho Regional e Diretoria.
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ASSEMBLEIA GERAL
Álvaro Orantes – Asociación Judía Reformista de Guatemala – Adat Israel
Carlos Malamut – Congregação Israelita Mineira (CIM)
Dora Lucia Brenner – Congregação Israelita Paulista (CIP)
Enrique Jurkowski – CIRA Templo Libertad (Buenos Aires)
Flávio Levi Moreira – Congregação Israelita Paulista (CIP)
Hermano Wrobel – Associação Cultural Israelita de Brasília (ACIB)
Pablo Schejtman – Sociedade Israelita do Ceará (SIC)
Juan J. Bravo – Comunidad Judía de Huánuco “Beith Etz Chaim” (Peru)
Miriam Vasserman – São Paulo (Brasil)
Mario Ruschin – Congregación NCI-Emanu-EL (Buenos Aires)
Raul Cesar Gottlieb – Associação Religiosa Israelita do RJ (ARI)
Ricardo Rotholtz – Centro de Espiritualidad Mishkán (Argentina)
Sebastián Vainstein – Asociación Israelita de las Pampas - AIP (Argentina)
Sergio Brukman – Fundación Judaica (Argentina)
Sérgio Caraver – Sociedade Israelita Brasileira do RS (SIBRA)
Susana Pitchon – Escuela Comunitária Arlene Fern (Buenos Aires)
Teresa Roth – Associação Religiosa Israelita do RJ (ARI)
Víctor Grimblatt Hinzpeter – Comun. Cultural Y Religiosa Ruaj Ami (Chile)

DIRETORIA
Raul César Gottlieb – Presidente
Miriam Vasserman – Vice-presidente
Flávio Levi Moreira – Diretor Financeiro
Dora Lucia Brenner – Diretora de Programação e Eventos
Teresa Cetlin Roth – Diretora de Relação com as Filiada
Carlos Malamut – Diretor de Religião
Sérgio Caraver – Diretor de Comunicação

EQUIPE TÉCNICA
Karin C. Zingerevitz – Diretora Executiva
Berta Zylberstajn – Secretária Executiva
Renato Vaisbih – Jornalista
Rogerio Weikersheimer – Designer Gráfico
Verenice Barros – Secretária assistente
Carmen Schivartche – Tradutora
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A equipe de colaboradores da WUPJ-LA passou a ter
um diretor-executivo, contratado para trabalhar para a
WUPJ, região da América Latina. Primeiramente
contamos com a colaboração de Sergio Napchan,
de São Paulo, com larga experiência profissional no
âmbito da comunidade judaica brasileira, além de
formação acadêmica nas Comunidades Judaicas da
Argentina e EUA. Tendo sido convidado a fazer parte
da equipe da Conib (Confederação Israelita do Brasil),
em uma nova etapa de sua carreira, ele continuará
envolvido nas atividades da WUPJ. Desejamos a ele
muito sucesso e nosso mais profundo agradecimento
por todo o trabalho realizado até agora.

