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Um ano marcante para a WUPJ LA

Um encontro inesquecível
O 5º Encontro das Comunidades
Judaicas da América Latina foi um dos
momentos especiais da WUPJ LA no
ano judaico de 5776, com o tema
central “A continuidade democrática
como valor judaico”.
Mais de 200 pessoas participaram
do evento realizado entre os dias
23 e 25 de junho, com atividades em
parceria com algumas das principais
instituições judaicas de São Paulo:
Congregação Israelita Paulista, Unibes
Cultural, Hospital Israelita Albert
Einstein e A Hebraica.
Participaram integrantes de
congregações da Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador,
Equador, Estados Unidos, Guatemala,
Israel, Panamá, Peru, e Reino Unido
O sucesso do evento foi registrado
pela mídia judaica e grandes veículos
de comunicação, como os jornais Folha
de S. Paulo e O Estado de S. Paulo; TV
Record; e Jewish Telegraphic Agency.

Outro destaque do encontro foi a pluralidade dos temas apresentados pelos palestrantes:
Ÿ presidente da WUPJ International,

Carole Sterling
Ÿ presidente da WUPJ LA,

Raul Cesar Gottlieb

Ÿ presidente da CIP-SP,

Sergio Kulikovsky
Ÿ presidente da Conib,

Fernando Lottenberg

Ÿ diretor do Instituto Vladimir

Herzog, Ivo Herzog
Ÿ um dos idealizadores do

movimento “Vem pra rua”,
Rogério Chequer

Ÿ ministro do Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Ÿ presidente da Fisesp,

Bruno Laskovsky

Sustentável da Argentina,
rabino Sergio Bergman

Ÿ presidente da European Union

for Progressive Judaism (EUPJ),
Ÿ idealizador da mostra “Diálogos

Miriam Kramer

no Escuro”, Andreas Heinecke
Ÿ rabinos da Congregação

Israelita Paulista (CIP-SP),

Ÿ diretora da Escola Comunitária
Ÿ presidente da ONG

Arlene Fern e Diretora do Centro

Ruben Sternschein e

“Prato Cheio”, Dafna Kann

Comunitário Judaica Belgrano,

Michel Schlesinger

Lubieniecki

em Buenos Aires, Sally Gansievich

Ÿ vice-presidente da WUPJ

International, Yaron Shavit

Ÿ presidente da JAG

(Judios Argentinos Gays),

Ÿ diretor executivo da Fundación

Judaica, Edy Huberman

Gustavo Michanie
Ÿ jornalista Mona Dorf

Ÿ Educador Denis Plapler
Ÿ jornalista Eurípedes Alcântara

Ÿ presidente da Unibes,

Celia Parnes

Lashir Benefesh
Música e Religião
A programação prévia do
5º Encontro da WUPJ LA
contou com a realização do
Lashir Benefesh 2016, que
reuniu mais de 30 profissionais
e simpatizantes da Chazanut
e da música litúrgica judaica.
O seminário contou com a
convidada especial Rosalie
Boxt, que serve hoje como
Chazanit em uma Congregação em Kensington,
Maryland, perto de
Washington, D.C., EUA.

Tikun Olam
A WUPJ LA e suas comunidades
afiliadas se comprometem
com projetos de ação social
e estimulam a participação
de toda a sociedade.
No verão de 2015-2016, dois
projetos foram marcantes:

Ÿ No Natal de 2015, mais de
30 voluntários, juntamente
com o grupo Anjos da Cidade,
distribuiu mais de 200 ceias
de Natal para moradores de
rua em São Paulo, Brasil.
Ÿ Em fevereiro de 2016, a Fundación

Judaica promoveu, em parceria
com a organização TETO,
a construção de 28 casas
populares em Avigdor, na
Argentina, com a participação
ativa de voluntários da
comunidade.

Formação de líderes
na América Latina

Com mais de 50 inscritos, teve início em
abril de 2016 a primeira turma do Instituto
Acadêmico de Estudos Judaicos Mikrá,
uma parceria entre a Fundación Judaica e
a WUPJ LA, em Buenos Aires, Argentina.
O objetivo principal é a formação de
líderes comunitários, voluntários e
profissionais, com técnicas inovadoras de
estudo e conhecimento compartilhado.
O Instituto Mikrá faz parceria com o
Hebrew Union College - Jewish Institute
of Religion (HUC-JIR)

mikrá

Kol Hakavod para as mulheres!
O grupo Shirat Miriam, criado na Congregação Israelita Paulista há cerca de três anos como
braço do Women of Reform Judaism (WRJ) na América Latina, ganhou força neste ano de
5776, realizando encontros em congregações da região, como Porto Alegre e Buenos Aires.
Teve início o inédito “Projeto de Bat Mitsvá para adultas”, com a coordenação do rabino Ruben
Sternschein, da CIP, e um corpo docente altamente qualificado. Ao final do curso, haverá a
celebração do Bat Mitsvá nas comunidades afiliadas, além da oportunidade de participar de
uma cerimônia coletiva, em 18 de maio de 2017, no Kotel, em Jerusalém, durante a realização
da conferência Connections 2017.
Ainda na CIP, o grupo consolidou o "CaféVeUgá", um momento descontraído com café,
bolo e bate-papo antes do Cabalat Shabat.
Em Porto Alegre, na SIBRA - Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência,
seguindo a inspiração de outras comunidades, principalmente dos Estados Unidos e o
exemplo do grupo ‘Nashot HaKotel’ – As Mulheres do Kotel –, pela primeira vez na América
Latina foi realizada uma cerimônia de colocação de tefilin exclusiva para mulheres.

