
26 de Setembro de 2020 | 08 de Tishrei de 5781 • Nº 1090

1

CONGREGAR (Deuteronômio) 32:01 - 32:52
HaAzinu

Que os desafios que hoje enfrentamos renovem

nosso compromisso com a saúde e com a vida.

GMAR CHATIMÁ TOVÁ
ה ב ו ט ה  מ י ת ח ר  מ ג

Que sejamos confirmados
no Livro da Vida.

5 7 8 1 - 2 0 2 0

http://cip.org.br


Chevra Kadisha da CIP

Contato: Sergio Cernea
chevra@cip.org.br ou 99204-2668/ 
2808-6299, opção 1 no menu 
eletrônico).

André Sergio Schor, em 20/09, aos 60 
anos

Ellen Roth, em 24/09, aos 96 anos

E unem-se às preces daqueles que 
nesta observam o yahrzeit de seu 
ente querido.

Recados

Os avisos de yahrzeit (aniversário de 
falecimento) a serem anunciados no 
Cabalat Shabat devem ser enviados 
para o email socio@cip.org.br (sem 
acento) até as 12h de sexta-feira. 

Serviços on-line no Zoom

Participe do Minián Diário e também 
do Minián Neshamá. Confira os links, 
senhas de acesso e sidurim em cip.org.
br/sinagoga

Início do Shabat às 17h44 de sexta-
feira, e término às 18h38 de sábado.

Envie para o e-mail refua@cip.org.br  
o nome e as informações de contato 

de seus familiares e amigos que 
estejam passando por um momento 

de dificuldade de saúde e que queiram 
que a CIP esteja próxima deles.

Acompanhe as atualizações do 
protocolo em : cip.org.br/covid19/

culto
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programação 26 de setembro a
02 de outubro

26 SÁBADO
08 de Tishrei

09h30 Shacharít - Minián Neshamá 

17h30 Minchá, Arvit e Havdalá - Minián Diário 

18h45 Havdalá Neshamá seguida de bate-papo sobre “O que há entre o 
Shabat Shuva e o Col Nidrê?”, com Kelita Cohen

Por conta do recente surto de coronavírus, nossa programação será on-line.
Para ver nossas transmissões ao vivo, basta acessar cip.org.br/aovivo
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27 DOMINGO
09 de Tishrei

8h30 Shacharít - Minián Diário 

18h45 Iom Kipur - Col Nidrei. Acompanhe em youtube.com/tvcip

28 SEGUNDA
10 de Tishrei

Programa especial de Iom Kipur para crianças de 03 a 10 anos. Acesse

https://cip.org.br/aovivo/
http://youtube.com/tvcip
https://youtu.be/9pvYn9vi_As
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29 TERÇA
11 de Tishrei

8h30 Shacharít - Minián Diário

18h30 Arvít - Minián Diário

30 QUARTA
12 de Tishrei

08h30 Shacharít - Minián Diário

09h Shacharít - Minián Neshamá

18h30 Arvít - Minián Diário

10h Café com o rabino Rogério Cukierman - Histórias de transformação 
pessoal  (Inscreva-se até dia 28/10)

9h30 Iom Kipur - Shacharít. Acompanhe em youtube.com/tvcip

10h Iom Kipur da Escola Lafer para jovens de 11 a 14 anos. Acesse.

13h Iom Kipur - Izcor. Acompanhe em youtube.com/tvcip

17h Iom Kipur - Neilá. Acompanhe em youtube.com/tvcip

https://cip.org.br/cafe-com-o-rabino/
https://youtu.be/ImRbxrDGpMI
https://youtu.be/ImRbxrDGpMI
https://youtu.be/ImRbxrDGpMI
https://youtu.be/ImRbxrDGpMI
http://youtube.com/tvcip 
http://youtube.com/tvcip
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02 SEXTA
14 de Tishrei - Érev Sucot

08h30 Shacharít - Minián Diário

18h45 Cabalat Shabat especial de Sucót

01 QUINTA
13 de Tishrei

08h30 Shacharít - Minián Diário

18h30 Arvít - Minián Diário

http://cip.org.br/aovivo


Valorizando o caminho

Estamos iniciando um novo ano e, simultaneamente, nos aproximando mais 
uma vez do término da leitura da Torá. O Shabat que acontece durante os Iamim 
Noraim, entre Rosh HaShaná e Iom Kipur, recebe o nome de Shabat Shuva, o 
Shabat do Retorno.

O nome desse Shabat vem da haftará, a leitura dos profetas que realizamos 
neste sábado pela manhã. A haftará desse Shabat começa com as palavras do 
profeta Oséias: “Shuva Israel, retorne Israel” e por esse motivo o Shabat recebeu 
o nome de Shabat Shuvá. 

Antigamente não havia o costume de se realizar prédicas em todos os 
Shabatot. No entanto, em duas ocasiões por ano os rabinos faziam seus 
sermões diante de toda a comunidade. Uma delas era no Shabat que antecede 
Pêssach, o Shabat Hagadol, e a segunda era justamente no Shabat Shuvá. 

No Shabat Hagadol, o rabino explicava detalhadamente as complicadas leis 
de Pêssach e como retirar todo o chamêts de casa. No Shabat Shuvá, os rabinos 
tentavam guiar a comunidade na retirada das mágoas de seus corações. Mágoas 
essas que, assim como o chamêts, fermentam e nos desviam do caminho de 
casa.

Mas é também nesse Shabat que leremos a parashat HaAzínu, a penúltima 
antes do término da Torá. Escrita em forma de poema, por meio dela Moshé se 
despede do povo. E ao se despedir, o líder relembra como Deus sempre acolheu 
o povo como uma águia que acolhe seus filhotes embaixo de suas asas, embora 
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nem sempre o povo tenha sido fiel a Ele. Deus confirma a Moisés que ele não 
entrará na Terra Prometida. Assim está escrito: “Sobe a este monte Abarim, ao 
Monte Nebó (...). E morre no monte ao qual tu hás de subir e recolhe-te ao teu 
povo (...). De lá verás de longe a terra, porém não entrarás na terra que Eu estou 
dando aos filhos de Israel”. 

No Shabat Shuvá devemos rever nossos atos, assim como Moshé reviu os 
atos do povo na parashat HaAzínu. Já o fato de Moshé não ter entrado na Terra 
Prometida, embora essa tenha sido a grande meta da sua vida, nos sugere que 
os passos que decidimos tomar no nosso percorrer diário são mais valiosos do 
que a escolha de nossos objetivos. 

Pedimos a Deus que nos proteja em nossa viagem e que nosso caminho seja 
abençoado por Deus. “Ushmor Tzetenu Uvoenu Lechaim Ulashalom Meatá Vead 
Olam” – “Nos proteja na nossa saída e na nossa chegada, hoje e sempre”. 

Que sejamos confirmados no livro da vida e do bom caminho.

 

Shabat Shalom e Chatimá Tová!
Rabino Michel Schlesinger

11 2808.6299
cip@cip.org.br
www.cip.org.br


