Anatomia do Movimento Conservativo
Fonte: http://www.jtsa.edu/cjls/intro.shtml
Os Alicerces do Movimento – Seminários e Suporte

Jewish Theological Seminary — www.jtsa.edu
Fundado, em Nova York,EUA, em 1886 como uma escola rabínica, hoje o Jewish
Theological Seminary é o centro mundial, acadêmico e espiritual, do Movimento Conservativo,
incluindo uma excelente biblioteca e cinco escolas. No JTS são treinados os futuros líderes da
comunidade judaica, sejam religiosos, educacionais, acadêmicos e leigos. As escolas e
institutos do JTS incluem The Graduate School; The Rabbinical School; H.L. Miller Cantorial
School and College of Jewish Music; William Davidson Graduate School of Jewish Education;
Albert A. List College of Jewish Studies; o Rebecca and Israel Ivry Prozdor, uma escola modelo
de ensino suplementar de segundo grau; uma escola de verão; cinco institutos de pesquisa,
incluindo o Melton Research Center for Jewish Education; institutos de liderança leiga e
profissional; programas de educação da comunidade; prédios para residência de estudantes; e
a incomparável coleção da mundialmente famosa Biblioteca do JTS.
Rabbinical Assembly (Assembléia Rabínica) — www.rabbinicalassembly.org
A Assembléia Rabínica é a associação internacional dos rabinos Conservativos. Desde sua
fundação em 1901, a Assembly tem sido a força criadora que modela a ideologia, programas e
práticas do Movimento Conservativo, estando comprometida com o crescimento e fortificação
da totalidade da vida Judaica. Seus quase 1600 membros estão espalhados pelo mundo, seja
como rabinos com congregação, educadores, capelães militares e hospitalares, professores de
Judaica, e funcionários de serviços comunitários.
United Synagogue of Conservative Judaism / www.uscj.org
A United Synagogue, fundada em 1913, é a associação das congregações Conservadores nos
EUA, consistindo hoje em 760 sinagogas afiliadas e a mais de 1,5 milhão de membros. Os
objetivos da United Synagogue estão colocados no preâmbulo de sua Constituição, como
segue: "O avanço da causa do Judaísmo nos EUA, e a manutenção da tradição Judaica em sua
continuidade histórica; afirmar e estabelecer lealdade à Torá em sua exposição histórica;
levar adiante a observação do Shabat e das Leis Alimentares; preservar, no Serviço Religioso,
a referência ao passado de Israel e as esperanças em sua restauração; manter o caráter
tradicional da liturgia, com o Hebraico como a língua da reza; incentivar escolas religiosas
Judaicas, no currículo das quais o estudo da língua e literatura Hebraicas estejam em lugar
proeminente...”.
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Schechter Institute of Jewish Studies
O Instituto Schechter, em Israel, é um dos mais destacados centros acadêmicos para o
aprendizado do Judaísmo moderno. Localizado em Jerusalém, foi criado em 1984, com 4
estudantes para rabinos. Hoje, sua Escola de Graduação se orgulha de 655 graduados com
graus avançados em Estudos Judaicos, tendo matriculados atualmente mais de 450
estudantes. O Seminário Rabínico Schechter já ordenou 55 rabinos, que assumiram posições
de liderança em Israel e no resto do mundo. Ele também abriga o Fundo Educacional TALI, um
programa por todo o país que provê enriquecidos Estudos Judaicos em 120 escolas e préescolas públicas. Abriga também o “Midreshet Yerushalayim”, uma rede de educação de
adultos, a qual ensina Estudos Judaicos a imigrantes de países da antiga União Soviética, em
trinta localidades espalhadas por Israel, além de uma rede de escolas e programas educativos
em doze comunidades através da Europa Oriental.
