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Introdução 
Nasci no Brasil, no seio do que em São Paulo se considera uma “boa família 
judia ashkenazi”. Desde muito pequeno, fui membro de organizações 
juvenis judaicas como Bnei Akiva e Netsach. Eu devia ter 16 anos quando 
um dia apareceu na sede de uma delas um rapaz do norte do Brasil, João. 
Dizia ser descendente de judeus secretos, havia construído com suas 
próprias mãos todos os elementos do que ele acreditava que necessitava 
para uma vida judaica (uma kipá, um talit...) e havia chegado a São Paulo 
com a intenção de “voltar para casa” e ser reconhecido como mais um. 
Não lhe foi nada fácil. Nem a ele, nem aos milhares de judeus 
descendentes de cripto-judeus que em todo o norte do Brasil fundaram 
sinagogas e instituições. 

Desde pequeno eu havia escutado histórias sobre descendentes de judeus 
portugueses e espanhóis obrigados a converter-se ao cristianismo para 
salvar a vida, mas que na realidade seguiam com suas práticas em segredo. 
A ideia de que aqueles cripto-judeus invisíveis, sobre os quais nunca se 
havia feito nenhum estudo científico sério, queriam retomar ao judaísmo 
de uma forma normalizada, como judeus de pleno direito, seduziram 
escritores e narradores judeus de todas as épocas. Contudo, isto nunca 
havia sido levado a sério. E ali estava João, com sua vontade 
inquebrantável de ser judeu ou não ser nada, e seus estranhos relatos 
sobre comunidades de cripto-judeus no remoto e pobre Norte do Brasil. 
Anos depois, realizei a tese para minha ordenação como rabino sobre estes 
cripto-judeus; desfrutei da honra de oficiar para eles em suas sinagogas e, 
através da Kulanu1, sigo vinculado a eles. 

                                                           
1 A Kulanu é uma organização americana dedicada a encontrar e ajudar remanescentes 

perdidos e espalhados do povo judeu. Entre eles estão as Dez Tribos Perdidas (século VIII 
A.E.C.), cujos descendentes podem ser encontrados provavelmente na Índia, Birmânia, 
Afeganistão, Paquistão e China. Há também os “marranos”, que sofreram conversão forçada 
ao cristianismo a partir do século XV, mas que continuaram praticando o judaísmo em 
segredo: seus descendentes podem ser encontrados no Brasil, México, no sudoeste dos 
Estados Unidos e em Maiorca, bem como na Espanha e em Portugal. As atividades da Kulanu 
incluem pesquisa, contatos, educação, doação de livros e artigos religiosos, facilitação de 
conversão quando se faz necessário e ajuda para restabelecimento em Israel quando 
desejado. Por quê? Se os seus antepassados tivessem sido sequestrados violentamente, você 
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João revelava um doloroso paradoxo. Ao longo da história, milhões de 
pessoas têm sido maltratadas, humilhadas e sacrificadas sob a única 
acusação de ser judeus. Quando os “sobreviventes” batiam às portas 
daqueles que consideravam seus irmãos, se lhes fechavam a cal e pedra. 
Como era possível? Em nome de quê? Se desde tempos imemoriais os 
sábios do passado desenvolveram leis e fórmulas para facilitar aos 
dispersos o retorno ao seio de Israel, de modo que as culpas dos pais não 
recaíssem sobre os filhos, como não facilitar as coisas a estes judeus 
sinceros que tiveram que se adaptar a uma situação que não escolheram? 
Isto já foi há muito tempo, dirão alguns. Acaso as formas do judaísmo são 
as mesmas hoje que há 500 anos? Não se produziu uma mudança e 
renovação para garantir a sobrevivência do povo judeu e do judaísmo? 
João me fazia reviver alguns capítulos da história do povo judeu. Sua voz 
era a dos judeus de Marrocos convertidos ao Islã para salvar a vida no 
século 13, terrivelmente atormentados por sua “apostasia”, escrevendo 
cartas a Maimônides em busca de alento, sentindo-se culpados por não 
haver optado pelo martírio. Eu queria que a minha voz soasse para João 
como a de Rambam (Maimônides), tranquilizadora e humana. A voz de 
João era também a de Uriel da Costa, incapaz de se integrar à Comunidade 
de Amsterdã, ou a de Baruch Spinoza. Para eles não houve palavras de 
alento. 

Não tenho nenhum interesse no proselitismo. O judaísmo não busca 
converter ninguém; eu tampouco. Não é por desdém nem por arrogância. 
Estou profundamente convencido de que nossa tarefa, como judeus e não-
judeus, é fazer do mundo um lugar mais humano. Eu cheguei a esta 
conclusão desde o judaísmo; esta é a minha identidade e luto dia a dia 
para mantê-la. Mas ao mesmo tempo sou plenamente consciente de que 
são muitos os caminhos, atitudes e posições a partir das quais se pode 
trabalhar nesta direção. E nem todas têm por que serem religiosas nem 
estarem determinadas pelo nascimento. 

Em minha trajetória como rabino me encontro frequentemente com casos 
que me recordam continuamente ao de João. Mulheres e homens que se 
casam com não judeus, mas que querem que seus filhos levem uma vida 
judaica e lhes fecham as portas, como se o fato de amar sinceramente se 

                                                                                                                           
não os receberia fervorosamente de braços abertos se eles desejassem retornar? Ou você 
simplesmente os abandonaria aos seus raptores? (fonte: www.kulanu.org) 
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constituísse em uma transgressão imperdoável. Filhos de matrimônios 
onde somente o pai é judeu que são rechaçados como não-judeus pela 
comunidade; homossexuais e lésbicas cuja orientação sexual se transforma 
em um valor pejorativo de sua qualidade humana e do seu compromisso 
com a comunidade... Todas essas pessoas são homens e mulheres antes 
que judeus, e desde o princípio a conduta do meu rabinato tem se 
constituído do desejo de ter pontes com todos aqueles que, de um modo 
sincero, fazem ou querem fazer do judaísmo a sua identidade, a forma de 
vida com a qual desenvolver-se no mundo e enfrentar as mudanças, com 
liberdade e independência.  

E deste desejo surge a publicação deste guia básico: ter pontes de 
compreensão. Existem muitos livros de temas judaicos em inglês, mas é 
terrível comparar o exíguo número de publicações em castelhano e em 
português. Alguns milhões de judeus, tanto sefaradim como ashkenazim, 
vivem em diversos países de fala espanhola e portuguesa. E os poucos 
títulos aos que têm acesso estão geralmente vinculados a movimentos 
ortodoxos. Em um mundo onde duas entre três sinagogas não são 
ortodoxas, a falta de opções de vida judaica está produzindo uma situação 
paradoxal nos países de fala espanhola e portuguesa. A maioria não 
encontra no judaísmo uma resposta às suas inquietudes e as taxas de 
assimilação são brutais. Por outro lado, uma minoria se aferra com unhas e 
dentes a uma concepção defensiva do judaísmo que se degenera em 
grupelhos radicais e ultra-ortodoxos refratários a tudo o que provenha do 
seu próprio seio e traem, assim, a tradição de diálogo, busca do consenso, 
variedade e discussão que definem o judaísmo desde suas origens (e que o 
tem permitido sobreviver contra todo prognóstico). Se este guia servir para 
que um só judeu de fala espanhola e portuguesa renove o seu pacto e, 
desde a independência da sua consciência, regresse a kahal Israel (à 
comunidade de Israel), me sentirei recompensado. Existem muitas formas 
de viver o seu judaísmo. Busque a sua. 

Durante o Sêder de Pêssach2
 nós judeus temos por costume abrir a porta 

de nossos lares. Conta-se que esta tradição provém da época em que os 
cristãos acusavam os judeus de assassinar crianças durante a Páscoa. Ao 
abrir a porta, se mostra ao mundo o que ali se passa realmente. Qualquer 
um pode entrar. Para o mundo não-judeu, espero que o “Judaísmo 

                                                           
2 O serviço religioso da Páscoa judaica acompanhado de um jantar festivo. (N.T.) 
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Acessível” seja visto como esta porta aberta. Estas são as coisas nas quais 
acreditamos como judeus, estes são os nossos costumes e esta é a nossa 
história. Assim somos. Iremos nos sentir muito honrados de recebê-los 
como iguais e que nos reconhecermos como seres humanos. 

E João? Pouco depois da minha ordenação, durante uma viagem a Israel, 
alguém gritou meu nome na esplanada do Muro (das Lamentações). Fazia 
um calor espantoso e eu andava de calças curtas e camiseta. Um homem 
vestido de preto, com peies3, chapelão e barba aproximou-se de mim. 
Custou-me reconhecê-lo, sob toda aquela roupa. Era João. 

Ele me repreendeu. Não entendia como eu podia ser tão irreverente em 
um lugar tão santo. Pediu-me para que me cobrisse ou que abandonasse o 
lugar. Não lhe fiz caso. E me senti feliz. De algum modo eu o havia ajudado 
a encontrar sua própria identidade judaica, ainda que tivesse pouco ou 
nada que ver com a minha. O que ele pensava de mim, agora era 
secundário. 

 

 

 

Kansas City, EUA,  

17 de Nissan de 5761  

(10 de abril de 2001). 

  

                                                           
3 Cachos de cabelos caídos ao lado das orelhas, usados por alguns judeus ortodoxos. (N.T.) 
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Nota do Editor 
Para que oferecer mais outro livro de temática judaica? É certo que 
abundam títulos disponíveis sobre qualquer tema relacionado com o 
judaísmo. Todavia, também é certo que há uma enormidade de lacunas. 
Em primeiro lugar, a maioria dos livros existentes está em inglês, ou ao 
menos não estão em espanhol nem em português. 

Em segundo lugar, os livros em espanhol e em português disponíveis só 
abordam uma visão exclusivista; ou seja, ensinar a partir de uma visão 
judaica muito específica (ortodoxa, conservadora, etc.) em vez de dar uma 
visão de conjunto.  

Finalmente, estes livros, além disso, versam sobre temas concretos em vez 
de oferecer um enfoque global. Há uma grande demanda para um livro, 
escrito em espanhol (e em português) que dê uma ideia geral do judaísmo, 
visto desde os seus múltiplos ângulos. “Judaísmo Acessível” pretende 
cobrir esta necessidade. 

Apesar de o autor ser um reconhecido rabino reformista, “Judaísmo 
Acessível” procura oferecer todos os pontos de vista, sobretudo quando se 
analisa uma questão controvertida. Acreditamos que este afã inclusivista é 
mais interessante para o leitor(a), além de mais instrutivo. É um convite ao 
leitor(a) compreender o judaísmo e chegar a suas próprias conclusões, de 
acordo com seu caráter e forma de pensar. 

Também acreditamos que é muito importante oferecer em um só livro (e 
um livro com linguagem acessível) um “manual” global de judaísmo. Um 
livro que apresente uma gama variada de temas, dividido em capítulos 
soltos que permitem uma leitura fácil. Assim, o leitor pode ler desde o 
princípio ou escolher um tema específico a qualquer momento. 

A ideia de “manual” é reforçada com a seção Consulta rápida ao final de 
cada bloco. A Consulta rápida oferece dados de interesse sobre o tema 
estudado em cada bloco. O leitor pode consultá-la antes de ler o bloco, 
para ter uma ideia mais clara sobre o tipo de informação que oferece; ou 
depois de lê-lo, a modo de conclusão e síntese. 

Ao final do livro há uma extensa seção de apêndices, que incluem 
informação mais específica sobre o judaísmo reformista, as diferenças 
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entre judaísmo e cristianismo, as orações e bênçãos básicas e a situação 
demográfica dos judeus hoje em dia. 

O Glossário merece menção especial. Este inclui não somente as palavras 
encontradas no livro, mas também muitas outras que podem acrescentar 
rapidamente informação sobre aspectos não tratados direta ou 
exaustivamente. Em nenhum o leitor se perderá, já que, dentro das 
definições, as palavras que têm entrada própria estão assinaladas em 
negrito. 

Em resumo, “Judaísmo Acessível” se dirige ao leitor, tanto judeu como não-
judeu, que aborda o judaísmo e busca um livro que responda a todas as 
suas perguntas. Pretende oferecer uma visão de conjunto em dois 
sentidos: na variedade de temas e na inclusão de distintos pontos de vista. 
Exige do leitor(a) que pense criticamente no judaísmo para escolher seu 
próprio caminho. Mais do que o “povo eleito”, o judaísmo se verá 
enriquecido se converter-se em um “povo que elege”. 

 

O editor 
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Introdução à história do povo judeu 

Se alguém quer contemplar um monumento imperecível no tempo, só tem 
que estudar o judeus que se encontram em todas as parte e a rica cultura 
que desenvolvem. 

O que faz a sobrevivência dos judeus algo de destaque e sem precedentes 
é o fato de que não desfrutam das vantagens outorgadas pela posse de um 
território nacional permanente. Os judeus foram expulsos em diversas 
ocasiões, da Terra de Israel e de outros países. Mas sua trilha pode ser 
apreciada nas pastagens de Goshen, nas planícies desérticas da Arábia, nos 
vales de Yizreel, nas colinas da Judéia, nos córregos do Eufates, nas 
estreitas e enlameadas ruas das cidades da Pérsia e nos bulevares de 
Alexandria e Roma. Este perambular os levou a Espanha e Portugal, 
Holanda, Alemanha, Polônia, Rússias, China e Américas. 

Se a sobrevivência dos judeus pode ser considerada como um milagre da 
história, a permanência do judaísmo — o modo de vida que ao menos em 
teoria o judeu deve levar — constitui um fenômeno ainda mais 
surpreendente. A história das civilizações está repleta de exemplos nos 
quais a cultura de grupos minoritários sucumbe ante os credos e costumes 
da maioria. A Assíria abriu espaço à Babilônia, e esta à Pérsia, que por sua 
vez desapareceu diante da Grécia. A Roma imperial surgiu e absorveu tudo 
aquilo sobre o que governou até que a Igreja a absorveu em si mesma. 

Na história há exemplos abundantes de como um pequeno povo com uma 
forma de vida primitiva tem poucas possibilidades de sobrevivência frente 

a uma cultura florescente, com 
meios e estruturas econômicas 
e sociais mais eficientes. O 
judaísmo é uma exceção a esta 
regra. A cultura e a religião de 
uma minoria tem perdurado, 
sem importar quem fora o 
conquistador ou os usos e 
costumes da sociedade 
majoritária na qual os judeus 
viviam. 

Se a sobrevivência 
dos judeus pode ser 

considerada um 
milagre da história, 

a permanência do 
judaísmo constitui 

um fenômeno ainda 
mais surpreendente. 
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Além disso, a sobrevivência do 
judaísmo é ainda mais meritória pelo 
fato de, nos enfrentamentos culturais, 
a sua cultura sempre ter sido 
considerada “inferior” à de seus 
“adversários”. Era vista como uma 
cultura simples e primitiva diante da 
modernidade e do progresso de seus 
inimigos. 

A comunidade judaica medieval não 
foi estéril em suas contribuições em 
campos como os da medicina, a 
filosofia, a poesia e as ciências. 
Maimônides e Iehuda Halevi são 
apenas alguns nomes. Alguns consideram estas contribuições judaicas 
insignificantes em comparação com as de Tomás de Aquino, Dante ou 
Galileu. Seria absurdo pretender que os judeus compuseram música 
comparável à de Palestrina4, Beethoven ou Wagner. Quanto à pintura e à 
escultura, exceto na épca contemporânea, tampouco na história moderna 
os judeus oferecem realizações notáveis. Mas apesar da pouca solidez das 
produções culturais judaicas no mundo secular, suas doutrinas religiosas, 
seus princípios éticos e seus valores sociais e morais continuam sendo o 
critério pelo qual o homem civilizado rege sua vida. 

Que segredo possuem os judeus que os faz indestrutíveis? Que elementos 
e aspectos descobriu a cultura e a religião judaicas que as fizeram 
invencíveis? 

O relato convencional dos acontecimentos históricos sempre é parcial e 
superficial. As explicações naturalistas do fenômeno da preservação do 
judeu e do judaísmo é frequentemente inadequada; supõe que podemos 
extrair da vida física e espiritual do judeu fórmulas culturais e sociológicas 
que poderiam ser usadas por outros povos como se fossem prescrições 
médicas, e assim poder se obter resultados similares. Não faz falta nem 
cabe argumentar contra esta postura para mostrar o mais que provável 
fracasso de tal modo de proceder. Estudos prolongados e cuidadosos 

                                                           
4 Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), nascido em Palestrina, norte de Roma, é um 

dos mais importantes compositores de música religiosa católica. (N.T.) 

A sobrevivência do 
judaísmo é ainda 
mais meritória pelo 
fato de, nos 
enfrentamentos 
culturais, a sua 
cultura sempre ter 
sido considerada 
“inferior” à de seus 
“adversários”. 
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levam muitos à conclusão de que os judeus e o judaísmo passaram pela 
prova da passagem do tempo e das circunstâncias, ou porque possuíam 
um dom inato ou um poder místico presente em sua semente que lhes fez 
desenvolverem-se como criaturas similares à ave Fênix; ou porque todo o 
fenômeno possa ser atribuído diretamente ao destino determinado por 
algum Ser cuja compreensão excede ao engenho humano. Isto é quiçá o 
que os rabinos tentaram nos fazer ver quando disseram: “A sina de Israel 
não depende de uma constelação, do destino ou da sorte”. 

Diante da evidência da permanência do judaísmo e do povo judeu por 35 
séculos com todas as forças imagináveis contra si, quão incrivelmente 
corretas são as predições dos profetas: 

“Mas agora assim diz o Eterno que te criou, ó Jacob, e que te formou, ó  
Israel: Não temas, porque Te redimi. Te chamei por teu nome. Tu és Meu. 
Quando passares pelas águas, estarei contigo. E pelos rios, não 
transbordarão. Quando caminhares pelo fogo, não serás queimado, nem a 
chama se acenderá sobre ti” (Isaías 43:1-2). 

Sem pretender uma explicação única da sobreviência dos judeus e do 
judaísmo, pode-se, todavia, se aventurar a propor uma série de 
características judaicas frente às cambiantes circunstâncias nas quais se 
desenvolve a sua história. 

O primeiro que nos chama a atenção é a habilidade e o êxito do judeu para 
transformar suas desgraças em bênçãos. Como mostra disso, examinemos 
sua reação diante do exílio e da dispersão. Obrigou-se o judeu a ser um 
andarilho pela face da terra, mas ele transformou este papel no de um 
peregrino espiritual. Sempre lamentou algo que não tinha. Mostrou certo 
desdém diante do presente e do convencional. Quando os homens se 

resignam às cadeias da 
escravidão, o judeu, pelo 
contrário, sonha com sua 
liberdade. Quando os homens 
permanecem prostrados diante 
dos ídolos nacionais, o judeu 
adora um Deus universal. 

O judeu também usou sua 
peregrinação por vários países e 
seus contatos com várias 

O judaísmo é um 
processo em 

desenvolvimento 
contínuo, não um 

conjunto de dogmas 
inflexíveis. 
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culturas como uma oportunidade para comparar os valores de seu legado 
com aqueles dos povos que o rodeavam. Isto lhe permitiu ver as formas e 
costumes que se haviam tornado obsoletas; lhe mostrou aspectos das 
civilizações vizinhas que mereciam ser incorporados à própria.  

Tudo isso teria sido impossível se não houvesse considerado o seu 
judaísmo como um processo em desenvolvimento contínuo, em vez de um 
conjunto de mandamentos firmemente estabelecidos e de dogmas 
inflexíveis. Os judeus consideraram o judaísmo como um organismo que 
manifesta uma continuidade em meio às mudanças incessantes. 
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O princípio: desde as origens até o século 
3 E.C. 

O primeiro Estado Judeu: 1200-586 A.E.C. 

O povo judeu tem suas origens em uma pequena tribo liderada por 
Abrahão. Ficou conhecida pelo nome da tribo hebraica e se manteve unida 
por sua crença em um único Deus. Após a morte de Abrahão, a liderança 
passou às mãos de Isaac, e este foi sucedido por Jacob. 

No final da vida de Jacob, os hebreus se estabeleceram no Egito. Ali o 
Faraó os fez escravos durante um longo período, até que Moisés, o grande 
líder e profeta, os libertou. 

Mas a libertação foi só o primeiro 
passo. Os israelitas que saíram do 
Egito eram ainda, de um ponto de 
vista psicológico, escravos. Os 
turbulentos e revolucionários complôs 
contra Moisés no deserto 
demonstraram claramente que ainda 
não estavam preparados para 
converter-se no povo de Deus. 
Somente após quarenta anos vagando 
pelo deserto surgiu uma nova geração de homens e mulheres valentes que 
estavam preparados para conseguir a independência nacional. A entrega 
da Torá foi o que marcou a etapa mais importante em sua formação como 
nação. 

Esta lhes foi apresentada como una forma de vida ideal e racional. Agora já 
estavam preparados para embarcar na terceira etapa de seu 
desenvolvimento: entrar em uma terra que seria a sua. 

Os israelitas conquistaram os territórios que se encontravam a oeste do rio 
Jordão antes da morte de Moisés. Seu sucessor, Josué, conduziu o povo 
através do Jordão e após a tomada de Jericó invadiram o país “das colinas” 
e lutaram com as tribos locais. Algumas das tribos se assentaram em zonas 
inóspitas das terras altas, pelo que, no começo, os israelitas não possuíam 

Após a morte de 
Abrahão, a liderança 
passou às mãos de 
Isaac, e este foi 
sucedido por Jacob. 
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um bloco territorial sólido em Canaã, mas em certa medida estavam 
espalhados. 

Os distintos povos que habitavam Canaã jamais não foram derrotados de 
forma definitiva e continuaram vivendo ao redor de e com os israelitas, o 
que sempre representou um perigo de ataques militares e assimilação 
cultural. Os grandes inimigos dessa época eram os canaaneus, os 
midianitas, os amoneus e os filisteus. De vez em quando surgiam entre os 
israelitas homens e mulheres valentes que conduziram e lançaram o povo 
contra os inimigos de Israel. Entre esses líderes (shofetim ou juízes) 
podemos citar Débora, Guideón, Jepta e Sansão. O último e mais famoso 
dos juízes foi Samuel, o “profeta”. Ao fortalecer a crença em um só deus, 
logrou unir a todos os israelitas. Outros são: 

a) Saul: No fim de seu governo, Samuel foi persuadido pelo povo para 
que nomeasse um rei. Teve um primeiro momento de êxito, porém 
posteriormente se afastou de Samuel e isto o entristeceu. Foi 
eliminado pelos filisteus. Depois, David se converteu no segundo rei 
de Israel. 

b) David: Foi o maior dos reis do Israel. Uniu todas as tribos, conquistou 
Jerusalém, que estava nas mãos dos jebuseus, e ali estabeleceu a 
capital. Teve grande êxito no campo de batalha e deixou a seu filho e 
sucessor, Salomão, um grande império. Além de ser um grande 
dirigente, David deixou escritos um grande número de Salmos. 

c) Salomão: reinou a partir de 970 A.E.C. (Antes da Era Comum). Uma 
das primeiras tarefas que realizou foi a de construir o magnífico 
Templo no monte Sion. A maior parte de seu reinado se caracterizou 
pela paz e a prosperidade, colhendo os frutos do reinado de seu pai. 
Mas ainda que a tradição o apresente a nós como um homem sábio, 
cometeu um gravíssimo erro político em suas alianças internacionais 
que trouxe como resultado a aparição, no estado israelita, do culto a 

ídolos. Além disso, para 
construir esplêndidos e 
enormes edifícios carregou o 
povo com impostos 
elevadíssimos que semearam a 
semente da desunião. 

Com a morte de Salomão o 
espírito de inimizade que já 

O reino se dividiu em 
dois: Israel no norte, 

que incluía dez 
tribos; e Judá no sul. 
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existia entre o norte e o sul chegou ao seu clímax com os impostos que 
impôs o herdeiro de Salomão. O reino se dividiu em dois: Israel no norte, 
que incluía dez tribos; e Judá no sul, que compreendia apenas as tribos de 
Judá e Benjamin, que permaneceram leais à dinastia de David. Durante sua 
existência os dois reinos rivalizaram entre si, chegando ao enfrentamento 
militar. A corrupção política, social e religiosa nos dois reinos trouxe 
consigo a criação de uma numerosa classe social de despossuídos.  

Para lutar contra este ambiente de corrupção, os profetas predicaram sem 
medo a mensagem da verdade. Elias, Amós, Isaías, Oséias, Miquéias e 
Jeremias se encontram entre os imortais mestres deste período. Sua dura 
mensagem, de uma sonora força espiritual, tem sido uma das maiores 
contribuições à humanidade: “Para que servem tantos sacrifícios que Me 
fazeis? Disse o Eterno. Estou farto de sebos de animais cevados. Não me 
comprazo com o sangue de bois, nem de ovelhas, nem de bodes (...) 
Aprendei a fazer o bem, ajudai ao oprimido, considerai aos órfãos, defendei 
a viúva”. (Isaías 1:11,17). 

Esta época é a do nascimento de grandes impérios (Síria, Assíria e 
Babilônia). O reino do norte, Israel, sucumbiu ao poder assírio no ano 721 
A.E.C., e as dez tribos que o formavam se dispersaram. O reino de Judá 
continuou existindo durante mais um século e meio, mas caiu sob o 
imenso poder militar da Babilônia no ano 586 A.E.C.. O Templo ficou em 
ruínas e a maior parte dos habitantes da nação acabou exilada na 
Babilônia. 

O segundo Estado Judeu: 530 A.E.C. - 70 E.C. 

Os exilados se instalaram naquela terra estranha que era a Babilônia. 
Houve muitos, no entanto, que lamentaram a perda de Sion e recordavam 
Jerusalém como sua maior alegria e seu verdadeiro lar. No ano 539 A.E.C. o 
rei Ciro da Pérsia destruiu o império babilônio e permitiu o regresso dos 
exilados. Muitos (não todos) regressaram como em um sonho; com muito 
esforço, reconstruíram sua vida nacional e erigiram um novo Templo.  
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Mas a pequena comunidade de retomados não tinha nem meios 
econômicos adequados nem um líder. Ezra, o escriba, e posteriormente 
Neemias se uniram aos exilados que regressaram e, graças a seus esforços, 
o povo de Israel foi novamente uma comunidade forte consagrada ao 
serviço de seu Deus. Ezra foi o responsável pelo renascimento religioso, 
enquanto Neemias foi o encarregado de fortalecer as cidades para que 
fossem capazes de suportar ataques. As reformas de Ezra e Neemias foram 
seguidas por um longo período de paz e tranquilidade. Raramente 
afetados pelas idas e vindas dos grandes impérios, os judeus se 
organizaram em torno de suas sinagogas e tiveram um período de 
atividade literária que é provavelmente um dos mais formativos e 
representativos da história judaica. 

Esta paz foi finalmente rompida pela aparição de Alexandre o Grande, que 
submeteu a Judéia ao seu domínio. Os ricos e os oportunistas dentre os 
judeus abandonaram sua própria cultura pelo que lhes pareceu ser o modo 
de vida mais deslumbrante e benéfico, o grego. Após a morte de 
Alexandre, o pequeno Estado judeu foi o prêmio pelo qual os generais 
sírios e egípcios lutaram durante anos, até que finalmente caiu sob o rei da 
Síria: Antíoco. 

Antíoco IV, interessado em fazer com que o seu império fosse totalmente 
grego e que dependesse por completo dele, tentou forçar os judeus para 
que aceitassem uma religião pagã. Os judeus, dirigidos pelos legendários 
macabeus, ergueram a bandeira da luta e pelejaram contra um inimigo 

imensamente mais poderoso 
que sua guerrilha mal armada e 
pior adestrada. Esta é a 
primeira luta de um povo por 
sua liberdade religiosa. Porém a 
luta contra Antíoco foi também 
uma guerra civil, entre os 
judeus partidários do mundo 
helenístico e os judeus 
religiosos. 

Após uma prolongada 
contenda, as forças de Antíoco 
IV foram derrotadas no ano 165 
A.E.C.. Mais tarde, no ano 140 

“Para que servem 
tantos sacrifícios que 

Me fazeis? Disse o 
Eterno. (...) Aprendei 
a fazer o bem, ajudai 

ao oprimido, 
considerai aos 

órfãos, defendei a 
viúva”. (Isaías 

1:11,17) 
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A.E.C., Simão, o único sobrevivente 
dos irmãos macabeus, foi nomeado 
Sumo Sacerdote e rei da nação. Roma, 
o poder máximo da época, reconheceu 
a independência da Judéia. O governo 
dos macabeus se prolongou durante 
mais 100 anos. No ano 63 A.E.C., 
Pompeu interveio em uma luta 
fratricida pelo trono e solucionou o 
assunto submetendo o país sob o 
todo-poderoso domínio de Roma. 

Os judeus não suportaram bem o jugo 
de Roma. Os procuradores romanos, um atrás do outro, parece que 
competiram entre si em brutalidade na Judéia. O país estava de novo 
dividido: os zelotes da Galiléia sonhavam com a independência, os essênios 
com o mais além, os nobres se puseram ao lado dos dominadores 
romanos, enquanto os fariseus tentavam manter viva a religião, dotando-a 
de um novo impulso intelectual. 

Nessa época, Jesus o nazareno, um mestre judeu, passou a exercer 
influência sobre alguns judeus, principalmente da Galiléia. Não ensinou a 
supressão da Torá e a maior parte de suas ideias correspondia aos valores 
éticos judaicos; globalmente, seus ensinamentos refletiam as ideias de 
outros mestres essênios. Dotado de um grande carisma, seus discípulos o 
consideraram o rei Messias, e foi acusado pelos romanos de ser uma 
ameaça para a lei e a ordem. Foi crucificado (forma como os romanos 
executavam os réus à morte), mas seus seguidores se encarregaram de 
difundir seus ensinamentos. Devido principalmente a Paulo, após a morte 
de Jesus os membros da nova seita se separaram do judaísmo e 
desenvolveram uma religião totalmente nova e em certos pontos oposta 
aos valores éticos do judaísmo. 

A primeira guerra contra Roma começou no ano 66 E.C.. Estourou quando 
os zelotes declararam guerra aberta a Roma. A contenda foi heróica, mas 
desigual. E no ano 70 E.C. Tito tomou Jerusalém e queimou o Templo. 
Assim encerrou-se o Segundo Estado Judeu. Embora a Palestina tenha 
seguido sendo o centro da cultura e da vida judaica durante mais 200 anos, 

Nessa época, Jesus o 
nazareno, um 
mestre judeu, 
passou a exercer 
influência sobre 
alguns judeus, 
principalmente da 
Galiléia. 
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o número dos judeus que vivam fora era muito superior ao número dos 
judeus em Israel. 

A época dos rabinos: 70-200 E.C. 

Enquanto os aríetes dos romanos ainda golpeavam contra as muralhas de 
Jerusalém, a previdente atuação de Rabi Yochanan ben Zakai salvou da 
destruição os centros judaicos de aprendizagem. Colocou os fundamentos 
de uma nova forma de vida que possibilitaria que os judeus se 
mantivessem vivos como uma entidade diferenciada. Sem Templo, sem 
uma terra própria, espalhados, os judeus encontraram seu princípio 
unificador na Torá e no seu estudo. Durante mais de três séculos, os 
patriarcas rabínicos foram as autoridades reconhecidas do mundo judeu. 
Este foi um período de reconstrução religiosa e de intensa atividade 
intelectual. A sinagoga e o sidur ocuparam o lugar do Templo e dos 
sacrifícios. Aaprendizagem tornou-se universal e a educação religiosa 
obrigatória. 

Em poucas palavras, nesta época inicia-se o trabalho dos rabinos de buscar 
fórmulas para seguir existindo como um povo disperso pelo mundo, 
fórmulas que contemplam os mais diversos aspectos da vida. O povo judeu 
iria se perpetuar como uma cultura, não como uma civilização: fato este 
que, para alguns historiadores, ajuda a explicar o fenômeno da 
sobrevivência. 

Os ressentimentos do ódio contra os romanos não tardaram a reavivar. Os 
impostos e a proibição de reconstruir jerusalém avivaram a cólera dos 
judeus até convertê-la em uma chama. Um exército judeu, sob o comando 

de Bar Cochbá, rebelou-se 
novamente contra o jugo 
romano. O heróico esforço 
recebeu o apoio do próprio Rabi 
Akiva, o maior mestre do 
século, que proclamou Bar 
Cochba o Messias, talvez preso 
ao enorme entusiasmo que este 
inspirava. Em um primeiro 
momento o exército judeu teve 
certo êxito, mas logo teve que 

No ano 200 E.C. Rabi 
Iehuda Hanassí 
(Judá, o Presidente) 
editou a Mishná, o 
grande corpo da Lei 
Oral desenvolvido 
pelos comentários 
rabínicos. 
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fazer frente a poderosas forças romanas e, um por um, todos os pontos de 
resistência judeus foram eliminados. Após a guerra, o imperador Adriano 
impôs cruéis restrições à comunidade judaica da Palestina e muitos se 
viram forçados a abandonar sua terra em busca de lugares mais seguros 
onde viver. O sucessor de Adriano reduziu a pressão legal e durante algum 
tempo os estudiosos da Palestina viveram uma relativa paz que lhes 
permitiu passar a desenvolver o Talmud. 

No ano 200 E.C. Rabi Iehuda Hanassí (Judá o Presidente) editou a Mishná, 
o grande corpo da Lei Oral desenvolvido pelos comentários rabínicos. Mas 
a Palestina perdeu importância. Os estudos talmúdicos mais brilhantes 
estavam se desenvolvendo na Babilônia. Enquanto isso, as desavenças 
entre judaísmo e cristianismo tornaram-se maiores, e quando Constantino 
adotou o cristianismo como religião oficial do Império (312 E.C.), a posição 
dos judeus na Terra de Israel tornou-se insustentável e a liderança judaica 
passou definitivamente às mãos dos grandes mestres e rabinos da 
Babilônia. 

 

  

Sem Templo, sem 
uma terra própria, 
espalhados, os 
judeus encontraram 
seu princípio 
unificador na Torá e 
no seu estudo. 
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A diáspora: do século 3 a 1900 E.C. 

Os judeus na Babilônia 

Muito antes da destruição do segundo Templo, já haviam aparecido 
assentamentos judeus em Alexandria, Arábia, Ásia Menor e em algumas 
ilhas do Mediterrâneo. Certamente, a comunidade judaica mais 
importante se encontrava na Babilônia, comunidade que havia assumido 
seu papel preponderante na vida judaica pouco tempo antes do declive da 
comunidade judaica palestina. O povo desfrutava ali de uma grande 
autonomia e organização. O Exilarca, o príncipe do exílio, era o líder 
reconhecido. As academias de Sura, Pumbedita e Mehozá estavam 
repletas de alunos e florescia a erudição judia. O estrondoso trabalho 
levado a cabo na elaboração do Talmud da Babilônia foi concluído ao redor 
do ano 500 E.C.. Nos anos posteriores à sua elaboração, os líderes das 
escolas eram denominados Gueonim (Gaon – excelência); estes eram as 
autoridades religiosas não apenas dos judeus da Babilônia, mas também 
dos que viviam longe dali. Os Gueonim se converteram nos guias religiosos 
indiscutíveis para todos os judeus da diáspora. O Talmud representa o 
registro escrito do desenvolvimento da vida e pensamento judaicos 
compreendidos na Mishná e na Guemará. Suas seis partes cobrem cada 
aspecto da cultura judaica. O Talmud, mais do que nenhum outro fator, 
tem sido a influência intelectual mais importante para os judeus. 

A partir do ano 622 E.C. a espada conquistadora dos muçulmanos passou a 
varrer o Império bizantino, 
tomou a Palestina e venceu os 
governantes persas da 
Babilônia. Em um primeiro 
momento, sua lei foi “o Corão 
ou a Espada”, mas com o passar 
do tempo seu zelo fanático 
decresceu; bastava-lhes então o 
tributo e a homenagem por 
parte dos não-crentes. Por esta 
época, a vida judaica na 
Babilônia estava em uma fase 
de declínio e os momentos de 
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esplendor dos exilarcas e dos Gueonim 
eram sombras do passado. As 
desavenças causadas pela seita 
caraíta, que se opunha à autoridade 
rabínica, aceleraram o processo em 
que a Babilônia deixava de ser o 
principal assentamento judeu. Este 
período de declínio prolongou-se 
durante um tempo até que as 
academias e os Gueonim encerraram 
suas funções no ano 1038 E.C. Outro 
país havia se tornado, por esta época, 
o lugar em que a vida judaica florescia com suma excelência. 

A idade de ouro da comunidade judaica 
espanhola: 900-1200 E.C. 