WUPJ América Latina
profissionaliza liderança
Nossa nova diretora Karin Cukierman Zingerevitz,
iniciou seus trabalhos em novembro de 2014; vive em
São Paulo com sua família (Rogério, Tali e Yoni). Tem
vasta experiência na comunidade paulista e latinoamericana, bem como na comunidade norteamericana. Karin é engenheira e designer de formação,
e tem um mestrado em Administração Pública pela
USC, e outro em Administração de Organizações NãoGovernamentais Judaicas pela HUC-JIR, em Los
Angeles. Também estudou em diversos seminários
judaicos pelo mundo. Karin dará continuidade ao
trabalho da WUPJ junto aos voluntários e profissionais
e a todas as entidades afiliadas e seus membros,
fortalecendo cada organização e se dedicando a
expandir e divulgar os projetos e programas oferecidos
pela nossa organização.
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Encontro da
WUPJ-LA
mostra força
do judaísmo
progressista
na região
Cerca de cem pessoas de diversos países participaram do encontro
da WUPJ-LA realizado na Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e
Beneficência - SIBRA, em Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil), entre
os dias 17 e 19 de agosto. Além do Brasil, estiveram representadas
congregações e as comunidades judaicas da Argentina, Chile, Colômbia,
Estados Unidos, Israel, Guatemala, Espanha e Panamá.
Professor Joshua Holo, PhD, decano do Hebrew Union College,
e rabino Joel Oseran, vice-presidente da WUPJ International,
vieram respectivamente de Los Angeles e Jerusalém especialmente
para o encontro.
Os debates trouxeram à tona temas relevantes para o judaísmo na
sociedade contemporânea, também com atividades divididas por grupos,
com a Kallah Rabínica – para rabinos e líderes religiosos; Lashir Benefesh,
com músicos e chazanim; encontro de lideranças; e o Mifgash, para
jovens. Além do estímulo à formação de uma rede para viabilizar a troca
efetiva de experiências, projetos e conteúdos, entre os assuntos discutidos
merecem destaque a educação, tzedaká, culto, integração, cidadania,
desenvolvimento comunitário, liderança e participação.
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Kallah Rabínica
Encontro voltado para os rabinos formados
pelas escolas rabínicas do movimento
reformista. Nessa ocasião, os rabinos
estudam, analisam textos, aprofundam seus
conhecimentos e trocam experiências
práticas a respeito do cotidiano na vida
profissional dos rabinos em suas respectivas
Congregações. Foram realizados quatro
encontros na região. Uma das novidades
desse ano é justamente a formação de um
Conselho Rabínico, cujo objetivo principal é
analisar questões específicas da realidade
local, sob a ótica não apenas de um líder
religioso, mas sim de um colegiado.

Lashir Benefesh
Em sua 8ª. Edição, o evento é voltado aos
Chazanim, Schlichei Tzibur, músicos e
cantores litúrgicos. É uma oportunidade
para estudar novas melodias, trocar
experiências em relação ao ensino e
aprendizagem dos alunos de bar- e batmitzvót além de consolidar e validar as
respectivas experiências em suas
Congregações. Nessa oportunidade em que
se encontram os participantes, foi realizado
um contagiante recital aberto para a
Comunidade que recepciona todo o evento.

Encontro de Lideranças
e Reunião do Conselho
Voltado para os ativistas e as lideranças.
Essa foi uma excelente oportunidade para
os ativistas encontrarem seus pares de
outras Congregações e com isso trocarem
experiências, compartilharem as melhores
práticas de gestão e buscarem soluções
para problemas que são comuns, além de
estudarem e confraternizarem entre todos.
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CONGREGAÇÕES AFILIADAS

Canadá
Estados Unidos

Aruba
Bahamas
Costa Rica
Cuba
Curaçao
El Salvador
Jamaica
Panamá
Porto Rico
Suriname

Argentina
Brasil
Chile
Equador
Guatemala
Peru

Brasília
Ceará
Minas Gerais
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo
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ASOCIACIÓN ISRAELITA DE LAS PAMPAS – AIP
ASOCIACIÓN ISRAELITA DE PARANÁ
COMUNIDAD ISRAELITA DE MISIONES
ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VILLAGUAY
COMUNIDAD JUDÍA DE BERNASCONI
COMUNIDAD JUDÍA DE POSADAS
ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VILLA ÁNGELA
ASOCIACIÓN FRATERNAL ISRAELITA DE PCIA. ROQUE SÁENZ PEÑA
COMUNIDAD JUDÍA DE AVELLANEDA
COMUNIDAD JUDÍA DE RIVERA
COMUNIDAD JUDÍA DE CORONEL SUAREZ
COMUNIDAD JUDÍA DE SANTA ROSA – LA PAMPA
MOISÉS VILLE
FUNDACIÓN JUDAICA – FJ
CONGREGACIÓN NCI EMANU – EL
CONGREGACIÓN ISRAELITA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CIRA) – TEMPLO LIBERTAD
ARLENE FERN COMMUNITY SCHOOL
KEHILA DE ROSARIO
KEHILA DE SANTA FE
MISHKÁN CENTRO DE ESPIRITUALIDADE JUDÍA

