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Seus exemplares têm sido incluídos 
em bibliotecas e utilizados como fonte 
de pesquisa. Os encartes incluídos na 
Revista, com o passo-a-passo para 
preparação das festas de Rosh Hashaná 
e Pessach, têm servido a milhares de 
judeus. No entanto, nesses 25 anos 
nosso objetivo se manteve: difundir 
o judaísmo em todos seus aspectos: 

religiosos, históricos e culturais. Apropriando-nos das 
palavras do Rabino Lord Jonathan Sacks, mostrando a 
cada edição a “grandeza de ser judeu”. 

O Instituto Morashá expandiu suas atividades para além 
da publicação da Revista. Foram publicados dois livros 
– a Hagadá e Raízes de Uma Jornada. Trouxe ao Brasil 
renomados palestrantes. Foi criado um arquivo digital 
contendo imagens dos judeus orientais e sefaraditas, em 
seus países de origens. As imagens foram expostas numa 
grandiosa exposição. Esse acervo digital, terá brevemente 
seu acesso facilitado. Está em andamento sua migração 
para uma nova plataforma na internet, que permitirá a 
consulta remota a todo o conteúdo, em alta resolução. 

Nossa comunidade, a Congregação Beit Yaacov, também 
cresceu nesses 25 anos. Foi erguida uma nova Sinagoga, 
na Rua Veiga Filho, com imponente estrutura. Fundou-se 

transcorreram 25 anos desde a primeira reunião na antiga sede 

da Congregação Beit Yaacov, quando se decidiu criar uma nova 

revista judaica, com o nome “Morashá”. DeSDE A sua criação, 

em 1993, até a presente edição de número 100, Morashá cresceu, 

ampliando seu alcance e seus projetos, e se tornou Instituto 

Morashá de Cultura. revista trimestral voluntária, de apenas 

35 páginas e ENVIADA para 5 mil lares, transformou-se numa 

publicação profissional, de 88 páginas, com uma distribuição 

de 30 mil exemplares no Brasil e no mundo. 

MORASHÁ, 25 ANOS

uma primeira escola judaica bilíngue, a conceituada Escola 
Beit Yaacov.  

E o Brasil? E Israel? E o mundo? Ao longo destas décadas, 
também passaram por mudanças importantes. Aqui no 
Brasil, foi lançada uma nova moeda, o Real; a hiperinflação 
foi vencida. Israel se desenvolveu e cresceu em todos 
os aspectos, apesar das dificuldades e dos repetidos e 
sangrentos ataques terroristas. Os Estados Unidos foram 
vitimados por ataques do terror. No exterior, a União 
Europeia foi criada, unindo povos, culturas e moedas; mas 
também não ficou a salvo de repetidos ataques terroristas. 
Inovações tecnológicas mudaram nossa existência, novas 
descobertas na área da medicina, processadores cada vez 
mais rápidos; a internet nos permitindo acessar um número 
cada vez maior de informações. 

A Morashá tem acompanhado os avanços tecnológicos. Um 
website, que atrai um grande número de visitas, permite, 
desde o ano 2000, a leitura das revistas on-line. Desde 
2014, o site tem novas ferramentas à disposição de nossos 
usuários, cujo número vem crescendo exponencialmente.

A linha do tempo que criamos, a seguir, inclui momentos 
importantes da evolução da Morashá, e escolhemos alguns 
acontecimentos importantes no Brasil, Israel e no mundo, 
para situar melhor no tempo a nossa escalada vitoriosa.
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1994

Março 
Morashá promove avant première 
no Brasil do filme “A Lista de 
Schindler”, de Steven Spielberg, 
lançado em dezembro de 1993 nos 
EUA. Vencedor de sete prêmios no 
Oscar, é o melhor filme já realizado 
sobre o Holocausto. 

Junho
Morashá entrevista o Dr. William 
Frosh, psiquiatra da Universidade  
de Cornell, Nova York.

Setembro
Morashá passa para 50 páginas.1993

1994

janeiro
Entra em vigor o Tratado da 
União Europeia (Tratado de 
Maastricht).

março
A empresa Intel lança o primeiro 
processador da família Pentium.

Abril
Inauguração do Museu do 
Holocausto em Washington.
Comemoração dos 50 anos do 
Levante do Gueto de Varsóvia.