No ano 711 E.C. os árabes cruzaram o estreito de Gibraltar e conquistaram 
a Espanha. Durante os quatro séculos seguintes, a Espanha foi a única 
estrela que brilhava em um mundo obscurecido pelas sombras da 
perseguição. Os árabes e os judeus tinham muitas coisas em comum e, na 
atmosfera mais ou menos pacífica que existia naqueles tempos, admiráveis 
filósofos, poetas, governantes e cientistas judeus criaram os mais 
brilhantes episódios dos anais da história da diáspora. Entre eles se 
encontravam Hasdai ibn Shaprut, físico e homem de estado que inaugurou 
as relações com os kazares, uma nação que se converteu ao judaísmo; 
Shmuêl Hanassí, poeta e talmudista; Shlomô ibn Gabirol, poeta e filósofo 
relevante cujos escritos foram amplamente estudados e cujos poemas se 
incluem nos livros de orações; Bachya ibn Pakuda, filósofo que escreveu 
sobre ética judaica; Yehuda Halevi, um dos maiores poetas judeus, poeta 
do amor por Sion, com poemas que ainda hoje são recitados; e Moshé ben 
Maimon (Maimônides), grande filósofo, médico e talmudista. 

O controle muçulmano da Espanha foi reduzido paulatinamente pelos 
cristãos, que finalizaram, no final do século 14, a reconquista dos 
territórios do que hoje é a Espanha. 

Estes foram anos terríveis para os judeus, pois a partir desta época as 
perseguições contra eles aumentaram com grande virulência. A destruição 

Na atmosfera mais 
ou menos pacífica 
que existia naqueles 
tempos, criaram-se 
os mais brilhantes 
episódios dos anais 
da história da 
diáspora. 
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da propriedade, o batismo forçado e a morte foi o destino dos judeus. Sob 
o controle do fanático Torquemada, a Inquisição chegou ao seu auge de 
eficácia, com o objetivo principal de descobrir os “marranos” ou cripto-
judeus, que professavam o catolicismo da porta para fora, mas que 
mantinham em segredo as tradições de seus antepassados dentro de seus 
lares.  

A intenção de Torquemada era a de expulsar todos os judeus da Espanha 
e, apesar da súplica do nobre judeu, homem de estado, Abravanel, os 
dirigentes da Espanham seguiram o conselho do inquisidor. Ao redor de 
200.000 foram expulsos da Espanha no dia 2 de agosto de 1492. Quando 
Cristóvão Colombo partia em sua viagem para o inexplorado Atlântico, viu 
muitos dos barcos repletos de refugiados judeus prontos para zarpar em 
direção a qualquer terra que os aceitasse. 

Os séculos da Europa medieval: 1000-1700 E.C. 

No início do século 11 podiam se encontrar comunidades judaicas na maior 
parte dos países europeus. Mas o retrato da comunidade judaica européia 
medieval é de uma grande tristeza. Impedidos, pelas legislações dos 
distintos países, de possuir terras, e com a proibição de formar parte de 
grupos organizados, os judeus foram obrigados a se dedicar ao comércio e 
a realizar empréstimos financeiros, colocando-os forçosamente fora da 
estrutura social e política oficial. Desde então foi inevitável que alguns 
judeus exerceram uma considerável influência nas finanças. 

Nos assuntos culturais os judeus se autolimitaram ao estudo de seus livros 
sagrados, fundamentalmente o Talmud, e resistiram a ampliar seus 
interesses intelectuais a assuntos não-judaicos. Converteram-se em um 

corpo estranho nos distintos 
países em que residiam, já que 
eram os únicos que não eram 
cristãos e porque foram 
obrigados a levar uma vida 
muito diferente da de seus 
vizinhos. Os judeus eram 
trasladados de um país para 
outro, como peões de xadrez, e 
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foram submetidos a um tratamento 
muito cruel.  
A miséria dos judeus alcançou novas 
cotas durante o período das Cruzadas. 
No ano 1.096 E.C., começa a primeira 
Cruzada com a intenção de arrebatar a 
Palestina dos muçulmanos. Em seu 
caminho, os cruzados atacaram os 
judeus, “inimigos da Igreja”. Quando se lhes oferecia a condição “batismo 
ou morte”, comunidades judaicas inteiras morreram com o grito “Shemá 
Israel” em seus lábios. 

Todas as Cruzadas trouxeram o mesmo aos judeus, e aqueles que 
sobreviveram permaneceram sujeitos a uma legislação restritiva e 
degradante. Para escapar da hostilidade que o mundo exterior manifestava 
contra eles, os judeus se acumularam nos guetos para conseguir certo 
“calor” humano. Aqui desenvolveram sua vida interior e em suas ruas 
estreitas e em suas pequenas sinagogas mantiveram um sentido de 
dignidade e de orgulho como judeus. 

Desde o seu início, houve uma corrente de misticismo no seio do judaísmo. 
Mas esta tendência cresceu ainda mais durante os períodos de 
perseguição, devido em parte à necessidade de una esperança vital e em 
parte à relação cada vez mais frágil entre o povo judeu, pobre e 
perseguido, e os rabinos talmúdicos, cujos escritos eram percebidos como 
rançosos e distantes da vida real, particularmente nos séculos 14 e 15. O 
misticismo da Cabala captou a atenção de muitos judeus. Unido ao grande 
desejo de liberdade que ardia nos corações judeus, o misticismo judaico foi 
o pano de fundo sobre o qual surgiu um grupo de falsos Messias que 
reclamavam terem sido eleitos líderes por Deus, que trariam o fim do 
sofrimento dos judeus e os conduziriam de volta a Érets Israel. 

O mais fantasioso e brilhante de todos foi sem dúvida Shabetai Tzvi (1640-
1670 E.C.), que conseguiu atrair a muitos, famintos de esperança. É 
comovente ler as fontes contemporâneas, quando as massas que se 
haviam congregado ao redor dele comprovaram que não somente ele não 
era o Messias, mas que se converteu ao Islã para salvar a vida. 

Desde o seu início, 
houve uma corrente 
de misticismo no seio 
do judaísmo. 



Rabino Jacques Cukierkorn 

 
29 

 

A vida na antiga Polônia e na Rússia: 1500-1900 
E.C. 

Em meados do século 16, a comunidade judaica da Polônia havia se 
convertido na mais numerosa e importante da Europa. Os reis os tratavam 
com amabilidade e lhes permitiam realizar todo tipo de negócios, inclusive 
explorar a agricultura. Em troca os judeus fortaleciam uma classe média 
muito fragilizada pela economia polaca; assim sendo, os dirigentes do país 
se tornaram seus protetores.  

Os judeus obtiveram uma grande autonomia. Cada comunidade elegia seus 
representantes, que ocupavam um lugar no conselho judeu supremo das 
Quatro Terras. Este conselho se reunia para decidir sobre todos aqueles 
aspectos que afetavam a vida judaica na Polônia, tais como problemas 
religiosos, legais, civis e, especialmente, educativos. 

A paz teve um final brusco quando os cossacos ortodoxos, dirigidos pelos 
católicos romanos da Polônia, atacaram os nobres e os proprietários de 
terra. 

Desafogaram toda a sua frustração contra os judeus, a quem consideravam 
instrumentos dos donos da terra. Um grande número de judeus perdeu a 
vida e iniciou-se um intenso período de perseguições. Foi após 
acontecimentos como estes que muitos atenderam às prédicas de falsos 
messias como Shabetai Tzvi. 

Após tantos horrores e desilusões, abriu-se a necessidade psicológica de 
uma renovação. Diante da falta de contato dos rabinos com a realidade 
dos judeus; diante da insistência dos rabinos no estudo em um entorno no 
qual a maioria dos judeus apenas podiam subsistir, surge o chassidismo. 
Foi uma revolução conduzida por Israel Baal Shem Tov contra o 

academicismo do judaísmo 
talmúdico. O Baal Shem colocou 
ênfase na piedade em vez da 
erudição, na expressão das 
emoções em vez do 
conhecimento intelectual, no 
livro de orações em vez do 
Talmud. Predicava que devia se 
seguir a Deus com alegria. Esta 
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nova mensagem descobriu uma fonte 
maravilhosa de vida para as pessoas 
normais, sem conhecimentos 
talmúdicos, gente que buscava uma 
aproximação ao seu Deus por novos 
caminhos. O movimento introduziu 
um espírito de frescor e alegria, de fé 
e de nova vida nos corações de um 
número incontável de pessoas. Captou a imaginação da comunidade 
judaica polonesa e fortaleceu seu sentimento religioso. Inicialmente foi 
muito perseguido pelas autoridades judias da época; com o passar do 
tempo, iria se converter em um dos ramos judaicos mais ortodoxos. 

Entre 1772 e 1796, o clima de caos na Polônia fez com que seus cobiçosos 
vizinhos anexassem extensas zonas de território polonês. A Rússia se 
apoderou da Rússia Branca e da Ucrânia, absorvendo um milhão de judeus 
que viviam nesses distritos até então poloneses. Em um primeiro 
momento os mandatários russos buscaram evitar que os judeus entrassem 
na “verdadeira” Rússia. Mas aos poucos decidiram “russificá-los” e, com 
propósito de acelerar este processo, o Czar Nicolau I introduziu seus 
“raptores” para que sequestrassem uma cota anual de jovens judeus para 
o exército. Aqui os tratava com crueldade, com a intenção de fazer com 
que aceitassem o batismo. Nesta época se cria o shtêtel, comunidades 
judaicas em terras de ninguém nas fronteiras entre a Rússia e a Europa. 
Caracterizava-se por sua introversão e sua pobreza. A sua destruição 
chegou com os nazistas. 

Sob o mandato do Czar Alexandre II iniciou-se um período de reformas e 
de liberalismo, permitindo-se aos judeus uma certa liberdade. Mas após o 
seu assassinato em 1881 desencadeou-se um período de extrema 
violência. Pogroms, ataques violentos... Esse era o destino habitual dos 
judeus russos. A situação se tornou tão intolerável que um grande número 
deles abandonou a Rússia quando a América abriu suas portas aos colonos 
entre 1880 e 1900. Outros judeus começaram a sonhar (e planejar) uma 
nova vida na Palestina.  

Durante a última metade do século 19 a comunidade judaica russa foi 
testemunha do surgimento de uma nova filosofia, profundamente 
interessada na cultura européia: o judaísmo reformista. Este novo 

Desde o seu início, 
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movimento se originou na Alemanha e se estendeu com rapidez para 
outros grandes centros da vida judaica. Jovens estudantes talmúdicos 
começaram a estudar a cultura européia e também passaram a introduzir 
uma abordagem científica na análise dos assuntos judaicos.  

Mesmo antes que a Revolução Francesa derrubasse os muros do gueto dos 
judeus da Alemanha, estes já os estavam derrubando desde dentro. 
Moisés Mendelssohn foi um dos líderes do Iluminismo judaico (a Hascalá), 
trabalhando pela emancipação do seu povo ao buscar introduzi-lo na 
cultura européia. Quando o grito de igualdade e liberdade ressoou por 
toda Europa, foi garantida aos judeus a igualdade de direitos nos países 
conquistados por Napoleão. Em muitos casos começaram, em pouco 
tempo, a pagar o preço da emancipação com a assimilação  

total. Um grande número de judeus, principalmente na Alemanha, foi 
batizado, a maioria motivada pelo desejo de serem aceitos pelas classes 
cultas da sociedade cristã. Entre os conversos houve membros da família 
de Mendelssohn e do grande poeta Heinrich Heine. 

Lentamente os judeus da Europa central abriram espaço na vida pública. 
Em todos os países, Alemanha, França, Grã-Bretanha, os muros do gueto 
caíram como consequência da atitude de judeus que ocuparam profissões 
e trabalhos que, até aquele momento, lhes haviam sido vedados. São 
numerosos os nomes de judeus ilustres de todas as comunidades que 
alcançaram postos de grande relevância como homens de estado, músicos 
e filantropos. 

Por volta do final do século 19 
estava claro que a emancipação 
não havia resolvido o 
“problema judeu”. O anti-
semitismo continuava 
mostrando a sua cara na 
Europa, embora o enfoque 
deixasse de ser religioso para se 
tornar político. Um exemplo 
disso pode ser visto no 
julgamento do judeu francês 
Alfred Dreyfuss. Durante este 
julgamento, Theodor Herzl, 
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jornalista judeu partidário da integração, viu com clareza o miolo do 
problema judeu. Seu livro, O Estado Judeu, foi o resultado de sua análise 
da situação. Com o Primeiro Congresso Sionista em 1897 e o lançamento 
do movimento sionista, iniciou-se o mais esperançoso desenvolvimento da 
vida judaica. Para muitos, o sionismo era a resposta ao duplo problema da 
assimilação e do ataque ao qual os judeus eram submetidos em qualquer 
lugar em que residiam. Sua tese central se baseava na ideia de que os 
judeus necessitavam de um poder político próprio para garantir o seu bem-
estar. 

  

Por volta do final do 
século XIX o anti-
semitismo continuava 
mostrando a sua cara 
na Europa, embora o 
enfoque deixasse de 
ser religioso para se 
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Do horror à libertação: O século 20 

Os primeiros esforços do movimento sionista 

Alguns anos antes de Herzl, vários escritores e intelectuais haviam 
defendido que a salvação dos judeus dependia de sua volta à Terra de 
Israel (ou Palestina). O movimento dos Hovevê Tsión (amantes de Sion) já 
havia dado alguns passos para a consecução deste objetivo. Herzl 
enfrentou sua tarefa de uma forma muito mais ambiciosa e urgente. Ele, 
pessoalmente, buscou conseguir um documento oficial que garantisse que 
a Palestina seria o Estado Judeu. 

Após a sua morte, seus seguidores deram continuidade à luta. Enquanto 
isso, os judeus compravam terras e criavam assentamentos, povoados e 
vilas na Palestina e a língua hebraica renasceu. Sempre houve judeus 
vivendo na Terra de Israel, mas agora surgia um novo espírito; os judeus 
começaram a respirar livremente em sua antiga terra natal e pátria 
espiritual de todas as suas ilusões e anseios. 

O crescimento do sionismo 

A declaração Balfour de 1917 deu um novo impulso aos desejos dos judeus 
de reconstruir o país. As sucessivas aliot (emigrações à Palestina) 
trouxeram milhares de imigrantes que se impuseram a dura tarefa de 
transformar totalmente um país desértico em um lar. Na medida em que 
isto ocorria, crescia a oposição árabe, o que conduziu a dificuldades 
crescentes. 

A Primeira Guerra Mundial 
trouxe novos sofrimentos aos 
judeus da Europa Oriental. 
Muitos deles encontraram na 
Rússia, após a revolução de 
1917, um lugar onde viver, mas 
também muitos deles 
padeceram na guerra civil que 
estourou depois a revolução. 
Milhares fugiram da Europa 
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Oriental para o Canadá, Argentina, 
Brasil ou Estados Unidos. 

Após a Primeira Guerra Mundial, as 
potências européias assinaram 
tratados que garantiam os direitos 
básicos das minorias. Entretanto, a 
posição social dos judeus se manteve 
nos mesmos níveis de pobreza. 

Na Alemanha, após a Primeira Grande 
Guerra os opositores do regime 
democrático criaram uma violenta 
plataforma anti-semita e exigiram que 
a Alemanha se livrasse de todos os seus judeus. O NSPD (Partido Nacional 
Socialista) controlado por Hider propôs a eliminação dos judeus. Em outras 
partes do mundo (América e Inglaterra) os judeus se encontravam em uma 
situação livre de violência, ainda que de vez em quando o anti-semitismo 
surgisse com um forte potencial de perigo. 

Mas aqueles países não facilitaram a saída da “prisão” em que a Europa se 
havia convertido para os judeus. A catástrofe que se abateu sobre a 
comunidade judaica européia na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) não 
tem paralelo com a história de nenhum outro povo. Os nazistas foram 
responsáveis pela morte de mais de 6 milhões de judeus; isto representou 
um terço da população judaica mundial. Centenas de milhares deles foram 
assassinados a tiros, outras centenas de milhares morreram de fome e em 
consequência de enfermidades, e mais de 2 milhões pereceram nas 
câmaras de gás que os alemães instalaram para levar a cabo o que haviam 
denominado “a solução final do problema judeu”. Mais de 1 milhão de 
assassinados eram crianças com menos de 3 anos de idade. 

A maioria daqueles 6 milhões enfrentou seu destino sem armas na mão. 
Não estavam preparados para combater algo que nem sequer poderia se 
imaginar que ocorreria em um país moderno como a Alemanha. O pior de 
tudo é que os judeus não tinham aliados. Os britânicos, que haviam 
recebido um mandato da Liga das Nações e haviam prometido desenvolver 
a Palestina para que se tornasse a pátria do povo judeu, dobraram-se às 
pressões dos países árabes e aos interesses do petróleo, fechando a 
Palestina para a imigração judia justo um ano antes do início da contenda, 
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no momento em que centenas de milhares de judeus poderiam ter 
escapado. Os políticos americanos e ingleses não fizeram quase nada para 
aproveitar algumas oportunidades que teriam permitido salvar dezenas de 
milhares de crianças. O triste foi que se negou proteção a estas pessoas 
que estavam buscando escapar da morte. 

Os únicos que realmente se preocuparam, os judeus fora da Europa, não 
tinham capacidade real para ajudá-los. Foi esta experiência, mais do que 
nenhuma outra, que explica o forte compromisso e a grande dedicação de 
todos os judeus hoje em dia por preservar o Estado de Israel: uma pátria 
judia e um refúgio para todos os judeus para o caso do horror surgir 
novamente.  

Ao final da Segunda Guerra Mundial os judeus estavam mais decididos do 
que nunca a estabelecer um Estado Judeu na Terra de Israel. As 
insuperáveis dificuldades do conflito árabe-judeu foram seriamente 
discutidas nas Nações Unidas, que finalmente votaram, no dia 29 de 
novembro de 1947, a favor do estabelecimento de um Estado Judeu 
independente na Palestina.  

A circunstância de que este fato tenha ocorrido em 1947, cinquenta anos 
após o congresso sionista da Basiléia em 1897, é bastante significativa, 
porque Theodor Herzl, após assistir ao congresso, escreveu o seguinte em 
seu diário: “Se tivesse que resumir o congresso em una obra — que me 
tomaria o trabalho de evitar que fosse publicada — eu a intitularia: Na 
Basiléia fundei o Estado Judeu. Se eu expressasse publicamente isto hoje, 
todos ririam de mim. Dentro de cinco anos talvez, e com total segurança 
dentro de cinquenta, todo o mundo poderá vê-lo com seus próprios 
olhos”. 

Quando a Grã-Bretanha 
renunciou ao Mandato sobre a 
Palestina em maio de 1948, os 
judeus declararam a criação do 
Estado de Israel. Poucas horas 
depois, una força combinada de 
sete exércitos árabes atacou 
Israel. Israel parecia destinado a 
cair em poucas horas. Mas a 
jovem nação se manteve firme. 
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Homens e mulheres, seculares e 
religiosos, todos aguentaram a 
pressão com um esforço sobre-
humano. 

Só depois de se perceber com clareza 
que Israel ao somente podia se 
defender, mas que também podia 
atacar, é que a ONU interveio.  

Nos oito primeiros anos de sua 
existência como Estado independente, 
Israel duplicou sua população judaica 
graças às imigrações em massa de judeus procedentes de mais de setenta 
comunidades do mundo inteiro. Hoje vivem quase 6 milhões de judeus em 
Israel e, apesar dos problemas políticos e econômicos que enfrentam, os 
judeus consideram Israel como a maior fonte de esperança para um povo 
judeu feliz e criativo. 

Infelizmente, a hostilidade e o ódio dos árabes em relação a Israel não 
diminuiu com o passar do tempo. Em maio de 1967 o Egito ordenou às 
forças de segurança das Nações Unidas — que haviam ocupado a Faixa de 
Gaza e a área do estreito de Tiro — abandonassem o Egito. Depois disso, 
80 mil soldados egípcios ocuparam a zona fronteiriça com Israel e o 
presidente Nasser anunciou que o estreito de Tiro ficaria fechado à 
navegação de Israel. Quando as Nações Unidas e a diplomacia ocidental 
falharam em suas tentativas de reabrir o estreito, a Síria e a Jordânia 
mobilizaram suas tropas e equipes militares a posições ofensivas, o que 
alarmou Israel. 

Quando as ameaças dos líderes árabes de varrer os judeus do mapa se 
fizeram mais estridentes, as forças armadas israelenses foram mobilizadas. 
A guerra estourou no dia 5 de junho de 1967. Um país de menos de 
2.500.000 de habitantes contra o mundo árabe, com mais de 70 milhões; 
uma terra de 8 mil milhas (12.874 km) diante de um território de 3 milhões 
de milhas (4.827.900 km). Em seis dias as forças armadas israelenses 
derrotaram sem paliativos aos exércitos árabes que rodeavam Israel. 

O Estado de Israel havia avisado que não queria que filhos de outras terras 
lutassem por ele. Mas chegaram, antes e depois da luta, milhares de 
voluntários judeus e não-judeus. Estas pessoas puderam prestar sua ajuda 
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no âmbito civil, já que a maior parte da população ativa se encontrava na 
frente de batalha; Israel tinha um exército profissional pequeno. 

Como consequência da guerra, Jerusalém foi unificada. Nada pode dizer 
quanto tempo haverá de passar para que a paz chegue novamente à 
região. Todavia, a esperança judia de paz e a fé no cumprimento 
messiânico dá a cada israelense o otimismo necessário para fazer frente ao 
seu incerto futuro. 
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O Judaísmo na Espanha 

Somente Babilônia e Roma conheceram em seu solo uma presença judaica 
tão prolongada no tempo, e por sua vez tão fecunda como na Espanha. 
Durante pelo menos 1.500 anos os judeus formaram parte da vida dos 
reinos muçulmanos e cristãos da península. Floresceram nas artes e nas 
ciências, no comércio e na política, na literatura e na poesia, no 
pensamento e na indústria; em todos os setores da vida, criando e 
consolidando as instituições sociais que a tornam possível: família, escolas, 
academias de tradutores, astrônomos, navegantes, redes vinícolas, de 
comércio exterior, de correios postais, de banco. Sua história no que hoje 
chamamos Espanha é rica, vibrante e, definitivamente, fascinante. 

A Lenda 

O século 15 deu a conhecer na Espanha uma suposta carta dos “judeus de 
Toledo aos de Jerusalém sobre a vida e morte de Jesus”. Nela, os judeus 
desta cidade em particular respondiam a uma consulta ao San’hedrin que 
teria sido trazida à península por um tal Azarías “pelas quais nos fazeis 
saber como se dava a passagem do profeta de Nazaré (Jesus)”. Continua a 
carta dizendo que um certo “Samuel filho de Amasías” havia contado na 
Espanha as bondades e milagres de Jesus. Conclui a carta com uma 
advertência para que não matassem o Nazareno: “Nos vos dizemos que 
nem por conselho, nem por nossa livre vontade vamos em consentimento 
da sua morte”. E a modo de epílogo, o suposto conselho de Toledo 
relatava sua “história”: que os primeiros assentamentos judeus na Espanha 
datavam do ano 587 A.E.C. e eram contemporâneos da destruição do 
primeiro Templo. De modo que os judeus dos reinos da Espanha nada 
tinham que ver com os que 
decidiram crucificar Jesus; de fato, 
haviam se oposto. A carta foi 
apresentada como prova diante do 
Conselho de Castela e da Santa Sé. 
Não serviu de muito. Em que pese a 
assunção da acusação difamatória 
de “deicídio” que este tipo de 
documentos supõe, esta não 
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desapareceu da Espanha, nem antes nem depois da Expulsão de 1492. E 
em geral segue sendo uma crença até nossos dias, em que pese o fato de 
Roma a haver desmentido oficialmente. 

As origens 

A carta falsa é parte da série de lendas que aparecem no século 20 com o 
propósito de aliviar as pressões exercidas pelos cristãos e a contínua 
acusação de “deicídio”. Ainda que seja possível que alguns judeus tenham 
chegado à Espanha e a terras do norte da África na época do exílio 
babilônico, junto aos navegantes fenícios que se estabeleceram em todas 
as costas e fundaram Cartago, os sinais atualmente documentados 
apontam que o estabelecimento do yishuv (comunidade judaica) no 
extremo ocidental da Europa ocorreu em uma data posterior à destruição 
do segundo Templo (70 E.C.), no século1. O primeiro vestígio arqueológico 
que se conhece é a lápide funerária de Adra. Data do século 2 ou princípios 
do século 3, está escrita em latim e se refere a uma menina de nome 
SalomonuIa, de “nação judia” e morta à idade de “um ano, quatro meses e 
um dia”. 

Conforme as atas do primeiro Concílio da Igreja espanhola, o de Elvira 
(Iliberis), deduz-se que no século 4 havia comunidades em Catalunha, 
Levante, Bética e algumas e algumas zonas do interior como Ávila, Astorga 
e Mérida, onde os matrimônios mistos e o proselitismo eram algo 
generalizado. Em uma carta do bispo Severo de Menorca no ano 420 se 

relata a perseguição dos 
prósperos judeus de Mahón 
(Menorca). Sua sinagoga foi 
destruída e seus membros se 
converteram ao cristianismo. 
Nas atas do Concílio de Iliberis 
se encontram as primeiras 
medidas anti-judaicas da Igreja 
espanhola e se reflete o 
ambiente geral do judaísmo na 
península; o Concílio de Nicéia, 
de 325, estendia a reforçada 
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fobia anti-judaica a todos os espaços 
romanizados. 

Os judeus durante as 
invasões bárbaras  

Durante o período das invasões 
bárbaras e dos primeiros reinos 
visigodos do século 6, apenas há 
documentos nem a favor nem contra 
os judeus. Mas com o Código de Alarico se pretende frear o proselitismo 
dos judeus e são impostas barreiras à construção de novas sinagogas. 
Quando Recaredo se converte finalmente ao catolicismo, começam 
verdadeiramente as medidas anti-judaicas, que se prolongariam durante 
800 anos. Sisebuto (levado ao trono em 612) dita um Édito de Expulsão e 
desata uma verdadeira perseguição, que será continuada por seus 
sucessores. O rei Égica determina nada menos que a escravidão dos 
judeus, inclusive dos convertidos. 

A invasão muçulmana 

Estes séculos de maus tratos por parte dos visigodos fazem com que os 
judeus recebam, como libertadores, os invasores muçulmanos no ano 711, 
pois estes chegaram a ponto de deixarem os judeus à frente do governo de 
suas novas propriedades para poderem prosseguir seu avanço. Isto servirá 
para criar outra acusação tão recorrente como a de deicídio: a Espanha 
não se perdeu pela debilidade dos visigodos, mas sim pela traição da 
“quinta coluna” israelita.  

Deste momento em diante, a Espanha se divide em duas grandes culturas 
dominantes, a muçulmana e a cristã. Os judeus se incorporaram primeiro a 
uma e logo à outra. Às vezes perseguidos, às vezes favorecidos, toda a 
história da Espanha deste momento em diante está repleta de nomes 
judaicos. Políticos, comerciantes, sábios, poetas. O judaísmo, como o islã e 
o cristianismo, era uma questão religiosa, não étnica. Os judeus se sentiam 
arraigados, tão andaluzes, leoneses, aragoneses ou castelhanos como seus 
correligionários cristãos, e como chegariam a ser os muçulmanos. E na 
realidade não eram. 
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Além disso, as comunidades conheceram todas as dissidências, debates e 
aventuras da religião que conhecemos no conjunto da Diáspora. Foram 
numerosos os caraítas, esteve presente a controvérsia geral representada 
pelas ideias de Saádia Gaon e as de Abraham ben David e Maimônides, 
bem como as de Nachmânides. Houve os seguidores dos múltiplos 
“Messias” que comoveram a comunidade judaica mundial, conversos que 
mostraram ódio a seus antigos correligionários judeus; houve a busca de 
iguais em reinos independentes que motivaram as tentativas de contato 
com os kazares; sonhos “siônidas” de retorno à velha terra... “Se me 
esquecer de ti, Jerusalém...” 

Os israelitas da península viveram na aldeia e no mundo, na periferia e na 
corte, no debate e na quietude. Os séculos 12 e 13 constituem os Séculos 
de Ouro de sua cultura. É uma época brilhante, impossível de resumir. Mas 
o fanatismo dos invasores almohades e almorávides norte-africanos, que 
destrói a tolerância dos muçulmanos espanhóis, e as influências anti-
judaicas européias dos cristãos, rompem o sempre precário equilíbrio. 

O século 14 é o princípio do fim. Em 1321 vários judeus e leprosos foram 
queimados na França à raiz de umas cartas falsas que pretendiam mostrar 
como os judeus de Toledo haviam se colocado de acordo com seus 
correligionários da França, bem como com os mouros de Granada e 
Marrocos, para envenenar a água que era bebida pelos cristãos. 

O princípio do fim: as matanças de 1391 

O acontecimentos de 1391 constituem um ponto sem retorno no final do 
espelndor dos judeus da Espanha. Desde 1378 Fernán Martinez, 
arquidiácono de Écija, mais tarde declarado santo pela Igreja, havia 
iniciado uma campanha de sermões provocadores contra os judeus; tinha 

que destruir todas as sinagogas 
ou convertê-las em igrejas. O 
Rei e a Igreja desautorizaram, 
mas o arquidiácono começou a 
viajar pela Espanha com um 
reduzido grupo de homens 
decididos. A chama se espalhou 
definitivamente em 1391. 
Desde o dia 6 de junho, a 

Entre 1391 e 1420 
mais de 100 mil 

judeus se convertem 
ao cristianismo, 

sobretudo das 
classes altas. 



Judaísmo Acessível: Um Guia dos Valores e Práticas do Judaísmo Moderno 

 
42 

 

violência se estende por quase todos 
os reinos cristãos. As sinagogas são 
destruídas, os judeus espoliados, 
assassinados ou levados à pia batismal 
pela força. Nunca antes a violência 
contra os judeus havia chegado até 
estes extremos. As cifras são 
contraditórias, mas sempre de dar 
calafrios. Fala-se de dezenas de 
milhares de assassinados, e os relatos 
de judeus pedindo a gritos a conversão para livrar-se da morte são 
atemorizantes. A verdade é que as comunidades judaicas da Espanha 
foram destruídas. Rabi Creques, de Barcelona, dirá em carta a seus amigos 
de Lyon: “Ninguém permanece que se chame pelo nome de Israel...”. 
Sobretudo em Catalunha, Barcelona e Girona, permitiu-se que os homens 
de Fernán Gonzalez atuassem livremente. Uma vez que se apoderavam do 
bairro da cidade cuja lei reconhecia os judeus, que haviam participado na 
fundação das cidades, os expulsavam. Mas as propriedades não 
retornaram aos judeus; foram, até hoje, centro político e eclesiástico da 
oligarquia local. Restabelecida a calma, os cemitérios foram arrasados, e 
não faltam palácios que mostram em suas pedras a marca das gravações 
funerárias sob as quais vivem os cristãos desde então. 

As apostasias de 1414 

Se 1391 é o ano do horror, 1414 é o da apostasia. Desde antes de 1391 as 
conversões haviam sido numerosas. Algumas delas são notórias, como a de 
Salomão HaLevi, rabino-mor de Burgos. Ao tornar-se cristão, assumiu o 
nome de Pablo de Santa Maria. Considerava-se pertencente à tribo de Levi 
e ter, portanto, parentesco com a Virgem Maria. Acabou sendo bispo de 
Burgos. Em 1413 se organiza a famosa Disputa de Tortosa. Após anos de 
intensa atividade catequética, obrigando os judeus a escutar três sermões 
ao ano, o Papa Benedito XIII (talvez influenciado pelo converso Jerônimo 
de Santa Fé) organiza a Disputa. Pretendia-se convencer os judeus de que 
o Messias há havia chegado, que através do Talmud os rabinos haviam 
manipulado deliberadamente esta verdade e que, por isso, os judeus 
deviam abandonar suas falsas crenças e converter-se ao cristianismo. A 
Disputa não foi uma discussão sobre sagradas Escrituras. Os quatorze 
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rabinos selecionados tinham que andar com muito cuidado em suas 
afirmações para evitar ser acusados de injúrias contra o cristianismo. Em 
princípio se limitaram a perguntar e pedir esclarecimentos, mas quando 
começaram a se defender, o Papa suspendeu a Disputa. Não se queria 
controvérsia, mas conversões. Dada a pressão social e o intenso ambiente 
anti-judeu, os quatorze rabinos e a família De La Caballería se convertem 
ao cristianismo; nem sempre sinceramente. A esta ampla atividade de 
catequese devem-se acrescentar as leis anti-judaicas nas Coroas de Aragão 
e Castela que proíbem a posse do Talmud e limitam a uma única sinagoga 
permitida em cada aljama (povoado judeu). Entre 1391 e 1420 mais de 100 
mil judeus se convertem ao cristianismo, sobretudo das classes altas. Ao 
querer eliminar o judaísmo, o que na verdade conseguem é uma massa de 
conversos. Para os plebeus, os conversos são falsos cristãos que continuam 
com seus usos e costumes em segredo. 

As origens da Inquisição 

Embora o papa Nicolau V (1449) e o próprio Torquemada (1450) 
denunciem e ataquem toda tentativa de separar os “cristãos novos”, não 
há foram de evitar a discriminação. Os estalidos anti-judaicos e anti-
conversos se sucedem durante todo o século. Os reis católicos solicitam à 
Igreja um documento que os autorize a nomear inquisidores para vigiar 
suas crenças e evitar que os conversos retornem ao judaísmo. O papa Sixto 
IV assinou este documento no dia 1° de novembro de 1478. 

Após dois anos de fortes pressões, os reis nomeiam os primeiros 
inquisidores em 1480. Em 
poucos meses, semeiam o 
terror entre os conversos. 
Sucedem-se os interrogatórios, 
as expropriações de bens, as 
“confissões” e as fogueiras. 
Paradoxalmente, neste 
momento há muitos judeus a 
serviço da Corte dos Reis 
Católicos. Isabel de Castela 
estava convencida de que o 
médico judeu Lorenzo Badoz 
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era o responsável por ela ter 
conseguido finalmente ter um filho 
homem. Abraham Seneor, rabino-mor 
de Castela, assim como o financista 
Isaac Abravanel, eram conselheiros 
estimados e firmes aliados da Coroa. 

Para esquentar ainda mais um 
ambiente abertamente anit-judaico, 
em 1490 se inicia o processo pelo caso 
do “Santo Niño de la Guardia”. 
Segundo os inquisidores, na localidade 
toledana de La Guardia, um menino, 
do qual não se conhece nome nem idade, foi sequestrado por dois judeus 
e três conversos. Com uma mistura do seu sangue, seu coração e uma 
hóstia consagrada roubada, os acusados teriam feito um conjuro para 
propagar a enfermidade de raiva na região. Sem outras provas além de 
suas confissões arrancadas sob tortura, os acusados foram executados. O 
cadáver nunca foi encontrado. Este é o capítulo de anti-judaísmo que 
precede a publicação do Édito de Expulsão dos judeus. 

O Édito de Expulsão de 1492 

Há três versões conhecidas do Édito. Uma é a do inquisidor geral de 
Castela, Torquemada, assinada em Santa Fé no dia 20 de março; ou seja, 
dez dias antes do texto oficial dos reis. A outra foi assinada en Granada no 
dia 31 de março por Don Fernando e Dona Isabel, válida somente para a 
Coroa de Castela. E uma terceira, menos conhecida, foi rubricada no 
mesmo dia e também em Granada, mas com uma única assinatura de don 
fernando e válida para a Coroa de Aragão. A expulsão será efetiva ao fim 
do mês de julho. Os judeus têm quatro meses a todos os judeus da 
pensínsula para que vendam suas posses (por letras de câmbio ou móveis, 
não por ouro nem moeda cunhada) e não regressem jamais, sob pena de 
morte e confisco. A pena de confisco também se aplicaria àqueles cristãos 
que os ajudassem. No Édito não se disse uma única palavra sobre a 
conversão ao cristianismo, mas esta era uma possibilidade subentendida, e 
que foi utilizada sobretudo por judeus de classes altas para manter suas 
posses e privilégios na península. Seneor e seu genro Mayr Melamed se 
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batizaram no dia 15 de junho no monastério de Guadalupe. O padrinho foi 
o próprio rei don Fernando. O outro grande conselheiro judeu, Abravanel, 
que havia tentado, sem êxito, que o Édito não chegasse a ser publicado, 
optou por sair da Espanha. Durante esses meses, Abravanel fez os 
preparativos da saída e financiou a contratação de barcos que, em muitos 
casos, não só não levaram os judeus para seus destinos, como neles 
roubaram suas poucas posses, assassinaram-nos ou os venderam como 
escravos em portos árabes. 