Apoio às comunidades
A WUPJ LA tem como uma de suas principais missões viabilizar a realização de atividades
nas comunidades afiliadas. Algumas das iniciativas de destaque neste ano foram as seguintes:
Ÿ Visitas do rabino Rubens

Ÿ Rabino Uri Lam passa a atuar à

Ÿ Um Sefer Torá doado pela

Sternschein, da CIP, ao Centro

frente da Congregação Israelita

Associação Religiosa Israelita

Israelita de Pernambuco,

Mineira (CIM).

(ARI-RJ) possibilitou a realização

Sociedade Israelita do Ceará,
com o apoio da Confederação
Israelita do Brasil (CONIB)
Ÿ Viagens a Brasília da professora

do primeiro serviço religioso de
Ÿ Comunidade Ruaj Amí, de

antiga sinagoga Ohel Moshe, no

contratação de Diego Edelberg

distrito chinês de Hong Kong.

como novo líder espiritual.

Miriam Markus e do rabino
Rubens Sternschein para realizar

Rosh Hashana em 70 anos na

Santiago de Chile, formalizou a

Ÿ Apoio ao Shidrug, curso
Ÿ Ainda no Chile, foi inaugurada a

promovido pela Congregação

atividades com integrantes da

nova sinagoga de Concepción,

Israelita Paulista, para liderança

Associação Cultural Israelita de

que passa a chamar-se “Templo

jovem de entidades da

Angel Kreiman Brill", presenteada

comunidade judaica brasileira.

Brasília (ACIB).

com a doação de sidurim pela
Ÿ Construção de um novo Aron

Fundación Judaica, da Argentina.

Hakodesh, feito artesanalmente
em madeira, a congregação Adat

Boas vindas - A WUPJ LA deu as boas vindas e apoiou as atividades da

Israel, na Guatemala, e doação de

Congregação Israelita Capixaba, de Vitória, no Espírito Santo, no Brasil.

Sefer Torá feita por uma sinagoga

E também à Hehaver/Ohel Jacob, de Lisboa, em Portugal.

de Little Rock, Arkansas, EUA.

De olho
nos jovens
A WUPJ LA e o projeto “Novas
Gerações do Congresso Judaico
Latinoamericano” realizaram
atividades conjuntas em 5776:

Ÿ Encontro com o padre Paolo Parise e o

sheliach Andre Wajnberg, abordando a crise
global de refugiados. Os participantes
fizeram doações de itens de higiene pessoal.
Ÿ Encontro na sucá, com o tema "Uma geração

no deserto, uma vida nas ruas", que teve
como convidada a ativista Andrea Pludwinski,
idealizadora do grupo Anjos da Cidade.
Ÿ Bate-papo com o deputado federal

Jean Wyllys (PSOL-RJ), que falou sobre sua
viagem a Israel, onde fez uma palestra na
Universidade Hebraica de Jerusalém

Torá – Um Comentário Moderno
A WUPJ LA deu continuidade neste ano à tradução do Chumash para o português com textos
e comentários adequados ao judaísmo reformista.
O trabalho está sendo feito em partes. Primeiramente foi traduzido o texto da Torá e os
comentários. Essa fase está encerrada. Atualmente, estão sendo traduzidos os textos
complementares e as haftarot (texto dos profetas que acompanha a leitura da Torá aos sábados).
Todos os textos passam por uma revisão rabínica e uma revisão de portugues antes de serem
enviados ao designer para fazer a diagramação final. Confira o andamento da tradução:

350.000

Valores (R$)
% da Tradução

300.000
Textos

250.000
200.000

Haftará

150.000
100.000

Torá

50.000
0

$198,302
0%

Custo Total

Valor captado até set/16

20%

40%

60%

80%

100%

Presença em
grandes eventos
internacionais
Representantes da WUPJ LA
estiveram em eventos marcantes
para o judaísmo reformista em
todo o mundo, tais como:

Comemoração de 90 anos da WUPJ
International, durante a conferência
bienal da EUPJ, em Londres.

Seminário Bergman, em Israel, para
educadores de escolas judaicas e
congregações reformistas de

Primeiro simpósio
sobre Beit Din –
o tribunal rabínico – para

todo o mundo, com o tema,

o judaísmo reformista e

em 2016, “Criando conexões

progressista, em Israel.

significativas”.

Seminário Wilkenfeld, da Women of
Seminário Beutel
de Liderança 2016,
em Israel.

Reform Judaism (WRJ), realizado
simultaneamente à conferência bienal
da EUPJ, em Londres.

contato@wupj-latinamerica.org