Brasil
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ISRAELITA DE BRASÍLIA – ACIB
ASSOCIAÇÃO ISRAELITA CATARINENSE – AIC
ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA ISRAELITA – ARI
CENTRO ISRAELITA DE PERNAMBUCO – CIP
CENTRO ISRAELITA PORTOALEGRENSE
CONGREGAÇÃO ISRAELITA MINEIRA – CIM
CONGREGAÇÃO ISRAELITA PAULISTA – CIP
SOCIEDADE ISRAELITA BRASILEIRA – SIBRA
SOCIEDADE ISRAELITA DO CEARÁ – SIC

Chile
COMUNIDAD RELIGIOSA Y CULTURAL RUAJ AMI
SOCIEDAD ISRAELITA MAX NORDAU – VALPARAÍSO
COMUNIDAD ISRAELITA DE CONCEPCIÓN

Equador
CONGREGACIÓN JUDÍA BET JADASH / GUAYAQUIL

Guatemala
ASOCIACIÓN JUDÍA REFORMISTA DE GUATEMALA – ADAT ISRAEL

Peru
COMUNIDAD JUDÍA DE HUÁNUCO “BEITH ETZ CHAIM”
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CONGREGAÇÕES AFILIADAS

Argentina

Investindo nas
futuras gerações
NETZER OLAMI
Maior movimento juvenil sionista de
judeus progressistas no mundo,
ligado à WUPJ. Realiza atividades
voltadas à educação não formal de
jovens pelo jovem em todo o
mundo, reforçando os vínculos com
Israel, a comunidade e as tradições
judaicas. Netzer Olami inclui
aproximadamente 18.000 jovens de
todo mundo. www.netzerolami.org
Parte das atividades são os
intercâmbios de madrichim entre
representantes da América Latina
e da Espanha:

Intercâmbio Brasil e Espanha
Através de uma parceria entre o Campo
de Estudos Fritz Pinkus (Colônia de Férias
da CIP/SP) e a WUPJ (World Union for
Progressive Judaism), e a convite do
Netzer Olami, recebemos a madrichá de
Barcelona, Espanha, Teffy Lipquin, que
passou 15 dias em Campos. Teffy
colabora com dez escolas, além de
participar do conselho educacional do
Netzer Barcelona. Poder conhecer novos
formatos de atividades e aprender
maneiras diferentes de como trabalhar
conteúdo judaico, ao mesmo tempo em
que acredita ter trazido novas idéias,
técnicas e estratégias educativas para
continuar inovando e fazendo das
temporadas em Campos algo
inesquecível para cada chanich
e para cada madrich.
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Intercâmbio Brasil e Argentina
A Congregação Israelita Paulista, e a Fundación Judaica, de Buenos Aires, afiliadas à
WUPJ-LA, fizeram uma troca de experiências durante as colônias de férias. A presença
de Adrian Fada e Samanta, representantes da comunidade argentina em Campos do
Jordão, na Colônia de férias da CIP, foi marcante para todos.

Intercâmbio Netzer Olami /
Colônia de férias da CIP
Madrichim dos Campos de Estudo Fritz Pinkus,
CIP/SP, Brasil se destacam no Movimento Netzer
Olami, participando do encontro anual
internacional de Tnuót.

Jovens participam de encontro mundial em Israel
A jovem Fabiana Freier, madrichá do movimento juvenil Avanhandava e da colônia de
férias da CIP, Brasil, e Alfredo Melhado, do Panamá, estiveram no encontro Veida
Olami que o movimento juvenil Netzer Mundial realiza anualmente em Israel para
discutir sobre o país e o sionismo, além de reforçar suas ideologias e crenças.
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TAMAR OLAMI (JUVENTUDE)
Promove atividades para jovens adultos – egressos do movimento Netzer
Olami assim como de outros movimentos juvenis ou membros das
comunidades progressistas, oferecendo uma educação judaica sofisticada
e questionadora, inserida na responsabilidade social e comunitária. O nome
é um acrônimo para as palavras hebraicas Tnuat Magshimim Reformit
(Movimento dos Reformistas Empreendedores). www.netzerolami.org
Vários encontros já foram organizados na região: Panamá, Tapas no Rio
Grande do Sul e Campos do Jordão em São Paulo.