A maioria dos rabinos se converteu nos meses anteriores à expulsão. As 
pressões da Igreja, os sermões e chamamentos foram contínuos em um 
ambiente onde os judeus não tinham outro remédio a não ser mal vender 
suas posses e aceitar os altos juros que os banqueiros italianos pediam 
para aceitar suas letras de câmbio, já que não podiam sacar da espanha 
nem ouro, nem moeda cunhada. E alem disso, tinham que pagar do seu 
bolso todos os custos de seus traslados. Notoriamente, e como relatam 
fonte judaicas da época, foram os mais pobres e humildes os que se 
mantiveram fiéis e optaram por partir. 

Cabe mencionar que o momento em que se encerrava o prazo para que os 
judeus abandonassem os reinos ou fossem mortos, era o mesmo em que o 
navegante Cristóvão Colombo partia em direção à América. Muitos judeus 
fizeram parte da sua tripulação, pois circulavam lendas de que em algumas 
das longínquas terras por descobrir podia se encontrar a Tribo Perdida. 
Não deixa de ser curioso que a expedição de Colombo tenha partido antes 
do final do prazo, muito tempo antes do habitual. O converso valenciano 
Santangel, banqueiro, ocupou-se de organizar o financiamento necessário. 

O Édito, que pegou os judeus de surpresa, acostumados a ameaças que 
não chegavam a se concretizar totalmente e logo eram relativizadas, 
dividiram-se entre os que aceitaram o batismo para não perder tudo — 
seguramente esperando uma mudança, uma vez passada a crise —, os que 

apostavam em uma derrogação 
ou suavização do Édito antes do 
fim do prazo, os que sonhavam 
com as novas terras 
transmarinas e os que 
acreditavam que poderiam 
permanecer ocultos nas aldeias 
de montanha. Mas o dia 
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chegou: era a hora de sair em longas e 
penosas caravanas que deixavam 
mortos a ambos os lados dos 
caminhos, e um vazio adiante. 

As cifras do que saíram da Espanha 
variam segundo as fontes. As mais 
razoáveis falam de 150 mil a 200 mil, 
em torno de 3% da população. Não 
houve derrogação nem piedade. A maioria das famílias judias perderam 
tudo. 

Os “marranos” 

O efeito da saída desses espanhóis da religião judaica sobre a economia e a 
sociedade da Espanha foi motivo de polêmica durante duzentos anos. O 
fato é que em 1492, o judaísmo tal como conhecíamos desapareceu da 
vida espanhola. O que ficou, uma vez que as aljamas (vilarejos judaicos), 
om todas as suas instituições religiosas e sociais desapareceram, foi o 
“marranismo”, a prática do judaísmo em segredo, sempre sob suspeita. 
Como somente a primeira geração, e talvez a segunda, era conhecedora de 
sua Lei, a ausência de livros, sinagogas e de liberdade foi gerando — como 
nas Américas, onde alguns conseguiram chegar — formas ainda pouco 
estudadas de liturgia, rituais e crenças. Vivendo sob a ameaça da 
Inquisição, temendo as delações, com sua identidade oculta, não poderia 
deixar de se modificar o conjunto do que os judeus haviam considerado 
judaísmo. Transcorridas várias gerações desde a conversão de seus 
antepassados a até boa parte do século XVII, muitos descendentes de 
conversos fugiram para Amsterdã, Veneza, Liorna ou Salônica, onde 
encontraram dificuldades para serem aceitos como judeus. 

Especialmente em Amsterdã, eram apelidados, de forma depreciativa, de 
avarianim (ibéricos) e em muitos casos foram incapazes de se acomodar às 
normas dos rabinos ortodoxos. Alguns se acoplaram aos usos e costumes 
das comunidades e aos rigores da halachá, ainda que isso significasse uma 
decepção entre o judaísmo real que encontraram e o ideal com o qual 
haviam vivido. Em outros casos, chegaram ao suicídio, como é o doloroso 
caso do retornado Uriel Acosta. O caso de dissidência mais conhecido é o 
de Spinoza, no mesmo século XVII, descendente de uma família que fugira 
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da península muito antes. A comunidade declarou contra ele um chérem, 
uma excomunhão que ainda não foi cancelada. Spinoza é um pensador 
sem o qual não se entendem Hegel, Marx, Kant e a filosofia moderna. 

Enquanto isso, no solo ibérico onde permaneceram, os cripto-judeus, os 
conversos que guardaram sua identidade como puderam, foram social e 
politicamente discriminados, assim como os descendentes de conversos 
sinceramente católicos. Os conversos tinham limitada a assimilação real ao 
restante da sociedade, que não se modernizava, graças aos sucessivos 
“Estatutos de Limpeza de Sangue”. Imperava a suspeita, a ameaça de 
descobrir, em um rival, a alguém descendente de um judeu. 

Com o tempo, muitos dignitários da Igreja protestaram contra estes 
estatutos, que proibiam os descendentes de judeus ou muçulmanos de 
ocupar cargos públicos. Uma vez batizados, diziam estes críticos, todos os 
cristãos são iguais. Mas esta não foi a opinião da maioria. Como resultado 
deste ambiente, a palavra “judeu” adquiriu em castelhano, até os nossos 
dias, um sentido negativo, sinônimo de falso e hipócrita, usurário e deicida. 

Basta consultar o dicionário atual. Todos  os prejuízos e falsas acusações 
(deicídio, crimes rituais...) que se constituíram no fermento ideológico que 
concluiu com a Expulsão, longe de dissipar-se, mantiveram-se firmes em 
um país onde os ensinamentos da Igreja os fomentava. 

Sinceros ou não, o caminho dos conversos na península não foi fácil. 
Teresa de Jesus, conhecida pelos católicos como Santa Teresa, teve que 
conseguir uma árvore genealógica falsa para poder ocultar seu avô judeu e 

ingressar no convento.  

O frei carmelita Juan de la 
Cruz, amigo e discípulo de 
Teresa, morreu em 1591 
excluído da Igreja que, em 
1926, o denominou “doutor 
da Igreja”, e em 1952 
“patrono dos poetas 
espanhóis”, negando ainda 
sua condição de filho de 
conversos. Seus escritos, que 
não vieram à luz até muitos 
anos após sua morte, plenos 
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de modernidade em suas imagens, 
estão repletos da projeção bíblica que 
o levou à desgraça. 

Fernando de Rojas (1475-1541) teve 
um sério problema quando a 
Inquisição descobriu uma sinagoga 
oculta na casa de um de seus 
familiares. Todo o final de sua famosa 
obra, La Celestina, é uma declaração 
de fé sincera ao catolicismo por sua 
parte. Foram muitos os que entraram 
neste jogo de delações contínuas à Inquisição. 

Os costumes e canções durante quatro séculos estiveram cheios de 
ataques contra os judeus e seus descendentes. Lope de Vega e Cervantes 
estão entre os que sofreram ameaças. Quevedo é, na literatura, um dos 
melhores expoentes deste anti-judaísmo que identifica o espanhol com o 
católico. Em seus ataques a Góngora, não deixava de lhe recordar seu 
aspecto judeu. E em um repugnante exercício de submissão aos poderes 
estabelecidos, escreveu sua “Execração contra os judeus”, que acaba de 
ser reencontrado (1996). 

Os que trataram, por todos os meios, de manter sua identidade judaica 
viveram uma vida dupla: na rua, católicos fervorosos, e em casa, israelitas 
incapazes de observar os preceitos ortodoxos. Pediam a absolvição nas 
confissões obrigatórias, mas procurando fazê-lo apenas em relação 
àqueles pecados que reconheciam como tais; faziam o impossível para não 
comer carne de porco e para recordar os feriados judaicos; houve aqueles 
que mantiveram cuidadosamente ocultas as frases das orações mais 
solenes, como a do Shemá, ou as brachot do pão e do vinho. Lavavam-se e 
trocavam suas roupas a cada sexta-feira, às escondidas, para que seus 
vizinhos não percebessem suas crenças. 

Em que pese a proibição explícita, outros conversos conseguiram chegar à 
América, depois daqueles que viajaram com Cristóvão Colombo; sobretudo 
via Itália (reinos hispanos de Nápoles e Sicília), quando não conseguiam 
consolidar sua casa ali. Mas a Inquisição os perseguiu até as costas 
americanas — Lima e México. Em 1620, 200 conversos foram acusados de 
judaizar. Muitos milhares driblaram a sanha, especialmente fugindo para 
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Tucumán, ao Rio de la Plata. Outros, os que fugiram de Portugal, viveram 
suas desventuras no Brasil, onde as vitórias portuguess os acossavam e as 
vitórias holandesas lhes davam respiro. Muitos foram os que escreveram 
páginas de grande valor na história americana ao longo de seus 500 anos. 

No século 17 fundam a primeira comunidade no que mais tarde seriam os 
Estados Unidos. No século 19 os encontramos entre os lutadores da 
modernidade iberoamericana contra o absolutismo representado pelas 
coroas européias da Santa Aliança romano-germânica nascida em 1816, e 
na construção das sociedades criollas. 

Não obstante, em que pesem alguns testemunhos sobre aldeias remotas 
no interior da Espanha, onde os marranos viviam os preceitos como 
judeus, as comunidades cripto-judias foram se dissolvendo e se 
assimilando na sociedade espanhola. O caso de Majorca é singular, onde 
os chamados “chuetas” ou “xuetes”, que haviam sido forçados um século 
antes de 1492, mantiveram-se como um grupo homogêneo, exemplo 
extremo de conversos rechaçados durante tanto tempo. Um número 
reduzido emigrou para Israel na década de 1960, e outros foram base das 
renascidas sinagogas da segunda metade do século 20. 

No resto do país perseveraram usos e costumes, um forte sentimento de 
pertencimento e uma nostalgia que sobrevive até nossos dias em muitos 
descendentes de marranos, mas que não constitui um judaísmo real, mas 
sim uma visão idealizada do passado espanhol e dos sefaradim. Em 
Portugal — onde havia muito poucos no século 15 e onde alguns 
refugiados permaneceram depois de haver sido recebidos em 1492 e 
expulsos por pressão espanhola em 1497 — as escassas comunidades 
permaneceram muito isoladas, perdendo pouco a pouco a memória, até 

viver como uma tribo estranha 
e incompreensível. Quando ao 
final do século 19 um jovem 
engenheiro judeu alemão 
encontrou um destes grupos e 
os reconheceu, eles demoraram 
a compreender que eram parte 
de um grande povo; diziam 
chamar-se “judeus”, porque “se 
ajudavam uns aos outros”. O 
jovem europeu, assimilado mas 
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com a memória da geração 
imediatamente anterior, pronunciou 
diante deles os Shemá Israel, e a mais 
anciã do grupo se viu transportada 
virtualmente à sua infância, 
confirmando a todos que assim era: 
que essas palavras lhe eram familiares. 

Os sefaradim 

O nome de sefaradim, sefardim ou 
sefarditas nasce e se espalha pouco a 
poucos depois da Expulsão. É nesta 
época, e não antes, que se identifica a Espanha com a Sefarád da qual fala 
a profecia de Abdias. Não foi este o nome com o qual saíram e também 
regressaram parte dos que não conseguiram se estabelecer em outro local. 
Aos que chegaram a Fez, Marrocos, por exemplo, os muçulmanos e outros 
judeus arabizados os roubaram, saquearam e humilharam a tal ponto que 
a maioria decidiu regressar à Espanha e converter-se ao cristianismo. Há 
documentos deste choque entre os espanhóis e os africanos, sobre a base 
da maior cultura que os sefaradim traziam diante dos iemenitas que 
ocupavam a região do Magreb. Por exemplo: a ketubá dos hispanos incluía 
que a mulher podia pedir o divórcio em certos casos, como quando o 
marido decidia mudar a cidade de residência contra sua vontade. Os 
judeus locais acudiram inclusive às autoridades reais para exigir que os 
recém-chegados, os mechoranim — “desgarrados” ou “expulsos”, se 
adaptassem ao costume muçulmano, como eles. 

Há provas documentais de regressos desesperados com conversão ao 
cristianismo até 1499. Os judeus de Álava instalaram-se no reino de 
Navarra, de onde foram expulsos em 1498. Dali seguiram para a França. Os 
fugitivos que tiveram melhor sorte foram os que se fixaram na Itália, onde 
aqueles judeus tinham orgulho da sua hispanidade, a ponto de “espanhol” 
e “judeu” se converterem em sinônimos (como ocorreu também na Grécia 
até a Segunda Guerra Mundial). Foram os judeus espanhóis da Itália os 
que, em 1520, realizaram a primeira tradução da Bíblia ao castelhano, que 
serviu de base para a famosa edição protestante Valera-Reyna: a célebre 
Bíblia de Ferrara, que não foi a única. 

Os sefaradim foram 
muito bem acolhidos 
no Império 
Otomano, onde 
foram denominados 
“ladinos”, por sua 
língua latina, como 
chamavam todos os 
hispanos 
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Os sefaradim foram muito bem acolhidos no Império Otomano, onde 
foram denominados “ladinos”, por sua língua latina, como chamavam 
todos os hispanos. Ali o sultão Bayaceto II ordenou que eles fossem 
recebidos de braços abertos. E, diz a lenda, atribui-se a seu sucessor 
Solimán haver dito sobre o rei Fernando a propósito de sua decisão: “A 
este chamais um rei político, que empobrece seus estados para enriquecer 
os meus?” 

Os sefaradim se espalharam primeiro pelo vale do Mediterrâneo. Nos anos 
posteriores prosperaram e emigraram com o restante dos judeus da 
Diáspora, mas sempre como grupo diferenciado dos judeus de origem 
centro-européia, os ashkenazim ou ashkenazim, com um idioma próprio. O 
“djudesmo” o “djudeoespaniol”, “ladino” para os turcos, surge da 
combinação nas novas cidades de residência, das modernas formas 
romances (culturas derivadas do latim) — castelhano, galego, catalão, 
aragonês — que haviam contribuído para criar na península. Notavelmente 
castelhano em Salônica, mais próximo ao catalão em Sarajevo, com grande 
influência do português em Amsterdã, etc., estas novas falas das línguas 
romances peninsulares progrediram com a vida, incorporaram sons dos 
novos objetos, ideias, condutas, recolheram influências do turco, do sérvio, 
do grego. 

Geraram crescentemente literatura, poesia, romance, chegaram a ser 
língua de comunicação plena; ao final do século 19, tornaram-se língua da 
política, com profusão de jornais. Há quem acredita ver nelas, ao ouvi-las 
falar, um “castelhano fóssil” que nos remete a tempos da antiga Espanha. 

Não é assim. Por outra parte, o 
nome de “ladino” corresponde 
àquilo que em linguística é a 
língua-calco, sobre a qual a 
língua é escrita com caracteres 
de outra: ladino em caracteres 
hebraicos.  

No século 19, no Império 
Otomano, ocorre a Idade de 
Ouro desses sefaradim e de 
suas línguas e escrituras. Nas 
áreas fronteiriças entre o 
domínio turco e o cristianismo 
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católico (Áustria) e ortodoxo (Rússia), 
a troca constante de territórios entre 
os impérios fez com que em muitas 
oportunidades, grandes ou pequenos 
grupos de judeus sefaradim passassem 
ao domínio cristão ou, menos 
frequentemente, ashkenazim ao 
domínio muçulmano, mesclando-se e 
combinando seus rituais, os pratos de 
suas gastronomias e os sons de suas línguas. Percebemos isto até mesmo 
nos sobrenomes hispanos presentes na cultura em língua alemã de Viena 
ou Praga, como o de Jacob Moreno Levi, fundador do “Psicodrama”, e em 
nomes ashkenazim (inclusive o sobrenome “Ashkenazi”) em Alexandria, 
Sarajevo, Tessalônica, Istambul. 

Há sefaradim em todos os países do mundo onde há judeus. Sua relação 
com a Espanha foi, durante três séculos, inexistente, ou mais exatamente, 
de mútua ignorância. Em anos posteriores, tem se exagerado o incontido 
desejo de retornar à Espanha dos sefaradim, assim como sua nostalgia de 
uma terra que foi considerada uma espécie de segundo Israel de retorno 
obrigatório. 

Propostas para revogar o Édito de Expulsão 

Do século 16 ao século 19 houve propostas para revogar o Édito de 
Expulsão de 1492, e sempre por motivos econômicos. Os judeus haviam 
ajudado um pequeno país como a Holanda a se converter em uma 
potência. Por que não atrair esses judeus, muitos deles sefaradim, para 
aliviar o desmoronamento do Império Espanhol? O todo-poderoso Conde 
Duque de Olivares propôs permitir aos judeus de Salônica regressar à 
Espanha para que assim aliviassem a penúria da fazenda pública. O falido 
projeto confrontou o protegido de Carlos II com a Inquisição e foi um dos 
argumentos que propiciaram sua queda em 1643. Alguns anos depois, 
durante o reinado de Felipe IV, seu secretário de despacho universal de 
Estado, Manuel de Lira, propôs ao Conselho de Castela abrir os portos da 
América espanhola a hereges (protestantes) e judeus. Para isso, 
argumentava Lira, era necessário anular o Édito de Expulsão. Mais uma vez 
o projeto foi rechaçado, mas não esquecido. Um século depois, em 1797, 

No último quarto do 
século 19 há uma 
mudança de atitude 
em relação aos 
judeus.  
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voltou a ser proposto. Nesta ocasião, além de não ser aceito, em 1802, por 
meio de um Decreto Real, endureceram-se ainda mais as medidas para 
impedir que nenhum judeu desembarcasse em território espanhol nem 
nas Colônias. 
Durante a Guerra de Independência contra a França, alguns judeus 
chegaram à Espanha. Mas posteriormente Fernando VII, que por sua vez 
anulou a Constituição das Cortes de Cádiz de 1812 e reinstaurou a 
Inquisição, endureceu ainda mais as leis para evitar que os judeus 
desembarcassem nas costas espanholas. 

O redescobrimento dos judeus. As Campanhas de 
Pulido 

No último quarto do século 19 há uma mudança de atitude em relação aos 
judeus. A Espanha — ou certas classes dirigentes — redescobre os judeus 
sefaradim. Por um lado, a conquista de várias regiões no norte da África 
recoloca em contato espanhóis e sefaradim, com diferentes resultados. No 
campo literário, por exemplo, enquanto Benito Pérez Galdós (1843-1920) 
faz dos judeus sefaradim protagonistas de um de seus episódios nacionais 
(Aitta Tettauen) com um marcado tom filo-semita, Juan Valera (1824-1905) 
os pinta com toda a abundância de impropérios próprios do anti-semitismo 
que começa a se espalhar pela Europa. 

Pouco depois da conquista de Tetuán aos árabes, o senador Ángel Pulido 
tem um encontro com um sefaradi durante uma viagem pelo Danúbio, em 
1883. Pulido fica surpreso pela sobrevivência do castelhano entre alguns 

judeus da Europa Central e do 
Mediterrâneo. Deste momento 
em diante, Pulido se lança a 
uma infatigável campanha para 
que os sefaradim, “espanhóis 
sem pátria”, retornem à 
Espanha. Colabora com jornais 
e revistas judaicas da Grécia e 
da Turquia, e cria associações e 
publicações. Durante quase um 
quarto de século suas 
campanhas conseguem 
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envolver os políticos mais inf1uentes 
da Restauração. A perda das últimas 
colônias, Cuba e Filipinas, em 1898, 
que chega envolta em grande recusa 
ao espanhol e afunda a depressão dos 
espanhóis, atrasados em comparação 
com a Europa Ocidental, encontra 
para Pulido sua contraposição: “Nos 
Bálcãs, na Áustria, na Hungria, no Eo 
há espanhóis que amam a Espanha, 
apesar do furioso maltrato que esta 
lhes proporcionou! Falam sua língua, 
transmitem a seus filhos o amor pela 
velha terra, guardam — aqui nasce a 
lenda — as chaves das casas que tiveram que abandonar...”. 

Mas não consegue o retorno dos judeus; não somente porque o Édito de 
Expulsão não é anulado, mas também porque, para os judeus, a Espanha 
tem, neste momento, muito pouco que oferecer e segue sendo um país 
obscuro, absolutista, sem oportunidades, para o que a emigração à 
América é uma opção habitual para sair da miséria. Mas esta onda de filo-
semitismo terá algumas consequências práticas. 

Oficialmente, as fronteiras não estão abertas para os judeus, sejam 
sefaradim ou ashkenazim. Mas o clima mudou. É assim que a questão 
judaica, com amigos e inimigos, está presente nesta Espanha sem judeus. 
O primeiro-ministro Maura será acusado de descender de conversos, 
causando indignação em muitos cuja origem chueta seja motivo de 
acusación. 

Os judeus na Espanha no final do séc. 19 e início 
do séc. 20 

Em 1877 registravam-se 406 judeus em toda a península (que então tinha 
uma população de 17 milhões). Mas a cifra real era, seguramente, maior; 
os judeus preferiam ser vistos como “estrangeiros” (ingleses, franceses, 
alemães...) em vez de “judeus”. E no caso dos assimilados, estes se sentiam 
cidadãos desses países acima de qualquer consideração. 
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Em 1881 começam os pogroms na Rússia. O governo argentino vai à busca 
dos israelitas para povoar o país com essa gente trabalhadora, de fé firme 
e instituições familiares. Enquanto isso, o rei Alfonso XII escreve a seu 
parente e aliado, o czar de todas as Rússias, pedindo-lhe para que autorize 
a repatriação dos israelitas do império. A história do povo judeu passava a 
ser conhecida — Nachman Krochmal e Leopold Zunz o haviam começado 
na Alemanha —; acreditava-se que todos os judeus descendiam daqueles 
que foram expulsos em 1492 e que todos eles haviam partido antes da 
Judéia diretamente para a península ibérica. Apesar do equívoco, a 
iniciativa é importante. O czar autoriza a saída pelo porto de Odessa, mas 
permanecem em pé o atraso, a insegurança e o absolutismo, e a maioria 
opta pela América. 

Por volta de 1900 já são oficialmente 2.000 os judeus da Espanha, quase 
todos de origem alemã ou francesa. Tornam-se representantes de casas 
comerciais estrangeiras e vivem em Madrid, Barcelona, Málaga e Cádiz. 
Sua atividade religiosa, ao que parece, é nula, e estão muito bem 
integrados na alta sociedade espanhola. 

A primeira cátedra de estudos judaicos na 
Espanha 

Outro resultado das campanhas de Pulido é a criação, no dia 21 de junho 
de 1915, da Cátedra de Língua e Literatura Hebraica na Universidad Central 
de Madrid. O catedrático é o professor Abraham Shalom Yahuda, um 
sefaradi de 37 anos nascido em Jerusalém que havia sido professor na 

Alemanha durante 10 anos.  

No dia 11 de 
fevereiro de 1916, 
por iniciativa de 
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A atividade de Yahuda é frenética, e 
não apenas no campo acadêmico. 
Anima os judeus a se organizar e 
estabelece contato com líderes 
políticos, religiosos e sociais 
espanhóis. É recebido em várias 
ocasiões pelo rei Alfonso XIII. Após os 
encontros com Yahuda, o rei, 
abertamente filo-semita, se reunirá 
em numerosas ocasiões com 
personalidades judias, na Espana e no 
exterior, além de atuar como 
mediador para evacuar judeus 
ameaçados pelos pogroms czaristas. 
Mas a derrogação do Édito de 1492 segue pendente. 

A primeira sinagoga 

No dia 11 de fevereiro de 1916, por iniciativa de Yahuda e Benjamin 
Krauss, começa a funcionar a sinagoga “Isaac Abravanel” em Madrid, em 
uma propriedade da figura judia mais destacada nessa época na Espana, 
Ignácio Bauer (um amigo pessoal do rei que chegou a ser deputado em 
Cortes em 1923). No dia 3 de fevereiro de 1917 se obtém a permissão 
oficial do Governo. O líder sionista Max Nordau, refugiado na Espana 
devido à Primeira Guerra Mundial, aceita a honra de levar o Sêfer Torá até 
o tabernáculo. Em 1918 se constitui a Comunidade Israelita de Barcelona; 
em 1920, com estatutos idênticos, a de Madrid. Os judeus que compõem 
ambas as comunidades provêm de mais de 20 países. Como fato 
significativo, em Barcelona se dá uma fusão total entre ashkenazim e 
sefaradim. Todavia, o professor Yahuda nunca cobra seu salário e seus 
alunos são muito poucos. Esta situação e os contínuos ataques anti-
semitas da imprensa católica obrigam-no a se demitir. Não se aceita sua 
demissão, mas tampouco se lhe paga o salário. Assim, ele abandona a 
Espanha em 1920. 

As pequenas 
comunidades de 

Madrid e Barcelona 
multiplicam seu 

número com a 
chegada dos judeus 

refugiados da 
Alemanha de Hitler 

(entre 2.500 e 
6.000). 

 



Rabino Jacques Cukierkorn 

 
57 

 

No dia 20 de dezembro de 1924 o Diretório Militar de Primo de Rivera dita 
um Decreto Real pelo qual concede a cidadania espanhola aos 
descendentes de judeus espanhóis que o solicitem a título individual. Dá 
como prazo limite e improrrogável para realizar a inscrição o dia 31 de 
dezembro de 1930. As solicitações são muitas, porém menos do que as 
esperadas. Este decreto salvará a vida de muitos durante a ocupação 
nazista da década seguinte. 

Os judeus durante a República 

Com o fim da monarquia e a proclamação da 2ª República na Espanha, no 
dia 14 de abril de 1931, configura-se oficialmente a possibilidade de 
derrogar o Édito de Expulsão de 1492. A Constituição republicana 
reconhece a liberdade de culto. No dia 9 de junho de 1931 celebra-se em 
Madrid o primeiro matrimônio judaico autorizado na Espanha desde 1492. 
Na imprensa são feitas convocações para que os sefaradim regressem. Mas 
os graves problemas que a nascente República deve enfrentar postergam a 
decisão de derrogar o Édito, e não se adota nenhuma medida prática para 
a repatriação dos sefaradim. 

Durante o período republicano (1931-39), que inclui a guerra na qual os 
militares sublevados são apoiados por tropas nazistas e contingentes 
fascistas italianos (1936-39), as pequenas comunidades de Madrid e 
Barcelona, com muito poucos recursos econômicos, multiplicam seu 
número com a chegada dos judeus refugiados da Alemanha de Hitler 
(entre 2.500 e 6.000). São poucos os que se estabelecem na península. 

Para a maioria, a Espanha 
continua sendo apenas uma 
escala rumo aos Estados 
Unidos, América do Sul ou 
Palestina. Várias associações 
judaicas beneficentes abrem 
escritórios em Madrid e 
Barcelona para lhes prestar 
auxílio. 

Embora tenha se 
organizado um 

batalhão judeu, o 
Botvin, havia judeus 
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Os judeus durante a 
Guerra Civil 

Nesta época, a radicalização política 
entre direita e esquerda vem 
acompanhada da publicação de 
propaganda anti-semita. Quando um 
grupo de militares de direita se 
subleva no dia 18 de julho de 1936 e 
se inicia a Guerra Civil, são muitos os 
rebeldes que dizem lutar para libertar 
a Espanha dos judeus, comunistas e 
maçons (em sua visão de mundo, tudo é o mesmo). Em Barcelona se forma 
o Grupo Judaico Thälman, comunista, e a Federação Sionista de Barcelona, 
que faz convocações ao mundo para lutar pela Espanha. Acreditam que a 
guerra na península é um ensaio para uma confrontação maior, que se não 
detiver o fascismo na Espanha, haverá uma guerra na Europa (como de 
fato houve). Animados por este espírito, em 1937 chegam os primeiros 
voluntários internacionais, jovens entusiastas que vêm para “morrer por 
Madrid”. Por nacionalidades, os contingentes judeus mais numerosos 
provinham da Polônia. Embora tenha se organizado um batalhão judeu, o 
Botvin, havia judeus em todas as unidades das Brigadas Internacionais, e 
inclusive uma Brigada Palestina, na qual apenas um druso não era judeu. 
“Palestino” sempre foi nome dos habitantes do país, fossem árabes 
cristãos, muçulmanos, judeus, circassianos ou drusos. Os muçulmanos 
apoiaram os fascistas desde o Marrocos. 

A ideologia dos jovens judeus ia do comunismo até o idealismo 
antifascista, passando pelo anarquismo. A língua franca entre estes 
soldados judeus era o yidish.  

Madrid e Barcelona 
eram parte do 
território 
republicano, de 
modo que suas 
minúsculas 
comunidades não 
sofreram, até a 
derrota republicana, 
admoestações por 
parte das tropas 
fascistas vencedoras. 
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Os que sobreviveram à derrota de 1939 ajudarão famílias de fugitivos da 
Europa a se radicar ou a passar pelo país em busca de refúgio. Mas ainda 
que a imensa maioria dos judeus no mundo apoiasse a República, também 
houve judeus que apoiaram os nacionalistas aliados dos nazistas. A 
sublevação havia se iniciado nos territórios coloniais espanhóis do norte da 
África (Ceuta e Melilla) onde havia numerosas comunidades judaicas. 
Muitos destes judeus tinham relações pessoais ou comerciais com os 
militares sublevados e, seja por interesses pessoais, seja animados por seu 
anti-esquerdismo, ou fustigados pelos membros locais do partido fascista 
espanhol, a Falange, contribuíram com dinheiro à sublevação. 

Madrid e Barcelona eram parte do território republicano, de modo que 
suas minúsculas comunidades não sofreram, até a derrota republicana, 
admoestações por parte das tropas fascistas vencedoras. Durante a guerra, 
a comunidade de Madrid não sofreu mais danos do que a queda de uma 
bomba no mesmo edifício da rua Príncipe onde se encontrava a sinagoga, 
que foi parte dos bombardeios franquistas sobre a cidade. Nos primeiros 
dias  

da guerra, os anarquistas haviam entrado no local, mas diferente do que 
haviam feito nas igrejas, respeitaram a sinagoga. E após a guerra, a 
imprensa franquista, para provar que a Espanha nacional-católica 
respeitava todos os cultos, inventou a história de que aqueles milicianos 
haviam saqueado e posto fogo no local. A verdade é que quando os 

“nacionais” tomaram Barcelona 
e seus oficiais lhes concederam 
dois dias de liberdade, um 
grupo organizado de falangistas 
profanou a comunidade e 
queimou todos os livros 
sagrados que ali encontrou.  

Ao final da guerra havia judeus 
apenas em Madrid. O shames 
da pequena sinagoga, Iomtov 
Strounza, abandonou a Espanha 
no dia 19 de março de 1939 
rumo à sua cidade natal, 
Tessalônica, duas semanas 
antes do final. Antes de partir, 

Na Conferência de 
Wansee, no dia 20 

de janeiro de 1942, 
onde os nazistas 

perfilaram a 
“Solução Final” para 
os judeus da Europa, 
Heydrich não deixou 

de mencionar os 
6.000 judeus da 

Espanha. 
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depositou os sefarím e os objetos de 
culto em uma agência do Banco de 
España em Múrcia. Iomtov queria que 
permanecessem em território 
espanhol como tributo aos judeus 
caídos pela República e em espera de 
tempos melhores. Alguns meses 
depois, Iomtov Strounza e quase toda 
a sua família foram assassinados pelos 
alemães. 

Os judeus espanhóis e a 
Espanha durante a II 
Guerra Mundial 

No dia 11 de abril de 1939 terminou a guerra com a vitória dos nacionais. 

Iniciava-se uma etapa de quarenta anos durante os quais, por um lado, a 
Espanha voltava a ser um Estado confessional católico, e por outro, a 
ditadura se posicionou claramente ao lado do Eixo ao estourar a Segunda 
Guerra Mundial, poucos meses depois. O general Francisco Franco tinha 
fotos com dedicatórias de Hitler e Mussolini sobre a mesa de seu 
escritório. E embora a Espanha não tenha entrado diretamente na guerra, 
a posição não pode ser denominada propriamente como de 
“neutralidade”. Um importante contingente de soldados, a Divisão Azul, 
pelejou sob bandeira nazista na URSS. Por não haver quase judeus no país, 
nunca se saberá se esse ambiente ideológico poderia ter se transformado 
em medidas anti-semitas concretas, como na Alemanha. Mas é fato que na 
Conferência de Wansee, no dia 20 de janeiro de 1942, onde os nazistas 
perfilaram a “Solução Final” para os judeus da Europa, Heydrich não 
deixou de mencionar os 6.000 judeus da Espanha como alvos de uma 
etapa de limpeza posterior àquela que seria levada a cabo nos territórios 
ocupados pela Alemanha. 

Com a Segunda Guerra Mundial, abre-se um capítulo polêmico e pouco 
esclarecido na história da Espanha e dos judeus. Anos depois, quando o 
Eixo é derrotado e a Espanha fica isolada do resto do mundo por sua 
colaboração com o fascismo, os judeus salvos da Shoá (Holocausto) são 

Na Conferência de 
Wansee, no dia 20 
de janeiro de 1942, 
onde os nazistas 
perfilaram a 
“Solução Final” para 
os judeus da Europa, 
Heydrich não deixou 
de mencionar os 
6.000 judeus da 
Espanha. 
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utilizados pelo Governo espanhol como moeda de troca para serem 
admitidos nas recém-criadas Nações Unidas. E verdade seja dita, a 
intervenção direta das autoridades espanholas permitiu a salvação de 
muitos judeus (jamais de 200.000 como falou a propaganda posterior). 

Aproximadamente mais de 30.000 judeus atravessaram os Pirineus. Em 
Madrid lhes forma concedidos vistos para se dirigirem aos países neutros 
da América. Porém permanecia pendente o tema dos sefaradim que, em 
virtude da Lei de Primo de Rivera de 1924, eram cidadãos espanhóis. A 
atitude do Governo, longe de permitir sua imediata repatriação, foi a de 
aceitá-los em pequenos grupos para enviá-los novamente a outros países. 
Enquanto um grupo que não tivesse partido novamente para o exterior, 
não se admitiria o seguinte. 

Mas a atitude de muitos diplomatas espanhóis, a título individual e às 
costas do Governo espanhol, se diferenciou amplamente dessa política 
ambígua. Sem apoio de Madrid, fazem tudo o que está ao seu alcance para 
proteger judeus em suas jurisdições. É o caso de José Rojas y Moreno em 
Bucareste e Sanz Briz em Budapeste, que entregam passaportes espanhóis 
a cerca de 3.000 judeus, tanto sefaradim como ashkenazim. Algo similar 
fazem Julio Palencia em Sofía, Sebastián Romero Radigales em Atenas e 
Bernardo Rolland em Paris. Suas arriscadas atuações individuais salvaram 
vidas, e sua memória foi utilizada com fins de propaganda. Em anos 
posteriores foram escritos vários livros que ajudaram a mitificar o 

“humanitarismo” do Governo 
espanhol com relação aos 
judeus durante a Segunda 
Guerra Mundial. Talvez o mais 
penoso tenha sido que o 
judaísmo mundial tenha 
acreditado nisso (em boa parte 
influenciado pela falaciosa obra 
do rabino Chaim U. Lipschits, 
Franco, a Espanha, os Judeus e 
o Holocausto, 1984). As 
sinagogas estavam trancadas. E 
enquanto os nazistas estavam 
vencendo a guerra, a Gestapo 
atuou livremente na Espanha 

No dia 23 de 
outubro de 1945 
Jacques Danon e 

Samuel Maytek 
pedem autorização 
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Comunidade 

Israelita de 
Barcelona, que 
dispõe de 128 

membros. 
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com autorização do governo, que lhes 
proporcionava listas completas com 
seus nomes, profissões e endereços. 
Na imprensa oficial não deixavam de 
ser publicadas todas as palavras de 
ordem anti-semitas fornecidas pela 
embaixada alemã (especialmente em 
1940). Em 1942, por indicação da 
Gestapo, houve detenções e ameaças 
de deportação contra judeus em 
trânsito em Barcelona. 

Certamente, o regime de Franco não 
enviou judeus aos campos de 
extermínio, porém permitiu que os 
exilados republicanos espanhóis 
apodrecessem nos campos da morte. São provas do seu caráter. 

Quando os alemães e seus aliados perdem terreno, em 1943, após o 
desconcertante Levante do Gueto de Varsóvia e as vitórias soviéticas 
iniciadas em Stalingrado, a atitude da ditadura muda: deve se garantir a 
sobrevivência do regime e usar a tolerância e “ajuda” para os judeus como 
moeda de troca. É uma das poucas opções que lhe restam diante do 
comprovado apoio que receberam de nazistas e fascistas para destruir a 
democracia na Espanha e chegar ao poder. 

