


A CONGREGAÇÃO ISRAELITA PAULISTA

Considerada a maior comunidade judaica liberal da América Latina, a Congregação Israelita Paulista (CIP) completa 85 anos de atuação 
não apenas na comunidade judaica paulistana, mas em todo o Brasil. Fundada por imigrantes europeus, em sua maioria profissionais 
liberais e intelectuais alemães, tinha como base o conceito de comunidade, póprio ao judaísmo liberal. Sua missão é transmitir os valores 
é ticos do judaísmo divulgando seus ensinamentos e conceitos morais, e fortalecer em cada indivíduo a importância da religião, que segue 
o respeito a todas as crenças e semeia a tolerância entre os povos.

A Congregação atua no centro da vida religiosa, cultural e social de seus associados e com forte presença na comunidade de São 
Paulo, além de manter diversos projetos sociais, como o Lar das Crianças da CIP, que atende 440 crianças e jovens carentes dos quatro 
anos de idade até seu encaminhamento profissional. O trabalho com idosos também é foco da ação social da Congregação.

Os eventos sociais e culturais realizados pela CIP marcaram a sociedade paulistana nesses últimos anos. A CIP trouxe de Israel com 
exclusividade o Coral Voices of Peace, composto por jovens muçulmanos, cristãos e judeus que se apresentaram com a cantora brasileira 
Fabiana Cozza. Outros eventos marcantes foram as apresentações do violonista Yamandu Costa e da cantora Negra Li acompanhados 
pela Orquestra Vozes do Violão, do Lar das Crianças da CIP; a pré-estreia do musical Crazy for You com a atriz Claudia Raia; a Orquestra 
Filarmônica de Israel regida pelo maestro Zubin Metha; o concerto do violinista Itzak Perlman e o do violoncelista Yo Yo Ma, que tocaram 
com a OSESP na Sala São Paulo; a pré-estreia da ópera Carmen no Theatro Municipal de São Paulo e o espetáculo Broadwish com 70 
artistas no palco, entre eles, o cantor Daniel Boaventura. Comemorando os 80 anos da CIP, a Orquestra Sinfônica de Jerusalém apresentou-
se na Sala São Paulo e a Camerata de Israel tocou com enorme sucesso de público nas comemorações de 85 anos, em 2021.

O perfil de solidariedade tornou a CIP uma entidade de caráter beneficente reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e
federal, e sempre em busca de uma sociedade mais justa e humana.



A fim de incrementar a vocação realizadora da CIP, foi criado o projeto 
Diálogos, que representa um grande passo rumo a novas e diversificadas 
ações culturais e sociais na Congregação. A iniciativa objetiva incentivar 
e ampliar as atividades da instituição, tornando-a um polo de ações 
estruturadas de incentivo à cultura e as artes em todas as suas expressões.

O Diálogos contempla as áreas de literatura, música erudita e popular, teatro, 
dança, cinema, biblioteca e meio ambiente, através de cursos, palestras culturais 
e atividades sociais que serão desenvolvidas por pessoas de expressão e destaque 
em seus campos de atuação. Voltado para diversos segmentos etários, o projeto 
atinge de jovens a pessoas da terceira idade.

Desde sua fundação, a CIP preocupa-se com a questão cultural. Sua sede, 
próxima à Avenida Paulista foi projetada pelo arquiteto, urbanista, professor 
e historiador da arquitetura, Henrique Mindlin. Inspirado em Ludwig Mies 
van der Rohe - arquiteto alemão considerado um dos principais arquitetos do 
século XX - e na arquitetura modernista americana, o prédio tem inúmeras salas 
de aula, além de biblioteca, auditório, sinagogas e amplos espaços reversíveis 
ideais para apresentações artísticas.

• Núcleo de Cultura

– Academia CIP de Cultura 
e Estudos Judaicos
– Cine debate
– Eventos literários
– Virada cultural 
– Exposições 
– Palestras 
– Cursos 
– Seminários

• Núcleo das Artes

– Oficinas 
– Música
– Dança
– Teatro
– Espetáculos
– Concertos
– Shows

Eventos e ações com a participação de expoentes das 
áreas de música, arte, literatura, atualidades e cultura 
do cenário nacional e internacional





Dilemas Éticos



AS AÇÕES DA CIP
A CIP congrega e acolhe com determinação crianças, jovens, adultos e idosos, em uma Comunidade vibrante e atuante, com eventos, festas 
judaicas, Shabat e seu compromisso de Tikun Olam/Justiça Social. 

SOCIAL
Destacamos alguns projetos que atuam em importantes frentes sociais: – Lar das Crianças da CIP, obra social de grande relevância e referência na 
cidade de São Paulo, no atendimento de crianças e jovens em vulnerabilidade social e econômica. – Jovens voluntários que atuam na CIP como 
ativistas, desenvolvendo projetos sociais de impacto social, como o Projeto com pessoas em situação de rua para oferecer dignidade, atividades e 
futura mudança de condição de vulnerabilidade, além do Cursinho Romã que oferece uma oportunidade de ingressar no nível superior. – Projeto 
com Idosos atendendo com suporte emocional, integração social e em diferentes asilos, com diferentes Campanhas sociais.

CULTURAL
A área cultural abriga atividades artísticas e culturais com shows musicais, apresentações de dança, música, teatro, além do núcleo de Cultura, com 
a  Academia CIP de Cultura e Estudos Judaicos, com palestras, seminários, podcasts, workshops e cursos. Nosso propósito é dar continuidade a uma 
identidade judaica forte e firme em seus projetos para uma sociedade mais justa e digna.

PROJETO DIÁLOGOS – COM INCENTIVO FISCAL

O Diálogos está inscrito na LEI ROUANET podendo receber patrocínios de empresas (4%) e de pessoas físicas (6%). 
A partir do projeto serão realizadas inúmeras ações culturais e artísiticas com o incentivo da Lei.

Os patrocínios são beneficiados pelos incentivos fiscais da Lei Federal de Incentivo à Cultura – nº 8.313/91 – Lei Rouanet

Valor aprovado pelo Ministério da Cultura: R$ 2.100.000,00   
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