Setembro
Acordos de Oslo 1 entre Israel e 
a Organização para Libertação 
da Palestina (OLP).

Lançada a pedra fundamental 
da nova sinagoga da 
Congregação Beit Yaacov, 
na Rua Dr. Veiga Filho, em 
Higienópolis. O projeto é de 
responsabilidade do arquiteto 
francês, Alain Raynaud.

Dezembro
A empresa israelense Check 
Point, que atua na área 
de segurança na internet, lança 
o primeiro firewall.

1994

Maio
Acordos Gaza/Jericó 
assinados entre Israel e a OLP 
estabelecem as bases para a 
autodeterminação da população 
palestina em Gaza.

Julho
Atentado a bomba na AMIA 
- Associacão Mutual Israelita 
Argentina - em Buenos Aires. 
Saldo: 85 mortos e mais de 300 
feridos.

Maio
Primeira edição da Morashá - 
35 páginas e tiragem de 5 mil 
exemplares.
Lançado o Concurso Literário 
Morashá.

Setembro
Morashá passa para 60 páginas.
Morashá entrevista o ex-prefeito de 
Jerusalém, Teddy Kollek.

Reunião na Sinagoga 
Beit Yaacov para criação 
de uma revista judaica, 
enviada gratuitamente. 
Escolheu-se o nome 
Morashá, que significa 
“Herança Espiritual”. 

Janeiro

Novembro
Morashá entrevista Elie Wiesel, 
sobrevivente do Holocausto e 
Prêmio Nobel da Paz.

Entra em circulação no Brasil o 
Real, moeda que circula até hoje.
Estabelecimento de relações 
diplomáticas entre Israel e o 
Vaticano.

Outubro
Acordos de Paz entre Israel e 
Jordânia.

Novembro
Realizada em São Francisco a 
primeira conferência inteiramente 
dedicada ao potencial da World 
Wide Web.

Dezembro
Yitzhak Rabin, Shimon Peres e 
Yasser Arafat recebem o Prêmio 
Nobel da Paz.

1993
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1998

Setembro
Morashá estreia nova diagramação.

1997

Março
Visita do primeiro-ministro e Prêmio 
Nobel da Paz, Shimon Peres, a São 
Paulo. 

Abril
Suplemento especial da Morashá 
com entrevista exclusiva do primeiro-
ministro Shimon Peres. 

1995
Abril
O organização israelense 
Save a Child’s Heart realiza, 
gratuitamente, cirurgias 
cardíacas para crianças carentes 
de todo o mundo.
Inauguração da nova Sinagoga 
Beit Yaacov à rua Dr. Veiga 
Filho, Higienópolis. A imponente 
estrutura tem capacidade para 
980 assentos.
Acordos de Oslo 2 retomam 
negociações de paz entre Israel 
e a OLP.

Novembro
Assassinato do primeiro-ministro 
de Israel Yitzhak Rabin.

Haskará em memória de 
Yizthak Rabin na Sinagoga 
Beit Yaacov, na rua Veiga 
Filho. Presença de autoridades 
do governo e religiosas, e 
lideranças judaicas.

1996
Fevereiro e Março
Onda de violentos atentados 
terroristas em Israel.

Abril
Operação “Vinhas da Ira” 
contra o Líbano. Cessar-fogo 
assinado em agosto.

Maio
Binyamin Netanyahu é eleito 
primeiro-ministro de Israel.

Início das comemorações  
dos 3 mil anos de Jerusalém, 
cidade proclamada capital do 
Povo Judeu pelo Rei David.

Julho
A empresa israelense Mirabilis 
lança o ICQ, primeiro sistema 
de mensagem instantânea na 
internet.

1997
Março
Onda de atentados terroristas 
em Israel.
Israel inaugura sua primeira 
usina de dessalinização por 
osmose reversa.
Maio
Comemorado na Prefeitura 

de Paris o 190º aniversário do 
Grande Sinédrio dos Judeus da 
França e da Itália (Sanhedrin).

Agosto
Comemoração do Centenário do 
1º Congresso Sionista, realizado 
na Basiléia em 1897.

1998
Maio
Cinquentenário da criação do 
Estado de Israel.

Setembro, outubro e 
novembro
Onda de atentados terroristas 
em Israel: dois ataques 
suicidas em Hebron, Beersheva 
e Jerusalém (no mercado 
Machané Yehuda).