A reabertura de comunidades em Madrid e 
Barcelona 

No dia 17 de julho de 1945 é promulgado o “Foro dos Espanhóis”, uma 
falsa constituição na qual se define a religião católica como a oficial do 
Estado espanhol. Nela se estabelece que não serão permitidas “outras 
cerimônias nem manifestações externas que a da Religião Católica”. Não é 
uma proibição do judaísmo ou de outras confissões nãocatólicas, mas uma 
limitação especialmente pensada para evitar qualquer demonstração 
pública ou proselitismo (com a vista posta especialmente nas confissões 
cristãs não-católicas). No dia 23 de outubro de 1945 Jacques Danon e 
Samuel Maytek pedem autorização para reabrir a Comunidade Israelita de 
Barcelona, que dispõe de 128 membros (somente se contabilizam os 
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homens). No dia 14 de janeiro recebe a permissão, com a condição de que 
não haveria elementos externos que indicassem que se trata de um centro 
religioso. Adquire-se uma pequena propriedade e o Congresso Judaico 
Mundial envia material religioso, 106 sidurim e um Sêfer Torá. No entanto, 
no dia 18 de janeiro de 1947 foi dito que, embora permitida a abertura de 
um templo, estava proibida a organização que o organiza. Apesar das 
tentativas de serem recebidos pelas autoridades governamentais e 
esclarecer essa estranha situação, passará muito tempo até que o estado 
de coisas se normalize. Nos dias 3 e 13 de outubro de 1948 são celebrados 
no Teatro Escola, pela primeira vez desde 1938, Rosh Hashaná e Iom Kipur. 
Graças às pressões de Abraham Multer, congressista judeu de Nova York, 
no dia 2 de dezembro de 1949 o governo espanhol aprova finalmente os 
cargos da Comunidade Israelita de Barcelona e permite que se celebre 
oficialmente o culto. 

Quanto a Madrid, as famílias judias não são mais que 50 ao final da 
Segunda Guerra Mundial. Em 1947 Ignácio Bauer regressa à Espanha e se 
inicia uma etapa de crescimento. Sem permissão governamental, abre-se 
um pequeno oratório para shabatot e as festividades religiosas. Porém o 
comparecimento a atos religiosos é muito escasso. Ao final de 1948 o 
mesmo Bauer, Moisés Lawenda e José Cuby pedem permissão às 
autoridades para abrir “um oratório de culto hebreu”. Recebem a 
autorização e este é inaugurado solenemente no dia 2 de janeiro de 1949 
(neste mesmo ano se autoriza um cemitério). Um Sêfer Torá dos que se 
encontravam era o que fora depositado por Iomtov Strounza em Múrcia 
antes de sair da Espanha. A propaganda franquista dizia que foi custodiado 
por algumas freiras. Em 1950, há em Madrid 1.000 judeus (quase todos 

ashkenazim).  

A Espanha e o 
Estado de Israel 

No início de 1949 a Espanha 
pede ao novo Estado de Israel o 
reconhecimento mútuo. Utiliza-
se de membros das 
comunidades de Madrid e 
Barcelona para que intercedam 

Somente as pressões 
dos Estados Unidos 
permitem que esta 
legalização e a dos 

protestantes 
produzam-se em 

1954. 
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junto a Israel (desde o final da guerra, a Espanha está quase 
completamente isolada do mundo, sem embaixadas estrangeiras). O 
ingresso na ONU supunha uma ruptura deste isolamento. E para isso, o 
voto de Israel é importante. Israel recusa a proposta e se propõe a estudar 
o assunto nos meses seguintes. No dia 16 de maio de 1949, cinco dias 
depois de ser admitida nas Nações Unidas, Israel inaugura sua atividade 
com um voto de recusa ao ingresso da Espanha franquista. Abba Ebban, 
delegado israelense, é contundente: Israel não afirma que o regime 
participara diretamente na Shoá, mas foi cúmplice e aliado das potências 
que levaram a cabo a aniquilação.  

O Governo espanhol pede a Ignácio Bauer que intermedeie pessoalmente 
junto às autoridades israelenses para 
obter o reconhecimento, ao mesmo 
tempo em que nas ruas se produzem 
manifestações contra os “judeus mal-
agradecidos” aos quais se salvou. Em 
Israel se pensa na possibilidade de um 
reconhecimento mútuo para apoiar 
aos judeus que vivem na Espanha e 
nos territórios coloniais do norte de 
Marrocos. Mas se sabe que a Espanha, 
isolada, a única ditadura arcaica da 
Europa Ocidental além de Portugal, 
não pode se permitir ao desprestígio 
de uma campanha anti-semita.  

O Ministério de Assuntos Espanhóis 
inicia uma intensa campanha (da qual surge o mito de que a Espanha 
salvara milhares de judeus) para tentar mudar a opinião dos israelenses, 
ajudados por membros das comunidades judaicas de Madrid e Barcelona. 
Mas o discurso de Abba Ebban no dia 28 de agosto é taxativo: “Não houve 
nenhuma mudança no regime de Franco, que é fascista. Nossa oposição à 
sua existência provém, entre outros motivos, da estreita cooperação que 
existiu entre Franco e Hitler na última Guerra Mundial”. Serão muitos os 
judeus espanhóis (sobretudo nos territórios do norte da África) que 
escrevem em favor do regime de Franco. Mas Israel nunca o reconheceu, 
embora tenham sido estabelecidas algumas relações e tenha havido um 

No dia 16 de maio de 
1949, cinco dias 
depois de ser 
admitida nas Nações 
Unidas, Israel 
inaugura sua 
atividade com um 
voto de recusa ao 
ingresso da Espanha 
franquista. 
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apoio espanhol ao Mossád na repatriação dos judeus do Marrocos (1960-
61, Operação Yahkin), Iraque ou Egito. 

Em direção à normalização 

Entre 1950 e 1960 há uma atitude mais positiva em relação aos judeus. 
Ignácio Bauer emigra para Israel em 1951 e morre em Jerusalém em 1961. 
Em 1952 é sucedido frente à Comunidade Israelita de Madrid por Daniel 
François Barukh Navon. Porém segue pendente a legalização da junta da 
Comunidade. 

Somente as pressões dos Estados Unidos (desde 1953, os EUA vêem em 
Franco um aliado contra o comunismo e se inicia uma intensa colaboração) 
permitem que esta legalização e a dos protestantes produzam-se em 1954. 

A Lei de Liberdade Religiosa de 1967 

No dia 28 de junho de 1967 é promulgada uma Lei de Liberdade Religiosa. 
As cinco Comunidades na Espanha (Barcelona, Madrid, Ceuta, Melilla e 
Málaga) resistem a aceitar a Lei porque obriga a fornecer ao Governo uma 
lista de seus membros. Após intensos debates, inscrevem-se entre 
dezembro de 1968 e março de 1969. No entanto, nunca entregaram as 
listas de membros. Em nenhum momento se fala de sinagogas, mas sim de 
oratórios. Além de outras considerações legais e políticas de maior 
importância, há um problema legal sem solução que não permite a 
normalização da situação: o Édito de Expulsão de 1492 ainda não havia 
sido derrogado. Mas ainda assim, a relação das comunidades com o regime 
é boa, e alguns de seus membros, animados pelo anticomunismo, deixam 

de lado os contínuos discursos 
oficiais contra a “maçonaria e o 
judaísmo internacional” e são 
abertamente franquistas. 
Finalmente, quando o ditador 
morre, no dia 20 de novembro 
de 1975, após 39 anos no 
poder, em todas as 
comunidades são celebrados 

Antes de 1986 não 
se estabelecem 
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serviços religiosos por aquela “perda 
irreparável”. 

Os judeus na democracia 

Com a Constituição democrática de 
1978, a Espanha deixa de ser um 
Estado confessional católico e se 
garante a liberdade religiosa de todos 
os espanhóis ou estrangeiros que 
vivem em território espanhol. Antes 
de 1986 não se estabelecem aquelas 
relações plenas entre Israel e Espanha 
pleiteadas pelo franquismo. Em 1992 o rei Juan Carlos visita a sinagoga de 
Madrid, em seguida a de Salônica, diante dos sefaradim, aos quais 
ofereceu ajuda para suas instituições em ruínas. Embora a halachá não o 
obrigue a cobrir a cabeça, o rei usa uma kipá, algo que devem fazer os 
visitantes, assim como um não-cristão descobre a cabeça em uma igreja ou 
o não-muçulmano descalça os sapatos na mesquita. Algo que o presidente 
González, excepcionalmente, não fez no Yad Vashem durante sua visita 
oficial a Israel (usou um gorro). 

Mas apesar desta diferença e da criação de associações e centros de 
estudos que pretendem fechar a ferida da Espanha com seus judeus (em 
uma democracia em que cada cidadão, judeu, cristão ou muçulmano, já 
pode viver sua fé ou falta de fé em liberdade) há um “detalhe” não 
resolvido: o Édito de Expulsão de 1492 nunca foi revogado. Considera-se 
que a Constituição de 1978 e a autorização para a abertura de sinagogas o 
derrogam de facto e, portanto, não há necessidade de se criar uma lei, 
anulá-lo de iure. Há forças na Espanha dispostas a aceitar estas mudanças, 
esperando que sejam passageiras, mas não a aceitar uma mudança 
jurídica. De facto considerase que as novas leis revogam as anteriores, mas 
aquele Édito pode ser invocado no futuro como superior por ser uma lei 
régia. Em todo caso, não se trata de leis — nem todas são Direito, nem 
todo o Direito está nelas, foi dito nos Julgamentos de Nuremberg —, mas 
sim da marcha real da sociedade. 

No último quarto do 
século 20 o país 
recebeu milhares de 
ibero-americanos, 
entre eles centenas 
de judeus, 
especialmente 
argentinos. 
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O panorama atual 

Quanto aos judeus da Espanha atual, cabe dizer que existe uma federação 
que agrupa uma dezena de associações, sendo Barcelona a cidade mais 
importante. Sua atividade é débil, e raras vezes notória. Em geral estão 
mais próximas daqueles que defenderam o franquismo, pela melhora que 
imaginam ter tido em suas vidas pessoais ao encontrar um espaço de 
tolerância em vez de silêncio e judaísmo de portas adentro. No último 
quarto do século 20 o país recebeu milhares de ibero-americanos, entre 
eles centenas de judeus, especialmente argentinos. Uma parte deles — de 
origem sefaradi, ashkenazi, árabe, ou mista — buscou integrar-se naquelas 
comunidades, mas o choque cultural tornou isso impossível para a maioria. 
Mesmo assim chegaram judeus de muitas outras origens, ao mesmo 
tempo em que, no seu conjunto, o reino se abria a toda classe de 
imigrantes europeus, magrebis e africanos. 

Houve tentativas de estabelecer clubes como Macabi em Barcelona ou 
Hebraica em Madrid, que perderam seu impulso quando os fundadores 
cessaram seus esforços e não contaram com financiamento externo. 
Alguns, em Barcelona, formaram uma nova comunidade sinagogal, Atid, de 
caráter moderno, que recebeu o apoio de uma associação internacional, a 
World Union for Progressive Judaism. As famílias estabelecidas sobre 
matrimônios mistos ou com retornados e renascidos em Klal Israel, assim 
como as que vinham de uma ou duas gerações de distanciamento com 
relação às sinagogas em seus países de origem, bem como homossexuais, 
aproximaram-se delas, provavelmente sem maior noção do que implicava 
em termos de confrontação entre correntes internacionais. Também os 
sionistas se encontraram mais cômodos aqui. 

O apoio da WUPJ fez com que 
as associações mais antigas se 
declarassem ortodoxas, embora 
não fosse este o sentido de seu 
costume tradicional, de modo 
que os associados seguem 
sendo tradicionalistas, e o 
rabino — ortodoxo —, assim 
como os dirigentes, são muito 
relutantes em aceitar a 
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existência das novas correntes modernas. De fato, quando o funcionário 
público os convocou no ministério para lhes informar que uma nova 
associação solicitava o registro oficial, a Federação os recusou declarando 
que somente ela merecia o nome de judia e que não os aceitava em seu 
meio nem fora dele. O alto funcionário lhes disse então: “Vocês tiveram 
que esperar 500 anos para que nós os tolerássemos, e agora não se 
toleram entre si”, reconhecendo o direito dos novos: são 

a Comunidad Judía Atid, da Catalunha. Vários anos depois, quando uma 
entidade da Federação — a Comunidad lsraelita de Barcelona — foi a 
anfitriã de uma reunião européia que agrupa comunidades de todo tipo, 
em geral reformistas, esta negou o convite à sua vizinha. O funcionário 
também informou que os muçulmanos nunca impedem que se registre 
uma nova agremiação. 

  

Embora 
costumemos 
empregar palavras 
como “movimentos” 
ou “correntes”, de 
acordo com o 
espírito judaico é 
preferível pensar em 
termos de 
“abordagens ao 
judaísmo”. 
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Opções de vida judaica: As correntes 
majoritárias do judaísmo contemporâneo 

Embora costumemos empregar palavras como “movimentos” ou 
“correntes”, de acordo com o espírito judaico é preferível pensar em 
termos de “abordagens ao judaísmo”. Nenhum tem mais valor que outro, 
nem é mais “correto”, nem mais “judaico”. Refletem as diferentes 
maneiras nas quais a maior parte dos judeus vive e concebe seu judaísmo. 

Antes de começar também convém recordar que, até a Emancipação, estes 
movimentos não existiam. As diferenças de vida eram determinadas (e 
continuam a ser determinadas, em parte) pelas diferenças geográficas, 
sobretudo entre os sefaradim e ashkenazim. 

Os três grandes movimentos do judaísmo contemporâneo são o judaísmo 
ortodoxo, o judaísmo reformista, progressista ou liberal (conhecido por 
estas três maneiras) e o judaísmo conservador. Também repassaremos 
outras correntes minoritárias como o chassidismo, o reconstrucionismo e o 
judaísmo humanista. 

Fora dos Estados Unidos e Israel, as denominações são menos específicas e 
formais e costumam estabelecer diferenças entre o judaísmo ortodoxo e o 
liberal ou de ortodoxo em oposição a não-ortodoxo. Por exemplo, na 
Europa o equivalente americano do movimento conservador é 
denominado indistintamente de “reformista” ou “massortí” (embora estas 
duas denominações, por sua vez, tenham diferenças notáveis em relação 
ao reformismo e ao conservadorismo americano). Cerca de 65% das 

sinagogas no mundo são não-
ortodoxas. 
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O movimento ortodoxo 

A denominação “ortodoxo” é 
relativamente recente e surge em 
oposição às mudanças introduzidas 
pela Hascalá (o Iluminismo ou Século 
das Luzes judaico, que abarca de 1700 
a 1800 e que desembocaria no 
reformismo e no sionismo). 

De todos, o ortodoxo é o movimento 
menos centralizado e mais diverso. 
Podemos falar de muitos movimentos e tendências que compartilham uma 
série de crenças comuns ao redor da estrita observância da Lei judaica (a 
halachá), o estudo da Torá, e o cumprimento dos 613 preceitos (mitsvot). 
Mas por sua vez, as diferentes tendências ortodoxas têm formas muito 
diferentes (e às vezes opostas) de entender a relação do judeu com o 
mundo contemporâneo. 

A teologia ortodoxa sustenta que a Torá, tanto a escrita como a “oral” 
(Talmud), foram ditadas letra por letra e palavra por palavra por Deus a 
Moisés, sem que existam “interferências” humanas na redação. Diante dos 
desafios dos novos tempos, os judeus ortodoxos propõem o caminho da 
halachá como único modo de resolver o modo em que um judeu deve 
viver como tal no mundo contemporâneo. A vida diária do judeu ortodoxo 
se rege pelo cumprimento das mitsvot. Os ortodoxos mantêm, por 
exemplo, a separação entre homens e mulheres na sinagoga, assim como 
muitas das antigas práticas sobre matrimônio e divórcio. 

Alguns movimentos ortodoxos evitam, em geral, qualquer contato com o 
mundo secular, tanto judeu como não-judeu. Há movimentos ortodoxos 
sionistas, como é o caso do Mizrachi em Israel. No entanto, há outros que 
se opõem ao Estado de Israel porque este não foi criado pelo Messias. 

Nos Estados Unidos os ortodoxos compõem apenas cerca de 7 % da 
população judia. Esta cifra aumenta na Europa e sobretudo em Israel, onde 
os movimentos não-ortodoxos são muito pequenos e muito limitados, 
devido ao poder político exercido pelos rabinos ortodoxos. 

Mendelssohn 
sustentava que 
nenhuma instituição 
religiosa pode 
utilizar a coerção e a 
excomunhão contra 
os dissidentes. 
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É interessante destacar que a reação à Hascalá (que, como dissemos, é o 
ponto de partida para os três movimentos majoritários) surge dos debates 
intelectuais ocorridos na Europa Central nos séculos 18 e 19, de modo que 
afeta quase exclusivamente o mundo ashkenazi. As populações sefaradim 
que habitavam em países árabes, e onde não houve um movimento 
“racionalista” nem dentro nem fora do judaísmo, ficaram por isso à 
margem do debate e até nossos dias são um sinônimo de tradição e 
ortodoxia. 

O movimento reformista 

Falar do reformismo é falar de Moisés Mendelssohn, o símbolo por 
excelência da Hascalá. Nasceu em Dessau, Alemanha, em 1729. Filho de 
um escriba da Torá, educou-se em um ambiente de pobreza, mas recebeu 
uma boa educação judaica tradicional. Começou a estudar com o rabino de 
Dessau, Frankel. Quando este foi nomeado Rabino de Berlim, Mendelssohn 
transferiu-se com ele. Em Berlim se converteu em um brilhante estudante 
de Talmud; por outro lado, ampliou seus estudos a matérias e disciplinas 
nada habituais para um estudante de yeshivá: francês, italiano, inglês, 
latim, grego, matemática, lógica e filosofia. Também em Berlim, 
Mendelssohn entrou em contato com os círculos racionalistas alemães e 
fez amizade com o filósofo Kant e com Gotthold Lessing. Este, além de lhe 
estimular a publicar seus ensaios filosóficos, usou Mendelssohn como 

modelo do judeu amante da 
fraternidade universal de sua 
obra teatral, Natan o sábio. 

A filosofia religiosa de 
Mendelssohn, influenciada e 
com pontos de contato com as 
de Wolff, Leibniz e Spinoza, 
concebe Deus como um Ser 
perfeito. Mendelssohn 
acreditava em Sua sabedoria, 
justiça e bondade, e sustentava 
que “o mundo é resultado de 
um ato criativo pelo qual o 
Divino trata de realizar o bem 

Este primeiro 
“Reformismo 

Alemão Clássico” foi 
muito mais extremo 

do que é hoje, e 
rechaçou (e 

eliminou) muitas das 
práticas tradicionais 

ao considerálas 
“bárbaras”. 
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supremo”. Aceitava a existência dos 
milagres e da Revelação, mas por 
outro lado sustentava que a crença em 
Deus não depende deles. Porque, 
como os racionalistas europeu, 
pensava que a Revelação não 
contradizia a Razão; ou de outro 
modo, que racionalmente se podia 
chegar a descobrir a realidade de 
Deus, a divina Providência e a 
imortalidade da Alma. 

Em 1783 publicou Jerusalém, ou sobre 
poder religioso e judaísmo. 
Mendelssohn sustentava que 
nenhuma instituição religiosa pode 
utilizar a coerção e a excomunhão 
contra os dissidentes, como se havia 
feito com Spinoza, e ainda mais no judaísmo, onde não existem dogmas. 
Qualquer homem pode chegar racionalmente às verdades filosóficas da 
religião, mas o que faz o judaísmo singular é seu código moral revelado, 
seu ritual e sua moralidade. Mendelssohn queria retirar os judeus dos 
muros dos guetos e fazer com que se integrassem nas nascentes 
sociedades civis. Assim como os cristãos estavam abolindo os laços feudais 
para se converterem em “cidadãos” por meio de “contratos sociais”, 
Mendelssohn pensava que os judeus deviam fazer seu próprio “contrato” 
com as sociedades não-judias nas quais viviam. 

Em uma tentativa de abrir o mundo secular aos judeus, traduziu a Bíblia 
para o alemão (em caracteres hebraicos) e fez campanhas pela 
emancipação e a igualdade de direitos aos judeus. Em um ambiente como 
a Europa do século 19, a filosofia de Mendelssohn se transformou em 
muito mais que “ideias”. Quando Napoleão concedeu a igualdade de 
direitos aos judeus e retirou as barreiras e dificuldades que haviam 
limitado aos judeus a assimilação à sociedade, muitos puderam finalmente 
ascender a novas posições e empregos tradicionalmente vedados aos 
judeus. Com a derrota de Napoleão e a anulação da legislação napoleônica, 
para muitos judeus a conversão ao cristianismo foi o único modo de 
manter sua recém conquistada posição. Muitos rabinos se deram conta de 

A “Lei Oral” não é 
considerada uma 
“revelação divina”, 
mas sim um 
conjunto de 
reflexões e ideias de 
pensadores do 
passado que 
levaram 
determinadas 
gerações a buscar 
seu caminho de 
aproximação a Deus. 
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que o único modo de manter os judeus afastados deste “caminho cristão” 
não era afastá-los das universidades e dos centros de estudos, mas sim 
favorecer o meio em que pudessem continuar sendo judeus sem 
permanecer à margem da sociedade. Leopold Zunz propôs que os judeus 
começassem a aplicar métodos seculares e racionais para estudar sua 
própria história. Isto levou a uma mudança imediata nos serviços 
religiosos, com o objetivo de torná-los mais próximos e compreensíveis 
(assentos mistos para homens e mulheres, uso de língua vernácula, etc.). 
Estas mudanças os rabinos tradicionais, que apelaram aos governos para 
que estes novos centros fossem fechados. 

Este primeiro “Reformismo Alemão Clássico” foi muito mais extremo do 
que é hoje, e rechaçou (e eliminou) muitas das práticas tradicionais ao 
considerá-las “bárbaras”. Este “reformismo primário” (ao qual se 
opuseram vigorosamente as autoridades ortodoxas, às vezes de modo 
violento) tinha uma série de características distintivas. 

Eliminou-se, por exemplo, a circuncisão, e se substituiu o hebraico pelo 
alemão na liturgia. Eliminou-se a ideia de um restabelecimento do Estado 
de Israel em favor de fazer da Alemanha uma nova Sion. Substituiu-se o 
Bar Mitsvá por uma cerimônia de confirmação. Declarou-se que as leis da 
cashrut e pureza familiar eram simplesmente “repugnantes para o 
pensamento moderno”. 

Embora as primeiras comunidades reformistas tenham nascido na 
Alemanha entre 1810 e 1820 (Seesen, Hamburgo e Berlim), foi nos Estados 
Unidos onde o movimento se estendeu e converteu-se em um autêntico 

fenômeno nacional. Os 
imigrantes judeus alemães do 
século 19 transformaram o 
movimento reformista no 
movimento judaico por 
excelência na América (cerca de 
90% das sinagogas). Em 1855 
ocorreu a primeira grande 
reunião de rabinos americanos, 
a Plataforma de Pittsburgh, 
onde se definiu a teologia e 
princípios do movimento 
reformista. A Plataforma abolia 

O judaísmo, para os 
reformistas, é 

sobretudo 
diversidade e 

liberdade individual, 
sem distinção nem 

discriminação de 
sexos. 
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todas as leis e costumes anacrônicos 
que não se adaptavam à vida 
contemporânea e definiu que os 
judeus só deveriam aceitar aquelas 
que servissem para “elevar e santificar 
nossas vidas”. Nas décadas seguintes, 
o movimento reformista questionou 
muitas de suas reformas iniciais (esta é 
uma das características do 
movimento: a reforma e revisão 
contínuas). Na Plataforma de 
Columbus (1937) foram reintroduzidas 
muitas das práticas descartadas 
anteriormente, um processo de 
renovação que continua até nossos dias (São Francisco, 1976; Miami, 1997; 
Pittsburgh, 1999). Em 1875, o rabino Isaac Meyer Wise, o grande arquiteto 
do movimento reformista, criou o Hebrew Union College, onde ainda hoje 
se formam os futuros rabinos reformistas. 

A teologia do movimento reformista tem algumas diferenças em relação à 
ortodoxia. A “Lei Oral” não é considerada uma “revelação divina”, mas sim 
um conjunto de reflexões e ideias de pensadores do passado que levaram 
determinadas gerações a buscar seu caminho de aproximação a Deus. 
Afinal das contas, no Talmud não há uma resposta clara a questões 
concretas, mas sim opiniões. O conjunto judaico de crenças não é 
dogmático, mas sim resultado de consenso, o que há em comum entre 
várias opiniões contraditórias. EI reformismo crê que cada geração tem 
seus próprios mestres e que venerar aqueles do passado só por isso, 
porque viveram no passado, é uma forma de deter o caminho de 
adaptação lógica e contínua que define o próprio judaísmo. Quando se 
analisa um período histórico concreto, adverte-se que foram as 
necessidades concretas de comunidades judaicas concretas que levaram a 
desenvolver certas leis e não outras. O judaísmo tradicional elegeu um 
caminho concreto e menosprezou caminhos que outros rabinos haviam 
proposto, mas uma vez que estas circunstâncias mudaram, a fórmula pode 
não ser válida e, longe de favorecer a vida e a continuidade das 
comunidades judaicas, pode vir a oprimi-las. Por exemplo, durante séculos 
os rabinos haviam proibido colocar por escrito a Torá Oral e ameaçaram 

Assim como os 
reformistas, os 
conservadores 
sustentam que no 
judaísmo tem 
havido uma 
evolução contínua 
de ideias e costumes 
para adaptar-se aos 
novos tempos. 
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com penas de condenação eterna àqueles que se atrevessem a fazê-lo. 
“Aqueles que colocam por escrito a halachá são iguais àqueles que 
queimam a Torá” (Temurá,14b). Mas para que não se perdesse a tradição 
e o judaísmo sobrevivesse, colocou-se por escrito (Talmud).  

Para isso, os rabinos buscaram justificativa na Escritura e a encontraram no 
Salmo 119, versículo 126: “É chegado o momento de fazer o trabalho para 
o Eterno, aboliram a Tua Lei”. Era uma débil justificativa diante do que se 
estabelece na Torá. Mas finalmente os rabinos chegaram à conclusão de 
que era melhor abolir uma parte da Torá para que não se a perdesse toda 
(Temurá 14b; Guitin, 60a). 

O mundo de hoje não é a Palestina do século I, nem a Europa Oriental da 
Idade Média. De modo que diante de uma nova situação, as autoridades 
reformistas consideram a literatura rabínica e a halachá como um vasto 
depósito de opiniões e sabedoria no qual às vezes há soluciones, às vezes 
não; e, portanto, há que se criá-las. O judaísmo, para os reformistas é, 
sobretudo, diversidade e liberdade individual, sem distinção nem 
discriminação de sexos.  

O reformismo é a corrente majoritária nos Estados Unidos, com sinagogas 
em todo o país e dezenas de associações e organizações diferentes. As 
mais importantes são a Conferência Central de Rabinos Americanos (CCAR) 
e a URJ (União pelo Judaísmo Reformista), antiga UAHC (União das 
Congregações Hebraicas da América), assim como a União Mundial para o 
Judaísmo Progressista (WUPJ), que apóia e vincula as comunidades 

progressistas fora dos Estados 
Unidos. 

O movimento 
conservador –
massorti 

O movimento conservador 
também nasceu nos Estados 
Unidos em 1913 quando 
Solomon Schechter criou a USCJ 
(Sinagoga Unida do Judaísmo 
Conservador). Se nome 
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“conservador”, “conservativo” ou 
“massortí” surgiu da convicção de que 
nem a ortodoxia nem o reformismo 
seriam capazes de conservar e 
preservar a vida judaica em uma 
sociedade como a norte-americana. 

Assim como os reformistas, os 
conservadores sustentam que no 
judaísmo tem havido uma evolução 
contínua de ideias e costumes para 
adaptar-se aos novos tempos. As 
diferenças radicais estão na natureza 
da Revelação e na observância da Lei 
Judaica (halachá). Diferente dos reformistas (que em geral seguem a ideia 
crítica bíblica moderna, que vê na redação da Bíblia não uma cópia, letra 
por letra, do revelado por Deus, mas sim a expressão de vários autores de 
sua própria ideia do divino), os conservadores ou massortís consideram 
que, de algum modo, a mão de Deus está na redação dos textos, embora 
assumam que houve mais de um redator e que nos livros sagrados há 
influências de outras culturas. 

Consideram que a halachá é produto dos desejos de Deus. Utilizam o 
conceito de Kahal (a comunidade dos judeus religiosos), cunhado por 
Solomon Schechter, para justificar as decisões sobre a Lei Judaica. A 
autoridade haláchica do movimento está nas mãos do Comitê Judaico de 
Lei e Padrões, que em muitas ocasiones dá várias soluções a um mesmo 
tema (diante do qual cada comunidade tem liberdade de aplicar a que 
considere mais oportuna). A exceção desta “autonomia local” das 
comunidades são os “padrões”, decisões votadas por 80 % dos membros 
da CJLS e o voto majoritário dos membros da Assembleia Rabínica (RA). 
Atualmente, há quatro “padrões”: 

1. Proibição dos rabinos e cantores de oficiar ou participar ativamente 
em um matrimônio misto. 

2. Proibição aos rabinos conservadores de oficiar em um segundo 
matrimônio de uma pessoa que não se divorciou previamente de seu 
cônjuge anterior de um modo haláchico (guet), seu matrimônio não 
tenha sido anulado (hafcaát Kidushin) ou seja, viúvo. 

Apesar do seu 
escasso número de 
membros, o 
reconstrucionismo 
pode ser visto como 
um dos movimentos 
relevantes do 
judaísmo 
contemporâneo. 
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3. Confirmação da sucessão matrilinear do judaísmo. 
4. Não aceitação daquelas conversões ao judaísmo que não exijam a 

circuncisão para os homens e o banho ritual (micvá) para homens e 
mulheres. 

Popularmente se considera o movimento conservador ou massortí como 
uma reforma moderada, um ponto médio entre a ortodoxia e o 
reformismo. Numericamente, os conservadores são o segundo movimento 
mais numeroso do mundo (só levemente superado em número pelos 
reformistas). Dentro do movimento existem, por sua vez, outras 
tendêncas, dependendo do papel que se outorga à mulher e o peso da 
halachá. 

A organização mais importante continua sendo a USCJ (Sinagoga Unida do 
judaísmo Conservador), e seu seminário, o JTS (Jewish Theological 
Seminary), foi fundado em Nova York em 1886 e funciona até os nossos 
dias. No mundo de fala hispânica o Movimento Conservador é a força 
nãoortodoxa majoritária. Isto se deve, em boa parte, ao Seminário 
Rabínico Latino-Americano Marshall T. Meyer, na Argentina, em cuja 
criação devemos destacar figuras como as do rabino Marshall T. Meyer e 
do rabino Theodore Friedman. No dia 14 de agosto de 1969 foi realizado o 
Segundo Conselho Latino-Americano de Sinagogas, Convenção de Rabinos 
e Dirigentes Sinagogais. O tema central daquela reunião foi a criação de 
um seminário ao estilo do JTS de Nova York: uma instituição que 
proporcionasse aos alunos uma base sólida de tradição religiosa, mas 
desde uma perspectiva moderna que assegurasse uma interpretação de 
acordo com o mundo contemporâneo e que garantisse uma continuidade 
na vida judaica na América Latina. O Seminário está em pleno 
funcionamento e, desde 1970, os futuros rabinos completam seus estudos 
em Israel. 

O chassidismo 

O chassidismo é um movimento ortodoxo, mas com uma série de 
particularidades que o diferenciam claramente das demais correntes 
ortodoxas (típica vestimenta escura, peiót, busca dos aspectos ocultos e 
místicos da Torá). Surgiu na Europa Oriental no século XVIII das mãos de 
Rabi Israel ben Eliezer (Ucrânia 1700, Polônia 1760), conhecido como Baal 
Shem Tov, o BeSHT (“Aquele que possui o Bom Nome” ou o “Mestre do 
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Nome Divino”), de quem seus seguidores contam que estava tão próximo 
de deus que através do uso de seus nomes se podia realizar milagres. Em 
contraposição ao intelectualismo tradicional e seco do judaísmo, o 
chassidismo propunha o canto e a dança como formas de adoração. Era, 
definitivamente, um modo de vida menos racionalista, onde cada judeu se 
faz próximo de Deus em todas as suas ações, desde uma perspectiva mais 
emocional e menos racional. 

Com a sua vitalidade, sua alegria e sua busca dos aspectos místicos e 
profundos da Torá, o chassidismo se estendeu rapidamente por toda a 
Europa Oriental, apesar das críticas das autoridades ortodoxas. Após a 
morte de Baal Shem Tov em 1760, o movimento se dividiu em muitas 
subcorrentes e seitas. Contudo, em 1830 o impulso chassídico havia se 
apagado diante das novas ideias derivadas da Hascalá, do sionismo e do 
socialismo. A maioria das escolas e centros chassídicos que sobreviveram 
até o século 20 foram completamente destruídos pelos nazistas durante a 
Shoá, o Holocausto. No entanto, o pensamento de autores como Martin 
Buber e Abraham Joshua Heschel de certo modo prepararam o caminho 
para que, a partir de 1970, uma nova geração de hassidim surgisse com 
força, e o chassidismo está se convertendo em um dos mais sólidos 
baluartes da ortodoxia. 

Hoje em dia há cerca de uma dúzia de movimentos chassídicos. O mais 
conhecido é o Chabad Lubavitch, com mais de 100.000 seguidores do 
mundo  inteiro. Depois do Chabad, os maiores movimentos chassídicos são 
o Gor (Guerer), Viznits e Bealz (Belzer), seguidos por outros como Bobov, 
Bostoner, Satmar, Puppa, Bianer, Munkacz ou Rimnits, entre outros. 

O reconstrucionismo 

Apesar do seu escasso número de membros (apenas cerca de 1% da 
comunidade judaica mundial), o reconstrucionismo pode ser visto como 
um dos movimentos relevantes do judaísmo contemporâneo. Esta 
preeminência se deve, sem dúvida alguma, à importância e ao respeito 
que merece a figura do seu fundador, Mordechai Kaplan (1881-1983), e 
suas obras. Mordechai Kaplan é o criador do bat mitsvá, a cerimônia 
equivalente ao Bar Mitsvá para mulheres, que foi celebrado pela primeira 
vez 1922 por sua própria filha, Judith, e logo foi adotado pelos reformistas 
e alguns ramos dos conservadores. Kaplan se formou no JTS de Nova York 
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e, por um breve período de tempo, foi 
rabino em uma comunidade ortodoxa. 
Mas em 1922 criou a Sociedade para o 
Avanço do Judaísmo, que em 1935 se 
transformou na Fundação do Judaísmo 
Reconstrucionista. Em 1968 criou a 
Universidade Rabínica 
Reconstrucionista para ordenar os 
rabinos do movimento. A teologia de 
Kaplan tem sido motivo de muitos 
mal-entendidos ao longo dos últimos 
anos (como aqueles que pensam que, na realidade, Kaplan era um 
agnóstico). Por exemplo, no que diz respeito à Revelação, a teologia 
reconstrucionista original de Kaplan (agora posta em dúvida por alguns dos 
rabinos do movimento) sustenta que a Torá não foi inspirada por Deus, 
mas sim que é parte do folclore do povo judeu e que, como tal, deve ser 
preservada, precisamente, para a perpetuação da civilização judaica. 

Kaplan concebia o judaísmo como uma civilização e Deus como o “poder 
no processo de Salvação”. Diz Kaplan que “não podemos conceber mais a 
Deus como uma espécie de ‘Superman’ invisível, compartilhando dos 
mesmos esquemas psicológicos que os seres humanos, mas em uma escala 
muito maior. Não podemos pensar Nele amando, sentindo pena, 
recompensando, castigando...”. Por isso, a oração não se dirige a “algo”; 
ela faz com que percebamos que somos parte de um processo e que 
beneficia, sobretudo, a nós, como pessoas que rezam, em vez de 
transformar as circunstâncias do mundo concreto que nos rodeia. O 
movimento reconstucionista se agrupa ao redor da Federação 
Reconstrucionista de Congregações e Chavurot. 

O judaísmo humanista e outros movimentos 

Existem outros movimentos menores que pretendem manter a 
“identidade judaica sem necessidade de apelar ao teísmo” entre os quais 
se destaca a Sociedade pelo judaísmo Humanista. Entretanto, estes 
movimentos constituem uma porção muito minoritária dentro do 
panorama do judaísmo mundial.   

Kaplan concebia o 
judaísmo como uma 
civilização e Deus 
como o “poder no 
processo de 
Salvação”. 
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Consulta rápida Cronologia 
Esquemática 

 

2000 A.E.C.  Abrahão e Sara, Isaac e Rebeca, e Jacob, Lea 
e Raquel, os patriarcas e matriarcas do povo 
judeu 

1200  Êxodo do Egito sob a liderança de Moisés 

Época dos Juízes 

1150  Débora, Guideon, Avimélech e outros 

1100-1020  Samuel 

Os primeiros Reis de Israel 

1028-1013  Saul 

1013-970  David 

973-933  Salomão 

960  Construção do Primeiro Templo (Salomão) 

933  Divisão do reino: Reoboão, rei de Judá, 
Jeroboão, rei de Israel 

721  Queda do reino do norte, Israel (as 10 
tribos), destruído pelos assírios 

586  Queda do reino de Judá. Destruição do 
Primeiro Templo pelos babilônios. Início do 
exílio na Babilônia. 

458  Segundo regresso a Judá sob o comando de 
Esdras (Ezra) 

445  Nehemias (Nechêmia), governador da 
Judéia. Esdras lê publicamente a Torá (os 5 
livros de Moisés)  
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331  Alexandre Magno passa pela Judéia. Os judeus ficam sob 
o domínio e influência dos gregos. 