TaMaR Olami em Israel
Participação de representantes do
Brasil, Chile e Argentina durante
encontro de jovens durante
Connections 2013 em Jerusalém.
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Nossos programas na America Latina
Mifgash (Jovens adultos/ líderes)
Presença em diversos programas na
região, internacionais, em Israel, para
intercâmbio de experiências. Programa
voltado para jovens adultos, na faixa
etária de 20 aos 35 anos.
O primeiro encontro foi realizado na
Argentina em 2013. Com o tema
“Judaismo Latino americano: seus traços
e características e a relação com Israel”
um grupo de 35 jovens adultos com
idades entre 20 e 35 anos representando
Argentina, Brasil, Chile, Equador,
Guatemala e Panamá participaram de um
encontro no início de novembro na
Colônia Avigdor, na Província Entre Rios,
na Argentina.

Mifgash em Porto Alegre,
Brasil, agosto 2014
O evento teve como um dos objetivos
principais produzir sinergias no trabalho
que é desenvolvido para os jovens.
O desafio de todas as Congregações é o
de despertar interesse das novas
gerações em relação à manutenção das
tradições, modernizando-as, quando
necessário de tal forma que faça sentido
nos tempos atuais.

Chamado de Mifgash- Beit Midrash
Judaica, o evento teve organização
conjunta da Fundación Judaica
(Argentina) e TaMaR – movimento para
jóvens adultos da WUPJ e a realização
possível graças à Fundación Judaica,
TaMaR, WRJ (Women of Reform
Judaism), WZO (World Zionist
Organization) e WUPJ-LA.

Para isso, estar juntos em um ambiente só
para jovens é fundamental. Nesse
encontro tivemos a presença de alguns
adultos, shlichim e rabinos que ajudaram
a aprofundar o trabalho educativo, de tal
forma que a experiência seja inspiradora e
motivadora.

Coordenaram as atividades a Rabina
Karina Finkielstein e Adrian Mirchuk (FJFundación Judaica), Anabella Esperanza
(TaMaR) e Rabino Sebastian Vainstein
(AIP- Associación Israelita de las Pampas).
Também participaram na condução das
atividades: Adrian Fada, Daniela
Jaichenko, Diego Elman e Alan Kuchler
(FJ), Roy Melamed (atual sheliach do WZO
Argentina). Miriam Vasserman teve uma
participação via Skype.

O próximo encontro será no ano que vem
durante a Conferencia mundial da WUPJ
- Connections 2015, no Rio de Janeiro.

Este foi um primeiro encontro de um
projeto a médio e longo prazo no qual
jovens adultos encontram espaço para
realizar seu judaísmo e sionismo.
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Programas de
capacitação em Israel
Dentro da programação anual dos eventos da Organização Internacional,
há programas voltados para educadores, ativistas, lideranças comunitárias e
juventude. Esses eventos geralmente acontecem em Israel e temos
incentivado, de acordo com critérios definidos, a participação de
representantes do judaísmo latino-americano. Esses programas funcionam
para motivarem as pessoas a continuarem engajadas na vida comunitária
judaica. Parcerias com The Anita Saltz International Education Center/
WUPJ International, Jerusalém. www.saltz-center.org/

