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A honraria justifica-se por envolver personalidade pública que presta relevantes 
serviços ao país, à sociedade e à comunidade judaica ao exercer, com destaque, o 
cargo de Rabino-Chefe da Comunidade Shalom em São Paulo, em prol do Judaísmo 
e da Tolerância Religiosa.  
Nascido na Argentina, mas vivendo no Brasil há anos, o rabino Adrián Gottfried 
trabalha em prol da comunidade judaica no Brasil, há 22 anos.  
Com uma formação que inclui  
. Licenciatura em Sociologia  
. Mestrado em Sociologia — Universidade Nacional de Buenos Aires, Faculdade de 
Ciências Sociais, 1985;  
. Analista Organizacional - Escola de Psicologia Social de Organizações, Buenos 
Aires, Argentina, 1988;  
. Graduação pela Mechanichim Bechirim, programa para educadores seniores, 
Centro Melton para Educação Judaica na Diáspora, na Universidade Hebraica de 
Jerusalém, Israel, 1989-1990;  
. Graduação pelo primeiro programa de dois anos do, LEATID, o centro ‚ latino-
americano para treinamento e pesquisa para liderança institucional judaica, 1988-
1989  
. Rabinato — Smicha(título de rabino) do Seminário Rabínico Latino americano, 
Buenos Aires, Argentina, 1990  
. Mestrado em Educação Judaica — Jewish Theological Seminary of America, Nova 
York, USA, 1993;  
. Kellogg Management Education for Jewish Leaders program;  
. Kellogg School of Management — Northwestern University USA, 2011, o rabino 
Adrián Gottfried reuniu fundamentos para tornar-se um líder espiritual capaz de 
inspirar pessoas de nossa comunidade paulistana.  
Não só isso, mas o rabino Gottfried tem se mostrado cada vez mais a voz da 
tolerância e integração religiosa de nossa cidade, sendo convidado constantemente 
a participar em programas e projetos de diálogo onde se busca o ponto comum que 
une as comunidades religiosas.  
Como líder espiritual, o Rabino Adrián é a espinha dorsal da comunidade Shalom há 
17 anos e tem conseguido construir uma das mais influentes congregações judaicas 
da América Latina.  
Agregando mais de 450 famílias, a Shalom, sob a liderança do rabino Adrián 
Gottfried, se destaca por ser uma das congregações que mais cresceu nos últimos 
anos, tanto em número de associados quanto em diversidade de atividades e 
programas. Exemplo disto, é a inauguração há dois anos de uma nova sede no 
Itaim Bibi, com mais de 6000 metros quadrados.  
A Comunidade Shalom, uma das comunidades mais dinâmicas do Brasil, assiste a 
distintos segmentos da sociedade, com programas pontuais e criativos, como a 
Oficina Abrigada de Trabalho — que favorece o desenvolvimento de pessoas com 
deficiência intelectual e reduz os impactos da sua exclusão social, além de 
promover a capacitação de jovens e adultos, de todas as classes socioeconômicas, 
raças e religiões, para sua inserção na sociedade — e o Núcleo de Healing e Bikur 
Cholim — combina recursos de Healing com uma abordagem contemporânea do 
Judaísmo.  
As atividades desenvolvidas proporcionam apoio e calor humano, oportunidades 
para o autoconhecimento e para exercício do Tikun Olam (ações que visam 
“consertar” o mundo, em parceria com Deus), na criação contínua de uma Kehilat 
Chessed, uma comunidade inclusiva e acolhedora. Tem como missão promover o 



Healing pessoal e comunitário, contribuindo para a reconexão de todos e de cada 
um com seus recursos espirituais e com a sua comunidade.  
Mas o estimado rabino transcende sua comunidade. E colaborador permanente de ‘, 
várias revistas e jornais na Argentina Brasil, Israel e Estados Unidos e palestrante 
internacional na América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel.  
No período do ano de 2006 à 2010, Adrián Gottfried foi Presidente da Assembleia 
Rabínica Latino-América, e membro do comitê executivo da Assembleia Rabínica 
Internacional que reúne 1800 rabinos do mundo inteiro.  
Dentre suas profícuas atividades, o rabino Gottfried produziu uma, série de livros 
que introduzem o pensamento judaico relevante para milhares de leitores laicos, 
possibilitando um crescimento espiritual e um conforto em momentos de 
fragilidade.  
Publicações:  
O último dos Profetas — Heschel, A. J: Uma introdução ao pensamento de Abraham 
Johua Heschel; 2001 Ed Manole;  
Bikur Cholim : A Força Espiritual Cura — Como visitar alguém doente; 2005-
Comunidade Shalom;  
Gillman, Neil  FRAGMENTOS SAGRADOS Recuperando a Teologia para o Judeu 
Moderno São Paulo 2007 Comunidade Shalom;  
Co-autor do livro O Novo Código Civil — Estudo em Homenagem ao Professor . 
Miguel Reate, São Paulo, Editora LTr, 2003.  
Por sua extrema dedicação à sociedade como um todo e à judaica em particular e 
seu’ compromisso com o judaísmo, em justa homenagem, pretende o proponente o 
apoio dos nobres vereadores. 