285-247  Tradução da Bíblia para o grego. 

168  Antíoco IV, rei sírio-grego da Palestina, proíbe que os 
judeus pratiquem o judaísmo. Os macabeus iniciam uma 
rebelião armada contra Antíoco e seus exércitos. 

165  Reinauguração do Templo 

142  A Judéia se torna um Estado independente sob o reinado 
dos macabeus 

63  Pompeu, dirigente romano, entra em Jerusalém 

39 A.E.C. – 4 E.C.  Herodes, rei da Judéia. Hilel, um dos maiores sábios, 
participa da criação da Mishná 

66 E.C.  Guerra contra Roma (Vespasiano) 

70  Destruição do Segundo Templo. Queima do Templo no 
dia 9 de Av. Dispersão dos judeus (Tito) 

90  Sessão do San’hedrin (corte suprema religiosa) de Iavne. 
Canonização da Bíblia 

132-135  Rebelião de Bar Cochba e de Rabi Akiva contra Roma e 
seu imperador, Adriano. Derrota da rebelião 

220  Compilação da Mishná, editada e escrita por Rabi Iehuda 
Hanassí, em Israel 219-247 Fundação de uma escola 
rabínica em Sura, Babilônia 

500  Compilado e completado o Talmud da Babilônia (Mishná 
e Guemará) 
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740  Conversão dos Kazares ao judaísmo 

767  Rebelião dos caraítas contra o 
Talmud 

892-942  Saadia, Gaon de Sura e líder 
religioso dos judeus da Babilônia 

1000  Início da Idade de Ouro judaica na 
Espanha (sob controle muçulmano). 
A Espanha substitui a Babilônia 
como centro da cultura judaica 
1021-1070 Salomão ibn Gabirol, o 
maior poeta e filósofo judeu 
(Espanha) 

1040-1105  Rashi (Rabi Shelomô ben Itschaki) da 
França, o maior comentarista da 
Bíblia e do Talmud 

1086-1142  Iehuda Halevi, o maior poeta e 
pensador religioso judeu (Espanha) 

1135-1204  Moisés Maimônides, grande filósofo 
e médico. Autor de O Guia dos 
Perplexos. A maior autoridade da lei 
judaica, autor do mais importante 
código da Lei (Mishnê Torá) e dos 13 
artigos de fé (Ani Maamin)  

1099  As Cruzadas. Tomada de Jerusalém 
por Godofredo de Bouillon. Os 
cruzados matam um grande número 
de judeus e destroem muitas de 
suas comunidades na França e na 
Alemanha 

1244  Queima do Talmud na França 

1290  Expulsão dos judeus da Inglaterra 

1330-1370  Casimiro o Grande convida os 
judeus para a Polônia 
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1348  Perseguição e massacre dos judeus 
durante a peste negra 

1394  Expulsão dos judeus da França 

1492  Expulsão dos judeus da Espanha. A 
comunidade judaica da Turquia emerge 
como um dos mais importantes centros 
judaicos do mundo 

1496  Expulsão dos judeus de Portugal 

1648  Perseguição aos judeus na Polônia 

1654  Menassê ben Israel pede a Cromwell para 
que readmita os judeus na Inglaterra, o 
que acontecerá somente muito anos mais 
tarde 

1632-1677  Baruch Spinoza, grande filósofo, é expulso 
da comunidader judaica de Amsterdã 

1700-1760  Israel Baal Shem Tov, fundador do 
movimento chassídico 

1778  Moisés Mendelssohn traduz a Bíblia para o 
alemão e ajuda os judeus alemães a se 
libertarem do isolamento do gueto 

1791  A Assembléia nacional francesa outorga a 
cidadania aos judeus 

1848  Judeus alemães emigram para os EUA 

1881  Perseguição aos judeus na Rússia e início 
da emigração, desde a Rússia e Europa 
Oriental, para os Estados Unidos. Começa 
também a colonização da Palestina por 
judeus europeus 

1894  Caso Dreyfuss, na França 

1897  Primeiro Congresso Sionista na Basiléia, 
Suíça (29 de agosto), convocado por 
Theodor Herzl, masca o início do 
movimento sionista. O objetivo do C
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sionismo — o estabelecimento de 
um Estado Judeu na Palestina — 
conquista o coração dos judeus da 
Europa 

1917  A Grã-Bretanha realiza a declaração 
Balfour, que contém a promessa da 
realização do sonho sionista 

1920  A Liga das Nações outorga à Grã-
Bretanha o mandato da Palestina 

1034  Os líderes nazistas tomam o poder 
na Alemanha; começa o trato brutal 
aos judeus 

1939-1945  Durante a Segunda Guerra Mundial, 
os nazistas matam 6 milhões de 
judeus 

1947  As Nações Unidas votam a favor do 
plano de partilha da Palestina e do 
estabelecimento do Estado Judeu 

1948  No dia 14 de maio, os líderes judeus 
na Palestina declaram a 
independência do Estado de Israel 
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Tanach: a Bíblia Hebraica 

O povo judeu também é conhecido como o Povo do Livro. Todas as crenças 
e valores encontram suas origens em nossa literatura sagrada. Eventos 
históricos, insights científicos e desenvolvimentos sociológicos têm levado 
a reinterpretações, reavaliações e às vezes inclusive ao renascimento de 
nossas crenças e valores. A fim de alcançar um insight a partir das crenças 
judaicas em todas as suas variações e para obter alguma compreensão de 
onde e por que ocorrem estas variações, temos que começar com os 
textos que nos carregam ao longo de séculos e têm sido a nossa fonte de 
inspiração e de identificação. 

Quando contamos cada livro da Bíblia individualmente, encontramos 39 
livros. A Bíblia Hebraica é tradicionalmente conhecida por seu acrônimo 
hebraico Tanach. Este acrônimo é a combinação das primeiras letras de 
suas três seções. A primeira letra do 
nome hebraico da primeira seção, 
Torá (Lei), se combina com as 
primeiras letras dos nomes das outras 
duas seções, Neviím (Profetas) e 
Chetuvim (Escritos), para formar o 
nome hebraico tradicional da Bíblia: 
Tanach. 

No entanto, de acordo com a tradição 
judaica a Bíblia contém apenas 24 livros. Os conjuntos: I Samuel e II 
Samuel, I Reis e II Reis, os 12 Profetas Menores, os livros de Ezra e 
Neemias, e I Crônicas e II Crônicas são contados cada um, 
respectivamente, como um livro. 

A Torá 

Também denominada Chumásh, palavra hebraica que significa “formado 
por cinco” (os cinco livros de Moisés, o Pentateuco, palavra grega que 
significa “cinco livros”), tradicionalmente a Torá é lida três vezes por 
semana: segunda-feira, quinta-feira e sábado. Todas as semanas a porção 
segue um critério, de tal maneira que ao longo de um ano (segundo uma 
antiga tradição judaico-palestina, por 3 anos) se lê todo o Sêfer Torá. Cada 
porção semanal é denominada parashát hashavua (literalmente, porção 

A Bíblia Hebraica é 

formada por 24 livros 
e dividida em três 
grandes seções. 
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semanal) ou sidrá (derivado da palavra hebraica sêder, “ordem”), e a 
leitura de todas as parashot ou sidrot, conforme o calendário judaico, é 
iniciada e concluída na festividade de Simchát Torá (A Festividade da 
Alegria da Torá), no mês judaico de Tishrê (por volta de outubro). Eis o 
conteúdo resumido da Torá: 

a) Gênesis ou Bereshit (“No Princípio”). Conta desde a história da 
criação do mundo até a morte de José no Egito. Os onze primeiros 
capítulos tratam da história universal e o resto conta as vidas de 
Abrahão, Isaac e Jacob e suas famílias. Segundo a tradição, o tempo 
total transcorrido é de 1946 a 1948 anos. O motivo fundamental é o 
estabelecimento do papel de Deus nos assuntos humanos e das 
interações homem-Deus, homem-outros seres humanos e homem-ele 
mesmo. 

b) Êxodo ou Shemot (“Nomes”). È a continuação lógica de Bereshit, onde 
são descritas as vidas dos patriarcas do povo judeu. Shemot conta a 
história do próprio povo, da escravidão de Israel no Egito e da 
liberação da casa da servidão. Descreve a instituição do Pêssach (a 
Páscoa judaica), o Pacto no Sinai, e a organização da declaração 
pública que haveria de fazer de Israel um reino de sacerdotes e uma 
nação santa. Escreve o Dr. J. H. Herts: “Narra os murmúrios e deslizes 
de Israel, à época em que foram guiados por Deus, que lhes passou 
Suas instruções. A apostasia do bezerro de ouro, assim como a 
suprema revelação que se seguiu: a revelação do ser divino como 
‘Deus’. Praticamente todas as bases sobre as quais se assenta a vida 
judaica — os 10 Mandamentos, as festividades históricas, os princípios 
fundamentais da lei civil — encontram-se no livro do Êxodo”. 

c) Levítico ou Vaicrá (“E Chamou...”). Contém somente alguns 
fragmentos de narrativa. É 
fundamentalmente um 
compêndio da lei tal e como o 
descreve Bernard J. Bamberger 
em A Torá, um comentário 
moderno, publicado pela UAHC 
(União das Congregações 
Hebraicas Americanas, atual 
URJ, União pelo judaísmo 
Reformista): 

Praticamente todas 
as bases sobre as 

quais se assenta a 
vida judaica 

encontram-se no 
livro do Êxodo. 
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1. Leis do sacrifício (1-7) 
2. Dedicação do Tabernáculo, 

ordenação dos sacerdotes, 
com alguns acontecimentos 
(8-10) 

3. Leis de Cashrut (11:1-23) 
4. Leis de impureza e purificação 

(11:1-23) 
5. Iom Kipur, o Dia do Perdão 

(16) 
6. Leis adicionais sobre sacrifícios e alimentos (17) 
7. Relações sexuais permitidas e proibidas (18-20) 
8. Leis de Santidade, Ética e rituais (19) 
9. Leis para os sacerdotes (21-22) 
10. O Shabat e o calendário de festividades (23) 
11. Duas leis e um incidente relacionados com a blasfêmia (24) 
12. Ano sabático e jubilar (25) 
13. Exortação que contem bênçãos para a observância das leis e 

maldições para a sua violação (26) 
14. - Leis relativas às promessas, direitos e obrigações (27) 

d) Números ou Bamidbar (“No Deserto”, quinta palavra do primeiro 
capítulo). Seu nome nas demais línguas, além do hebraico, em 
português foi escolhido a partir do grego (aritmoi) e do latim (numerí) 
como reconhecimento do extenso material estatístico que aparece 
recolhido nos capítulos iniciais. Há um tema recorrente em Bamidbar: 
o deserto. Este livro continua o relato onde este parou em Shemot, 
quando o povo escolhido por Deus, Israel, submete-se a leis especiais 
e a obrigações que têm como função principal salvaguardar sua 
santidade. Ao desenvolver-se o relato, o livro nos conta como Israel 
continua sendo incapaz de conseguir seus objetivos e como Deus é 
repetidamente é defraudado por seu próprio povo. Ainda que alguns 
sejam castigados e toda uma geração seja condenada a morrer no 
deserto, o pacto não se rompe. O santuário, com sua manifestação 
divina, permanece em meio ao acampamento, e Deus nunca deixa de 
guiar e proteger o seu povo (para alguns, este período de perambular 
pelo deserto é considerado como uma prova de fé). Ao final de 

Após a leitura da 
parashát hashavua 
(ou sidrá), recita-se 
uma passagem 
retirada de Neviím.  
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Bamidbar surge a visão de uma nova nação que marchará para tomar 
posse da terra santa como um povo santo. 

e) Deuteronômio ou Devarim (“Palavras”). O nome mais antigo deste 
livro era Mishná Torá, isto é, “Repetição da Torá”, conforme aparece 
no capítulo 17:18. 

Embora tenha afinidade com os quatro livros anteriores em aspectos 
históricos, legais e no sentido da narrativa, é único, já que está repleto de 
oratória. O legislador conduziu Israel até a fronteira da Terra Prometida. 
Por intermédio de Moisés, o livro recorda em três discursos os 
acontecimentos de 40 anos de andança pelo deserto e lhes adverte sobre 
as tentações que os esperam em Canaã. Promete juízo divino para a 
desobediência e ao mesmo tempo bênçãos divinas para aqueles que 
cumprirem as mitsvot. Ao final do livro, Moisés se dirige ao seu povo pela 

última vez antes da sua morte e 
lhes abençoa. Josué é 
designado líder e ordenado por 
Moisés. Este é enterrado e 
“ninguém sabe o seu lugar da 
sua sepultura até o dia de 
hoje”. Nunca mais surgiu em 
Israel um profeta como Moisés, 
a quem Deus apareceu cara a 
cara (34:10). 

Profetas ou Neviím  

Após a leitura da parashát hashavua (ou sidrá), recita-se uma passagem 
retirada de Neviím. Sempre há uma semelhança ou conexão entre o que se 
lê na Torá e em Neviím. Esta leitura é conhecida pelo nome de haftará 
(“conclusão”).  

Seu conteúdo consiste em 21 livros ordenados em partes: 

a) Os profetas antigos (profetas não-literários). Os profetas que 
aparecem são os que encontramos na narração da história do 
assentamento do povo em Canaã, o desenvolvimento da comunidade 
de Deus. Muitas das personagens da Bíblia são considerados profetas, 
juízes ou líderes (Josué, Samuel, Elisha, Débora, Daniel, Elias). De 
foram simples, as personagens às quais nos referimos aparecem nos 

Sempre há uma 
semelhança ou 

conexão entre o que 
se lê na Torá e em 

Neviím. 
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primeiros períodos da história da 
vida nacional e não são eles os 
que põem por escrito estes 
acontecimentos; por isso são 
denominados antigos e não 
literários. Contém seis livros: 
Josué, Juízes, Samuel I e II, Reis I e 
II. 

b) Os Profetas novos (literários). 
Cada um dos 15 tem uma 
mensagem para o povo de Israel, 
qual seja, de que naquele tempo (entre os séculos VIII e V A.E.C.) este 
se desviou coletivamente da trilha da moral. Cada um deles é 
considerado como um mensageiro de Deus. Cada um deles foi eleito 
para falar em sentido estrito; só falavam do que ocorreria se as 
pessoas não se arrependessem ou do que aconteceria caso se 
arrependessem. Há dois grupos: o dos profetas maiores, cujos livros 
são mais extensos (Isaías, Jeremias e Ezequiel); e os profetas menores, 
cujos livros são menos extensos (Oséias, Joel, Amós, Ovadia, Jonas — 
que segundo os rabinos, oferece muitas dificuldades —, Miquéias, 
Nahum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias). 

Escritos ou Chetuvim  

Esta seção, que totaliza 30 livros, é a terceira e última do Tanach. Trata-se 
de uma antologia onde se mesclam peças literárias e histórias relevantes 
para o povo judeu. Embora já existissem há muito tempo, foram admitidas 
como parte da Bíblia (canonizados) por volta do ano 90 E.C. 

Seu conteúdo: 

1) Livros poéticos: 
a) Livro de Salmos ou Tehilim: expressam dúvidas, fé, esperança, 

desejos, orações. 
b) Provérbios ou Mishlê: Ditos carregados de sabedoria relativos à 

vida. 
c) Jó: A história de como Satã, com o consentimento de Deus, testou 

Jó para comprovar se ele realmente era tão justo como 
aparentava. 

Chetuvim é uma 
antologia onde se 
mesclam peças 
literárias e histórias 
relevantes para o 
povo judeu. 
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2) Os 5 Rolos (ou as 5 Meguilot), cada um dos quais se lê em sua 
respectiva festividade: 
a) Meguilát Ester: lido em Purim. 
b) Eclesiastes ou Cohelet: lido em Sucot, trata da natureza da vida, 

às vezes inútil 
c) Cântico dos Cânticos ou Shir Hashirim: lido em Pêssach. 
d) Meguilát Ruth: lido em Shavuot. 
e) Lamentações ou Echá: lido em Tishá B’Av, o dia 9 do mês de Av, 

entre julho e agosto do calendário secular. 
3) Livros proféticos: 

a) Daniel: sobre a fé em Deus, entre outros. 
4) Livros históricos: 

a) Esdras ou Ezra. 
b) Neemias. 
c) Crônicas I e II. 
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A origem e desenvolvimento da lei 
judaica 

A Torá 

A Torá é a primeira e principal fonte das leis da religião judaica. Os 
ensinamentos e leis mais importantes, tais como a crença em um único 
Deus, os Dez Mandamentos, a observância do Shabat e as festividades 
judaicas, as leis alimentares judaicas, a obrigação de colocar Tefilin e Talit, 
a mezuzá, as leis de moralidade e justiça, todas elas se encontram na Torá. 
Nossos antepassados aceitaram os ensinamentos da Torá desde sempre e 
para sempre, e a consideraram como a mais sagrada constituição do povo 
judeu, que a esta fica obrigado por todas as gerações. 

A Mishná 

Contudo, a lei judaica não deixou de se desenvolver e de evoluir quando se 
completou a redação da Bíblia. As leis da Torá eram insuficientes para 
guiar a vida cotidiana dos judeus. Algumas das leis bíblicas ou eram breves 
ou estavam pouquíssimo explicadas. Algumas não continham os detalhes 
necessários para o seu cumprimento; devido às instáveis condições da vida 
judaica ao longo dos séculos, algumas leis tiveram que ser revisadas ou 
adaptadas às circunstâncias em mudança. 

Também foi necessário acrescentar novas instruções a fim de possibilitar 
que o povo judeu pudesse cumprir certos preceitos. Os mestres e os 
rabinos de cada geração sentiram a necessidade de esclarecer e ampliar as 
leis bíblicas e acrescentaram muita regulamentação sobre os detalhes para 
que o cumprimento fosse possível tanto na pequena comunidade que 

permanecia na Terra de Israel 
como para os judeus da 
Diáspora. Estas leis 
acrescentadas, extensão das leis 
bíblicas, eram ensinadas 
oralmente e assim, foram 
transmitidas de geração em 
geração. Finalmente, foram tão 

A Torá é a primeira e 
principal fonte da leis 

da religião judaica. 
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numerosas que se tornou impossível preservá-las como tradição oral. 
Foram colocadas por escrito, revisadas e classificadas de forma 
sistemática. Esta coleção pós-bíblica é conhecida pelo nome de Mishná, ou 
Lei Oral. Portanto, a Mishná é um desenvolvimento da lei bíblica e um 
comentário à mesma. No século I E.C. Hilel começou a organizá-las, e este 
trabalho foi continuado pelos rabinos Akiva, Ismael e Meier. Finalmente, 
foi Iehudá Hanassí (Judá o Presidente) quem as classificou definitivamente 
e as colocou por escrito no ano 200 E.C. A Mishná está escrita em hebraico. 
Os rabinos cujas opiniões sobre temas legais são citadas são conhecidos 
como tanaím. Foi composta na Palestina. Está dividida em seis partes 
principais denominadas ordens ou o sederim. Por sua vez, cada ordem está 
formada por tratados, e estes, por sua parte, em capítulos. 

A Mishná está dividida nas seis ordens seguintes: 

1) Zeraím (Sementes): Leis relativas ao cultivo do solo e ao que é 
produzido. 

2) Moed (Festividades): Leis relativas à celebração do Shabat e das 
festividades. 

3) Nashim (Mulheres): Leis relativas ao matrimônio, divórcio e aos 
problemas relacionados com a família. 

4) Nezikim (Danos): Contém a maior parte da legislação penal e civil 

incluindo os intrincados procedimentos dos tribunais. 
5) Kedoshim (Objetos Sagrados): Leis relativas aos sacrifícios no Templo. 
6) Taharot (Pureza): Leis de pureza e impureza. 

Guemará 

Também as leis da Mishná acabaram sendo incompletas e inadequadas 
para lidar com as verdadeiras necessidades dos tempos e das 
circunstâncias em mudança da vida judaica. Com o passar do tempo, a 

Mishná teve que ser explicada, 
discutida e desenvolvidas. 
Apareciam constantemente 
situações novas e imprevistas. 
Isto trouxe consigo discussões 
sobre o significado exato das 
leis da Mishná. Houve 
diferenças de opinião entre os 

Portanto, a Mishná é 
um desenvolvimento 
da lei bíblica e um 
comentário à 
mesma. 
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rabinos que viveram depois dos tanaím. Todas estas discussões e opiniões 
foram recolhidas, colocadas por escrito e utilizadas como um comentário à 
Torá. Estes comentários foram conhecidos pelo nome de Guemará 
(“finalização”). 

Desta maneira, surgiu um corpo maior de leis e tradições que foi resultado 
da análise da Mishná. A Guemará foi escrita em torno do ano 500 E.C. Foi 
editada em conjunto com a Mishná em uma coleção denominada Talmud 
(“Ensinamento”). O trabalho de análise e de desenvolvimento da Mishná 
foi realizado ao mesmo tempo nas academias rabínicas da Palestina (Israel) 
e Babilônia. Entre os dois, o trabalho desta última é considerado o mais 
completo e o de maior autoridade. Os rabinos cujas opiniões aparecem na 
Guemará são conhecidos como os amoraím. 

O que encontramos no Talmud? 

O Talmud contém um código completo de leis judaicas. Contudo, é muito 
mais do que uma simples recompilação de leis. Ao discutir diferentes leis, 
se detém na análise e discussão de distintos assuntos. Encontramos nestas 
discussões temas tais como ciência, história, lendas e ensinamentos éticos 
e morais. A parte mais importante são suas opiniões legais. 

Estas são conhecidas como halachá e a parte não legal recebe o nome de 
agadá. Ambas não estão separadas, mas sim mescladas. Depois da Bíblia, o 
Talmud é a fonte mais importante e elevada da lei judaica, e vem 
exercendo uma enorme influência na vida judaica ao longo dos séculos. 
Durante 2.000 anos foi o guia pelo qual os judeus regeram suas vidas, suas 
condutas diárias e seus assuntos, ao mesmo tempo em que foi a fonte de 
suas tradições e cerimônias religiosas. 

Códigos 

A origem de todas as leis 
religiosas é a Bíblia e o Talmud 
(Mishná e Guemará). Mas a 
tarefa de encontrar uma 
decisão legal na ampla coleção 
de livros talmúdicos é árdua, 

Depois da Bíblia, o 
Talmud é a fonte 
mais importante e 
elevada da lei 
judaica. 
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difícil e às vezes confusa. Em primeiro lugar, porque os rabinos do Talmud 
nem sempre chegavam a um acordo para a obtenção de uma decisão legal 
conjunta. Em segundo lugar, porque as leis no Talmud não seguem uma 
ordem lógica e sistemática. As mesmas leis são discutidas em lugares 
diferentes. Posto que o Talmud é uma extensa coleção de livros, 
equivalente a uma grande enciclopédia, isto exigiria de um indivíduo uma 
grande habilidade e uma grande erudição, além de passar muito tempo 
para localizar uma discussão legal. Tudo isso fez com que se tornasse 
necessário escrever um código, que é uma coleção de todas as leis 
talmúdicas, colocadas de forma sistemática e lógica, e ordenadas por 
temas. Os códigos não incluem discussões complexas ou raciocínios 
elaborados para justificar as leis, mas oferecem apenas as decisões finais. 

Mishnê Torá 

1. Mishnê Torá, ou a segunda Torá. No século 12 Maimônides levou a cabo 
a tarefa citada anteriormente. Ele escreveu o famoso código conhecido 
como Mishnê Torá, ou a segunda Torá, ou Yad Hachazacá (“Mão Forte”), 
que contém todas as leis do Talmud ordenadas sistematicamente. Está 
composto por 14 livros. Foi uma tarefa hercúlea e somente um gênio da 
estatura de Maimônides poderia tê-lo realizado. Não se trata apenas de 
um grande trabalho de codificação, mas também do maior produto da 
literatura rabínica. 

2. Arba Turim (“As Quatro Filas”). A lei judaica continuou crescendo e foi 
reunido novo material nas escolas 
rabínicas da França e da Alemanha 
após a conclusão do código de 
Maimônides. Fez-se necessário um 
novo código. Este foi escrito no século 
14 pelo rabino Jacobs ben Asher e é 
conhecido como Arba Turim, e se 
converteu em um manual prático 
habitual. 

3. Shulchán Aruch (“Mesa Preparada”). 
Este código, que serve como base para 
a prática judaica no mundo judaico 
ortodoxo, foi compilado pelo rabino 

Tornou-se 
necessário escrever 
um código, que é 
uma coleção de 
todas as leis 
talmúdicas, 
colocadas de forma 
sistemática e lógica, 
e ordenadas por 
temas. 
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Yossef Caro no século 16. Converteu-se no mais popular e respeitado por 
todos os judeus do mundo. Nele pode-se encontrar uma coleção completa 
de todas as leis que governam todas as ações da vida do judeu. Há leis de 
oração, Shabat, cashrut, festividades, leis de propriedade, matrimônio, 
divórcio, luto, caridade, regulamentações de negócios, honestidade, 
comportamento com o próximo. Diferencia-se dos códigos anteriores por 
ter sido planejado para ser utilizado por leigos. É um manual prático, um 
livro simples e conciso de leis que pode ser estudado por qualquer pessoa 
(há uma versão resumida, realizada por Ganzfried e Goldn, em inglês). 

4. Guia Para a Prática Religiosa Judaica, de Isaac Klein5. Este livro é um 
guia completo e detalhado para a prática de uma vida judaica 
conservadora (baseada no espírito do movimento massorti/conservador). 
Os muitos temas tratados neste volume são discutidos desde uma 
perspectiva das fontes judaicas tradicionais (Bíblia, Talmud, Códigos, 
Responsa, etc.). Os temas tratados incluem praticamente a totalidade 
daquilo que pode ser relevante para o judeu moderno: as leis de cashrut e 
como manter um lar casher; o sentido e significado das festividades 
judaicas e como cumpri-las em casa e na sinagoga; e as leis que regulam 
eventos importantes da vida, como o matrimônio, o divórcio, o 
nascimento, a adoção, a conversão, a morte, e 

muitos outros. Também estão incluídas discussões completas desde a 
perspectiva judaica, de assuntos da atualidade e de temas de interesse tais 
como eutanásia, transplante de órgãos, aborto, autópsia, inseminação 
artificial e direitos da mulher. 

 

  

                                                           
5 Ainda sem tradução para o português (N.T.) 
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Crenças Básicas 

Os Treze Princípios de Maimônides 

Não se pode afirmar com propriedade que no judaísmo existam “artigos de 
fé” dogmáticos no sentido em que se pode usar esta expressão no que diz 
respeito ao cristianismo ou ao islã. Ao longo da história têm sido feitas 
diversas tentativas para sistematizar as crenças cardeais do judaísmo. A 
aceitação destas formulações tem dependido sempre da autoridade do 
rabino ou estudiosos que as produz. De todas elas, a mais famosa é, sem 
dúvida, a de Maimônides (1135-1204), os chamados “Treze Princípios da 
Fé”. Com o transcurso dos anos, tem adquirido um caráter quase 
dogmático, ainda que a halachá não estabeleça a obrigação de se acreditar 
neles. A formulação original destes 
princípios é a seguinte: 

Eu creio com plena convicção que: 

1) O Criador, bendito seja o Seu 
Nome, criou e dirige o mundo, e 
Ele sozinho fez, faz e fará todas as 
obras. 

2) O Criador, bendito seja o Seu 
Nome, é Único e não existe 
unidade como Ele, e Ele sozinho 
era, é e será nosso Deus. 

3) O Criador, bendito seja o Seu Nome, não é corpóreo, não O alcançam 
as influências corporais, e nada pode se comparar a Ele. 

4) O Criador, bendito seja o Seu Nome, é o princípio e a eternidade. 
5) O Criador, bendito seja o Seu Nome, é digno de fazer Tefilá e não há a 

quem pedir fora Dele. 
6) Todas as palavras dos nossos profetas são verdade. 
7) A profecia de Moshé Rabênu (Moisés, nosso Mestre) é verídica e ele 

foi o pai dos profetas de todos os tempos. 
8) A Torá que temos é a mesma que foi entregue a Moshé Rabênu. 
9) Esta Torá não será trocada e não haverá outra do Todo-Poderoso. 
10) O Criador, bendito seja o Seu Nome, sabe tudo o que a pessoa faz e 

conhece seus pensamentos. 

Não se pode afirmar 
com propriedade 
que no judaísmo 
existam “artigos de 
fé” dogmáticos. 
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11) O Criador, bendito seja o Seu Nome, recompensa bem aos que 
cumprem Suas mitsvot e castiga os que transgridem Seus preceitos. 

12) O Mashiach virá, e ainda que demore, esperamos cada dia a sua 
chegada. 

13) Os mortos irão ressuscitar quando for da vontade do Todo-Poderoso, 
louvado seja o Seu Nome. 

Outras formulações 

Já na Idade Média, predecessores e sucessores de Maimônides como 
Nachmânides, Abba Mari ben Moisés, Simon ben Zemah, Duran, Isaac 
Arama, e Joseph Yaabez, reduziram estes treze princípios a apenas três: 
crença em Deus, na Criação (ou na Revelação) e na Providência/ 
Retribuição. Outros, como Crescas e David Ben Samuel Estella, falaram de 
sete princípios fundamentais.  

David ben Iom-Tob ibn Bilia, em seu Yessodot HaMaskil acrescenda aos 
treze princípios de Maimônides outros treze, criados por ele mesmo. E 
Yedaiah Penini, no último capítulo do seu Bechinát Hadát, enumera nada 
menos que trinta e cinco princípios cardeais da fé judaica. 

No século 14, Asher ben Yechiel de Toledo se manifestou contra os 
princípios de Maimônides, declarando que eram apenas temporais e que 
haveria de acrescentar mais um para reconhecer expressamente que o 

Exílio é um castigo pelos 
pecados de Israel.  

Isaac Abravanel, em seu Rosh 
Amaná, defendeu os princípios 
de Maimônides contra Hasdai e 
Albo, mas se negou a aceitar 
princípios dogmáticos para o 
judaísmo desde o ponto de vista 
(compartilhado pelos cabalistas) 
de que as 613 mitsvot eram 
equivalentes a qualquer 
formulação. 

Já na Idade Média, 
predecessores e 

sucessores de 
Maimônides 

reduziram estes 
treze princípios a 

apenas três: crença 
em Deus, na Criação 
(ou na Revelação) e 

na Providência/ 
Retribuição. 
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Os princípios da fé à luz do judaísmo 
contemporâneo 

Embora nenhuma formulação ou credo tenha sido plenamente aceito por 
todas as correntes ao longo da história, há certos elementos sobre os quais 
há um consenso indiscutível e no qual nos deteremos nos capítulos 
seguintes, ainda que seja brevemente: a existência de um Deus único, a 
natureza da Revelação e as ideias sobre o Mundo Vindouro. 
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Deus no judaísmo 

A existência e natureza de Deus 

Antes de começar, como se verá mais adiante, o judaísmo não impõe uma 
crença dogmática da concepção de Deus. Diferentes pensadores judeus, de 
diferentes épocas, têm concebido a Deus de muitas maneiras diferentes. 
Para alguns, não é um ser externo. Para outros, a visão se torna panteísta... 
Neste texto, ao falar de Deus, a referência pronominal empregada é “Ele”. 
Contudo, isto não pressupõe que Deus seja um ser externo nem, 
obviamente, masculino. Empregamos o pronome unicamente por 
considerações de economia linguística. 

A ideia de um Deus único é, talvez, a maior contribuição do povo judeu à 
humanidade. O Shemá Israel, a oração que um judeu devoto reza duas 
vezes ao dia e que será, provavelmente, a última que recitará antes de 
morrer, não é mais nem menos que uma declaração desta crença na 
unicidade de Deus: “Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é 
Único” (Shemá Israel, Adonai Elohênu, Adonai Echad). 

Entretanto, apesar de a crença no Deus único, incorpóreo e imaterial 
resultar clara e evidente, ao longo da história tem havido diferentes 
maneiras de entender esta presença divina. Parece que já há séculos os 
compiladores do sidur (livro de orações) tinham este mesmo ponto de 
vista quando redigiram a oração Avot e escreveram: “Bendito sejas Tu, ó 

Eterno nosso Deus, Deus de 
Abrahão, Deus de Isaac e Deus 
de Jacob”. Teria sido mais fácil 
escrever “Deus de Abrahão, 
Isaac e Jacob” e não repetir três 
vezes a palavra “Deus”. Para os 
sábios do passado esta falta de 
economia na linguagem não 
parece casual. O autor desta 
oração estava expressando algo 
muito claro: ainda que cada um 
dos patriarcas acreditasse no 
mesmo Deus, eles O 

O autor desta 
oração estava 

expressando algo 
muito claro: ainda 

que cada um dos 
patriarcas 

acreditasse no 
mesmo Deus, eles O 

vivenciaram de 
formas diferentes. 
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vivenciaram de formas diferentes. Isso 
não quer dizer que qualquer conceito 
de Deus seja compatível com o 
judaísmo. 

Por exemplo, uma crença que 
considere um ser humano como Deus, 
ou parte da deidade, é incompatível 
com o judaísmo. Posto que o judaísmo 
considera o ser humano como algo 
“finito”, não pode ser considerado 
(nem adorado) como algo divino. 

Ainda que de um modo sumário, é 
interessante repassar algumas destas 
visões judaicas de Deus ao longo da 
história para que cada judeu encontre seu lugar, pense na forma em que 
sente, questiona ou entende a divindade; e sua própria relação com ela. 

Deus no Tanach 

Nem no Pentateuco (os cinco primeiros livros) nem no resto dos livros que 
compõem a Bíblia, existe passagem alguma que pretenda demonstrar a 
existência de Deus. Que Deus existe é o grande “subentendido” da Bíblia. 
O Tanach não é uma descrição de como é Deus, mas da Sua relação com os 
homens e com o povo de Israel. A ideia deste Deus que se deduz do texto 
bíblico está caracterizada pelos seguintes traços e atributos: 

1) Monoteísmo. Só há um Deus. Diferente de outros deuses da 
Antiguidade, Deus não tem uma contraparte feminina, nem pais, 
filhos, tampouco irmãos. É o Deus único como se expressa em 
numerosas ocasiões. 

2) Deus tem um Nome. Na Bíblia há diversas expressões para se referir a 
Deus: El ou Elohim (Deus), El Shadai (Todo-Poderoso), Adon (Senhor), 
Tsur (Rocha), Av (Pai) ou Mélech (Rei). Mas na Bíblia, além disso, Deus 
tem um nome próprio, YHVH, que não tem um significado claro e que 
parece provir de um verbo em hebraico que significa “existência”. Na 
realidade, não sabemos como se pronuncia este tetragrama. 
Antigamente não se usavam vogais no hebraico e a Bíblia não 
proporciona pistas de como se pronunciava corretamente. Vejamos 

Nem no Pentateuco 
(os cinco primeiros 
livros) nem no resto 
dos livros que 
compõem a Bíblia, 
existe passagem 
alguma que 
pretenda 
demonstrar a 
existência de Deus. 
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um exemplo: Imaginemos a palavra DBR. Poderia se ler isto como 
“dibra” ou “dobro”. Só se tivermos conhecimento das vogais 
apropriadas poderemos ler “Débora”. Ainda que os israelitas do 
período bíblico certamente conhecessem o Nome, por temor que este 
fosse maculado ou que a sua pronúncia pudesse lhes trazer algum 
mal, um grupo de escribas dos séculos 6 e 7 (conhecidos como os 
massoretas) decidiram que a leitura apropriada para o nome de Deus 
deveria ser Adonai (“Meu Senhor”), ainda que esta pronúncia não 
tenha qualquer relação com as consoantes YHVH. Todavia, hoje 
muitos judeus não escrevem a palavra Deus completa, mas em seu 
lugar usam expressões como “D’us” ou “D’s”, uma prática que está 
diretamente relacionada com os tempos bíblicos. 

3) Ninguém conhece o aspecto de 
Deus. Na Bíblia há muitas 
referências às “mãos” ou aos 
“olhos” de Deus. Mas desde 
sempre se considera que não 
eram outra coisa que expressões 
literárias. Deus não tem forma. 
Podemos sentir a Sua presença, 
mas não conhecer o Seu aspecto. 

4) Deus atua no mundo. Não 
podemos descrever Deus em 
termos humanos, mas podemos 
reconhecer a Sua presença na 
beleza da natureza que Ele criou e 
na Sua influência na história da humanidade. 