1995
Março

Morashá promove palestras com 
o Rabino-chefe da França, Joseph 
Sitruk.

Abril
Morashá entrevista o rabino 
Avraham Hamra.

Junho
Morashá entrevista o Rabino-chefe 
sefaradita de Israel, Eliyahu Bakshi-
Doron, em visita a São Paulo. 

Setembro
Morashá promove palestra com o 
jornalista Alberto Dines sobre  
“O Caso Dreyfus”. 

Outubro
Morashá promove palestras sobre o 
“Judaísmo sefaradita” com o  
Prof. Yosef Hayim Yerushalmi, 
titular da cátedra de História Judaica, 
Cultura e Sociedade da Universidade 
de Columbia, Nova York. 

Dezembro
Morashá entrevista o cantor 
israelense Yehoran Gaon, em turnê 
pelo Brasil.

1996
Maio

Morashá entrevista e homenageia 
Leah Rabin no Salão da Sinagoga 
Beit Yaacov, por ocasião de sua 
visita a São Paulo. 

Setembro
Morashá promove palestra sobre 
“Os desafios da economia frente 
à globalização”, com Abraham 
Schochat, ex-ministro da Fazenda 
de Israel.
Morashá promove avant-première 
do filme “Lembranças de uma 
Sobrevivente”, com a participação de 
Gerda Weismann, protagonista do 
filme.

Novembro
Morashá promove palestras com 
o Rabino-chefe da França, Joseph 
Sitruk.

1995 1997

1996

1998
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Setembro
Lançado o site 
www.morasha.com.br. 

Novembro
Jantar para patrocinadores e 
colaboradores marca o 8º aniversário 
da Morashá.

1999
Janeiro
O Euro começa a ser usado 
em transações eletrônicas, em 
11 países-membros da União 
Europeia.

Setembro
O general Ehud Barak é eleito 
primeiro-ministro de Israel.
Ehud Barak e Yasser Arafat 
assinam o 2º Acordo de Paz 
de Wye. Duas horas depois, 
atentados terroristas em Israel.

Dezembro
Partidos de extrema direita 
avançam na Europa, 
principalmente na Áustria e 
Alemanha.

2000
Janeiro
Descobertos vestígios da 
Sinagoga Kahal Zur Israel, a 
primeira sinagoga das Américas. 
Construída no século 17, em 
Recife, é considerada um dos 
tesouros arqueológicos da 
região.
Albert Einstein é eleito 
personalidade do século 20 pela 
revista Time.
Lançamento do programa 
Birthright, cuja meta é levar 
milhares de jovens judeus para 
visitar Israel.

Março
Papa João Paulo II vai à Israel 

e visita, entre outros lugares, 
o Kotel e Yad Vashem. Pede 
perdão pelos erros cometidos 
pela Igreja Católica em relação 
ao Povo Judeu.

Março, abril e maio
Onda de ataques terroristas 
em Israel.

Junho e Julho
Retirada das tropas israelenses 
do Sul do Líbano.
Fracassam negociações de paz 
entre Israel e a OLP.

Outubro
Início da Segunda Intifada. 
Hezbolá lança foguetes contra 
o Norte de Israel.

Aumenta significativamente o 
número de atos de violência contra 
os judeus na França.

Dezembro
Yasser Arafat rejeita o plano de 
paz apresentado pelos EUA.

2001
Janeiro
Fundação da ISRAAID, organização 
de ajuda humanitária que atua em 
áreas de desastres naturais.

Fevereiro
Ariel Sharon é eleito primeiro-
ministro de Israel.

Março
Aviões dos EUA e Reino Unido 
bombardeiam o Iraque.

1999

Fevereiro
Morashá promove pré-estreia do 
filme “A Vida é Bela”, dirigido por 
Roberto Benigni, vencedor de três 
estatuetas no Oscar.

Setembro
Rabino-chefe asquenazita de Israel, 
Meir Lau, escreve o artigo “Yamim 
Noraim – Tempo de Reflexão”, 
especial para a Morashá.

Dezembro 
Morashá lança artigos do jornalista 
Alberto Dines sobre a presença 
judaica no País para marcar  
500 Anos do Descobrimento. 

