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O que vem por aí… 

• VI Encontro Brasileiro de 

Estudos Judaicos - RJ , de 4 a 7 

de dezembro de 2012. 

 

• Bureca de Queijo no Curso 

de Culinária. Dia 1.12 na AIB. 

 

• 6 de Dezembro -  Inaugura-

ção do Instituto Shoah de Direi-

tos Humanos em comemoração 

aos 80 anos de atividade do B’nai   

B’rith, na  Assembleia, em São 

Paulo. 

 

• O Grupo “Vamos ler Scho-

lem Aleichen”,  na AIB,  no dia 

1..12., exibição do Filme  “O Es-

colhido”. 
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Foi comovente que, du-
rante a semana do ensi-
no do Holocausto uma 
sinagoga de Berlim, da-
nificada durante a Kris-
tallnacht, estivesse com-
pletamente reconstruída, 
tendo permitido sua rea-
bertura naquela data  
possibilitando reviver o 
espírito judaico daquela 
comunidade.  

A sinagoga Ryke, a maior 
da Alemanha com capa-
cidade para 1200 pesso-
as, reabriu suas portas 
no dia 2 de novembro, 
quase 70 anos depois 
de ter sido gravemente 
danificada durante o 
pogrom nazista de 1938, 

conhecida como Kristallnacht (Noite dos Cristais).  

A reconstrução - que teve o trabalho de dois arquitetos -  custou 
cerca de 5 milhões de Euros. Construída em 1904,  a sinagoga, 
as residências e as empresas dos judeus foram atacadas e des-
truídas durante a noite. O nome Kristallnacht refere-se aos cacos 
de vidro quebrado, que cobriram as ruas alemãs na esteira do 
pogrom. 

 

O nome Kristallnacht se remete aos cacos de vidro (vitrinas das lojas, vitrais das sinagogas, entre outros) resultan-
tes deste episódio de violência racista. 

    Die Kristallnacht 

Reabertura da Sinagoga em Berlim 

 

Noite dos Cristais (Reichskristallnacht 
ou simplesmente Kristallnacht), o nome 
é comumente dado aos atos de violên-
cia ocorridos na noite de 9 de novem-
bro de 1938, em diversos locais da Ale-
manha e da Áustria, então sob o domí-
nio nazista do Terceiro Reich. Designa-
ram os  Pogroms, de destruição de si-
nagogas, de lojas, de habitações e de 
agressões contra as pessoas identifica-
das como judias. 
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Novas a aquisições 
para a biblioteca 

ConversãoConversãoConversãoConversão de Mídias  de Mídias  de Mídias  de Mídias     

 

Um dos projetos mais profícuos em andamento no IHIM é o de Conversão de Mídias, patrocina-
do pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e que vem recuperando mais de 200 exemplares do 
acervo. Deste total,  150 foram transferidos para CDs e serão disponibilizados ao público. 

Da lista de títulos convertidos de VHS para DVD constam obras raras como Os Discursos em 
francês do presidente Charles De Gaulle, por exemplo, além de vários  documentos importantes 
da história judaica mais atual. A relação contempla títulos como: As línguas hebraica e árabe; 
Comunidades Extintas; A Receita do Ódio; Could only be Israel; Zait freilach mit Berta Loran; O 

povo do livro entre outros. 

Na relação de mídias convertidas de Fitas Cassete para CD constam relatos de membros 
da comunidade, entrevistas, conferências, além de contos judaicos, palestras etc. A lista  
vai de  entrevistas com  o rabino Leonardo Alanati (6.3.1997), a relatos como os de Ada 
Mandil (25.2.1997); Raquel Cohen (26.11.1996), Stella Levy (jan.1997) entre muitos ou-
tros. 

Este projeto propicia oportunidade de pesquisar um acervo de raro valor, que pode ser a-
cessado de forma mais fácil agora que foi convertido para mídias mais atuais, principal-
mente, porque muita gente mais nova nem sabe o que é VHS e tampouco tem um 
gravador/reprodutor de fita cassete em casa.  A lista com todos os títulos convertidos esta-
rá disponível no site do IHIM. 
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Talmud Bavli (volumes 1 a 3 
e 4 a 6);  

Judaísmo por opção, de Marc 
D.Angel; 

Reflexões da Tora, de Mos-
she Grylak; 

Na espiral do Tempo, e David 
Gorodovits; 

A Inquisição contra as mulhe-
res, de Lina Gorenstein; 

A marca da Morte e A marca 
dos genocídios, ambos de 
Michael Stivelman. 

 



“Inquisição em Minas Gerais no século XVIII: do Banco de Dados 
à Arqueologia”  é um projeto  do IHIM em parceria com o 
Laboratório de Arqueologia da FAFICH/UFMG,  sob a 
responsabilidade  do Prof. Dr. Carlos Magno Guimarães e do 
Presidente do Instituto Sr. Jacques Ernest Levy. O projeto 
objetiva, inicialmente,  montar um banco de dados com 
informações sobre os judeus, criptojudeus  e cristãos-novos que 
vieram para Minas Gerais no século 18, em consequência das 
atividades da Inquisição na Península Ibérica (particularmente 
Portugal e Espanha)”. 

Outro projeto em  andamento e  apoiado pela Lei Estadual de 
Incentivo a Cultura. É o Projeto de “Aperfeiçoamento dos serviços 
de acesso e ampliação prestados pelo IHIM: continuidade aos 
trabalhos de conservação de seu acervo.”  Seu  objetivo é a 
Manutenção da Biblioteca e o tratamento de parte do acervo 
fotográfico do IHIM. A  Encyclopaedia  judaica, em 17 volumes, 

 

Lei de Incentivo à 

cultura favorece o 

crescimento do  

IHIM 

Cultura   IHIM 

   

 

O Boletim Informativo é uma inicia-

tiva do IHIM para atualizar seus 

associados  

sobre o que acontece no Instituto. 

Uma versão deste Boletim será 

editada no site (www.ihim.org.br)  

Presidente: Jacques Ernest Levy 

Organização e Edição: Lívia Guima-

rães e Vânia Rodrigues 

 