O Seminário / www.seminariorabinico.org.ar
Fundado em 1962 pelo Rabino Marshall T. Meyer, z"l, o Seminário Rabínico LatinoAmericano é o centro acadêmico e cultural do Movimento Judaico Conservativo (Masorti) na
Argentina e América Latina. O principal propósito do Seminário é o treinamento e ordenação
de rabinos, com o objetivo de espalhar e perpetuar Judaísmo nas comunidades da América
Latina. Desde sua criação, 83 rabinos (incluindo 7 rabinas) se formaram. Eles trabalham
atualmente em diferentes comunidades na Argentina, Uruguai,Chile, Peru, Brasil, Colômbia,
Porto Rico, Venezuela, México, Paraguai, Bolívia, República Dominicana, São Salvador, e
também, nos EUA.
Escola Ziegler de Estudos Rabínicos / www.uj.edu/zieg/ZIEG.html
A Escola Ziegler de Estudos Rabínicos fez história, quando foi aberta como a primeira
escola rabínica independente na Costa Oeste dos EUA. É uma escola rabínica, com currículo
completo de 5 anos, que valoriza a erudição rigorosa, abraça os esplendores da
espiritualidade, e fornece a seus estudantes grandes oportunidades de crescimento
intelectual e espiritual. No campus idílico da Universidade do Judaísmo, em Los Angeles, e
em uma atmosfera que foca grande ênfase em ensino personalizado, seus estudantes abrem
suas mentes e corações aos textos e tradições da religião Judaica, sentem a presença de Deus
em suas vidas, e assumem os papéis e responsabilidades cada vez mais crescentes oferecidos
àqueles que entram no rabinato Conservativo do século XXI.
Organizações Profissionais
Cantors Assembly (Assembléia de Cantores) — www.cantors.org
A Assembléia de Cantores é a maior organização mundial de “Hazanim” profissionais. Seus
escritórios estão no Jewish Theological Seminary, em Nova York, EUA, e é afiliada à United
Synagogue of Conservative Judaism. A Assembléia serve aos interesses de seus membros,
congregações e ajuda a preservar e engrandecer as tradições do povo Judeu.
North American Association of Synagogue Executives (Associação NorteAmericana de
Executivos de Sinagogas) / www.naase.org
A Associação Norte Americana de Executivos de Sinagogas é uma organização com objetivo de
atender às necessidades profissionais dos Diretores Executivos do Movimento Conservativo,
como uma afiliada da United Synagogue of Conservative Judaism, e em associação com o
Jewish Theological Seminary of America e a Jewish Communal Service Association.
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The Joint Retirement Board for Conservative Judaism (A Comissão Conjunta de
Aposentadoria para o Judaísmo Movimento) / www.jrbcj.org
O JRB foi fundado em 1945, usando recursos provenientes de um fundo estabelecido durante
sua vida, pelo falecido Jacob H. Schiff, com o objetivo de começar a oferecer planos de
pensão independentes. JRB fornece os escritórios centrais, em Nova York, que servem aos
contadores dos rabinos, cantores e outras pessoas do Movimento Conservador, espalhados
pelo mundo. A equipe de profissionais do JRB é liderada por um grupo selecionado de
voluntários, sendo 13 “Trustees” e 2 “Observers”, cujo conhecimento e experiência
combinados, somando mais de 175 anos de serviços ao JRB, cada vez mais engrandecendo
nosso Plano.
Ligas de Clubes Masculinos e Femininos
Federation of Jewish Men's Clubs (Federação de Clubes
Judaicos Masculinos) / www.fjmc.org
A Federação de Clubes Judaicos Masculinos é uma organização de aproximadamente 270
grupos de homens Conservative/Masorti Jewish, contando com 25000 indivíduos nos Estados
Unidos e no mundo. A FJMC envolve homens Judeus na vida Judaica, pela construção e
fortalecimento dos Clubes de Homens dentro do Movimento Conservative/Masorti.
