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Chevra mantém o foco assistencial
No ano passado, a senhora I.M. procurou a Chevra, abalada pelo falecimento
de sua mãe e preocupada em como
iria pagar os custos do enterro. Foi
prontamente atendida pelo setor de
Assistência Social.
“Eu e meus irmãos agradecemos, do
fundo de nossos corações, a doação
que a Chevra fez da pedra tumular
(matzeivá) e também do terreno onde
foi sepultada nossa mãe, no Cemitério
Israelita do Embu, pois não teríamos

condições financeiras de arcar com as
despesas”, disse I.M., em e-mail enviado
à entidade.
Em consonância com sua missão comunitária, de garantir a todos os judeus o
sepultamento de acordo com a Halachá,
a Chevra foca sua atuação social na realização de enterros gratuitos para aqueles,
cujos familiares, comprovadamente, não
tenham condições de assumir os custos.
O setor de assistência social analisa
rigorosamente todas as solicitações e con-

cede isenções de acordo com as possibilidades
financeiras da família.
Também são analisados os casos sociais de
judeus sem família assistidos pela Unibes,
Ten Yad e pelo Residencial Israelita Albert
Einstein.
Recentemente, a instituição custeou todo o
processo de retirada da Santa Casa do corpo
de um judeu, sem familiares conhecidos, e
conseguiu prover-lhe um sepultamento digno.
Afinal, na cultura judaica, enterrar os mortos
é uma obrigação religiosa e comunitária.

Benjamin Steiner

Vista geral de setor do Cemitério Israelita do Embu
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Matzeivá tem importância milenar
Pedra tumular da matriarca Raquel, em Jerusalém Oriental, é tradicional ponto de peregrinação
Acervo Chevra

Responsável pela área religiosa da Chevra, o vice-presidente Mauro Zaitz procura
equilibrar, no dia-a-dia da entidade, a
delicada relação com as diversas correntes
do judaísmo, das mais liberais às mais orde leis judaicas).
“No tocante à educação, à vida social e
religiosa, há várias opções distintas para
os judeus seguirem em São Paulo. Mas a
Chevra Kadisha é a única entidade que é
comum a todos nós, dos mais liberais aos
mais ortodoxos”, afirma.
Um aspecto da tradição judaica do luto
que chama a atenção atualmente é fazer a
cerimônia de matzeivá (colocação da pedra
tumular), de forma que a mesma coincida
com a de shloshim, que lembra os 30 dias
de falecimento do familiar.
COSTUMES – No livro ‘Chelkat Elimelech –
Ende esclarece: “Há costumes de se co-

Mauro Zaitz: “É preciso fazer um marco para cada um que se vai”

locar a matzeivá somente após 12 meses

um signifi cado importantíssimo. Está

O vice-presidente cita o périplo diário

do falecimento ou no dia do primeiro

na Torá que é preciso fazer um marco

de visitantes ao túmulo de Rachel, em

Yurtzait. Outros costumam colocá-la após

para cada um que se vai, de forma que

Jerusalém Oriental, em busca de apa-

o shloshim, ou após onze meses e, entre

seja lembrado pelas futuras gerações”,

ziguamento espiritual e de esperança,

muitos chassidim, costuma-se colocá-la

ressalta Zaitz.

como exemplo da importância milenar e

no sétimo ou oitavo dia, após levantarse da shivá”.
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todoxas, obedecendo a Halachá (conjunto

Leis e Costumes do Luto’, o rabino Shamai
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No judaísmo, o ritual de colocação da

mística da matzeivá na religião judaica.

pedra tumular representa a paz eterna

A matzeivá de Rachel, irmã de Lia e

Para a Chevra, independentemente da

ao falecido. Não cumprí-lo, portanto,

segunda mulher do patriarca Jacob, seria

data, o importante é que a colocação

representa uma desonra à memória da-

a primeira pedra tumular que se tem

da pedra seja feita. “A matzeivá tem

quele que se foi.

notícia, segundo o rabino Ende.
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Chevra Kadisha Informa

Acervo Chevra

 Paisagismo

 Oportunidade

Planejamento beneficia os
campos santos

Adquira uma
reserva até o
final do ano

Ainda que o longo período de seca dos
últimos meses tenha dificultado o desenvolvimento das plantas e dos jardins, o
planejamento paisagístico feito em 2013
contribuiu para a manutenção da paisagem dos campos santos nesta primavera.

A despeito das adversidades da natureza, a Chevra investe permanentemente
em planejamento, capacitação e novos
equipamentos para manter o padrão de
qualidade dos campos santos, respeitando
os estilos de cada um.

Acervo Chevra

A partir de janeiro, os valores da
cessão de reserva, contribuição para
o Fundo Perpétuo de Preservação
(quitação definitiva) e manutenção
mensal terão reajuste para reposição
de perdas provocadas pela inflação.
Até o próximo dia 31/12, portanto,
é uma ótima oportunidade para adquirir, nos preços atuais, uma reserva
no Butantã ou no Embu e também
para optar pelo plano de quitação definitiva da manutenção, com a opção
de parcelamento em até 10 vezes.
Informações pelo tel. 3329-7070.

 Mudança

Estrela de David
esculpida na grama,
cercada por frondosos
arbustos, em praça na
entrada do Butantã

Flores trazem um
colorido especial
à paisagem

Nova sede
será em
Pinheiros
A Chevra acaba de adquirir um
conjunto de salas comerciais, no
bairro de Pinheiros, para onde será
transferida a área administrativa. Em
fase final de construção, o imóvel
tem entrega prevista para o primeiro
semestre de 2015.
No novo endereço, mais central e
com instalações modernas, a Chevra
estará acessível por diversos meios
de transporte, próxima ao metrô,
aos corredores de ônibus das avenidas Rebouças e Faria Lima e também
para quem vier de carro, que terá a
opção de parar em vagas na Zona
Azul ou nos estacionamentos pagos
das redondezas.
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Calendário

Acervo Chevra

Confira no quadro abaixo as datas no período de dezembro de 2014 a
março de 2015, nas quais, por motivos religiosos, os cemitérios fecham
para visitação.
Calendário
Gregoriano

Festividade

Data
Hebraica

Dia da
Semana

17/12/2014
até
24/12/2014

1º Chanucá
até
8º Chanucá

25º Kislev
até
2º Tevet

quarta-feira
até
quarta-feira

21/01/2015

Rosh Chodesh Shvat

1º Shvat

quarta-feira

04/02/2015

“Tu” Bishvat - Ano
Novo das Árvores

15º Shvat

quarta-feira

19/02/2015

1º Rosh Chodesh Adar

30º Shvat

quinta-feira

20/02/2015

2º Rosh Chodesh Adar

1º Adar

sexta-feira

05/03/2015

Purim

14º Adar

quinta-feira

06/03/2015

Shushan Purim

15º Adar

sexta-feira

21/03/15
até
20/04/15

Rosh Chodesh Nissan
até
2º Rosh Chodesh Yar

1º Nissan
até
1º Yar

sexta-feira
até
segunda-feira

 Utilidade pública

Atuação social da
Chevra é reconhecida
oficialmente
Com a renovação do certificado de utilidade
pública federal, em outubro, a Chevra mantém a condição de entidade de reconhecido
caráter social nos três níveis: municipal,
estadual e federal.
Para manter os títulos, a instituição apresenta relatórios dos serviços prestados, além do
demonstrativo de receitas e despesas.
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