5) Deus tem uma relação especial com Israel. Pode-se ler no Talmud que 
os judeus foram “eleitos” só depois que outros povos recusaram a 
Torá e as obrigações que esta implicava. Porque a “eleição” não supõe 
um privilégio, mas uma grande responsabilidade, como destacam 
numerosas passagens dos profetas. O significado desta noção tem 
sido, e continua sendo, um dos elementos mais incompreendidos do 
judaísmo. 

Pode-se ler no 
Talmud que os 
judeus foram 
“eleitos” só depois 
que outros povos 
recusaram a Torá e 
as obrigações que 
esta implicava. 
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6) Israel tem um Pacto com Deus. E 
este Pacto é eterno, como se 
recorda de tempos em tempos na 
Bíblia a cada vez que Israel 
transgride. lém de afetar os 
israelitas presentes no Sinai, afeta 
também a todas as gerações 
judias vindouras, inclusive nós. 
Conforme já destacamos 
anteriormente, em um Midrash, 
afirma-se que as almas de todos 
os judeus de todos os tempos estavam presentes no Sinai (isto, 
certamente, e como se deve esperar, deu lugar a conflitos sobre a 
interpretação da nossa parte do Pacto. O judaísmo não separa a alma 
do corpo, e muito menos reserva um valor superior à alma — uma 
grande distinção com respeito ao cristianismo, que, afinal de contas, 
explica que o ascetismo nunca foi visto como um valor no judaísmo. 
Por isso, se nossos corpos não estavam no Sinai, afirmam alguns, 
“legalmente” não estivemos e o Pacto poderia ser considerado nulo). 
E este Pacto, que constitui o fato fundante do judaísmo, impõe 
deveres e obrigações de ambas as partes. Deus se compromete a 
proteger Israel. Por sua parte, Israel deve ser leal e esforçar-se nas 
condições do Pacto. Mas o Deus da Bíblia é, além disso, um Deus 
compassivo. E chegará um dia, como expressa Deus através do profeta 
Jeremias, que não serão necessárias leis externas para cumprir este 
Pacto, pois todas as leis serão parte do coração do homem e formarão 
parte dele, como uma segunda natureza (Jeremias 31:31, 33). 

7) Deus espera um comportamento ético do homem. O Deus bíblico de 
Israel é uma fonte de valores éticos. Os rituais e o cumprimento das 
leis não são suficientes. Mais do que qualquer outra coisa, Deus 
espera que o homem se comporte com bondade, retidão e, 
sobretudo, com justiça. O judaísmo se define mais como uma forma 
de ser, e de ser no mundo, do como uma coleção de crenças. 

8) Deus é um Deus pessoal. Deus é compassivo e misericorDeuso, e 
escuta os homens (tornou-se famosa a afirmação de vários 
pensadores judeus, sobretudo Albert Einstein, que rejeitam esta 
ideia). 

O judaísmo se define 
mais como uma 
forma de ser, e de 
ser no mundo, do 
como uma coleção 
de crenças. 
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9) Não podemos compreender por que os justos sofrem no mundo. Um 
dos temas que aparecem continuamente na Bíblia é o da recompensa 
dos justos e o castigo aos malvados, ainda que a realidade, em muitas 
ocasiões, demonstre o contrário e vejamos diariamente como os 
malvados triunfam e os justos sofrem. Não há na Bíblia uma resposta 
única a esta questão; os pensadores judeus ao longo da história a têm 
interpretado de maneiras muito diversas, e às vezes contraditórias, 
sobretudo após o Holocausto.  

A ideia de Deus desde a literatura rabínica até 
os nossos dias 

Na etapa de esclarecimento e explicação que os rabinos iniciam no século I 
e que se cristaliza no Talmud, aprofunda-se em todas as questões 
estabelecidas na Bíblia. No caso de Deus, mantêm e esclarecem todas 
aquelas ideias que antes repassamos sumariamente: existência e unicidade 
de Deus; Deus é um Deus pessoal; existência de um vínculo especial entre 
Deus e Israel; o problema do sofrimento dos justos... Embora não exista 
nenhum tratado talmúdico dedicado exclusivamente à existência de Deus, 
existem midrashim onde se pretende, de certo modo, provar esta 
existência. 

Além disso, nesta época aprofunda-se em duas ideias relacionadas com 
Deus que, todavia, aparecem confusamente refletidas na Bíblia: uma é a 
existência de um mundo vindouro e a ressurreição dos mortos; e a outra é 
a natureza dos anjos. Sobre este “mundo vindouro” e a ressurreição dos 

mortos nos determos mais 
adiante. 

Quanto aos anjos, os rabinos da 
época talmúdica estabelecem 
que estes são mensageiros de 
Deus, mas que não devem ser 
confundidos com Ele. Não são 
“mediadores” junto à 
divindade. E tampouco podem 
ser adorados, porque isso seria 
idolatria. 

Lutamos com 
dúvidas e 

inseguranças. 
Afirmamos esta luta; 

cremos que é o 
dever de todos os 

judeus questionar e 
estudar. 
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No século 1 surge um dos maiores 
pensadores de todos os tempos, Filo 
Judeus (conhecido popularmente 
como Filo de Alexandria ou 
simplesmente Filo), que faz um 
esforço de síntese singular entre a 
cultura grega e a judaica. Suas ideias 
fundamentais sobre Deus são as 
mesmas que as dos rabinos do 
Talmud. Mas já existem certas 
divergências ou diferentes 
interpretações sobre o Divino. Assim, Filo opina que o único modo de 
definir Deus é através dos Seus atributos negativos, ou seja, através do que 
Deus não é. Deste modo, a expressão “Deus é Justo” resulta inadequada, 
uma vez que não podemos ter uma ideia concreta de como é realmente 
essa justiça. Dizer, pelo contrário, que Deus não é injusto é uma forma 
mais segura de se aproximar da Sua realidade. 

A aproximação a Deus desde o Neo-Aristotelismo de Maimônides ou da 
mística de Isaac Luria oferece novos modelos de conhecimento do Divino. 
Este é o caso de Baruch Spinoza (excomungado pelos ortodoxos), ou no 
século 20; Martin Buber, com sua filosofia do diálogo (filosofia que ele 
mesmo questionaria após o Holocausto); o teísmo limitado de Steinberg ou 
inclusive o humanismo de Kaplan ou de Erich Fromm, este último membro 
da famosa Escola de Frankfurt, que aportou uma visão com elementos 
psicanalíticos, humanistas e marxistas. Todas elas são formas judaicas de 
pensar e sentir a Shechiná, a Presença Divina. E todas elas resultam 
igualmente válidas — e igualmente judaicas. Por isso, propomos a cada 
judeu que ele ou ela mesmo faça a sua própria reflexão e a sua própria 
abordagem de Deus. O conceito de Deus no judaísmo nunca foi estático (a 
visão bíblica, por exemplo), e convidamos cada um a se aprofundar na 
questão, lendo os tantos pensadores judeus que marcaram a história. Só 
faz falta contrastar a ideia bíblica, que ainda domina no cristianismo como 
dogma, com as posturas gerais dos diferentes movimentos judaicos.  

Nenhum movimento pretende propor um conceito de Deus a modo de 
credo, mas sustentam de fato uma visão ampla o bastante para, de alguma 
maneira, dar a entender a forma em que os judeus de cada movimento 
concebem a sua relação com Deus, com a religião. Por exemplo, os 

O conceito de Deus 
no judaísmo nunca 
foi estático e 
convidamos cada um 
a se aprofundar na 
questão. 



Judaísmo Acessível: Um Guia dos Valores e Práticas do Judaísmo Moderno 

 
106 

 

reformistas aceitam o princípio de Maimônides de que Deus existe e é 
único, mas acrescentam que não existe acordo — nem importa, já que se 
trata de um assunto pessoal de cada judeu — sobre como compreender 
este Deus. Os reconstrucionistas afirmam: “Deus é a fonte do sentido. 
Lutamos com dúvidas e inseguranças. Afirmamos esta luta; cremos que é o 
dever de todos os judeus questionarem e estudarem para encontrarem 
caminhos pessoais em direção ao Divino. Cremos em um Deus que habita 
este mundo e especialmente o coração humano. Deus é a fonte da nossa 
generosidade, sensibilidade e preocupação pelo mundo que nos rodeia. 
Deus é também o poder dentro de nós que nos empurra na direção da 
auto-realização e do comportamento ético. Encontramos Deus quando 
buscamos o sentido do mundo, quando sentimos a motivação para estudar 
e quando trabalhamos para realizar as metas de moralidade e justiça 
social”. 

E para que cada um possa começar a formular o seu próprio conceito de 
Deus, oferecemos um questionário breve como guia de abordagem e 
estudo: 

• Qual é a natureza de Deus? 

• Existe um só Deus? 

• Como posso conhecer Deus? 

• Como é a relação de Deus com o mundo? 

• Será que Deus tem uma relação especial com o Povo de Israel? 

• O que é que Deus “quer” de cada um de nós? 

• Posso ter uma relação 
pessoal com Deus? 

• Como posso explicar a 
presença do mal no mundo? 

Através da resposta a estas perguntas 
breves, de um modo pausado e 
meditado, cada um pode desenvolver 
a sua própria teologia judaica e 
converter-se no seu próprio teólogo, 
com algo importante para 
compartilhar com seus companheiros, 
seus amigos e sua família. Os autores 
mencionados podem ser as primeiras 

Como o Eterno se 
revela à 
humanidade? Esta 
pergunta 
fundamental tem 
dado lugar a 
respostas ou 
atitudes muito 
distintas no 
judaísmo. 
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fontes para indagar em uma concepção de Deus mais próxima à sua, a 
partir das reflexões destas perguntas aparentemente breves, e sem 
dúvida, estimulantes. 
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A Revelação 

Como o Eterno se revela à humanidade? Esta pergunta fundamental tem 
dado lugar a respostas ou atitudes muito distintas no judaísmo. É tão 
básico que se pode afirmar que esta diferença permanece em todas as 
diferenças existentes entre os movimentos judaicos contemporâneos. A 
tradição judaica responderia que se Deus revela de múltiplas maneiras, 
tanto naturais como sobrenaturais. Incluiria nesta categoria de revelação 
aquilo que recebe uma pessoa fisicamente, o mundo natural. Em 
contrapartida, os judeus de antigamente falariam da revelação como algo 
sobrenatural: Moisés subindo o Sinai entre relâmpagos e trovões para 
ouvir, literalmente, as palavras dos Dez Mandamentos e da Torá, ditas pela 
voz Divina. 

Mas sempre há dirigentes judeus, já há muitos anos, que consideram estas 
passagens e descrições bíblicas como representações poéticas da ordem 
natural, não sobrenatural. O número dos que pensam assim tem 
aumentado drasticamente nos últimos tempos. Hoje em dia um número 
significativo de rabinos (talvez a maioria) diriam que quando e onde quer 
que um ser humano, inspirado pelo núcleo espiritual da realidade, alcança 
novas metas da Criação ou apreço da verdade, da beleza ou da bondade 
moral, neste instante e neste lugar ocorre a revelação. O cientista no seu 
laboratório, o compositor no seu teclado, o artista diante do seu quadro: 
todos podem experimentar a revelação divina, tanto como o líder religioso 
que faz a sua prédica sobre o seu púlpito. Independente de como 
entendamos a palavra “Revelação”, a fé em Deus não significará muito se 
não houver canais de comunicação entre o Divino e os humanos. Este 

contato, seja como for, é a 
revelação. 

A nossa própria forma de nos 
comunicarmos com Deus é a 
oração. Também aqui cabe 
esperar opiniões muito variadas 
entre os judeus. Alguns 
acreditam, assim como a 
maioria dos seus antepassados, 
que cada palavra que dizemos 

O conceito de Deus 
no judaísmo nunca 
foi estático e 
convidamos cada um 
a se aprofundar na 
questão. 
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em uma oração é escutada por um ouvido divino. Alguns inclusive 
acreditarão que é possível, mediante a oração, alterar a intenção divina, 
ainda que raras vezes na história judaica tenha se adotado esta postura. E 
outros consideram que a oração é qualquer variedade de leitura, 
pensamento ou meditação que reforça a nossa relação com o Eterno, que 
nos recorda a nossa valiosíssima herança e o nosso propósito último, o 
qual nos estimula a romper a barreira entre o que temos sido e o que 
podemos chegar a ser, e buscar alcançar este último. Os naturalistas 
religiosos judeus poderiam definir a oração como qualquer experiência 
intelectual, emocional ou estética que busque ou reforce a nossa relação 
espiritual com o universo. Para eles, a oração é análoga á condição de 
recordar a si mesmo a respeito do destino final da viagem, por que é 
importante chegar até este destino, quais são os melhores métodos e as 
melhores rotas para chegar, quais são os recursos disponíveis para garantir 
que se chegará são e salvo. O 
naturalista religioso judeu não espera 
que a oração faça com que nos 
voltemos a Deus, mas sim que esta 
ative Deus dentro de nós e possibilita 
o tipo de conduta e o grau de 
realização espiritual que, de outro 
modo, seriam impossíveis. 

Há espaço dentro do judaísmo para as 
interpretações sobre sobrenaturais e naturalistas da revelação e da oração. 
As semelhanças entre estas interpretações são mais significativas que as 
divergências. Em ambos os casos, o judeu confia que, dentro do universo e 
da sua própria vida existe uma essência espiritual com a qual é possível 
estabelecer um diálogo e mediante a qual sua viagem terrena pode se 
enriquecer e se elevar. 

Mais concretamente, porém em linhas gerais, o judaísmo ortodoxo 
considera que as mitsvot e a halachá são obrigatórias, o supremo conjunto 
de normas que mede, mais do que nenhum outro método, a qualidade 
judaica de uma vida. Isto porque considera que Deus se revelou a Moisés 
no Monte Sinai e que esta revelação incluiu absolutamente tudo: qualquer 
pergunta que um estudante poderia fazer ao seu mestre já foi revelada no 
Sinai; ele encontrará as respostas (a vontade de Deus) mediante o estudo 
do texto e seguindo a halachá. 

Em linhas gerais, o 
judaísmo liberal 
acredita na revelação 
contínua. 
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Por outro lado, em linhas gerais, o judaísmo liberal acredita na revelação 
contínua. Deus é como uma emissora de rádio que emite sem cessar, mas 
apenas algumas pessoas ligam o seu receptor e escutam o que é emitido 
— isto não significa que a emissora parou; ela continua a emitir. Todos os 
descobrimentos científicos são uma revelação, e adaptamos a nossa lei aos 
tempos em que vivemos, já que a revelação não é estática. A Torá não foi 
dada a Moisés por Deus, mas é fruto de muitas gerações de pensadores 
inspirados e reflete como nossos antepassados concebiam Deus, como o 
Eterno se revelava a outras gerações que, assim como nós, viviam em um 
tempo e um espaço determinados. Como diriam Martin Buber ou Abraham 
Joschua Heschel, as mitsvot e a halachá não contêm a revelação, mas são 
uma maneira especificamente judaica da alma humana que responde ao 
Eterno, uma forma objetivada de diálogo, uma resposta humana à 
revelação, uma tentativa de objetivar a Presença Divina de um modo 
humano. 

Uma das orações mais importantes no judaísmo começa assim: “Bendito 
és Tu, nosso Deus e Deus de nossos antepassados, Deus de Abrahão, Deus 
de Isaac e Deus de Jacob”. Aqui há um paralelismo enfático, e os rabinos 
de então assim o entendiam. A oração poderia ser mais econômica e dizer 
“Deus de Abrahão, Isaac e Jacob”, mas em vez disso, a expressão “Deus 
de” se repete três vezes. A mensagem parece ser que, embora exista 
somente um Deus, cada geração e, de fato, cada indivíduo entende Deus 
de maneira diferente. Isto não supõe a crença na revelação contínua, já 
que, como temos dito, não há um conceito de Deus no judaísmo, seja 
ortodoxo ou não. Mas é uma atitude judaica que proporciona uma suave 
transição a esta crença. 

As opiniões em torno, por exemplo, da homossexualidade, ilustram esta 
divisão. Os ortodoxos se aferram ao sentido “literal” da famosa passagem 
do Levítico que proíbe a homossexualidade (no entanto, a mesma tradição 

judaica é chamativamente 
contrária à interpretação 
literal dos textos, o que se 
caracteriza como um fato 
diferenciador importantíssimo 
do judaísmo). Em 
contrapartida, o judaísmo não 
ortodoxo interpreta esta 

As opiniões em torno, 
por exemplo, da 

homossexualidade, 
ilustram esta divisão. 
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passagem de diversas maneiras, 
incluindo a ideia de que esta 
proibição é tão somente um reflexo 
cultural da época em que o Levítico 
foi escrito. 

De fato, as organizações rabínicas 
nos Estados Unidos foram pioneiras 
na luta pelos plenos direitos dos gays 
e lésbicas. Foram as primeiras 
instituições que não só os aceitaram, 
como motivaram suas congregações a educar os judeus sobre a 
necessidade de lutar por estes direitos. Neste sentido, o judaísmo tem sido 
muito fiel à sua tradição de contínua evolução. Diga-se de passagem, o 
judaísmo também tem ganhado para si a adesão dos judeus gays e 
lésbicas, em vez do enfrentamento e da alienação. 

 

  

O ascetismo e as 
privações são, desde 
tempos imemoriais, 
pura e simplesmente 
pecados 
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Olam Habá: Ideias sobre o mundo 
vindouro 

O termo “mundo vindouro” ou Olam Habá tem no judaísmo um duplo 
sentido. Por um lado, refere-se ao além, ao território que há após a morte. 
Por outro, o mesmo termo é usado para se referir ao mundo posterior à 
chegada do Messias. Os dois conceitos são complementares e às vezes se 
confundem, e por isso é interessante que os vejamos em separado. 

Morte e além no judaísmo 

O judaísmo sustenta firmemente que a morte não é o final da existência 
humana. E Maimônides inclui a crença na ressurreição dos mortos como 
um dos 13 princípios básicos da fé judaica. Mas devemos também destacar 
que no judaísmo não existe uma escatologia formal, mas sim um certo 
consenso tradicional quanto a ideias e crenças. Não há uma ideia clara de 
Paraíso, Inferno e Purgatório como acontecesse no cristianismo e no islã. 

Mas antes de entrar nos detalhes de como estas crenças sobre a morte e o 
além — que na realidade não estão explicitamente expressas na Torá — 
passaram a fazer parte do credo judaico, é necessário recordar que o 
judaísmo está orientado fundamental e intensamente para a vida (chai). 
No Talmud pode se ler que no Dia do Juízo seremos julgados não apenas 
pelos nossos pecados, mas por aqueles prazeres que tivemos ao alcance da 
mão e recusamos. O ascetismo e as privações são, desde tempos 
imemoriais, pura e simplesmente pecados (uma vez que atentam contra o 
curso natural da vida) e na época do Templo o asceta tinha que oferecer 
um sacrifício em compensação por suas privações voluntárias. O próprio 
Maimônides escreve: “Se, por exemplo, um não-judeu ameaça de morte a 
um judeu para que transgrida qualquer dos preceitos mencionados na 

Torá, o judeu deve transgredi-
lo e não ser morto, pois está 
escrito acerca dos preceitos: 
‘O homem que os e que os 
cumprir viverá por eles’ 
(Levítico 18:5). Viverá por 
eles, e não morrerá por eles. 

No Tanach só há uma 
pequena referência ao 

além. 
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O que se deixa matar por não 
transgredir é mais culpado do que 
por transgredir”. 

De modo que no seio do judaísmo 
mais ortodoxo convivem livremente 
conceitos diferentes sobre o além: 
um céu parecido com o dos cristãos, 
para onde vão as almas dos justos; 
as almas à espera da chegada do 
Messias; ou a crença na 
reencarnação e na transmigração 
das almas (guilgulim), que foi 
profusamente desenvolvida pelos 
cabalistas. 

Referências bíblicas e talmúdicas 

No Tanach só há uma pequena referência ao além. Em Êxodo 15:1, 
enquanto os hebreus cruzam o Mar Vermelho, se diz: “Cantaram Moisés e 
o povo de Israel” ou “Então cantarão (no futuro) Moisés e o povo de 
Israel”. Esta é a única “prova” que se encontra na Bíblia, pois se Moisés 
está morto e a Torá diz que voltará a cantar, é sinal de que de algum modo 
voltará à vida. À margem disso, a Bíblia não contém referências diretas 
nem ao céu nem ao inferno como lugar para onde vão os seres humanos 
após a morte. Só existe um fragmento no livro do Êxodo. Os capítulos 2 e 3 
do Gênesis (Bereshit) e o capítulo 28 do livro de Ezequiel mencionam um 
Jardim do Éden terreno (Gan Éden), mas não se trata do paraíso celestial 
ao qual aludem obras judaicas posteriores. Os conceitos de Céu e Inferno 
não foram objeto de debate sério entre os judeus até depois da destruição 
do primeiro Templo (586 A.E.C.) e a expulsão posterior dos judeus para a 
Babilônia. Foi ali na Babilônia, posteriormente conquistada pela Pérsia, que 
os judeus começam a desenvolver estas ideias. 

Na época talmúdica, sobretudo durante as perseguições romanas dos 
primeiros séculos da era comum, enraizou-se entre os judeus o conceito de 
céu e inferno. Equiparou-se então o Céu ao Gan Éden (Jardim do Éden) ou 
paraíso. A tradução da Bíblia para o grego (a Septuaginta) chama o Gan 

Não é fácil encontrar 
respostas conclusivas 
e dogmáticas nas 
15.000 páginas do 
Talmud, mas sim 
opiniões e 
comentários às vezes 
contraditórios sobre 
uma mesma questão. 
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Éden de “paraíso”, palavra que se acredita vir do persa e significa 
simplesmente “parque” o “jardim”. 

Considerou-se então o Jardim do Éden como o lugar onde os justos 
gozariam, após a morte, dos frutos da vida virtuosa que viveram na Terra. 
Por outro lado, durante a época talmúdica se difundiu a opinião de que 
aqueles que não levaram uma vida exemplar na Terra estariam 
condenados ao inferno, o Guehenom. A palavra hebraica Guehenom é a 
mesma que a grega Guehena. Os livros de Josué (15:8) e II Reis (23:10) 
descrevem o Guehenom como o “vale do filho de Hinom”, um lugar 
situado ao sul de Jerusalém onde se sacrificavam crianças ao Deus Moloch. 
Este vale foi tido como lugar maldito e a palavra guehena passou a ser 
símbolo do que é mau e pecaminoso. 

Muitos rabinos da época talmúdica viam o paraíso e o inferno como 
lugares reais criados por Deus. No Talmud se diz que o ilustre rabino 
Iochanán ben Zacai chorou antes da sua morte porque não estava seguro 
se iria para o Paraíso ou para o inferno. E muitas são as fontes talmúdicas 
que falam de Paraíso e Inferno como lugares físicos. 

Mas não é fácil encontrar respostas conclusivas e dogmáticas nas 15.000 
páginas do Talmud, mas sim opiniões e comentários às vezes 
contraditórios sobre uma mesma questão. De modo que para o erudito 
rabínico do século III, Aba Aricha (conhecido como Rev), o Paraíso (ou 
mundo vindouro) é um lugar espiritual. Maimônides é da mesma opinião: 

“No mundo vindouro não há 
corpos nem formas corpóreas, 
apenas as almas dos justos...”. 
E cem anos depois, no século 
13, o rabino Moshé ben 
Nachman (Nachmânides) diz 
que o Gan Éden não é outra 
coisa que um “mundo de 
almas” (Olam Hanefashot). 

Quanto à “ressurreição dos 
mortos” em si (um conceito 
que, como já vimos, não 
aparece até o século 6 A.E.C.) 
existe uma referência muito 

A chegada do Messias 
judeu, o Mashíach, 

inaugurará uma era na 
qual todos os justos 

do mundo (tanto 
judeus como 

nãojudeus) 
participarão do 

mundo perfeito, Olam 
HaBá. 
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famosa na visão do profeta Ezequiel 
e no livro de Daniel (12:2-3): “E 
muitos daqueles que dormem no pó 
da terra despertarão, alguns para a 
vida eterna, e outros para o opróbrio 
eterno. E os sábios resplandecerão 
com a lucidez do firmamento, e os 
que se voltaram à justiça, muitos 
brilharão como as estrelas para 
sempre”. Os rabinos do Talmud 
afirmam que o judeu que não crê na 
ressurreição dos mortos exclui a si 
mesmo do povo judeu e não terá 
parte no mundo vindouro. 

Todos os movimentos estão de acordo (ortodoxos, conservadores e 
reformistas) no que diz respeito à imortalidade da alma, contudo existem 
diferenças substanciais. Assim, o sidur (livro de orações) tradicional ou 
ortodoxo inclui alusões muito concretas ao Paraíso, ao Inferno e à 
ressurreição física dos mortos. Em uma de suas orações centrais, a Amidá 
(também conhecida como Shemone Esre, ou “as 18” [bênçãos]”) inclui 
referências contínuas à ressurreição: “Sustentas com misericórdia aos 
vivos, reanimas aos mortos (...) Ó Rei que ordenas morrer, ressuscitar e ser 
salvo (...) Fiel és Tu para ressuscitar os mortos. Bendito sejas, ó Eterno, que 
ressuscita os mortos”. Mas nos sidurim reformistas, que incluem a Amidá, 
estas referências concretas foram substituídas por outras como “que 
salvas” ou “que fazes maravilhas”. Nos livros de orações do movimento 
conservador, muitas destas alusões estão mantidas para aquele que reza 
as interprete como queira. Em geral, os ortodoxos ainda crêem na 
ressurreição no momento da redenção messiânica assim como na 
imortalidade da alma. Os reformistas tendem a não crer na ressurreição, 
mas sim em uma vida espiritual após a morte. Enfatizam a memória dos 
mortos e a nossa forma de viver no mundo. Os conservadores guardam a 
ideia da ressurreição e a da imortalidade da alma em sua liturgia. Muitos 
crêem que estas ideias estão em sentido figurado ou poético, não literal. 

Os movimentos mais 
liberais têm se 
concentrados mais, 
não no Messias, mas 
em trabalhar para 
tornar possível esta 
Era Messiânica, este 
Olam HaBá. 
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O Messias e o Olam Habá 

A chegada do Messias judeu, o Mashíach, inaugurará uma era na qual 
todos os justos do mundo (tanto judeus como não-judeus) participarão do 
mundo perfeito, Olam Habá. Os justos do passado serão ressuscitados 
para poder participar deste mundo que ajudaram a criar, enquanto os 
malvados, pura e simplesmente, não serão despertados e não terão parte 
nele. Na Mishná (porção central do Talmud) há muitas opiniões sobre este 
mundo vindouro do Messias. Diz-se, por exemplo, que este mundo é como 
o dia anterior ao Shabat (Érev Shabat) e o mundo vindouro és o próprio 
Shabat. Aquele que preparar comida em Érev Shabat terá comida no 
Shabat. E no Talmud se encontram comentários sobre o modo em que 
cumprir certos preceitos (mítsvot) garantiria uma maior ou menor 
participação no mundo vindouro. Estas alusões são sempre consideradas 
hipérboles ou licenças literárias. Devemos nos lembrar, uma vez mais, que 
o judaísmo não é uma religião orientada para o além; não se ocupa de 
como entrar no Céu, mas de como viver na Terra. Para o judaísmo 
tradicional, o cumprimento das 613 mitsvot não tem nada que ver com a 
recompensa no além. É um privilégio e uma obrigação para os judeus, pelo 
que não devem esperar nada em troca. Um dos livros éticos d Míshná, o 
Pirkê Avot (Ética dos Pais), que continua vigente hoje em dia, diz 
claramente que não se deve comportar-se como empregados que 
trabalham esperando um salário e uma recompensa. 

Quanto à figura do Mashíach e sua chegada, são muitas e muito diversas 
as interpretações ao longo da história. Pode-se ler, por exemplo, que o 
Mashíach chegará no dia em que todos os judeus vivam um único Shabat 
ao estilo haláchico. 

Com este exemplo, assim como muitos outros, se expressa claramente que 
desde sempre o povo judeu entende que se deve atuar e trabalhar 

ativamente neste mundo para 
que ocorra esta chegada do 
Messias. Não basta ficar 
sentado, rezar e esperar, mas 
deve-se promover aqui e 
agora os valores de justiça 
que são próprios do judaísmo. 

Esta questão está 
relacionada às muitas 

vezes mal interpretada 
ideia do “povo eleito”.  
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Deve-se atuar para fazer do mundo um lugar melhor e mais justo (ticún 
olam). Os reformistas, sobretudo, fincam pé nesta ideia, ao que chamam 
de “monoteísmo ético”: importa mais a ética do que o ritual. 

De modo que enquanto as fontes ortodoxas concebem o Mashíach como 
um ser de carne e osso que chegará em uma data concreta, os 
movimentos mais liberais têm se concentrados mais, não no Messias, mas 
em trabalhar para tornar possível esta Era Messiânica, este Olam Habá. 

Promover a justiça dia a dia para buscar tornar possível um mundo livre do 
sofrimento de que falam nossas tradições. E nossas promessas. 

Os não-judeus (goim) e o mundo vindouro 

Na época da redação do Talmud houve algumas opiniões contrárias à 
participação dos gentios no mundo vindouro, na medida em que eram 
identificados como malvados. Mas a maioria das opiniões, desde o Talmud 
até Maimônides, estabelece, que os justos de todas e de cada uma das 
nações terão parte no mundo vindouro. 

Esta questão está relacionada às muitas vezes mal interpretada ideia do 
“povo eleito”. Está dito no Talmud que Deus ofereceu a Torá a muitos 
povos, mas que somente o último deles, o povo judeu, a aceitou. Porque 
Adonai é Deus de toda a humanidade, de judeus e não-judeus. Para os 
judeus há mais deveres do que para os gentios precisamente por esta 
eleição. Enquanto que para o judaísmo tradicional, os judeus devem 
cumprir 613 preceitos em sua vida diária, os não-judeus devem tão 
somente cumprir sete, as famosas Leis de Noé: 

1) Não fazer idolatria nem servir a nenhuma imagem. Somente crer em 
um só Deus. 

2) Está proibido maldizer a Deus. 
3) Não matar. Está proibido matar qualquer individuo sob nenhuma 

circunstância, salvo em defesa própria. 
4) Não cometer adultério. Está proibido manter relações sexuais com a 

mãe, madrasta, qualquer mulher casada, irmã por parte de mãe e com 
um animal. 

5) Não roubar. Está proibido roubar de qualquer pessoa dinheiro ou 
outros objetos pessoais. Também está proibido o sequestro. Não 
pagar um soldo também é roubar. 
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6) Está proibido comer um membro de um animal vivo. Pode apenas 
comer depois de matar o animal e que este já não se mova. 

7) Estabelecer a justiça. É uma obrigação estabelecer julgamentos e 
aplicar justiça. 

E isto dá lugar, por sua vez, a uma das justificativas históricas do não 
proselitismo do judaísmo e da atitude de receio quanto às conversões. Em 
termos coloquiais, o que se diz é: Se você irá ter, de toda maneira, parte no 
além, se você é justo, para que buscar as complicações de ser judeu? 
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Consulta Rápida: As diferenças entre os 
movimentos judaicos 

Nos capítulos anteriores foram repassadas as diferenças entre os 
movimentos judaicos: os ortodoxos, os conservadores, os reformistas, etc. 
Por definição, não existe um sistema de crenças monolítico no judaísmo, e 
também há diferenças dentro de cada movimento. E, como temos 
destacado, é mais apropriado falar de “abordagens ao judaísmo” do que 
de diferenças, para evitar estabelecer uma escala hierárquica. Os 
ortodoxos não são “mais judeus” por se aferrarem à tradição. Cada 
movimento é um reflexo de um judaísmo vivo, que se estende pelo mundo 
inteiro. 

Este esquema pretende apenas aproximar o leitor das diferenças de 
opinião em torno de alguns temas-chave no mundo judaico de hoje. São 
todos caminhos distintos em direção a um mesmo Deus. 

 Ortodoxo Conservador Reformista Reconstrucionista 

Deus Uma 
deidade 
pessoal cuja 
Providência 
é uma 
realidade 

Várias 
interpretações, 
desde o 
sobrenaturalismo 
até o humanismo 
naturalista 

Várias 
interpretações, 
com ampla 
margem para 
naturalistas, 
sobrenaturalistas 
e humanistas 
religiosos 

O poder que torna 
possível a salvação 
humana; a fonte dos 
mais altos valores 
humanos e 
sentimentos 
transcendentes 

 

Torá De origem 
divina, 
entregue a 
Moisés no 
Monte Sinai 

A palavra de 
Deus revelada, 
mas não literal, 
levada a nós 
mediante a 
transmissão 
humana 

Escrita por mãos 
humanas, com 
inspiração divina; 
aceita-se outros 
pontos de vista 

O esforço por chegar à 
salvação, à auto-
realização; uma 
coleção de escritos 
feitos por uma série 
de pessoas; crença em 
uma inspiração divina, 
mas não na Revelação 

Halacha Eterna, 
necessária e 
irrevogável; 
é o guia 
ortodoxo e 
somente os 
rabinos 

A favor de 
conservar a 
tradição, mas 
consideram que 
pode mudar 
como resposta às 
necessidades 

Os aspectos éticos 
são a Revelação 
de Deus e são 
aceitos; as 
mitsvot rituais são 
um meio de 
promover a 

Considera-se costume 
ou tradição; 
compromisso com a 
tradição e busca de 
significados 
contemporâneos; as 
comunidades a 
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 Ortodoxo Conservador Reformista Reconstrucionista 

podem 
reinterpretá  

-la e adaptá-
la a novas 
situações 

modernas; as 
decisões 
rabínicas são 
aceitas 

espiritualidade; os 
indivíduos têm 
autonomia para 
decidir se 
aceitarão a 
halachá 

 

adaptam aos seus 
próprios 
procedimentos 
democráticos; os 
rabinos são mestres 
que trabalham junto 
aos laicos para 
estabelecer normas  

Mulher Papéis e 
obrigações 
distintos dos 
homens; 
sentam-se 
separados 
na sinagoga; 
somente 
homens 
podem ser 
rabinos e 
cantores; 
um minián 
não é 
relevante 
para a 
oração 
feminina 

Assumem o 
mesmo papel 
que os homens 
na maioria dos 
rituais e práticas; 
podem formar 
parte de um 
minián, sentar-se 
com os homens 
na sinagoga e ser 
rabinas e 
hazaniot 
(cantoras) 

 

Total igualdade 
em todos os 
rituais e práticas; 
podem formar 
parte de um 
minián, sentar-se 
com os homens 
na sinagoga e ser 
rabinas e hazaniot 
(cantoras); existe 
uma cerimônia de 
brit milá simbólica 
para as mulheres 

 

Busca-se uma 
igualdade total na vida 
religiosa e na liturgia; 
as mulheres se 
sentam com os 
homens, podem 
formar parte de um 
minián e ser rabinas e 
hazaniot (cantoras) 

 

Cashrut É obrigatório 
respeitar 
estas leis 
segundo as 
regras 
ortodoxas  

É obrigatório 
respeitar estas 
leis segundo as 
regras 
conservadoras 

Motiva a que se 
estudem as leis 
que aumentem a 
santidade da vida 
e a relação 
pessoal com Deus 

Considera-se como 
costume e se apoia 
como meio de 
enriquecer o 
compromisso e 
identificação judaicos 

Brit Milá Obrigatório Obrigatório Obrigatório para 
todos os homens 
nascidos como 
judeus 

Obrigatório 

 

Divórcio Exige-se o 
documento 
(guet) 

 

Exige-se o 
documento 
(guet) 

 

Não se exige o 
documento (guet) 

 

O esposo e a esposa 
trocam uma versão 
igualitária do 
documento (guet) 
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 Ortodoxo Conservador Reformista Reconstrucionista 

Matrim
ônio 
misto 

Proibido Proibido Pode se opor. Há 
alguns rabinos 
que oficiam as 
cerimônias; os 
casais mistos são 
bem-vindos nas 
congregações  

 

Os rabinos decidem se 
o casal continuará 
formando parte da 
comunidade; alguns 
rabinos exigem 
apenas que o casal 
mantenha um lar 
judaico e crie os filhos 
como judeus; os casais 
mistos são bem-
vindos nas 
congregações 
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O tempo no judaísmo 
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O ciclo da vida 

Começamos e terminamos nossas 
vidas imersos em dois mistérios: 
nascimento e morte. Para estes e os 
demais momentos significativos que 
compreendem a vida, o judaísmo 
tem uma maneira de reconhecê-los 
e vivê-los: o modo de vida judaico. 

Uma vida judaica enfatiza o lar, visto como um santuário, e a família. 
Ambos constituem, junto à sinagoga, o enfoque central da vida judaica: 
cada rito judaico tem um componente que é realizado no lar, na família, e 
um que se realiza na sinagoga. Alguns feriados são celebrados quase que 
exclusivamente no lar; outras, como Iom Kipur, ocorrem principalmente na 
sinagoga e na comunidade. Se há um símbolo universal do judaísmo, este é 
a mezuzá, que assinala que, na casa em cuja porta está colocada, vivem 
judeus. 