Women's League for Conservative Judaism (Liga Feminina para o Judaísmo
Conservativo) / www.wlcj.org
A Liga Feminina para o Judaísmo Conservativo é a maior organização feminina, baseada em
sinagoga, no mundo. Como um braço ativo do Movimento Conservativo/Masorti, ela fornece
serviços a 700 grupos femininos afiliados, em sinagogas através dos EUA. Sua rede conecta
120.000 mulheres em 25 Ramos (filiais), junto a grupos em Israel, Grã-Bretanha e América do
Sul. Através de seus programas de voluntárias e projetos voltados à educação, observância
religiosa, Israel e políticas públicas e advocacia, as participantes podem expandir seu
conhecimento e compromisso relativos ao Judaísmo, participar em questões contemporâneas
e contribuir aos ideais judaicos por todo o mundo.
Educação de Jovens
Solomon Schechter Schools / www.ssdsa.org
As Escolas Dia Solomon Schechter englobam 76 escolas, englobando 18 estados dos EUA e
províncias no Canadá. A Associação de Escolas Dia Solomon Schechter opera sob o guardachuva da Comissão de Educação Judaica da United Synagogue of Conservative Judaism, sendo
suportada profissionalmente pelo Departamento de Educação da United Synagogue. As escolas
são independentes, tendo cada uma seu corpo de Diretores. Elas compartilham, no entanto,
uma afiliação e identificação com a filosofia religiosa, princípios, crenças e práticas do
Movimento Conservativo.
National Ramah Commission / www.campramah.org
Ramah é o braço de acampamentos do Movimento Conservativo. Ela persegue a missão de
criar comunidades educativas nas quais as pessoas aprendam a viver comprometidas com as
vidas Judaicas, incorporando os ideais do Judaísmo Conservativo, através de duas estratégias
educacionais principais: acampamentos de verão e de inverno e através de programas
intensivos em Israel. A rede de acampamentos Ramah nos EUA atende anualmente a mais de
6500 acampantes e a mais 1500 monitores, com idade universitária.
United Synagogue Youth / www.uscj.org/usy
O propósito geral do programa United Synagogue Youth é proporcionar um encontro com
conteúdo e totalmente recíproco, com o Judaísmo. De um lado o povo Judeu e a Sinagoga, de
outro o adolescente Judeu. O programa USY fornece informações aos adolescentes Judeus,
sobre demonstrações e experiências do modo Judaico de vida, através de estudos, ações e
companheirismo. Isto tem como objetivo a guiá-los ao preenchimento e crescimento pessoal,
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enquanto encontram necessidades espirituais e sociais. Também objetiva ajudá-los a tornar
significante suas contribuições às suas sinagogas, comunidades, sociedades e ao povo Judeu.
Koach / www.uscj.org/koach
Como o Programa do Judaísmo Conservativo para Universitários, Koach ajuda a conectar
alunos, de idade de universitários, com sua herança Judaica, bem como com a comunidade
Judaica em seu campus e em outros campus através dos EUA e Israel. Ele trabalha junto com
Hilel e Organizações de alunos judeus, fornecendo recursos financeiros, programas sociais,
projetos de estudo, viagens a Israel, conferências regionais e muito mais.
A Conservative Yeshiva (Ieshivá Conservativa)
em Jerusalém / www.conservativeyeshiva.org
A CY foi fundado em 1995, para atingir a necessidade de aprendizado sério em umambiente
co-educacional e de mentes abertas. Desde então, a CY cresceu dos 5 alunos originais para
mais de 50 alunos. Ele se mudou para prédio próprio e estabeleceu uma excelente reputação
como faculdade, bem como de alunos altamente motivados em estudos aprofundados, bem
como de uma comunidade receptiva. A CY ensina a Judeus de todas as formações as técnicas
para o estudo de textos Judaicos em uma comunidade Judaica acolhedora. Seu objetivo é
transmitir aos alunos a capacidade e o desejo de continuar o aprendizado e a prática do
Judaísmo ao longo de suas vidas. A CY oferece uma síntese dos métodos tradicionais e
críticos, permitindo que os textos e tradições Judaicos encontrem as mudanças sociais da
moderna cultura. O currículo se foca em assuntos Judaicos clássicos, incluindo Talmud,
Tanach, Halachá, e Filosofia.
