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SEMANA NA HISTORIA JUDAICA

YURTZAIT DE
WLADIMIR
HERZOG
ladimir Herzog Vladimir Herzog
(Vlado) em 27 de junho de
1937, em Osijek, na Iugoslávia.
Hoje, essa cidade pertence à Croácia.
Os pais, Zora e Zigmund Herzog, eram
judeus que precisaram fugir para a Itália
em 1941, durante a Segunda Guerra
Mundial. Quando Vlado tinha nove anos,
a família foi encaminhada para um campo
de refugiados de guerra. Na ocasião,
escolheram morar no Brasil.
Herzog morreu na sede do DOI - CODI
(Centro de Operações de Defesa Interna).
O órgão, ligado ao Exército, recebia os
presos políticos durante o período militar.
Herzog trabalhava na TV Cultura, uma
televisão estatal, mas foi preso e
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Shabat Vaierá
interrogado sobre a atividade no
PCB (Partido Comunista Brasileiro).
O jornalista foi torturado durante uma noite
inteira e morreu pela manhã. No atestado
de óbito, a causa da morte foi registrada
como suicídio por enforcamento. Somente
em 2013, a família recebeu a certidão
corrigida. Nela constava que Herzog morreu
em consequência de lesões e maus tratos
infringidos na sede do Exército, no DOI-Codi.
A causa da morte, suicídio, foi prontamente
questionada. Uma semana depois, um
ato ecumênico reuniu as três principais
lideranças religiosas de São Paulo:
o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns,
o pastor presbiteriano James Wright
e do rabino Henry Sobel em São Paulo.
Oito mil pessoas compareceram à
celebração na presença do. Todo o
ato foi acompanhado por militares.

DIsaac diz a Abraão, seu pai:
“Meu pai! Este responde: “Eis-me aqui (Hineni), meu filho.”
O filho diz “Eis o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o sacrifício?
Abraão responde: “Elohim proverá para Si o cordeiro do sacrifício, meu filho.”
Eles seguem, os dois, unidos. Estes dois versículos contêm o diálogo mais dramático
da Torá. De um lado, o filho com um espanto ingênuo ou angustiado; do outro,
seu pai disposto a seguir até o fim no ato de sacrifício exigido por Deus.
O caminhar dos dois juntos mostra todo o amor e a confiança de Isaac
por seu pai e o mesmo sentimento de Abraão com relação a Deus.

“A CAPA”

SHABAT NO BEIT MIDRASH MASSORET
O Beit Midrash é um conceito existente na cultura
judaica há mais de dois mil anos: uma casa de estudos
em que se reza, uma sinagoga em que se estuda.

HORÁRIOS
Kabalat Shabat: sextas às 19:00
Shacharit Shabat: sábados às 10:00
Avenida Doutor Arnaldo, 1504, Metrô Sumaré
Sumaré - São Paulo capital

Massoret HaBrit é de responsabilidade do Beit Midrash Massoret
Texto: Mauricio Mindrisz. Edição de arte: Tiago Galvão.
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ENTREVISTAS DA TORÁ

2 CJNEWS

LOT

3

LOT

Desculpe-me se estou sendo
inconveniente, mas parece
que lá em Canaã, um pouco
depois de lá chegarem,
vocês se separaram e
você não retribuiu a
gratidão de seu tio.
É verdade?
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CJNEWS

Lot, diga-nos, por favor,
você deixou Ur e foi para
Canaã pelos mesmos
motivos de seu tio Abraão?
Você também recebeu
uma mensagem ordenando
a deixar sua família, sua
casa, tudo, enfim?

LOT – Preciso esclarecer uma coisa, meu caro repórter.

Sou um leitor assíduo do CJNews. Li a entrevista do
Noé e a do meu tio Abraão. Minha história não tem
nada de tão exemplar como a deles. Nem mesmo na
minha geração fui lá uma pessoa assim tão especial.
Fui para Canaã acompanhando meu tio, pois não tinha
mais ninguém lá em Ur. Meus pais já haviam morrido
e meu tio Abraão praticamente me adotou. E, para
dizer a verdade, mesmo quando meu pai estava vivo,
minha relação era muito mais próxima com meu tio
do que com meu pai. Quem me ajudou a encontrar o
meu caminho, foi o Set, filho do Noé. Aliás, sabe que
o Noé, estava vivo quando nasci? Como desde cedo,
tive problemas em casa com meu pai Terach, minha
família, pois tínhamos valores muito diferentes, saí de
casa muito jovem para a casa do Set. Ele e o Noé, me
ensinaram muitas coisas. Me falaram de um Deus único
imaterial. E me aprofundei nesses estudos. Um dia,
quando eu tinha 75 anos, esse Deus aparece para
mim e fala que era para eu partir.
Não tive dúvidas, parti sem saber para onde partia.
Mesmo sem saber meu destino, eu sabia que
estava no meu caminho certo.

CJNEWS

Voltando numa coisa que
você falou no começo. Você
não quis se comparar ao Noé
ou ao seu tio Abraão. Mas,
saiba que se em toda essa
região em que você estava
morando existissem só mais
nove pessoas iguais a você,
aquela destruição toda não
ia ocorrer. E queria fazer
uma última pergunta: foi de
curiosidade mesmo que sua
mulher morreu? Ela não ouviu
as instruções do anjo?

– É verdade sim. Juntos, eu e meu tio
trabalhamos muito. Ficamos tão ricos que,
uma hora tivemos que nos separar. Meu tio
falou que eu podia escolher para onde queria
ir. Eu não tive dúvidas, escolhi a rica região de
Sodoma para me estabelecer e nem liguei para
onde ele ia. Fui para uma região super fértil,
porém cheia de problemas. Acho que foi lá
que surgiram as piores coisas da humanidade
como a intolerância, o racismo, o desrespeito ao
estrangeiro. Vou contar uma coisa que aconteceu
com minha filha Pelotit. Uma vez, apareceu um
pobre coitado na cidade. Os sodomitas ficaram
de olho nele e proibiram que se desse qualquer
coisa para o homem para que morresse de
fome. Minha filha ficou com dó e começou a
dar comida para ele, de modo que ninguém
visse. Como o coitado do homem continuava
firme, começaram a espionar o que acontecia e
viram minha filha dando de comer para o infeliz.
Ela foi presa, levada ao juiz e condenada à
morte na fogueira. Você entende?
O problema não era só que as pessoas
eram ruins. A intolerância era a lei.

– Tenho certeza que não foi por curiosidade
que ela se virou e acabou se transformando
naquele pilar de sal. Bem, na hora que começou
aquela chuva de fogo saímos correndo, um dos
anjos dando a mão para mim e para a minha
mulher e o outro levando minhas filhas.
Fomos andando, correndo até que ela parou,
nós ficamos apressando, gritando para ela
continuar e não se virar, mas ela tinha me dito
que não ia aguentar. Ela se virou para procurar
por algumas de nossas filhas pedindo socorro ou
um de nossos netinhos tentando apagar as chamas
de seus corpinhos. Tenho certeza que foi por
amor e não por curiosidade que ela se virou.

