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Dedico este livro ao meu querido pai, Hilel Silberfarb,
que iniciou este trabalho de amor e de caridade, que  

deixou muitos filhos carentes da sua proteção e carinho.  
Que Deus o tenha ao seu lado.
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E ste livro tem como uma de suas finalidades apresentar as argu- 
 mentações que desmistificam a presença de Judeus Espíritas na  
 con dução de trabalhos espirituais que surpreendem folclorica-

mente tantas pessoas, que reúne uma família de quase duas centenas de 
irmãos abnegados, que apesar de todas as suas dificuldades ainda reser-
vam o melhor seus corações para àqueles que sofrem tanto no dia a dia. 
Por outro lado, apresentar um universo de amor pelo outro, mero desco-
nhecido, demonstrado pelo dia a dia e pelo trabalho espiritual de pessoas 
que abrem mão muitas vezes de suas famílias, trabalho e outras ativida-
des para desfrutar do prazer em ver aqueles que sofrem tornarem-se um 
pouco melhores na vida e na saúde.

Aqui, o Judaísmo da solidariedade utiliza-se da Doutrina Espírita 
como instrumento na sintonia com a essência divina, sem que para isto 
venham a se relegar as tradições e as raízes bíblicas que caminham junto 
com a espiritualidade há mais de três mil e quinhentos anos. O ecletis-
mo deste trabalho permite a presença de todas as religiões por não ser 
um trabalho religioso focado e sim espiritual. Todas as religiões levam 
ao mesmo caminho.

Por fim, como produto de tanto amor ao próximo, relatamos nesta 
obra os casos mais interessantes que envolvem as curas, a teoria e a prática 
dos trabalhos no Centro Espírita que dirigimos e principalmente fatos in-
teressantes onde se manifestam toda a sorte de preconceitos.
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Esperamos que o leitor possa entender melhor os trabalhos realiza-
dos por nós e que os Judeus, como nós, Cristãos ou quaisquer outras op-
ções religiosas, possam utilizar o espaço que oferecemos a todos não como 
terapias alternativas apenas fúteis, nem tampouco como concorrentes às 
Sinagogas, Igrejas ou quaisquer templos, mas sim como mais uma opção 
de sintonia com a divindade maior e única, Deus.
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E ra uma vez um homem muito simples e generoso, de uma humil- 
 de família judaica, nascido na Polônia, hoje geograficamente Bela- 
 rus ou Bielorússia, que deixando para trás um rastro de muita vio-

lência e guerra na infância em seu país de origem, conseguiu, vindo morar 
no Brasil, transformar o sofrimento, o ódio e as perdas em caridade, gene-
rosidade e amor pelas pessoas, desconhecidas ou não, representados pelo 
trabalho de um Centro Espírita sob a sua tutela e responsabilidade. 

Este homem realiza-se plenamente utilizando-se da doutrina espírita 
de cunho universalista como instrumento prático das raízes do Judaísmo 
solidário, envolvendo sua família nesta empreitada e agregando para si um 
batalhão infindável de amigos, dependentes contumazes do seu carinho, 
do seu abraço e das suas palavras incansáveis de esperança e de fé.

Descrevemos neste livro como tudo começou aqui no Brasil, a terra 
adotada, a teoria e a prática de nossos trabalhos espirituais, os casos mais 
representativos e emocionantes de curas, bem como uma análise pessoal 
entre espiritismo, judaísmo e a espiritualidade.

Nossa intenção maior é a de mostrar que judaísmo e espiritismo po-
dem conviver juntos e com todas as demais religiões, apesar de todas as 
dúvidas, críticas, crenças populares e preconceitos existentes. Elas se en-
trelaçam no universo da espiritualidade.

Faz-se necessário entender também o quão importante é assumir-
mos nossas dificuldades, que nos fazem sofrer muito, independente de re-
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ligião ou credo, tornando os menos hábeis em seres humanos doentes, 
sem atribuir os fracassos apenas a Carmas ou fardos de vidas passadas, 
pinçando e retirando de dentro do espiritismo os requintes de mistificação 
exagerada e esoterismo que às vezes faz tanto mal.

Sabemos, enfim, que na realidade são argumentos fortes que impe-
dem as pessoas de frequentarem centros como o nosso e outros tantos por 
aí com os mesmos objetivos. 

Temos certeza que lá encontrarão as respostas que procuram ou 
pelo menos o caminho que as levem à essência do nosso trabalho que é O 
amor que cura as doenças do corpo e da alma.       
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