Seminário Bergman para educadores
Para educadores judeus de escolas judaicas e congregações progressistas e liberais.
Uma experiência em Israel com educadores excepcionais judeus progressistas /liberais
do mundo todo discutindo problemas críticos que enfrentam Israel e o povo judeu e
possibilitando utilizar os lugares em Israel para se aprofundar em assuntos vitais para a
educação judaica e explorar a história, cultura, espiritualidade, Hebraico, política,
pedagogia e muito mais.
Com o objetivo de promover a troca de experiências e vivenciar o cotidiano israelense,
o grupo desta vez teve a oportunidade de conhecer a capacidade de resistência,
coragem, compaixão e força dos israelenses em momentos de tensão.
Além das visitas a locais históricos e debates, os participantes conversaram com
taxistas, garçons, comerciantes e educadores, que manifestaram gratidão por eles
visitarem Israel em um período tão delicado.
Desde 2011 a WUPJ América Latina tem enviado representantes. Além do Brasil,
participaram educadores da Argentina e do Panamá.
Ricardo Cavalcanti, da ARI-RJ, Brasil e Karin Meischenguiser, da Escuela Arlene Fern,
da Fundación Judaica, Argentina, participaram da edição deste ano.
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Seminário Beutel (voluntários e profissionais)
Nomeado em homenagem a Nani e Austin Beutel,
em reconhecimento à sua longa liderança e apoio à
WUPJ, o seminário é projetado para fortalecer o
conhecimento e habilidades dos judeus com idades
entre 30-50, que foram identificados como
potenciais líderes de suas comunidades
progressivas. Os participantes são provenientes de
países da Europa, África do Sul, Austrália, Brasil,
Costa Rica e Israel. O seminário é realizado no
Merkaz Shimshon-Beit Shmuel, o centro
educacional e cultural da WUPJ, em Jerusalém,
sob os auspícios do Saltz International Education
Center of Progressive Judaism, que organiza
grupos para programas de curto e longo prazo
da descoberta judaica.
Desde 2006, a WUPJ-LA tem enviado, anualmente,
representantes para participarem do seminário
Beutel e poder assim colaborar em suas respectivas
comunidades.
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Arzeinu- representação
política em Israel
e “Jewish Advocacy“
Existe um trabalho na esfera política que é ter
a representação da Comunidade Judaica
Latino-americana nos fóruns e marcos
decisórios que acontecem em Israel para
decidir políticas e verbas orçamentárias para
as Comunidades Judaicas da Diáspora.
A WUPJ, braço de atuação na América Latina
está presente com objetivo de dar visibilidade
e conseguir apoio para suas principais
atividades na região da América Latina.
A WUPJ é uma organização que tem para si a
responsabilidade de inspirar reflexões e
discussões de temas relevantes na agenda do
povo Judeu. O trabalho de “Jewish Advocacy”
é uma tarefa consistente que a WUPJ
desenvolve. A Organização entende que
representar os interesses de quase dois
milhões de indivíduos ligados ao Movimento
assegura a legitimidade destas ações e do
trabalho para fora da Comunidade Judaica,
junto a Comunidade Maior.
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Scholar in
Residence
Programa que promove seminários,
palestras e encontros com a presença
de lideranças da WUPJ Internacional ou
outras instituições ligadas ao judaísmo
progressista. Desde 2004, cerca de vinte
scholars, especialmente dos EUA, Israel
e Europa, já vieram à América Latina.
Visitas em 2014:
Professor Joshua Holo, Ph. D. –
Decano da HUC-JIR – Los Angeles, EUA
Rabino Joel Oseran – Vice Presidente,
Desenvolvimento Internacional / WUPJ
Rabino Joseph Edelheit –
ST. Cloud State University – MN, EUA

Projeto Chumash
TRADUÇÃO DA TORÁ COM UMA LINGUAGEM MODERNA E ACESSÍVEL
A WUPJ-LA deu início à tradução para o português do Chumash,
composto pelos cinco livros de Moisés da Torá, além das haftarot,
textos escritos e inspirados pelos profetas. Trata-se de um projeto
idealizado pelo rabino Gunther Plaut para oferecer uma alternativa
às congregações progressistas. Nos Estados Unidos, o Chumash
em inglês já grande sucesso em quase mil congregações.
Dentre os principais objetivos da WUJP em fazer essa tradução
para o português, destaca-se o fato de disponibilizar para a
comunidade judaica brasileira um livro com interpretações em
uma linguagem moderna, interessante e atraente, identificada com
a manifestação de um judaísmo igualitário, inclusivo e moderno.
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Projeto Iamim Noraim
IDENTIFICAÇÃO DE RABINOS E CHAZANIM PARA AS GRANDES FESTAS
Trabalho que demanda esforço de tempo e energia, bem como sorte,
diz respeito a conseguir rabinos e chazanim para que as Congregações
estejam bem estruturadas na ocasião das Grandes Festas, período de
Iamim Noraim. Sabemos que esse período do ano costuma ser crítico para
muitos judeus que só costumam freqüentar a sinagoga nessa época do
ano, portanto, ter um serviço bonito e tocante pode significar maior
interesse por parte de alguns indivíduos que estão mais afastados do
judaísmo ou da comunidade judaica.
Vale destacar que em alguns casos, essa experiência resulta na
permanência desses profissionais oriundos do exterior nas respectivas
Congregações ao longo do ano. Esse é um objetivo do trabalho da WUPJ,
ou seja, ajudar as Congregações e as Sinagogas a terem profissionais que
execute as atividades de forma regular e freqüente.