2000 
Abril 

Morashá passa a contar com  
80 páginas.

2001

Fevereiro
Morashá promove palestras sobre 
“Drogas e adicção” com o Dr. Rabino 
Avraham J.Twerski, fundador do 
Centro de Reabilitação Gateway 
para o Tratamento de Dependentes 
Químicos e JACS ( Jewish, 
Alcoholics, Chemically Dependent 
Persons and Significant Others).

Março
Morashá entrevista, com 
exclusividade, Elie Wiesel, em sua 
visita a São Paulo. 

Junho
Dr. Rabino Avraham J. Twerski 
escreve “Os anjos não deixam 
pegadas”, artigo exclusivo para 
Morashá. 

Julho
Oficialmente constituído o Instituto 
Morashá de Cultura.

1999 2000 2001



45 junho 2018

REVISTA MORASHÁ i 100

escola beit yaacov

Inaugurado em Recife o 
Arquivo Histórico Judaico de 
Pernambuco, onde havia sido 
construída a Sinagoga Kahal 
Zur Israel. Patrocínio Fundação 
Safra.

Abril
Reinaugurada a Sinagoga Beit 
Yaacov na Rua Bela Cintra, 
após ampla reforma.

julho
16a Macabíadas, em Israel.

Ataques a Israel com foguetes 
pelo Hamas. Em resposta, 
Israel inicia operação em 
Gaza.

Agosto
Assistência Social Beit Yaacov 
(ASBY) inaugura o Consultório 
Odontológico.

Setembro
No dia 11, o maior ataque 
terrorista da História destrói as 
torres gêmeas do World Trade 
Center, em Nova York. Ataque 
simultâneo contra o Pentágono, 
em Washington. Atentados 
deixam mais de 2 mil mortos.

Outubro
Rehavam Zeevi, ministro do 
Turismo de Israel, é assassinado 
em Jerusalém por um comando 
da Frente Popular de Libertação 
da Palestina (FPLP).

Dezembro
Massada e a Cidade Velha 
de Acco são designadas 
Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO.

2002
Abril
Mortos e feridos no atentado 
terrorista à Sinagoga de La 
Ghriba, na Tunísia.
“Ato pela Paz, Contra o Terror 
e Contra o Antissemitismo”, 
promovido pela Federação 
Israelita do Estado de São Paulo, 
reúne 10 mil pessoas.

Junho
Sinagoga Kahal Zur Israel é 
reaberta em Recife.

Dezembro
O israelense Daniel Kahneman 
recebe o Prêmio Nobel de 
Economia.

2003
Fevereiro
Explosão do ônibus espacial 
americano Columbia causa a morte 
da tripulação - um dos astronautas 
era o israelense Ilan Ramon.
Março
Coligação liderada pelos EUA 
inicia Guerra no Iraque.
Dezembro
Yad Vashem, Museu do 
Holocausto de Israel, situado 
no Monte Herzl, em Jerusalém, 
comemora 50 anos.

2002

Dezembro 
Instituto Morashá de Cultura cria o 
Centro Morashá de Memória.  
O objetivo é elaborar um acervo 
digital de fotografias, cartas e 
documentos de judeus originários 
do Oriente Médio, Grécia, Itália e 
Norte da África. 

200320032002

2001
Início das atividades da Escola 
Beit Yaacov, em uma casa no 
bairro de Higienópolis, com  
120 alunos.

2003
Inaugurada nova sede da Escola 
Beit Yaacov no bairro Várzea da 
Barra Funda. 

Aberto o primeiro ano do 
Ensino Fundamental, o G1.

Abril 
Morashá celebra seu 
10º ano.  
Com 84 páginas, a 
Revista é distribuída a 
30 mil lares, no Brasil 
e no exterior. A Edição 
número 40 traz o 
primeiro suplemento 
contendo um guia para as Festas. 

Agosto 
Instituto Morashá, A Hebraica 
e o Beit Chabad do Morumbi 
promovem palestras com o rabino 
Laibl Wolf, da Austrália.
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2004
Agosto

Instituto Morashá promove palestra 
“A Cabalá do Equilíbrio entre a 
Alma e o Corpo”, com o rabino 
Laibl Wolf.