A destruição do Templo de Jerusalém (586 A.E.C.) colocou em marcha a 
existência da Diáspora: uma cultura sem civilização ou pátria própria. A 
vida judaica foi descentralizada. O lar e a sinagoga foram elevados à 
condição de pilares de coesão da comunidade judaica e perpetuaram, 
através dos rituais que reconhecem o ciclo da vida, a cultura judaica. 

Nascimento, Brit Milá, e aborto 

O judaísmo sempre concedeu um enorme valor aos filhos, vistos como 
uma dádiva, uma benção. Muitas são as razões que explicam esta atitude: 
desde o Tanach até motivos mais práticos, como a precária situação 
numérica do povo judeu, disperso pelo mundo, e a necessidade de 
perpetuá-lo. Coloca-se muita ênfase na relação entre os pais e os filhos, e 
se valoriza sobremaneira as obrigações entre ambas as partes, como a 
importância da educação.  

Muitos são os costumes praticados ao nascer uma criança. Muitas famílias 
plantam uma árvore, normalmente em Israel, para assinalar que nasceu 
um menino ou uma menina.  

O judaísmo sempre 
concedeu um enorme 
valor aos filhos, vistos 
como uma dádiva, 
uma benção. 
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Na tradição ashkenazi o nome “secular” costuma ser o de algum parente 
falecido, em homenagem a esta pessoa e com a esperança de perpetuar 
suas qualidades. Por outro lado, os sefaradim só colocam o nome de um 
parente vivo. Na maior parte das vezes o nome secular é um nome bíblico, 
dando lugar assim a uma lista bastante grande de nomes “típicos”. Alguns 
dos nomes mais comuns nos Estados Unidos, (onde mora a maior parte 
dos judeus da Diáspora, cerca de 45% dos judeus do mundo) são Aaron 
(Aarão), Jacob, Michael (ou Michel), David, Rachel, Sara, Beth, etc. Quando 
nasce um menino judeu, este deve ser circuncidado (cerimônia conhecida 
como brit milá ou, simplesmente, bris) no oitavo dia desde o seu 
nascimento. Este deve ser realizado no oitavo dia, mesmo que seja Shabat 
ou Iom Kipur. Imediatamente após o bris o menino recebe um nome em 
hebraico (este nome é usado em todas as cerimônias judaicas, e é 
composto de um nome em hebraico seguido por ben [se é um menino] ou 
bat [se é uma menina] — palavras que significam respectivamente “filho 
de” ou “filha de” —, seguido pelo nome hebraico do pai. Por exemplo, 
nasce David, seus pais lhe dão o nome hebraico Aharon, e o nome 
hebraico do seu pai é Yoel. O nome hebraico do menino, portanto, é 
Aharon ben Yoel (também se pode incluir o nome da mãe conjuntamente). 
Se é uma menina, a cerimônia do nome ocorre na sinagoga no sábado 
seguinte ao dia do nascimento, quando se chama o pai para ler na Torá. A 
circuncisão é uma marca da lealdade judaica e um sinal que mostra que o 
menino é filho de Israel. 

Segundo a tradição da época do Templo, se o primeiro filho que nasce em 
uma família é um menino, 31 dias após o seu nascimento o pai deve 
resgatá-lo do Cohen entregando-lhe 5 shekels (ou o equivalente na moeda 
nacional que as autoridades rabínicas locais tenham estabelecido como 
paridade). Habitualmente este dinheiro não fica com o Cohen; este o 

entrega para tsedacá 
(beneficência). O pai recita 
uma oração e então se realiza 
a cerimônia completa. A ideia 
por trás desta cerimônia é a 
que o primeiro filho que nasce 
de uma família pertence a 
Deus, e o pai deve resgatá-lo 
entregando uma quantidade 

A circuncisão é uma 
marca da lealdade 

judaica e um sinal que 
mostra que o menino 

é filho de Israel. 



Rabino Jacques Cukierkorn 

 
125 

 

ao Cohen, que é o representante de 
Deus. 

Se o pai ou a mãe provêm de uma 
família Cohen ou Levi, o resgate não 
é realizado. Esta prática é 
denominada Pidion HaBên, e os 
movimentos não-ortodoxos não 
costumam respeitar a divisão 
hierárquica entre israelitas por um 
lado e Cohen e Levi por outro. Mas o importante é que, seja qual for o 
nome e linhagem, a ideia é que, no judaísmo, a criança nasce sem pecado; 
não existe um conceito de pecado original. Nascemos sem pecado nem 
culpa. Quanto ao aborto, o judaísmo não compartilha da atitude da 
maioria das religiões cristãs, sobretudo a ideia de que a vida começa com a 
concepção. Tampouco há uma postura estabelecida com respeito a este 
tema; há diferentes perspectivas entre os movimentos, dentro de cada 
movimento e dentro de cada sinagoga. Todavia, as estatísticas revelam 
que a comunidade judaica é muito mais propensa a apoiar politicamente o 
direito ao aborto. Geralmente, o feto é reconhecido como um ser humano 
quando, durante o parto, este coloca a cabeça para fora. Até mesmo o 
rabino mais ortodoxo insistirá em que se faça um aborto caso a vida da 
mãe esteja em perigo, já que salvaria uma vida. E muitos rabinos 
ortodoxos entendem que o perigo não é só físico, mas também 
psicológico. Apesar do consenso generalizado a favor do aborto [nos EUA, 
N.T.], nem sequer os rabinos mais progressistas tratam o assunto como 
uma trivialidade.  

Bar Mitsvá 

Quando um menino completa 13 anos, torna-se um membro da 
comunidade de pleno direito e é conhecido pelo nome de Bar Mitsvá 
(“filho dos mandamentos”). Desde este momento passa a ser responsável 
por seus atos e tem a obrigação de cumprir as leis religiosas, os costumes e 
os rituais da fé.  

Exige-se dele que coloque tefilin durante os serviços matutinos, exceto no 
Shabat e nos dias festivos. No Shabat seguinte ao 13º aniversário do 
menino, este é chamado para a leitura da Torá na sinagoga a fim de recitar 

Quanto ao aborto, o 
judaísmo não 
compartilha da atitude 
da maioria das 
religiões cristãs. 
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a haftará. Em algumas ocasiões lê também parte da porção semanal da 
Torá. Os pais dão uma festa em sua honra por este acontecimento. 

Bat Mitsvá 

Trata-se de uma prática que começou a ser realizada nas sinagogas 
reformistas e reconstrucionistas, assim como em algumas conservadoras, e 
que consiste em permitir à menina, quando completa 12 anos de idade, ser 
uma Bat Mitsvá. Assim como o menino, para estar qualificada para ser Bat 
Mitsvá, a menina deve ter feito de três a quatro anos de escola judaica. A 
menina Bat Mitsvá participa no serviço religioso da quinta feira à noite e 
em algumas sinagogas recita a haftará no serviço matutino do Shabat 
(sábado). 

Confirmação 

A cerimônia de confirmação foi 
instituída tanto para os meninos 
como para as meninas. O seu 
significado é que os meninos e 
meninas, após terem frequentado 
anteriormente uma escola religiosa, 
ao se aproximarem dos 16 anos, 
estão capacitados a entrar no Pacto 
— acordo eterno e solene com Deus 
e Israel. Eles se comprometem a 
manter e a cumprir as leis sagradas, os ensinamentos e as tradições do 
judaísmo. Os serviços de confirmação ocorrem nos primeiros dias de 
Shavuot. 

Matrimônio 

O judaísmo considera o matrimônio como um ato religioso e uma união 
sagrada. Para que o matrimônio seja válido, a lei judaica exige que ambas 
as partes compareçam por própria vontade e que ambos sejam judeus.  

A cerimônia ocorre sob a hupá composta de quatro bases com uma 
cobertura de seda ou de cetim, e, habitualmente, decorada com bordados 
esplêndidos. A hupá simboliza o futuro lar do casal. Primeiro o noivo se 

Para que o 
matrimônio seja 
válido, a lei judaica 
exige que ambas as 
partes compareçam 
por própria vontade e 
que ambos sejam 
judeus. 
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conduz para baixo do dossel, o que 
se acompanha, frequentemente, 
com música. Posteriormente, é 
trazida a noiva. Convém mencionar 
que, na tradição judaica, os pais da 
noiva não “entregam” a filha como 
se fosse uma mercadoria, mas para 
unir as duas famílias. O rabino que 
oficia a cerimônia recita duas 
bênçãos sobre uma taça de vinho, da 
qual bebem o noivo e a noiva. Em seguida o noivo coloca um anel no dedo 
indicador da mão direita da noiva e pronuncia as seguintes palavras: “Veja, 
tu me és consagrada com este anel de acordo com as leis de Moisés e de 
Israel”. Esta parte da cerimônia é o elemento mais importante do contrato 
nupcial, segundo a lei judaica. A lei exige que esta afirmação seja feita na 
presença das testemunhas. O anel deve ser de ouro liso e não deve 
incorporar joias cujo valor não se pode determinar. A ketubá, o contrato 
matrimonial judaico, é lida pelo rabino, após o que se seguem as sete 
bênçãos nupciais (shéva brachot) sobre uma taça de vinho, da qual o noivo 
e a noiva bebem novamente. É habitual que o rabino faça uma pequena 
prédica antes de outorgar suas bênçãos ao casal. A cerimônia é concluída 
com a quebra do copo por parte do noivo. Este é um antigo costume cujo 
propósito é nos recordar, durante as celebrações alegres, da destruição do 
Templo e da nossa antiga terra. Mas também recorda que o matrimônio é 
frágil, e mantê-lo exige um esforço mútuo e constante. Finalmente, os 
convidados felicitam o novo matrimônio com a expressão Mazal Tov. 

Divórcio 

O judaísmo reconheceu o conceito do divórcio “sem culpas” há milhares de 
anos. Sempre aceitou o divórcio como um fato que ocorre na vida, ainda 
que seja triste. O judaísmo considera que é melhor que um casal se 
divorcie a continuar submetido a um estado de ira e amargura constante. 
Segundo a Lei judaica, um homem pode se divorciar da sua esposa por 
qualquer razão, ou sem razão alguma. O Talmud diz explicitamente que um 
homem pode se divorciar da sua esposa por conflitos com esta ou 
simplesmente porque prefere outra mulher mais atraente, cujo 
consentimento da mulher é desnecessário.  

O judaísmo 
reconheceu o conceito 
do divórcio “sem 
culpas” há milhares de 
anos. 
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De fato, a Lei judaica obriga que o casal se divorcie em determinadas 
circunstâncias: quando a mulher comete uma transgressão sexual o 
homem deve se divorciar dela ainda que esteja disposto a perdoá-la. Isto 
não implica que o judaísmo não leve o divórcio a sério. Muitos aspectos da 
Lei Judaica o desaprovam, e os detalhes procedimentais em torno do 
divórcio são complexos e exigentes. Salvo em certos casos de um 
comportamento negativo por parte da mulher, o homem está obrigado a 
lhe pagar uma soma considerável, conforme está estipulado na ketubá 
(contrato matrimonial). Por outro lado, a Lei Judaica proíbe que um 
homem volte a se casar com sua ex-mulher caso esta já esteja casada com 
outro homem. Os cohanim não podem se casar com mulheres divorciadas. 

Segundo a Torá, o processo para um divórcio consiste em redigir uma 
declaração de divórcio, entregá-la à esposa e deixar a mulher. Para impedir 
que os homens se divorciassem imprudentemente ou sem a devida 
reflexão, os rabinos criaram regras complexas em torno do processo de 
redação do documento, sua entrega e sua aceitação. Deve se consultar 
uma autoridade rabínica competente para qualquer divórcio. No Talmud o 
documento se chama sefer keritut, embora hoje em dia costuma-se 
chamar de guet. Não há uma terminologia negativa; o texto tradicional não 
se baseia no negativo da relação nem especifica a razão para o divórcio, 
mas diz que a mulher agora está livre para se casar com outro homem. Não 
é necessário que o marido entregue o guet pessoalmente à mulher. Se não 
é possível ou desejável que o casal se reúna, pode se contratar um 
mensageiro. É importante recordar que um divórcio civil não é suficiente 
para dissolver um matrimônio judaico. Quanto à Lei judaica, o casal 
permanece casado até que a mulher receba o guet. Isto causa um 
problema importante: muitos judeus liberais se casam segundo a Lei 
judaica, mas não obtêm um divórcio judaico. Se a mulher volta a casar, seu 

segundo matrimônio é 
considerado adúltero e seus 
filhos são considerados 
mamzerim (bastardos). Um tribunal rabínico 

pode obrigar um 
homem a se divorciar 

em determinadas 
circunstâncias. 
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A situação do homem e da mulher 
não é igualitária no que se refere ao 
divórcio. Segundo o Talmud, 
somente o marido pode iniciar um 
divórcio e a esposa não pode impedi-
lo. Mais tarde, as autoridades 
rabínicas buscaram suavizar a rigidez 
destas regras: proibiram que um 
homem pudesse se divorciar sem o 
consentimento da mulher. Por outro 
lado, um tribunal rabínico pode 
obrigar um homem a se divorciar em 
determinadas circunstâncias: 
quando o homem é fisicamente repulsivo devido a uma condição médica 
(etc.), quando não cumpre com suas obrigações matrimoniais (comida, 
roupa, sexo) ou quando há uma incompatibilidade sexual. Todavia, surge 
um problema curioso se um homem desaparece ou abandona sua mulher, 
ou quando se acredita que ele esteja morto, sem provas claras. Segundo a 
Lei judaica, o divórcio só pode ser iniciado pelo homem; portanto, se o 
marido está desaparecido, não se pode obrigá-lo a se divorciar da sua 
mulher e ela não pode voltar a casar com outro homem. Uma mulher 
nesta situação é denominada aguná. Os rabinos sepreocuparam 
obsessivamente com este problema, avaliando a necessidade de permitir 
que a mulher volte a casar com o risco do adultério (uma grave 
transgressão que afetaria o status dos filhos do segundo matrimônio, no 
caso do retorno do primeiro marido). Contudo, não existe uma solução 
definitiva. Para evitar este problema na medida do possível, é habitual que 
o homem conceda um guet condicional à sua mulher no caso de ir à 
guerra, com o objetivo de não converter sua esposa em aguná no caso de 
ele não voltar para casa e nunca se encontrar o cadáver. 

Enfermidade 

Visitar os enfermos (bicur cholim) está entre as mitsvot cujo “fruto das 
quais uma pessoa desfruta neste mundo, pero também no mundo 
vindouro”. Os rabinos advertem que as visitas realizadas em momentos 
inoportunos ou que duram em excesso podem fazer com que o paciente se 
sinta incomodado e devem, por isso, ser evitadas. 

As práticas judaicas 
que se referem ao luto 
têm evoluído para 
responder às 
necessidades 
psicológicas da pessoa 
que perdeu um ente 
querido. 
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Cabe assinalar que uma pessoa em estado agonizante tem a mesma 
consideração, desde todos os pontos de vista, que uma pessoa saudável. E 
o que dizer da eutanásia? “Se há algo que retarde a partida da alma, como 
por exemplo, se junto à sua casa há um som como quando se está 
cortando madeira, ou há sal na sua língua e isto retarda o abandono do 
corpo, está permitido eliminar estes obstáculos, posto que não há uma 
ação direta implicada nisso... Não se deve esticar o processo de agonia. Por 
exemplo, se alguém está morrendo e uma pessoa próxima à sua casa está 
talhando árvores, e por causa disso o espírito não é capaz de abandonar o 
corpo, impede-se a ação do lenhador... Não se deve chorar junto àquele 
que agoniza (hoje se diria aplicar estimulantes artificiais), para que sua 
alma possa partir, posto que não viverá por meio disto mais do que um 
curto período de tempo, e estes dias serão de dor”. 

Morte e luto 

As práticas judaicas que se referem ao luto têm evoluído para responder às 
necessidades psicológicas da pessoa que perdeu um ente querido. Neste 
sentido, não são simples formalidades, mas sim instrumentos a serviço dos 
vivos. Procuram acompanhar a pessoa de luto por todas as etapas 
psicológicas e guiá-la de novo à vida plena. Convém recordar que o 
judaísmo é uma religião que afirma a vida. 

As leis e costumes judaicos que tratam do enterro e do luto têm como 
propósito oferecer aos familiares do falecido consolo durante o tempo de 
dor e de luto. Estas leis de luto têm como objetivo assegurar à família 
enlutada que Deus, O Criador da vida e da morte, é um Pai generoso e 
amável. Transmitem o pensamento reconfortante de que, apesar de nós 
não podermos compreender por que nossos entes queridos foram 

afastados de nós, eles se 
encontram em paz.  

Na tradição judaica se 
considera que ver o 

cadáver é não guardar 
o respeito devido ao 

falecido. 
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Quando o momento da morte 
parece estar próximo, espera-se que 
o paciente confesse seus pecados e 
peça o perdão de Deus. Si já não é 
capaz de falar, outros realizarão a 
leitura da oração por ele. Esta oração 
é concluída com a declaração de fé 
Shemá Israel (“Escuta Israel”). 
Também inclui Baruch Shem, kevod 
malchutô leolám vaêd (“Bendito seja o Seu Nome, cujo glorioso reino é 
para sempre”). Quando finalmente chega a morte, aqueles que estão junto 
ao falecido dizem: “Baruch Daián Haemêt (“Bendito sejas, Juiz da 
Verdade”). Por meio desta afirmação os judeus reconhecem que, ainda 
que a morte seja trágica, deve ser aceita com coragem. Imediatamente em 
seguida, os familiares realizam um costume denominado keriá, que 
consiste em rasgar suas roupas de forma discreta como sinal de luto. 

Recentemente foi incorporado o costume de se colocar uma fita preta e 
realizar um pequeno corte na mesma. Esta fita é colocada durante os 
primeiros 30 dias do luto. O corpo do falecido é lavado e limpado, a fim de 
prepará-lo para o enterro. A Lei exige que o corpo do falecido seja envolto 
em uma mortalha branca de linho ou de algodão para ressaltar a igualdade 
de todas as pessoas em face da morte. Esta purificação (tahará) é realizada 
pela Chevra Kadisha (literalmente, a “sociedade sagrada”). 

Na tradição judaica se considera que ver o cadáver é não guardar o 
respeito devido ao falecido. A última noite de uma pessoa deve ser de total 
privacidade, o privilégio de não ser molestado após a morte. “É estranho 
que compreendamos que os enfermos, atormentados pela dor e marcados 
pelo sofrimento, não queiram que se lhes visite em seu lamentável estado, 
que apreciemos o fato de a vida ser vã e, apesar disso, que não sejamos 
capazes de mostrar a mínima sensibilidade na hora de ver o cadáver, este 
espírito desamparado, e o mostremos, maquiado e amparado, com um 
exibicionismo doentio”. 

Considera-se uma mitsvá, uma obrigação religiosa, que os parentes e 
amigos do morto participem na procissão do funeral. Alguns mostram o 
seu respeito pelo falecido ao irem ao cemitério. Ali ocorre um serviço 
religioso especial. É importante ressaltar que a Lei judaica proíbe a 
cremação do cadáver. 

É importante ressaltar 
que a Lei judaica 
proíbe a cremação do 
cadáver. 
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Ao voltar do cemitério começam os sete primeiros dias de luto estrito, 
período de tempo conhecido como Shivá (ou Shíve). Mantém-se uma vela 
acesa na casa dos enlutados durante a semana de Shivá. Esta prática está  
baseada na afirmação bíblica: “A alma do homem é a lâmpada de Deus”. 
Os enlutados se sentam em bancos baixos, sem sapatos, como sinal de 
humildade e para recordar a dor. Esta prática é a mais central deste 
período, e uma fração de um dia vale como um dia inteiro. Outro costume 
é o de cobrir os espelhos, para evitar a futilidade e os temas que nos 
preocupam habitualmente, como arrumar-se para sair. Os enlutados não 
realizam suas ocupações habituais e permanecem em casa durante os 7 
dias. É habitual que, durante este período, os familiares e amigos íntimos 
tragam comida já preparada (é muito típico o ovo duro, que simboliza a 
fertilidade, a vida). Estes amigos e familiares devem evitar falar de temas 
triviais e, em vez disso, escutar a pessoa de luto, a fim de que o período 
sirva para expulsar as fortes emoções que surgem com a morte de um ente 
querido. Do mesmo modo, devem evitar dar conselhos psicológicos 
gratuitos. Os serviços religiosos habituais são realizados na casa dos 
enlutados para que estes possam recitar o Cadish durante a semana. Exige-
se que a Shivá seja cumprida pelos seguintes familiares: pais, filhos e filhas, 
irmãos e irmãs, esposo ou esposa. A Shivá não é observada em Shabat ou 
nas festividades religiosas principais. O primeiro mês após a morte é 
conhecido como Sheloshím (ou Shlôishim), os 30 dias de luto. Neste 
período os enlutados evitam assistir a todo tipo de acontecimentos 
festivos; tampouco devem visitar lugares de diversão e devem evitar 
escutar música. Quando se perde um pai ou uma mãe, p período de luto se 
estende por um ano. 

Os filhos que perderam um pai ou uma mãe recitam o Cadish diariamente 
nos serviços religiosos 
matutino (Shacharit) e 
noturno (Arvit) durante 11 
meses. Se uma pessoa morre 
sem deixar filhos, o parente 
mais próximo deve dizer o 
Cadish para ela. Também se 
recita o Cadish em cada um 
dos aniversários da morte do 
pai ou da mãe. O Cadish é um 

O Cadish afirma a 
esperança em um 

momento de dor, a 
solidez em um 

momento de 
fragilidade. 
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hino de louvor a Deus. É uma oração para que chegue o dia em que o reino 
de Deus será estabelecido na terra, quando todas as pessoas e nações 
adorarão ao único Deus e se estabelecerá a paz universal. Nas palavras do 
Cadish, aquele que reza glorifica a majestade de Deus, expressando a sua 
fé Nele e aceitando Sua vontade. Em um primeiro momento, o Cadish não 
tinha relação com os serviços na sinagoga e tampouco tinha a ver com a 
morte. Era recitado somente quando se concluíam os estudos religiosos, 
como os de uma seção da Mishná ou da Guemará.  

Posteriormente, foi introduzido nos serviços da sinagoga, sendo recitado à 
conclusão de determinadas seções do serviço religioso. Foi escrito em 
aramaico, uma vez que esta era a língua dos judeus depois do exílio na 
Babilônia. O Cadish não contém nada relacionado com a morte. Sua 
relação com os que se encontram de luto começou desta maneira: era 
costume entre os homens com estudos reunir-se na casa dos enlutados 
durante o período de Shabat e realizar ali uma sessão de estudo religioso 
em honra do falecido. Ao final deste estudo todos os presentes recitavam 
o Cadish. Posteriormente esta prática se prolongou durante dois meses. 

A razão original para o Cadish dos enlutados foi a crença de que quando 
um filho ou uma filha se levantava em um serviço religioso público para 
recitá-lo e, assim, glorificar o nome de Deus, isto mostrava que os pais 
haviam dado a seus filhos uma educação religiosa e desejavam que se 
mantivessem como judeus religiosos. É um tributo e uma honra para o pai 
ou mãe falecido(a). Outro propósito do Cadish é dar à pessoa enlutada a 
oportunidade de expressar publicamente sua fé em Deus e na Sua justiça, 
e em se submeter à Sua vontade em um momento de dor no qual teve 
uma grande perda. Como quase tudo no judaísmo, a forma de entender a 
oração varia segundo as pessoas (os significados que damos aos conceitos 
expressados na oração, etc.). Mas com o Cadish, à margem da nossa 
compreensão particular, o que se afirma definitivamente é a esperança em 
um momento de dor, a solidez em um momento de fragilidade. A vida. 
Ajuda para voltar à vida, a voltar às atividades edificantes. 

Provavelmente o propósito mais elevado do Cadish dos enlutados é o de 
que, ao recitar uma antiga oração, o enlutado afirma a sua crença em Deus 
e sua lealdade ao judaísmo; e de forma pública, a sua intenção de 
continuar na religião de seus pais. 
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Significa que a religião dos pais 
falecidos continuará viva no coração 
dos filhos. O Izcor é um serviço 
religioso especial de recordação dos 
nossos entes queridos já falecidos. 
Ocorre na sinagoga durante Iom 
Kipur, no último dia de Pêssach e de 
Shavuot, e no oitavo dia de Sucot. 
Cada congregante recita de forma 
silenciosa a oração de Izcor, 
anunciando os nomes de seus entes queridos mortos, enquanto o chazán 
recita uma oração especial pelas almas dos falecidos conhecida como El 
Malê Rachamim. Tanto neste momento como no funeral e em certas 
festividades judaicas, as pessoas que desejam expressar suas simpatias à 
família de forma tangível devem contribuir com a organização beneficente 
favorita do falecido ou com a sinagoga onde ele ou ela costumavam 
frequentar. O conceito de tsedacá, que significa literalmente “justiça 
(social)” — ainda que, lamentavelmente, costuma ser traduzido como 
“caridade”, confundindo-se com o conceito cristão e assumindo suas 
conotações —, tem um valor central no judaísmo. Dar tsedacá é uma 
obrigação, já que é uma obrigação consertar um mundo injusto (ticun 
olám). A tradição de dar tsedacá substitui, na comunidade judaica, a de 
mandar flores, que é um costume de outras culturas. 

Como se determina a morte no judaísmo? Tradicionalmente, considerava-
se que uma pessoa estava morta quando deixava de respirar e seu pulso 
deixava de pulsar. Em 1971, o rabino central de Israel declarou “a morte 
cerebral” inadmissível, apesar de ser considerado como o novo critério 
para determinar quando una pessoa está morta. A tecnologia desenvolvida 
posteriormente, que permite medir a atividade cerebral, convenceu as 
autoridades de que deveria se substituir o critério anteriormente aceito. 
Sugeriu-se que, a partir deste momento, os critérios que definem a morte 
são os seguintes: encefalograma plano (quando já não há sinal algum de 
vida), ruptura de algum órgão vital, e a secção do corpo em duas metades. 

No que se refere a transplantes, não há maior respeito pelos mortos 
(Kevód Hamêt) do que sanar os vivos, e por isso alguns aceitam esta 
prática, veementemente rechaçada por outros. Quanto à cremação, a 
forma de enterro judaica é a de colocar o corpo na terra, como indica o 

O conceito de tsedacá, 
que significa 
literalmente “justiça 
(social)”, tem um valor 
central no judaísmo. 
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versículo da Bíblia “e ao pó voltarás”. Por isso e pelo fato de violar a 
integridade do corpo, a cremação não é bem vista. Caso seja necessário 
(por exigência da lei civil ou porque seja preciso atrasar o enterro) está 
permitido o embalsamento. Todavia, só se admite o tipo de embalsamento 
no qual o corpo permanece intacto. 
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O ciclo anual 

O Calendário Judaico 

Diferentemente do dia secular, o dia judaico não se inicia ao amanhecer, 
mas ao anoitecer, ao pôr do sol, uma vez que o calendário judaico se 
baseia no sistema lunar (o que explica a confusão que às vezes ocorre ao 
se fazer a correspondência das festividades judaicas com o calendário 
secular). Um mês judaico é o tempo que a lua leva em dar uma volta ao 
redor da Terra. O dia que se segue à noite na qual pela primeira vez se 
observa a lua se chama Rosh Chódesh (“a cabeça do mês”, na lua nova). 
Antigamente os judeus consideravam este dia uma festividade tão 
importante como o Shabat. Hoje, embora não seja considerada dentro das 
festividades, acrescentam-se orações específicas aos serviços religiosos e 
não se permite o luto durante a lua nova. 

Doze meses lunares constituem um ano. Os nomes dos meses são: Tishrê, 
Chesván, Kislêv, Tevêt, Shevát, Adar, Nissán, Iyár, Sivan, Tamuz, Av e Elul. O 
tempo que a lua leva em dar a volta ao redor da Terra é de 
aproximadamente 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Para utilizar cifras 
redondas e fazer com que cada mês comece ao pôr do sol, fez-se 
necessário acrescentar meio dia a um mês e subtrair meio dia do mês 
seguinte. Assim, os meses têm 29 e 30 dias de forma alternada, à exceção 
de Chesván e Kislêv, ambos com 29 dias. Nos meses com 29 dias só se 

observa um dia de Rosh 
Chódesh; nos meses com 30 
dias observam-se dois dias: o 

dia anterior e o primeiro dia 
da lua nova. 

O ano comum tem doze 
meses. O ano bissexto, treze. 
O mês extra se chama Adar 
Shení (o segundo mês de 
Adar) e se intercala entre 
Adar e Nissán. O ano judaico 
tem um total de 354 dias. Por 
outro lado, o calendário não-

Diferentemente do 
dia secular, o dia 
judaico não se inicia 
ao amanhecer, mas ao 
anoitecer, ao pôr do 
sol, uma vez que o 
calendário judaico se 
baseia no sistema 
lunar. 
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judaico, baseado no sol, totaliza 365 
dias, que é o tempo que a terra leva 
em dar uma volta ao redor do sol. A 
diferença entre o calendário judaico 
e o não-judaico é de 11 dias. Em 19 
anos a diferença acumulada é de 
quase 7 meses. Se nos baseássemos 
apenas no calendário lunar, 
ocorreria que Pêssach e Sucot 
cairiam algumas vezes no inverno e outras no verão. Contudo, a Bíblia 
estipula claramente que o Pêssach deve ser celebrado na primavera e 
Sucot após a colheita, no outono. A fim de solucionar este inconveniente, 
determinou-se que durante um ciclo de 19 anos houvesse 7 anos bissextos. 
Assim, os anos 3, 6, 8, 11, 14, 17 e 19 têm um mês extra. 

Antigamente, na Terra de Israel, o início de cada novo mês era 
determinado da seguinte maneira: no dia em que se esperava a lua nova, 
enviavam-se mensageiros às margens do Mediterrâneo para observarem a 
sua aparição. Assim que as testemunhas informavam que a haviam visto, a 
Corte Suprema judaica anunciava o início do mês. Esta informação era 
transmitida por meio de sinais luminosos desde o cume das montanhas. 
Depois, a Corte Suprema enviava mensageiros a todos os pontos da Terra 
de Israel para anunciar que a lua nova havia chegado. Estes meios, 
rudimentares e lentos, não garantiam a difusão da informação a todas a 
comunidades. 

Em decorrência disso, os judeus que viviam afastados de Jerusalém 
duvidavam acerca do dia exato do mês em que estavam e, por isso, tinham 
problemas para estabelecer a data das festividades. Para assegurar que a 
festa fosse celebrada no seu dia, o Tribunal Superior em Israel decretou 
que os judeus que se encontravam fora da Terra de Israel deveriam 
celebrar suas festividades um dia mais. Esta é a razão pela qual se 
acrescenta um dia a mais, a Pêssach, a Shavuot e a Sucot. Esta prática se 
manteve mesmo depois do calendário permanente que Hilel II estabeleceu 
no ano 360 E.C. Todavia, na Palestina todas as festividades, exceto Rosh 
Hashaná, são celebradas um só dia. 

O propósito principal 
da religião judaica é 
manter o ser humano 
na trilha da conduta 
correta. 
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Rosh Hashaná 

O propósito principal da religião judaica é manter o ser humano na trilha 
da conduta correta. Porém isso nem sempre é assim. Por isso o judaísmo 
desenvolveu uma instituição única, conhecida como Asséret Iemê Teshuvá, 
os Dez Dias de Arrependimento. Este período foi desenvolvido para ajudar 
o indivíduo a retornar para o caminho de uma vida correta, para colocá-lo 
em harmonisa consigo mesmo e com o mundo em seu redor. 

Estes Iamim Noraím (Dias Intensos) começam com Rosh Hashaná, o ano 
novo judaico, e alcançam o clímax em Iom Kipur, o Dia do Perdão. Estes 
são os dias mais sagrados do calendário judaico. Ao se aproximarem os Dez 
Dias de Arrependimento, o judeu religioso se torna consciente de que o dia 
do juízo está próximo e que ele logo será convocado para estar diante da 
presença do Juiz Divino para que preste plenas contas da sua vida e da sua 
conduta no ano que passou. A seriedade destes dias de oração são uma 
chamada à busca do perdão e um incentivo para melhorar os hábitos da 
vida. Estes dias sagrados simbolizam, na realidade, toda uma mensagem de 
esperança, ao mostrar que os portais para o arrependimento estão abertos 
para todos aqueles que se desviaram e que Deus, nosso Pai 
Misericordioso, está disposto a perdoar aqueles que, com sinceridade, 
buscam retornar para Ele. 

Rosh Hashaná e Iom Kipur se diferenciam de outras datas religiosas 
judaicas (Pêssach, Shavuot e 
Sucot) ao não terem um 
significado agrícola ou 
histórico. Não se comemora, 
em Rosh Hashaná e Iom Kipur, 
fatos ocorridos no início da 
história do povo judeu. O 
coração destas datas 
religiosas e seu significado 
estão centrados apenas nas 
atitudes religiosas e morais do 
indivíduo, ao lidarem com a 
sua conduta pessoal e 
questões de consciência. 

Não se comemora, em 
Rosh Hashaná e Iom 

Kipur, fatos ocorridos 
no início da história 

do povo judeu. O 
coração destas datas 

religiosas e seu 
significado estão 

centrados no homem 
e sua consciência. 
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Os seguintes nomes do ano novo 
judaico descrevem o propósito e a 
mensagem que buscam transmitir:  

Rosh Hashaná, que significa “início 
do ano”, é o nome mais conhecido 
deste feriado religioso. O ano novo 
judaico começa no primeiro e 
segundo dias de Tishrê, o sétimo mês 
do calendário judaico. De acordo 
com os rabinos do Talmud, o 
primeiro dia de Tishrê marca a 
Criação do Universo. 

Iom Hadin, o Dia do Julgamento. De 
acordo com as palavras do Talmud, 
neste dia “cada ser humano se 
apresenta diante de Deus para ser 
julgado, como ovelha diante do Pastor.” Neste dia Deus dita a sentença 
sobre todas as Suas criaturas, as quais Ele julga por seus feitos e sua 
conduta. 

Iom Hazicarón, o Dia da Recordação. Deus recorda as ações e os 
pensamentos do indivíduo e se relaciona com ele com misericórdia e 
justiça. Neste dia o judeu é convocado a se recordar do início do mundo e 
das ocorrências cruciais da história inicial do seu povo. Ele ou ela também 
deve recordar suas obrigações para com Deus e obedecer Seus 
mandamentos. 

Iom Teruá, o Dia do Toque do Shofar. Este é o nome mais antigo deste 
feriado religioso. O shofar, fabricado com um chifre de carneiro, é um dos 
símbolos mais importantes na observância de Rosh Hashaná. A cerimônia 
de fazer soar o shofar é realizada na sinagoga durante os serviços religiosos 
matutinos. Esta cerimônia é omitida caso o primeiro dia do ano novo 
judaico coincida com o Shabat. 

Uma atmosfera de temor e silêncio reverencial se apodera dos que rezam 
quando se realiza este antigo ritual. Para judeus de todas as idades, os 
sons do shofar constituem um chamado à consciência, ao arrependimento 
por suas transgressões e um convite para retornar a Deus, ao bem, aos 
demais... e para si mesmo. Este retorno é conhecido como teshuvá. 

Os sons do shofar 
constituem um 
chamado à 
consciência, ao 
arrependimento por 
suas transgressões e 
um convite para 
retornar a Deus, ao 
bem, aos demais... e 
para si mesmo. Este 
retorno é conhecido 
como teshuvá. 
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Em todos os lares, recebe-se o ano novo ao pôr do sol do dia anterior por 
meio do acendimento das velas e da recitação do Kidush de Rosh Hashaná. 
Há muitos costumes que expressam o desejo de um ano bom e doce. Os 
ashkenazim mergulham uma fatia de maçã no mel. Os judeus marroquinos 
comem fatias de cenoura (que simbolizam dinheiro, riqueza material) com 
mel. Outro costume é comer a cabeça do peixe, simbolizando o desejo de 
se estar na cabeça do que virá pelo futuro, e não ficar para trás. Em todos 
os lugares do mundo, ao concluir o serviço religioso noturno na sinagoga, 
os participantes cumprimentam-se uns aos outros com as palavras: 
“Leshaná tová ticatêvu”, “Que você seja inscrito para um bom ano!”, ou 
mais frequentemente, “Shaná Tová”, “Um bom ano!” 

Os serviços religiosos no dia de Rosh Hashaná na sinagoga começam na 
primeira hora da manhã e são concluídos após o meio-dia. As orações 
recitadas se destacam por seus sublimes ensinamentos e apelo universal. 

