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MÓDULO III – REGRESSANDO 

Classe 5: QUESITOS BÁSICOS DE UMA VIDA VOLTADA A HASHEM 
Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 

 
 
Conteúdo: 
 

• Kashrut – Instruções sobre a dieta segundo a Torah 

• A Comunidade 

• Alyiah – A emigração para Israel 
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Notas: 

Kashrut – Instruções sobre a dieta segundo a Torah 

O que é a Kashrut?  

O que definimos com este termo?  

 

Uma Nota: A pronunciação Kosher no lugar de Kasher se deriva da forma como os Ashkenazim 
pronunciam o idioma hebreu. 

 

Aser HaDrivot, as Dez Palavras dividem-se em dois grupos: 

1. Referentes ao relacionamento entre homem e seu próximo; e 
2. Referentes ao relacionamento entre o homem e seu Criador. 

 

Todas as Mitzvot da Torah se podem dividir em dois grupos: 

1. Mitzvot Ben Adam LeVaverot (Mandamentos entre o homem e seu próximo); e 
2. Mitzvot Ben Adam LeMakon (Mandamentos entre o homem e seu Criador). 

 

Princípios de Ética e Moral relacionados com a Kashrut: 

 

Tzaar Baale Chaim ([Não] ocasionar sofrimentos desnecessários aos animais)  

 

Devarim 25:4 

Não amarrarás a boca do boi quando estiver debulhando. 

Shemot 23:11 

E no sétimo deixá-la-ás de cultivar, deixá-lá-ás de adubar e limpar, e comerão os necessitados de teu povo; e 
do resto, comerá o animal do campo; assim farás com tua vinha, teu olival. 

Vaikra 22:28 

E vaca ou ovelha, a elas e às suas crias não degolareis no mesmo dia. 
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Devarim 22:6-7 

Quando encontrares algum ninho de pássaros diante de ti, pelo caminho, numa árvore ou no chão, com 
passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe estando com 
filhos. Mas deixarás ir livremente a mãe, e os filhos poderás tomar para ti, a fim de que te seja bem e 
prolongues os teus dias. 

 

Bal Tashchit (Não desperdiçar, não destruir desnecessariamente).  

Devarim 20:19-20 

Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, 
metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás; acaso a árvore do campo é um 
homem, para que seja sitiada por ti?Somente a árvore que souberes que não é árvore que dá frutos que se 
comam, esta poderás destruir e cortar, e construirás baluarte contra a cidade que fizer luta contra ti até sua 
rendição. 

Bereshit 1:29-30 

E disse Elohim: “Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente que sobre a face de toda a terra, e toda 
árvore em que há fruto de árvore que dê semente; a nós servirá para comer. E a todo o animal da terra, e a 
toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para 
mantimento; e assim foi. 

Ieshaiahu 11:6-8 

E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal 
cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se 
deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a 
desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. 

 

A Kashrut nos envia vários valores importantes, como: 

• Shemirat HaGuf (o cuidado do corpo) 

• Midat HaRachaim (o Atributo de Compaixão) 

• Bal Tashchit (Não desperdiçar, não destruir desnecessariamente) 

• Tzaar Baale Chaim ([Não] ocasionar sofrimentos desnecessários aos animais). 

 

Kashrut mais do que alimento para nosso corpo, é alimento para nossa Neshamah! 
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A Comunidade 

Talmud, Tratado Taanith 11A 

Nossos Rabinos ensinaram: Quando o Israel está em dificuldade e alguém se separa dos outros, então os dois 
anjos auxiliadores que acompanham todo homem vêm e colocam as suas mãos na cabeça dele e dizem, Fulano 
‘que se separou da comunidade não verá a consolação da comunidade'. [e conclui dizendo] O que compartilha 
na angústia da comunidade merecerá por sua vez ver sua consolação. 

Talmud, Tratado Taanith 11A 

Um homem deveria compartilhar na angústia da comunidade, assim nós achamos em Moshe, nosso professor, 
compartilhado na angústia da comunidade, como é dito, Mas as mãos de Moshe 'eram pesadas; e eles 
levaram uma pedra e puseram-na debaixo dele, e ele sentou nela.’ (Ex 27:12) Porque então não fizeram que 
Moshe tivesse uma almofada ou uma coisa mais confortável para sentar? Isto é o que o Moshe quis dizer 
[carregar], ‘Como Israel está em angústia eu também compartilharei com eles. Aquele que compartilha na 
angústia da comunidade merecerá ver sua consolação'. 

 

Termos: 

• ‘Tzibur’.  

• ‘Kahal’.  

• ‘Kehila’. 

• ‘Eda’.  
 

Pirke Avot, Perek 2, Mishna 5 

Hillel omer: Al tifrosh min hatzibur 

(Hillel disse: Não te separes da Comunidade...) 

Veal taamin be’atzmo ad iom motkha 

(Não creias em ti mesmo senão até o dia de sua morte.) 

Veal tadin et chaverkha ad shetagui’a limkomo 

(Não julgues a teu próximo até que hajas alcançado seu lugar.) 

Veal tomar davar shei efshar lishmo’a, shesofo lehishama. 

(Não faça uma declaração que não possa ser facilmente compreendida não digas que se compreenderá 
eventualmente.) 

Veal tomar likhsheefne eshne, shema lo tipane. 

(Não digas: quando tenho tempo vou apreender, porque talvez nunca tenhas o tempo.) 

 