Dezembro
Instituto Morashá recebe 1º Prêmio 
K de Responsabilidade Social.
Abertura da exposição de fotografias 
e documentos do Centro de 
Memória “Raízes de uma Jornada 
– 45 Anos da Fundação da 
Congregação Beit Yaacov” .

2005

Agosto
Instituto Morashá promove 
a exibição do documentário 
“Testemunha Imaginária, Hollywood 
e o Holocausto”, de Daniel Anker. 

2006

Setembro
Instituto Morashá promove 
palestra com Judy Feld, canadense 
responsável, com seu marido, Ronald 
Feld, pelo resgate de judeus sírios na 
década de 1970. 

2007
Abril

O Instituto Morashá lança uma nova 
edição da Hagadá de Pessach com 
comentários inéditos e iluminuras. 

2008

Fevereiro 
Implantação do Acervo Digital 
do Instituto Morashá de Cultura. 
O Acervo reuniu, catalogou e 
digitalizou fotos e documentos 
cedidos ao longo dos anos.  
A iniciativa visa facilitar o acesso da 
comunidade ao material. 

2005

2006

2007

2008

2004
Fevereiro
Na Conferência Europeia sobre 
o Antissemitismo, o Rabino-
chefe do Reino Unido, Lord 
Jonathan Sacks, alerta sobre o 
alastramento do antissemitismo.

Maio
ONU declara Tel Aviv Patrimônio 
Mundial como símbolo do estilo 
Bauhaus.
Consultório Odontológico da 
ASBY expande atendimento e se 
muda para o Bom Retiro.

Dezembro
Os israelenses Aaron Ciechanover 
e Avram Hershko recebem o 
Prêmio Nobel de Química.

2005
Fevereiro
Israel e Autoridade Palestina 
assinam cessar-fogo.
AbriL
Instituto Cultural Safra publica 
“Sinagogas do Brasil”, com 
imagens de 100 sinagogas.
Agosto
Furacão Katrina atinge Nova 
Orleans. Israel envia equipes de 
busca e resgate.
Setembro
Retirada unilateral israelense 
de Gaza.
Dezembro
O israelense Robert Aumann recebe 
o Prêmio Nobel de Economia.

2006
Janeiro
Primeiro-ministro Ariel Sharon 
sofre derrame e Ehud Olmert 
assume o cargo de primeiro-
ministro.

Maio
A FDA aprova a distribuição 
nos EUA do Azilect, tratamento 
para a Doença de Parkinson 
desenvolvido pela israelense Teva.

Junho
Hezbolá sequestra o soldado 
Gilad Shalit em território 
israelense.
Maguen David Adom passa a ser 
oficialmente membro da Cruz 
Vermelha Internacional.

2007
Janeiro
A ONU aprova a resolução que 
condena “sem reservas qualquer 
negação do Holocausto”.

2008
Janeiro
Os israelenses lançam o sistema de 
navegação Waze.
Fevereiro
Vaticano abre seus arquivos da 
Inquisição para consultas
Julho
“Enfrentando o amanhã”, evento 
idealizado pelo presidente Shimon 
Peres, marcou as comemorações dos 
60 anos da Independência de Israel.

2004
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2010

Maio
Prêmio Nobel Robert Aumann 
profere palestra na Escola Beit 
Yaacov. 

2011
 

2009
Janeiro

Ato em lembrança ao Dia 
Internacional do Holocausto na 
Sinagoga Beit Yaacov, com a presença 
de autoridades federais e estaduais. 

Abril
Instituto Morashá promove avant 
première do filme “Defiance”, baseado 
na história real dos irmãos Bielski 
durante o Holocausto. 

Setembro
Lançamento de “Raízes de Uma 
Jornada” na Sinagoga Beit Yaacov.  
O livro, de 456 páginas, traça o 
caminho percorrido, até chegar a 
São Paulo, pelas famílias sefaraditas 
orientais que hoje compõem a 
Congregação Beit Yaacov. 

2009

2004 
Implantação do PYP, Primary 
Years Program, um programa 
desenvolvido pela International 
Baccalaureate Organization (IB).

2008
Inaugurado novo prédio para a 
Educação Infantil. 
A primeira turma de Bat Mitzvá 
se apresenta no Teatro da Escola.