Instituto de Liderança
PROGRAMA DE TREINAMENTO RABÍNICO PARA A AMÉRICA LATINA
Nosso futuro depende da criação e formação de lideranças religiosas
e educacionais com uma forte ligação e conhecimento da realidade
Latino Americana. Para isso, iniciamos planejamento e estruturação de
um programa de dois anos com apoio de comunidades liberais locais.
O programa formará professores, líderes religiosos voluntários,
cantores litúrgicos e oferecerá uma pré-formação de candidatos a
Rabinato para posterior conclusão em escolas parceiras, como HUCJIR. Estamos entusiasmados com o seu potencial na criação de um
futuro quadro de rabinos, cantores e outros profissionais judeus latino
americanos, uma necessidade premente em nossa região.
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Programa Shirat Miriam
/ Rosh Chodesh – CIP
WRJ/ WOMEN OF REFORM JUDAISM/SISTERHOOD/CIP, ARI, SIBRA, FJ.
A mulher no judaísmo
Fundada em 1913 a Women of Reform Judaism (www.wrj.org) tem como
principal missão assegurar o futuro do judaísmo reformista através da
educação. Nas comemorações do seu centenário, a rabina Karina
Finkielsztein, da Fundación Judaica, da Argentina, foi uma das oradoras
convidadas. Ela enfatizou o avanço do status da mulher no judaísmo em
todo o mundo, mas ressaltou os desafios enfrentados pelas comunidades
na América Latina para aceitar e reconhecer a presença de lideranças
religiosas femininas.
Foi nesta ocasião que Dora Lucia Brenner, representando a
Congregação Israelita Paulista-CIP, oficializou o primeiro
grupo na America Latina afiliado à WRJ e que é coordenado
por Ruth Bohm: Shiriat Miriam da CIP, São Paulo. Neste grupo,
que se encontra mensalmente, mulheres e homens estudam o
judaísmo a partir de uma ótica feminista enriquecendo a narrativa
judaica e a inclusão delas na liderança comunitária e religiosa.
A WRJ tem ainda funções importantes como o fundo de subsídios para
estudantes de rabinato, atividades juvenis e projetos de ação social.
Queremos parabenizar a iniciativa e desejar nossos votos para que este
grupo cresça e torne-se um exemplo na coletividade.

(E-D) Lynn Magid Lazar, Miriam Vasserman,
Dora Brenner, Erika Wolff

Grupo Shirat Miriam/CIP-SP
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Programa Alcance
O objetivo maior do programa é gerar propostas e ações que permitam
responder de forma religiosa, educacional, cultural, social e
organizacional às necessidades de centros comunitários judaicos
menores afastados dos grandes centros.
Em parceria, no Brasil, com a Federação Israelita do Estado de São Paulo
(FISESP) e Confederação Israelita do Brasil (Conib) este projeto visa:
• Reforçar a Identidade Judaica e
estabelecer e fortalecer vinculo
e coesão da comunidade.
• Criar uma rede que facilite interação,
comunicação e apoio entre
as comunidades regionais.
• Treinar educadores e lideres comunitários
(profissionais ou voluntários) na América
Latina, providenciando ferramentas para
que se crie e distribua conhecimento na
região, através de treinamentos e ampliação
de conteúdo até as comunidades pequenas.

Sergio Napchan
ladeado por Ester e
Jaques Zonis

Ao longo do ano de 2015 temos planejadas inúmeras viagens de
rabinos, líderes comunitários, chazanim e voluntários para Brasília,
Fortaleza, Recife, entre outros. Esta troca de experiências é uma forme
importante de aprendermos e crescermos juntos.
Visita à Comunidade de Santos
No mês de maio de 2014, por ocasião
de Lag Baomer, a sinagoga de Santos
organizou uma atividade especial para
seus freqüentadores, como faz de
tempos em tempos. A comunidade
judaica de Santos é antiga e hoje está
estruturada em torno da Sinagoga e do
Clube recreativo.