Programas Ramah em Israel — www.ramah.org.il
Um dos focos mais importantes da Comissão Ramah é em seus programas educacionais em
Israel, os quais variam desde missões de verão em nível de segundo grau, passando por
“Lilmod UleLamed”, que é um ano de estudo e trabalho em Israel, passando por programas
específicos de uma a três semanas em Israel, montados para escolas, sinagogas e outras
organizações da comunidade, até “day camps” em Jerusalém. Todos estes programas
reforçam a missão do Ramah em criar uma dedicação de vida inteira às comunidades que
continuam a elevar seu comprometimento no voluntariado e na liderança para o Movimento
Conservativo e para o Judaísmo contemporâneo.
Entidades do Movimento Conservativo no Mundo
O Museu Judaico / www.jewishmuseum.org
Por mais de um século, o Museu Judaico, localizado na mansão da família Warburg, na 5a.
Avenida com Rua 92, na famosa Museum Mile de Nova York, tem sido tanto uma fonte de
inspiração como e conhecimento para uma audiência de visitantes com variadas formações
culturais, como um marco de identidade para a população diversificada do povo Judeu. Um
projeto de reforma dobrou o espaço das galerias, adicionou uma magnífica exposição
permanente, criou salas de aula e um auditório para programas educacionais.
Melhorou também as facilidades para o público, incluindo um café. Através de mais de 28.000
objetos, incluindo pinturas, esculturas, trabalhos em papel, fotografias, artefatos
arqueológicos, objetos rituais, e mídia irradiada, a coleção do Museu demonstra a identidade
Judaica e sua evolução, através das artes visuais. É uma das maiores, mais abrangentes
coleções de sua espécie no Hemisfério Ocidental.
Mercaz USA / www.mercazusa.org
MERCAZ USA é o braço sionista do Movimento Conservativo, conectando Judeus Conservativos
dos EUA com o Estado de Israel, o Povo Judeu e congregações Conservativas/Masorti em Israel
e através do mundo.
Masorti Olami / www.masortiworld.org
Olami Masorti Jewish World, o conselho mundial das Sinagogas Conservativas, é o centro
mundial do Movimento Masorti. Fica no centro dos esforços mundiais para fortalecimento do
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Judaísmo Conservativo, através de todos os braços da comunidade: sinagogas, escolas,
acampamentos, grupos de juventude e redes de liderança, localizados onde residam Judeus,
ou seja : Europa Central e Ocidental, Leste Europeu e os países da antiga União Soviética,
América Latina, Austrália e África do Sul.
Assembly of Masorti Synagogues, UK / www.masorti.org.uk
A Assembléia de Sinagogas Masorti é o guarda-chuva que serve às comunidades Masorti na
Grã-Bretanha, fornecendo aos membros da comunidade os recursos para ajudá-los a se
manterem conectados, seja entre si, seja com o mundo Masorti de um modo geral.
Masorti Movement (Israel) / www.masorti.org
MASORTI, significando tradicional, é o nome Hebraico do Movimento do Judaísmo
Conservativo em Israel. O Movimento Masorti, fundado em 1979, é a organização guardachuva das “kehilot” (congregações) Masortis, as quais incentivam a prática do Judaísmo
tradicional entre homens e mulheres israelenses, ainda que abraçando a modernidade.
Promovendo os valores combinados do Judaísmo Conservativo, tolerância religiosa e Sionismo,
o Movimento esforça-se em nutrir a sociedade israelense de fundamentos saudáveis,
pluralistas, espirituais e éticos. Aproximadamente 50.000 israelenses são membros e afiliados
de suas “kehilot” e programas nacionais, os quais envolvem algo como 125.000 israelenses
por ano.
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