2009
Março
Binyamin Netanyahu reeleito 
primeiro-ministro de Israel.

Abril
Tel Aviv celebra centenário de 
fundação.

2010
Março
Ato em lembrança ao Dia 
Internacional do Holocausto na 
Sinagoga Kahal Zur Israel, em 
Recife.
ASBY começa a distribuição 
gratuita de remédios.

junho
Satélite israelense de 
reconhecimento, Ofek 9, é 
lançado da Base Aérea de 
Palmachim.

Setembro
Israel torna-se membro pleno da 
Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico.

Dezembro
O maior incêndio na história 
de Israel devasta centenas de 
quilômetros de uma floresta de 
pinus no Monte Carmel, perto 
de Haifa.

2011
Fevereiro
Empresa israelense Solaris 
Synergy lança painéis de energia 
solar flutuantes.

Abril
O sistema de defesa Iron Dome 
intercepta primeiro míssil de 
curto alcance lançado contra 
território israelense.

Agosto
Gilad Shalit, sequestrado em 
2006 pelo Hezbolá, é solto em 
troca de 1.027 presos palestinos.

Dezembro
O israelense Dan Shechtman 
recebe o Prêmio Nobel de 
Química.

2012
Maio
Consultório Odontológico da 
ASBY expande atividades.

Junho
Pesquisa internacional conclui que 
Israel é o segundo melhor lugar 
para startups de alta tecnologia, 
depois do Vale do Silício.

Fevereiro
Aniversário de 18 anos da Revista 
Morashá – Jantar comemorativo para 
patrocinadores e colaboradores.

2010

2011

2012

escola beit yaacov

2009
Escola é credenciada pelo 
International Baccalaureate 
Organization (IB) como IB 
World School.
Palestra com o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
O recém criado Curso de 
Educação de Jovens e Adultos - 
EJA - (antigo Ensino Supletivo) 
atende de 250 alunos.
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escola beit yaacov

2013
Março

Instituto Morashá traz ao Brasil, 
pela primeira vez, o Grão-rabino do 
Reino Unido e da Commonwealth, 
Lord Jonathan Sacks, para série de 
palestras.

Abril

Início da distribuição da Morashá 
para milhares de bibliotecas públicas 
no País, ampliando a sua abrangência 
e compartilhando a cultura, a história 
e os fundamentos religiosos judaicos 
com o público brasileiro em geral.
 
2014

Abril
 A revista Morashá apresenta  
nova diagramação e o site  
morasha.com.br se atualiza em 
termos de design e tecnologia. 

Julho 
Pré-estreia do filme “Sobrevivi 
ao Holocausto”.  Julio Gartner, 
sobrevivente do Holocausto que 
passou cinco anos em campos nazistas, 
relata sua história.
 

2014

2013

2011
Michael Bloomberg, Prefeito de 
New York, visita a Escola Beit 
Yaacov e profere palestra.

2013

Inauguração da Sinagoga Or 
Yossef da Escola Beit Yaacov.

2014
A Escola Beit Yaacov aparece em 
9º lugar entre as dez melhores 
escolas de São Paulo com 
base nos resultados do Enem 
2013, segundo o Ministério de 
Educação. 
Com mais de 600 lugares, Teatro  
J. Safra é aberto ao público. 

2013
Março
Consultório Odontológico da 
ASBY começa atendimento em 
ortodontia infantil.

Setembro
Saddam Hussein é capturado 
por soldados norte-americanos.

Dezembro
Israel se torna o 21º Estado-
membro da Organização 
Europeia de Pesquisa Nuclear.

O israelense americano Ariel 
Warshel recebe o Prêmio Nobel 
de Química.

2014
Janeiro
Morre o ex-primeiro-ministro 
Ariel Sharon.
Junho
O Estado Islâmico inicia ofensiva 
no Oriente Médio.
Palestinos sequestram e 
assassinam três adolescentes 
israelenses.
Julho
As IDF iniciam a Operação 
Margem Protetora contra a 
Faixa de Gaza.

Novembro
Massacre: dois árabes atacam 
sinagoga em Jerusalém. 

Ocidental, matando quatro 
rabinos e um oficial de polícia.

2015
Janeiro
Atentados contra a sede do 
jornal “Charlie Hebdo” e 
mercearia casher, em Paris.

Junho
Israel envia 141 atletas ao Jogos 
Europeus de 2015, conquistando 
12 medalhas.