Foi apresentado um panorama
internacional da WUPJ, bem como
reflexões e ensinamentos sobre LAG
BAOMER. Outro aspecto trabalhado foi
o tema da importância de uma pequena
comunidade judaica estar forte e
ancorada em valores para poder dar
seguimento ao trabalho de manutenção
da tradição judaica da cidade e das
novas gerações.

A comunidade está estimada em 120
famílias, além e outras 30 famílias que
residem alternadamente na cidade de
São Paulo e em Santos. Estiveram
presentes cerca de 50 pessoas.
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SOLIDARIEDADE, SIMCHA E ALMA

Connections 2015
PLANEJANDO UM MARAVILHOSO EVENTO
Com o lema “Solidariedade, Simcha e Alma”, o encontro
acontecerá entre os dias 13 e 16 de maio do ano que vem e
contará com palestras inspiradoras, workshops e sessões para
debate de temas instigantes.
Trata-se de uma oportunidade única para aprendizagem, aliada
a momentos de orações, com o fortalecimento de valores e
crenças do judaísmo progressista, junto com outras pessoas
que compartilham de sua paixão para ajudar o povo judeu.
O comitê organizador da conferência Connections 2015,
da WUPJ International, está realizando um intenso trabalho
para que tudo ocorra como o planejado durante o encontro.
A programação incluirá, além de palestras, as atividades:
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Cerimônias, Kallah rabínica, Lashir Benefesh
e encontro de jovens do movimento Tamar
A Associação Religiosa Israelita (ARI), principal congregação
reformista do Rio, vai ser o lugar onde boa parte das atividades
acontecerá. Na visita, Shai Pinto reconheceu o esforço de todos,
com a liderança de Raul Gottlieb, presidente da WUPJ América
Latina e membro do Conselho de ARI.

Tikun Olam
Um grupo do comitê
organizador esteve no Projeto
Afroreggae, na Favela de Vigário
Geral, onde deve acontecer um
valioso intercâmbio entre os
jovens do movimento Tamar e
participantes do projeto cultural
que mudou a vida de muitos
moradores da região.
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Cerimônia de abertura
Será realizada no Grande Templo Israelita, um belo monumento da
Comunidade Judaica do Rio, fundada em 1932 e desde 1987 aberto
apenas para Grandes Festas, eventos especiais e público visitante.

Mais informações sobre a conferência bienal da
WUPJ estão no site Home Connections 2015,
no Rio de Janeiro.
As inscrições já estão abertas! Já está disponível o
link para inscrições online aos interessados.
Seguindo o preceito de Tikkun Olam, os
participantes de Connections 2015 vão conhecer
programas de ação social inovadores que estão
sendo implantados nos bairros carentes do Brasil.
A Associação Religiosa Israelita (ARI), a congregação
anfitriã, está se preparando para a essa importante
ocasião e será o cenário de serviços religiosos
inesquecíveis.
Mais informações no site
http://wupjconnections.org/
ou pelo e-mail 2015@wupj.org.il
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Educação judaica
Serão realizadas visitas às escolas Colégio Liessen
(www.liessin.com.br) e Eliezer-Max Nordau
(www.eliezermax.com.br), em uma oportunidade
única para conhecer a vivência e a educação judaica
na América Latina.

REVISTA DEVARIM
Publicada desde 2006 e na sua edição #24, é dedicada
ao pensamento brasileiro-judeu e apoiada
financeiramente pela ARI-RJ, WUPJ Latin America e por
um grupo de pessoas que compartilham o ideal de
propagação da cultura judaica brasileira,
contemporânea e religiosa. Distribuída gratuitamente
por correio para todos os que se cadastram no site
www.devarim.com.br

COMUNICAÇÃO
Newsletter
Enviada regularmente para cerca de 12 mil assinantes
no mundo inteiro. Está na sua Edição #85. I. Em
português, espanhol e inglês. Interessados em receber
podem se inscrever pelo e-mail
contato@wupj-latinamerica.org
Website regional
Foi criado para promover o Judaísmo Progressista e
todas as atividades da WUPJ-LA.
Visite: http://wupj- latinamerica.org
Fan page no Facebook
www.facebook.com/wupjamlat
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