Julho
O fortalecimento do BDS 
(Boicote, Desinvestimento, 
Sanções) contra Israel ganha 
novas proporções e atenção da 
mídia.

setembro
A Aliá a partir da  
América Latina aumentou  
7% em relação ao ano anterior. 
Destaca-se o aumento no 
número de brasileiros, que 
cresceu cerca de 50% nos 
últimos anos.
Evento na Sinagoga Beit Yaacov 
-Veiga Filho comemora os  
50 anos de fundação da 
primeira Sinagoga na Rua Bela 
Cintra.

Dezembro
Inovações israelenses na área 
da agricultura e irrigação estão 
ajudando a alimentar milhares 
de pessoas em todo o mundo.

Instituto Morashá de Cultura tem 
o primeiro projeto aprovado com 
recursos incentivados pela Lei 
Rouanet do Minc (Ministério da 
Cultura).
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Março
Migração e aprimoramento 
do Acervo Digital do Instituto 
Morashá de Cultura para uma 
nova plataforma na Internet, que 
permite consulta remota, mais rápida 
e amigável, a todo o conteúdo e 
arquivos em alta resolução.

Abril
Morashá celebra os 70 anos da 
criação do Estado de Israel.

setembro
www.morasha.com.br. alcança maior 
número de visitas.

20152015

Julho
Falece Elie Wiesel, Prêmio 
Nobel da Paz e sobrevivente 
do Holocausto, que lutou pela 
preservação da memória  
dos milhões de judeus 
assassinados durante  
a 2ª Guerra Mundial.

Setembro

Falece o ex-presidente Shimon 
Peres, último dos pioneiros da 
fundação do Estado.

Falece o Rabino-chefe da 
França, Joseph Haim Sitruk.

Fórum Econômico Mundial 
classifica Israel como a 2ª nação 
mais inovadora do mundo.

Registrados 335 atos 
antissemitas na França em 
2016.

2017
Janeiro
Setor de startups em Israel 
arrecadou mais de US$ 5 
bilhões em 2017, resultado 
superior ao recorde de US$ 4,8 
bilhões registrado em 2016.

Setembro
20ª Macabíadas: atletas judeus 
de 80 países competem em 
Israel.

Novembro
Comemoração do centenário 
da Declaração Balfour.

2018
Janeiro
Menino judeu de oito anos foi 
atacado por dois adolescentes  
no subúrbio parisiense de  
Sarcelles por estar usando kipá.

Março
Assassinada em Paris Mireille Knoll, 
85 anos, sobrevivente do Holocausto.

Abril
Israel comemora 70 anos.
Início de violentos protestos 
palestinos na fronteira de Gaza  
e Israel.

Maio
Abertura da Embaixada dos EUA  
em Jerusalém.

2016

2018

2017

2015 
Escola Beit Yaacov realiza, 
pela primeira vez, o Career 
Day, para alunos do 9º ano do 
Ensino Médio. Da programação 
constaram palestras, estágio, 
visitas a universidades e 
seminários.

2016 
Aluno ence Chidon Tanach 
Brasileiro e fica entre os melhores 
do mundo nas finais em Israel.

2017
Ilan Goldfajn, presidente do 
Banco Central do Brasil, realiza 
abertura do 3º Career Day.

2018
Número de alunos: 960 alunos, 
da Educação Infantil ao Ensino 
Médio.
Com impressora 3D e novas 
ferramentas eletrônicas, Maker 
Station é ampliada na Escola. 
Escola conquista excelentes 
resultados nos processos seletivos 
de 2018.

Foram registrados, nos EUA, 
664 incidentes contra judeus, 
um aumento de 9% em relação 
ao ano anterior.

Israel é classificado entre as 20 
primeiras nações do mundo, 
de acordo com o índice de 
Desenvolvimento Humano das 
Nações Unidas.

2016
Fevereiro
Inaugurado em São Paulo 
o Memorial da Imigração 
Judaica, na sede da Sinagoga 
mais antiga do Estado, a 
Kehilat Israel, na Rua da Graça, 
no bairro do Bom Retiro.

Morashá poderá ser lida on-line ou 
baixada como arquivo PDF.