Elas lidam com as necessidades pessoais de quem reza, ao expressar os 
seus planos para a vida, a saúde e a prosperidade; expressam o anseio 
judaico por paz, justiça e fraternidade. Ao rezarem, os judeus pedem a 
Deus para que Ele aproxime o dia em que os poderosos sejam justos e os 
honestos triunfem, ao mesmo tempo em que a arrogância e a maldade das 

nações desaparecerão feito 
fumaça. Esta visão grandiosa 
sobre o futuro da humanidade 
está contida na 

oração Alênu, que faz parte do 
serviço de Amidá de Rosh 
Hashaná. Esta oração afirma o 
povo judeu tem a obrigação 
de proclamar a Soberania de 
Deus sobre todos os povos. 
Ela expressa a esperança de 
que virá o dia em que “todas 
as nações reconhecerão Deus 
como o Governante Supremo 
do Universo”. 

As orações recitadas 
se destacam por seus 

sublimes 
ensinamentos e apelo 

universal. Elas lidam 
com as necessidades 

pessoais de quem 
reza, ao expressar os 

seus planos para a 
vida, a saúde e a 

prosperidade; 
expressam o anseio 

judaico por paz, 
justiça e fraternidade. 
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O Mussaf, serviço suplementar desta 
festividade, está centrado em três 
ideias: a grandeza e majestade de 
Deus, a debilidade e fraqueza moral 
do ser humano, e a capacidade 
humana para elevar-se acima de 
suas deficiências morais e fracassos 
ao tentar governar a sua vida de 
acordo com a vontade de Deus. 

No serviço de Mussaf de Rosh 
Hashaná, a Amidá está dividida em 
três partes. 

A primeira, conhecida como Malchuiot, proclama que Deus é Criador e 
Soberano do mundo, diante de quem toda criatura responde por seus atos. 
A segunda seção, Zichronot, nos mostra Deus como quem está sempre 
presente no mundo e como Juiz de todo ser humano e suas ações. A 
terceira parte, Shofarot, considera Deus como o Legislador que Se revelou 
no monte Sinai e entregou a Torá a Israel, acompanhado pelos toques do 
Shofar. 

A oração mais conhecida, que se recita tanto em Rosh Hashaná como em 
Iom Kipur, é Unetane Tókef. Este poema religioso descreve o Dia do Juízo, 
quando Deus se senta sobre Seu trono para julgar cada ser humano e 
decretar o que lhe sucederá durante o próximo ano. Esta oração 
conscientiza aquele que reza de que, entre Rosh Hashaná e Iom Kipur, 
Deus decide “quem viverá e quem morrerá, quem prosperará e quem 
empobrecerá, quem descansará e terá paz e quem vagará sem paz”. Por 
fim, na conclusão desta oração é oferecida a esperança reconfortante de 
que “o arrependimento, a oração e a caridade podem evitar o mau 
decreto”. 

Isto implica que o ser humano tem o poder para desfazer as terríveis 
consequências de seu comportamento no passado. Esta oração ressalta 
um dos grandes ensinamentos do judaísmo: o ser humano não é uma 
marionete desamparada nas mãos do destino. Ele pode ser o agente 
voluntário do seu destino em termos de caráter e conduta pessoal. O 
indivíduo possui recursos interiores para superar o impulso de fazer o mal 
e pode mudar o futuro transformando a si mesmo. 

Embora alguns 
interpretem 
literalmente a ideia de 
julgamento, outros a 
entendem como uma 
questão de 
consciência. 
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Embora alguns interpretem literalmente a ideia de julgamento, outros a 
entendem como uma questão de consciência. Aqui nós vemos uma 
diferença fundamental em relação ao cristianismo. Onde a oração significa 
literalmente  “petição”, a palavra hebraica para reza, lehitpalel, significa 
“julgar a si mesmo”. Do mesmo modo, a palavra hebraica para “pecado”, 
chet, significa “errar o alvo”. O judaísmo enfatiza tanto o livre-arbítrio que, 
como consequência, nós podemos ferir os outros e os outros podem nos 
ferir ao exercitarem a capacidade de escolher. Com o nosso livre-arbítrio, 
às vezes fazemos escolhas que poderiam ter sido melhores, ou seja, 
“erramos o alvo”. Ao rezarmos, nós examinamos como exercemos o nosso 
livre-arbítrio e onde e quando erramos o alvo. 

Ao contrário do conceito cristão de pecado original, o judaísmo vê a 
conduta humana como resultado da natureza humana que tem inclinações 
para o bem e para o mal. A humanidade não é exclusivamente “boa” nem 
“má”, mas uma mistura de ambos. Esta diferença em relação à doutrina 
cristã parece sutil, contudo tem uma enorme influência no modo como 
olhamos para o potencial humano. Enquanto a crença no pecado original 
pode gerar um sentimento de negatividade e impotência, a perspectiva de 
ser humano, de ser ao mesmo tempo bom e ruim, nos dá a capacidade de 
corrigir o que nós sentimos que não está funcionando dentro de nós. 
Segundo, se as escolhas que fazemos são subordinadas ao pecado original, 

uma entidade externa a nós 
mesmos deve nos salvar 
quando fizermos as escolhas 
erradas. Para o cristianismo, 
esta entidade é Jesus: 
somente quem acredita nele 
será salvo. Para o judaísmo, o 
nosso relacionamento com 
Deus é direto e pessoal, o que 
resulta em uma 
responsabilidade pessoal por 
nossa salvação.  

Em Rosh Hashaná, a ideia de 
uma responsabilidade pessoal 
pela salvação é expressa na 
introspecção como um 

Em Rosh Hashaná, a 
ideia de uma 

responsabilidade 
pessoal pela salvação 

é expressa na 
introspecção como um 

recurso 
psicologicamente 
terapêutico, e na 

teshuvá 
(arrependimento). 
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recurso psicologicamente 
terapêutico, e na teshuvá 
(arrependimento). Nós julgamos 
nossas vidas e nos arrependemos, 
nós “retornamos”. Depois da 
introspecção e do arrependimento 
nós nos renovamos. Esta renovação 
é a chave para este feriado religioso, 
um feriado que afirma a vida, que 
nos lembra do potencial que temos 
dentro de nós para a perfeição, 
conforme fomos criados à imagem 
de Deus. 

Iom Kipur 

Um clima de temor e solenidade também é sentido durante os dias 
posteriores ao ano novo judaico, contidos nos Iamim Noraím, os Dez Dias 
de Arrependimento, que têm orações adicionais de arrependimento 
acrescentadas à liturgia diária. Os Iamim Noraím alcançam o clímax em 
Iom Kipur, o Dia da Expiação (ou Dia do Perdão) que cai no dia 10 de 
Tishrê. 

Todo o período compreendido entre Rosh Hashaná e Iom Kipur está 
centrado no arrependimento, em nos recuperarmos e em recuperar a 
nossa posição no universo. Enquanto os feriados de Rosh Hashaná e Iom 
Kipur ocorrem na sinagoga e se concentram em nosso relacionamento com 
Deus, os dez dias intermediários como um todo focam em nossos 
relacionamentos com outros seres humanos. Assim como pedimos por 
perdão a Deus em Rosh Hashaná e Iom Kipur por todos os nossos pecados 
e transgressões contra Ele, nós devemos usar os Dez Dias de 
Arrependimento para pedir perdão às outras pessoas por todos os pecados 
e transgressões que cometemos contra elas. 

De acordo com judaísmo, há dois tipos de pecados:  

Pecados cometidos contra Deus: quando desobedecemos as Suas ordens e 
realizamos atos contrários à Sua vontade. Ao ignorarmos ou violarmos as 
leis fundamentais e as obrigações religiosas, decretadas na Torá e no 
Talmud, desenvolvidas por autoridades rabínicas posteriores e que foram 

Ao contrário do 
conceito cristão de 
pecado original, o 
judaísmo vê a conduta 
humana como 
resultado da natureza 
humana que tem 
inclinações para o 
bem e para o mal. 
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passados de geração em geração, cometemos transgressões cometidas 
diretamente contra Deus. 

Pecados cometidos contra outros seres humanos: quando 
desobedecemos as leis de conduta moral. Quando deixamos de cumprir as 
regras de boa convivência ao negociarmos de modo injusto ou desonesto 
com outras pessoas; ao enganarmos nossos vizinhos ou sócios nos 
negócios, prejudicamos seus patrimônios, causamos danos ao seu bem-
estar e difamamos suas reputações, alimentamos rancor contra eles ou os 
humilhamos na presença de outros — qualquer um destes atos é 
considerado pelo judaísmo como um pecado cometido contra outro ser 
humano e, indiretamente, contra Deus. 

Nós cometemos estes pecados indiretamente contra Deus por duas razões. 
Deus nos deu as leis de conduta moral e a ideia de que todo ser humano é 
criado à Sua imagem. Porém, não cabe a Deus nos perdoar por estes 
pecados, uma vez que nós transgredimos apenas indiretamente contra Ele. 

Por conta da nossa responsabilidade pessoal pela salvação, nós só 
podemos ser perdoados por aqueles contra quem pecamos. Só depois de 
tentarmos restabelecer relações amigáveis entre eles e nós, ao chamarmos 
parentes, amigos e vizinhos para pedir perdão pelas injustiças que 
cometemos contra eles com ou sem intenção; ao oferecermos desejos de 
um bom ano novo; e ao fazermos as habituais doações para propósitos 
beneficentes, é que estaremos espiritualmente preparados para Iom Kipur. 

Iom Kipur, descrito na Bíblia como “O Grande Shabat”, é o principal jejum e 
o dia mais sagrado do 
calendário judaico. Neste dia a 
pessoa deve se privar de 
comer, beber, e de outros 
estímulos físicos de pôr-do-sol 
a pôr-do-sol. Estão proibidos 
todo trabalho e ocupações 
normais.  

Todo o período 
compreendido entre 
Rosh Hashaná e Iom 
Kipur está centrado 
no arrependimento, 

em nos recuperarmos 
e em recuperar a 
nossa posição no 

universo. 
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Os serviços religiosos na sinagoga, 
que iniciam ao entardecer, 
continuam na manhã seguinte e ao 
longo do dia sem interrupção até o 
crepúsculo.  

É um dia em que os judeus se 
afastam dos interesses mundanos e 
dos valores materiais para se 
dedicarem exclusivamente às suas 
necessidades espirituais e a metas 
de vida mais elevadas. Os judeus 
passam o dia inteiro em oração e meditação, confessam seus pecados e 
pedem fervorosamente que Deus os perdoe por suas transgressões. Eles 
decidem firmemente abandonar a conduta pecadora, limpam seus 
corações das impurezas morais; e se reconciliam com Deus. 

O dia anterior ao Dia do Perdão — ou seja, no dia da véspera, cuja noite é 
conhecida como Érev Iom Kipur — é preenchido com o cumprimento de 
costumes e práticas que buscam nos preparar emocionalmente para este 
dia sagrado. A refeição anterior ao jejum é feita antes do entardecer e, de 
acordo com o Talmud, é tão obrigatória quanto o dever de jejuar em Iom 
Kipur. 

Após a refeição a mãe acende as velas habituais do feriado e o pai acende 
as velas de Izcor, que queimam durante 24 horas em memória dos pais 
falecidos. 

O dia mais sagrado do ano começa quando a comunidade re reúne na 
sinagoga para o serviço religioso noturno. O branco, símbolo de pureza, é a 
cor dominante em Iom Kipur. As coberturas para o Aron Hacódesh (a arca 
sagrada) e os mantos para os rolos da Torá são substituídos por outros de 
cor branca. Os rabinos e chazanim também se vestem com roupões 
brancos e muitos homens cobrem a cabeça com kipot brancas. A 
singularidade do serviço noturno é destacada quando os rolos da Torá são 
retirados da arca e entregues aos mais velhos da congregação. Estes 
seguram os rolos da Torá e ficam perfilados ao lado do chazán, que 
começa a cantar a oração Col Nidrê. 

O Col Nidrê, que significa “Todos os Votos”, na verdade é mais do que uma 
oração. De fato é uma fórmula legal por meio da qual o judeu declara que 

Por conta da nossa 
responsabilidade 
pessoal pela salvação, 
nós só podemos ser 
perdoados por 
aqueles contra quem 
pecamos. 
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todos os votos, promessas ou juramentos que ele fez a Deus e deixou de 
cumprir, deve ser considerado nulo e sem valor. Em seguida ele pede a 
Deus para libertá-lo dos votos e promessas que ele fez em momentos de 
grande raiva ou aflição ou sob muita pressão, e que não puderam ser 
cumpridos. Os rabinos do Talmud destacaram que esta fórmula de 
anulação vale apenas para os pecados cometidos contra Deus e se refere a 
votos puramente pessoais e religiosos, porque, afirmam eles, nenhuma 
oração pode perdoar uma pessoa de dívidas e obrigações que ele contraiu 
junto a outra pessoa. Apesar desta afirmação, este aspecto do judaísmo foi 
usado com frequência por anti-semitas para disseminar o seu ódio ao 
judaísmo, ao declararem que a fórmula do Col Nidrê comprova o fato de 
que promessas e juramentos feitos por judeus a não-judeus são anuladas 
por uma conspiração religiosa.  

Podemos obter uma avaliação completa do dia mais sagrado do ano 
judaico ao examinarmos a grande mensagem proclamada por este e o 
ensinamento moral eterno e as crenças que suas orações expressam de 
modo tão eloquente. 

Um dos ensinamentos mais importantes do judaísmo visto nas orações de 
Iom Kipur é a crença de que, enquanto o ser humano for responsável por 
suas ações, Deus concederá a ele toda oportunidade para se arrepender e 
que as portas para arrependimento estão abertas para todos. 

O ser humano não precisa ser esmagado pelo fardo dos seus pecados e 
transgressões; se desejar, ele pode se livrar do seu jugo. O ser humano é 
um agente livre, e se ele se esforçar muito, poderá superar os seus maus 
hábitos e corrigir as suas inclinações para o mal. Somente ele pode decidir 
se ele será ou não um indivíduo decente e correto. As orações do dia 

enfatizam continuamente o 
sentido e o propósito do 
arrependimento. Elas indicam 
a quem reza os passos que ele 
ou ela devem dar no caminho 
para a expiação completa e o 
perdão para os seus pecados. 

Iom Kipur, descrito na 
Bíblia como “O Grande 

Shabat”, é o principal 
jejum e o dia mais 

sagrado do calendário 
judaico. 
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O primeiro passo no processo de 
arrependimento é reconhecer os 
próprios pecados e expressar um 
sincero pesar e remorso pelas ações 
do passado. Mas sentir muito por 
injustiças feitas não basta. A pessoa 
precisa romper com o seu passado; 
sempre que possível, tentar desfazer 
as consequências danosas de suas 
más ações e buscar o perdão de 
Deus e o perdão da pessoa contra 
quem pecou. No entanto, o passo 
mais importante que o pecador 
arrependido deve dar é decidir com 
firmeza não cometer novamente os 
mesmos pecados. O arrependimento 
sincero requer não apenas evitar o 
mal, mas buscar fazer o bem e viver 
em harmonia com a vontade de 
Deus. É assim que se pode alcançar a meta da expiação: estar unido com 
Deus. 

Uma vez que a confissão dos pecados é o tema principal de Iom Kipur, as 
orações para a confissão dos pecados se destacam como um fator 
distintivo dos serviços religiosos. Estas orações, que iniciam com Al Chet 
(“Pelo pecado...”), estão incluídas em cada um dos cinco serviços de Iom 
Kipur. Elas enumeram as ofensas morais pelas quais uma pessoa pode ser 
culpada e pedir perdão. Entre os pecados listados estão: arrogância, 
crueldade, desonestidade, ganância, difamação, deslealdade ao lidar com 
o próximo, irresponsabilidade na fala e no pensamento, profanação do 
nome de Deus e desrespeito por pais e pessoas mais velhas. A maioria das 
ofensas é do tipo que uma pessoa comete contra outras pessoas e, assim 
sendo, são pecados cometidos contra Deus. 

Uma vez que a oração de confissões é recitada em uníssono pela 
comunidade, é improvável que um indivíduo tenha cometido todos os 
pecados recitados na oração, contudo é muito provável que, entre todos 
os congregantes, a maioria das transgressões tenha sido cometida. Isto 
reflete o compromisso ético do judaísmo com a comunidade. Juntos, nós 

Um dos ensinamentos 
mais importantes do 
judaísmo visto nas 
orações de Iom Kipur 
é a crença de que, 
enquanto o ser 
humano for 
responsável por suas 
ações, Deus concederá 
a ele toda 
oportunidade para se 
arrepender e que as 
portas para 
arrependimento estão 
abertas para todos. 
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pedimos perdão por todos os pecados, e juntos, em solidariedade, nós 
precisamos nos comprometer a 

buscar evitá-los. A nossa responsabilidade não se limita a nós mesmos. Al 
Chet é recitado publicamente na primeira pessoal do plural (“Nós”), que 
sublinha não apenas a nossa culpa, mas a nossa responsabilidade. 
Conforme foi dito pelo pensador judeu Abraham Joshua Heschel: “Em uma 
sociedade livre, alguns são culpados, mas todos são responsáveis.” 

O judaísmo nos oferece alguns princípios de orientação para nos ajudar a 
entender a natureza e o sentido do pecado, e a nos permitir decidir quais 
dos nossos atos de comprometimento ou de omissão serão classificados 
como pecados. Uma conhecida definição, mencionada no Talmud, declara 
que qualquer ato que levar um ser humano a se afastar de Deus constitui 
um pecado. Do mesmo modo, qualquer ato que servir para profanar a 
alma de um ser humano e o fizer declinar para um estado de falta de 
dignidade pode ser classificado como um pecado. 

As orações do dia de Iom Kipur estão divididas em quatro serviços 
distintos: Shacharit, o serviço matutino; Mussaf, o serviço adicional; 
Minchá, o serviço vespertino; e Neilá, o serviço final. Cada um destes inclui 
a confissão de pecados e orações com pedidos de perdão. A oração 
Unetane Tókef, recitada em Rosh Hashaná, também é repetida em Iom 
Kipur.  

Por volta do meio-dia, logo após a leitura da Torá e dos Profetas, é 
realizado um serviço em memória dos falecidos. Neste momento a 
comunidade recorda amorosamente a memória de seus pais e parentes 

falecidos e oferece orações 
em favor deles. A 
congregação também 
recorda, com reverência e 
gratidão, os heróis e mártires 
de Israel de todas as gerações 
que se dispuseram a sacrificar 
suas príoprias vidas por sua fé 
e por seu povo. 

O serviço final do dia é 
conhecido como Neilá, que é 
a palavra hebraica para “o 

Al Chet é recitado 
publicamente na 

primeira pessoal do 
plural (“Nós”), que 

sublinha não apenas a 
nossa culpa, mas a 

nossa 
responsabilidade. 

 



Rabino Jacques Cukierkorn 

 
149 

 

fechamento do portão”. Seu nome 
deriva do fato de que os portões do 
Templo de Jerusalém eram fechados 
à hora do crepúsculo. Mais tarde, o 
significado do termo Neilá foi 
estendido para se referir aos portões 
celestes de oração e arrependimento 
que se fecham ao término de Iom 
Kipur, quando é decretado o destino 
de cada indivíduo. 

Este serviço final é muito 
impressionante, comparável ao de 
Col Nidrê. 

Quando as sombras da noite começam a se estender, os fiéis 
experimentam um sentimento de urgência porque percebem que o tempo 
de Neilá representa a última chance de arrependimento e perdão divino. 
Isto ocorre porque a oração “inscreva-nos no Livro da Vida”, usada ao 
longo dos Dez Dias de Arrependimento, é substituída agora pela oração 
“Sela-nos no Livro da Vida”. 

Quando o entardecer se transforma em noite, o serviço alcança um 
intenso clímax quando toda a congregação recita em uníssono e com 
grande fervor a oração de abertura do Shemá: Baruch Shem kevod 
malchutô leolám vaêd (“Bendito seja o Seu Nome cujo glorioso reino é 
para sempre”) é repetido três vezes e a frase Adonai Hu Há-Elohim (“O 
Eterno, Ele é Deus”) é exclamada sete vezes. Um longo toque do Shofar é 
soado diante da arca aberta, enquanto a congregação fica em pé, em 
reverência, e proclama o final do Jejum de Iom Kipur. 

A obrigação de jejuar em Iom Kipur é salientada como uma das principais 
obrigações do dia. A Bíblia declara claramente o mandamento: “O décimo 
dia do sétimo mês é um dia de expiação (... ) Vocês devem afligir suas 
almas.” 

Antigas religiões tinham a prática do jejum como um modo de atormentar 
o corpo a fim de ajudar o homem a ganhar o favor de seus deuses pagãos. 
Contudo, na religião judaica o propósito central de jejuar é disciplinar o 
corpo e a alma. Os antigos mestres do judaísmo sustentam que quando o 
ser humano busca restringir os seus apetites físicos e se recusa a satisfazer 

Conforme foi dito pelo 
rabino e pensador 
judeu Abraham 
Joshua Heschel: “Em 
uma sociedade livre, 
alguns são culpados, 
mas todos são 
responsáveis.” 
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os desejos do seu corpo, ele se aproxima dos ideais espirituais da vida. Eles 
acreditam que a experiência de fome e fraqueza proporciona um sentido 
de humildade, direcionando a atenção para as necessidades da alma e para 
sérias reflexões sobre a vida. Em outras palavras, o jejum pode ajudar o 
indivíduo a entender a seguinte verdade expressa na Torá: “O homem não 
vive apenas de pão, mas através de tudo o que sai da boca do Eterno.” 
Jejuar é um instrumento que nos ajuda em nossa introspecção e reflexão.  

É uma purificação simbólica (e real) da mente e do corpo, um modo de 
afirmar o nosso controle sobre nós mesmos. Também é um modo de 
exercitarmos a nossa liberdade, uma vez que nos lembramos que outras 
pessoas jejuam porque não têm escolha, mas nós temos a felicidade de 
optar por jejuar. Por isso, nós não estamos isentos de compartilhar a 
responsabilidade por este fato e assim, muitos optam por dar mais tsedacá 
em Iom Kipur. Assim sendo, jejuar é um processo de purificação, mas 
também um despertar da consciência. 

Feriados festivos de peregrinação 

O calendário judaico tem três feriados festivos que coincidem com três 
períodos de colheita em Israel. A Bíblia determinou que todos os israelitas 
eram obrigados a levar oferendas da colheita ao Templo em Jerusalém; daí 
vem o nome “Feriados Festivos de Peregrinação”, porque todos 
peregrinavam até Jerusalém para cumprir o mandamento bíblico.  

Dois dos três feriados festivos têm uma grande influência sobre a cultura 
ocidental: 

Sucot, que celebra a 
abundância da colheita de 
outono, inspirou nos Estados 
Unidos o Dia de Ação de 
Graças.  

Pêssach, com sua mensagem 
de liberdade, vem sendo cada 
vez mais comemorada 
atualmente em marcos inter-
religiosos. Em decorrência do 
diálogo judaico-cristão, por 

Um longo toque do 
Shofar é soado diante 

da arca aberta, 
enquanto a 

congregação fica em 
pé, em reverência e 
proclama o final do 
Jejum de Iom Kipur. 
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exemplo, congregações judaicas e 
cristãs realizam em conjunto um 
sêder de Pêssach a fim de 
compartilhar os valores 
humanitários universais do feriado. 

Sucot 

O feriado de Sucot (“Festa das 
Cabanas”) celebra a abundância da 
colheita de outono. Embora 
originalmente fosse um festival 
agrícola puramente bíblico com o 
nome de Chag Haassif, a “Festa da 
Colheita”, atualmente 
comemoramos os quarenta anos 
durante os quais os israelitas 
caminharam pelo deserto, vivendo 
em cabanas provisórias. 

Sucot começa cinco dias depois de 
Iom Kipur, no dia 15 do mês hebraico 
de Tishrê, e dura sete dias. 
Tradicionalmente, inicia-se a 
construção da cabana, a 
característica mais significativa do 
feriado, imediatamente após o 
término da refeição que quebra o 
jejum de Iom Kipur. 

É provável que não exista melhor 
exemplo da ênfase judaica na ação do que este costume, quando um 
período de espiritualidade é diretamente seguido pela imersão no mundo 
material através do trabalho físico. Em outras palavras, a tradição judaica 
se refere a este feriado festivo como Zmán Simchatênu, a “Época da Nossa 
Alegria”, um período de introspecção solene seguido diretamente por 
outro de franca alegria. De fato, este é o único feriado festivo do qual a 
Bíblia nos fala tanto para estarmos contentes e felizes. 

A obrigação de jejuar 
em Iom Kipur é 
salientada como uma 
das principais 
obrigações do dia. 
Jejuar é um 
instrumento que nos 
ajuda em nossa 
introspecção e 
reflexão. É uma 
purificação simbólica 
(e real) da mente e do 
corpo, um modo de 
afirmar o nosso 
controle sobre nós 
mesmos. Também é 
um modo de 
exercitarmos a nossa 
liberdade, uma vez 
que nos lembramos 
que outras pessoas 
jejuam porque não 
têm escolha, mas nós 
temos a felicidade de 
optar por jejuar. 
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Em honra ao significado histórico do feriado, somos comandados a morar 
em cabanas provisórias, assim como nossos antepassados fizeram no 
deserto. A ordem para “morar” em uma sucá pode ser cumprida 
simplesmente fazer uma das refeições ali; no entanto, se a temperatura, o 
clima e a saúde permitirem, deve-se morar na sucá o máximo possível, 
inclusive dormir dentro dela. Uma sucá deve ter pelo menos três paredes 
cobertas com um material que não seja levado pelo vento. A sucá pode ter 
qualquer tamanho, desde que seja grande o bastante para que se possa 
cumprir o mandamento de morar dentro dela. O telhado da sucá deve ser 
feito de um material que cresceu do chão e tenha sido cortado, como 
ramos de árvore, espigas de milho, canas de bambu ou varas. A cobertura 
deve ser deixada solta, não amarrada junto, e deve permitir que entre a 
chuva. Ao pernoitar na sucá, deve-se olhar pelas aberturas no telhado e 
observar as estrelas. A falta de proteção contra os elementos nos chama a 
atenção para a verdadeira mensagem de Sucot: como seres humanos, nós 
somos vulneráveis. Nós jamais poderemos confiar plenamente que o 
mundo material nos dê a verdadeira proteção e sustento. Só Deus pode 
nos dar proteção e alimento. 

Outro mandamento relacionado a Sucot envolve o que é conhecido como 
Arba Minim, As Quatro Espécies. Somos ordenados a levar estas quatro 
plantas e usá-las para “nos alegrarmos diante do Eterno”. As quatro 
espécies em questão são o Etrog (fruta cítrica nativa de Israel), Luláv (ramo 
de palmeira), dois ramos de Aravá (salgueiro) e três ramos de hadás 
(murta). O Luláv, os ramos de Aravá e de Hadás são segurados juntos, 
enquanto o Etrog é segurado em separado. Com as quatro espécies em 
mãos, recita-se uma bênção e as quatro espécies são balançadas em todas 
as seis direções (leste, sul, oeste, norte, para cima e para baixo), 

simbolizando o fato de que 
Deus está em todos os 
lugares. 

Sucot começa cinco 
dias depois de Iom 
Kipur, no dia 15 do 

mês hebraico de 
Tishrê, e dura sete 

dias. 
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Shemini Atséret e 
Simchát Torá 

Em 22 de Tishrê, no dia seguinte ao 
sétimo dia de Sucot, é celebrado o 
feriado de Shemini Atséret. Em 
Israel, Shemini Atséret coincide com 
o feriado de Simchát Torá.  

Fora de Israel, só o segundo dia de 
Shemini Atséret coincide com 
Simchát Torá. Embora estes dois 
feriados não sejam tecnicamente 
festivais de peregrinação, eles estão 
tão entrelaçados com as celebrações 
de Sucot que são vistos como parte 
integrante do feriado festivo. 

Shemini Atséret significa literalmente “a assembléia do oitavo (dia)”. A 
literatura rabínica explica o feriado deste modo: Deus é como se fosse um 
anfitrião que nos convida como visitas durante a semana de Sucot. No 
entanto, Deus fica tão feliz com a nossa presença que quando chega a hora 
de partirmos, Ele nos pede para ficarmos mais um dia. 

Nesta época do ano é completado o ciclo anual de leituras semanais da 
Torá. Nós lemos a última porção da Torá, então passamos imediatamente 
à leitura do primeiro capítulo de Gênesis, lembrando-nos que a Torá forma 
um ciclo sem fim. A conclusão e reinício simultâneo das leituras da Torá é 
um período de grande celebração. Este feriado é conhecido como Simchát 
Torá, que significa “A Alegria da Torá.” 

Pêssach 

Pêssach, o Festival da Liberdade, nascido da libertação da escravidão 
egípcia, deixou uma impressão indelével na memória judaica. Pesquisas 
mostram que os judeus não afiliados a alguma instituição judaica tendem 
mais a celebrar Pêssach como uma expressão da sua herança do que os 
feriados de Rosh Hashaná (ano novo judaico) e Iom Kipur (Dia do Perdão). 
Além da sua comemoração na sinagoga, 

Nesta época do ano é 
completado o ciclo 
anual de leituras 
semanais da Torá. Nós 
lemos a última porção 
da Torá, então 
passamos 
imediatamente à 
leitura do primeiro 
capítulo de Gênesis, 
lembrando-nos que a 
Torá forma um ciclo 
sem fim. 
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Pêssach tem um lugar singular no lar judaico graças ao sêder e à atmosfera 
diferente criada na casa durante os oito dias em que é celebrado. O clima 
especial de Pêssach é criado pela tradicional prática de limpar 
completamente a casa para remover todo o chamêts (fermento), cujo uso 
é meticulosamente evitado ao longo dos dias de Pêssach. O termo chamêts 
é aplicado não apenas para os alimentos, mas também para os pratos e 
utensílios nos quais as comidas são preparadas ou servidas durante o resto 
do ano e que não podem ser usados durante Pêssach. 

O feriado festivo de Pêssach começa no dia 15 de Nissan e se estende por 
oito dias. Só os dois primeiros e os dois últimos dias são chamados de 
Chag, dias sagrados e festivos; os quatro dias do meio são chamados de 
chol hamoêd, os dias intermediários do feriado religoso. Pêssach é 
conhecido como Zmán Cherutênu, “A Época da nossa Liberdade”, porque 
comemora a emancipação dos nossos antepassados da escravidão egípcia; 
também é chamado de “Chag Hamatsot”, “Festa dos Pães Não-
Fermentados”, relembrando-nos de que na milagrosa partida do Egito não 
houve tempo para fermentar a massa, e esta teve que ser preparada às 
pressas. A palavra “Pêssach” significa “passar por cima de” e nos lembra 
que Deus levou a vida de todos os primogênitos dos egípcios, mas passou 
por cima das casas dos judeus. 

Abaixo temos uma breve lista dos termos e conceitos de Pêssach: 

Sêder: Literalmente “ordem”, referindo-se à ordem pela qual a história de 
Pêssach será recordada nas duas primeiras noites de Pêssach, conforme 
prescrito na Hagadá.  

Hagadá: palavra hebraica que significa “relato”. A Hagadá lida durante o 
sêder contém o relato da vida miserável dos hebreus no antigo Egito e de 
como eles foram libertados da escravidão. Também contêm uma série de 

belas orações, hinos e canções 
que são recitadas e cantadas 
no decorrer do sêder. 

Matsá: pão sem fermento ou 
o pão da aflição que nos faz 
recordar dos sofrimentos que 
nossos antepassados 
suportaram no Egito, e da 

Em 22 de Tishrê, no 
dia seguinte ao sétimo 

dia de Sucot, é 
celebrado o feriado de 

Shemini Atséret.  
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pressa com que eles partiram da 
casa da escravidão. 

Maror: raiz-forte que simboliza a 
vida amarga dos israelitas 
escravizados no Egito. 

Charósset: mistura que consiste em 
nozes, maçãs, vinho e canela (de 
acordo com a receita ashkenazi, mas 
há muitas variações) cortadas e 
preparadas em conjunto, 
representando a argamassa e a 
argila que os judeus usaram para 
fabricar os tijolos como escravos no 
Egito. 

Carpás: salsa, batata cozida ou 
cebola crua. Faz parte da refeição para significar uma ceia festiva, como 
deve ser em uma grande ocasião. O propósito de imergir em água salgada 
é torná-la palatável. Uma vez o carpás é mergulhado em água salgada; em 
outro momento, o maror é mergulhado no charósset. A água salgada 

A tradição judaica pinta o profeta Elias como o precursor da vinda do 
Messias que resgatará Israel do seu apuro e estabelecerá o reino de Deus 
na Terra. 

representa o Mar Vermelho e o milagre associado à sua travessia. Alguns 
dizem que representa as lágrimas que os judeus derramaram durante a 
escravidão. 

Zerôa: pescoço de frango grelhado ou osso de pata de cordeiro assado: 
simboliza o cordeiro pascal, os sacrifícios que eram a característica central 
da celebração de Pêssach na época do Templo em Jerusalém. 

Betsá: ovo cozido e queimado. Simboliza a oferenda queimada que era 
retirada em todos os dias do feriado festivo na época do Templo em 
Jerusalém. 

Reclinar-se: tradicionalmente, durante o sêder de Pêssach o chefe da casa 
(em alguns lugares, todos os presentes à mesa) se inclina sobre uma 
almofada, voltado para a esquerda. 

Pêssach, o Festival da 
Liberdade, nascido da 
libertação da 
escravidão egípcia, 
deixou uma impressão 
indelével na memória 
judaica. O feriado 
festivo de Pêssach 
começa no dia 15 de 
Nissan e se estende 
por oito dias. 
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Simboliza a posição de liberdade, uma vez que aos escravos jamais era 
permitido o luxo de se reclinarem à mesa.  

Cós Eliáhu: a taça do profeta Elias. A tradição judaica pinta o profeta Elias 
como o precursor da vinda do Messias que resgatará Israel do seu apuro e 
estabelecerá o reino de Deus na Terra. Esta noite recorda tanto a redenção 
passada de Israel quanto a esperança no futuro. Consequentemente, uma 
taça é designada como Cós Eliáhu Hanaví, a Taça do Profeta Elias. Além 
disso, é um símbolo da calorosa hospitalidade estendida aos convidados 
em toda casa judia na noite do Sêder. 

Deixar a porta aberta: alguns explicam que se refere à expectativa da 
visita do Profeta Elias em toda casa judia para anunciar as boas notícias 
sobre a redenção de Israel. Outros explicam que é uma expressão da raiva 
justificada dos judeus contra aqueles que esparramaram a mentira 
maliciosa de que o sangue de não-judeus era usado durante a cerimônia 
do Sêder de Pêssach. 

Aficomán: palavra grega que significa “sobremesa”. Na época do Templo, a 
refeição terminava com a carne do cordeiro pascal. Atualmente, nós 
fazemos da matsá a sobremesa oficial da refeição do Sêder. A fim de 
manter as crianças acordadas durante o serviço religioso, o aficomán é 
escondido no início do Sêder. As crianças tentam encontrá-lo e sem que os 
pais percebam. Ao término do Sêder, na hora da sobremesa, o pai 
“resgata” o aficomán em troca de algum presente para as crianças, para 
que todos possam comê-lo. 

Os quatro copos: 
representam as quatro 
promessas pela redenção feita 
por Deus para Israel. Cada 
copo deve ser bebido em um 
momento específico do Sêder. 
O primeiro serve como 
Kidush; o segundo é bebido no 
fim da primeira parte do 
Sêder; o terceiro é bebido 
após o Bircát Hamazon, a 
bênção de agradecimento 
após a refeição; e o quarto 

Todo chamêts deve 
ser retirado de casa 

um dia antes de 
Pessach. A cerimônia 
oficial de retirada do 

chamêts normalmente 
ocorre na noite 

anterior ao primeiro 
Sêder, ou seja, na 

noite de 14 de Nissan. 
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copo é bebido no final do Sêder de 
Pêssach. 

Alimentos proibidos durante 
Pêssach: pão fermentado, bolos, 
biscoitos e bolachas, bebidas 
derivadas de cereais, trigo, cevada, 
aveia, arroz, feijões secos, e todas as 
bebidas que contenham ingredientes 
ou sabores feitos de álcool de grãos. 
No entanto, esta distinção entre o 
que é e o que não é comida 
fermentada só se aplica a produtos feitos dos seguintes tipos de grão: 
cevada, trigo, centeio, aveia e espelta. Não é que quaisquer destes grãos 
sejam inadequados para se comer em Pêssach; isso depende do modo 
como os produtos são preparados. Se a massa qu contém qualquer destes 
cinco grãos é assada imediatamente após a preparação, sem qualquer 
possibilidade de fermentação, então o produto é considerado não 
fermentado ou matsá e casher lePêssach. A fermentação de uvas ou outras 
frutas não constitui chamêts e por isso o seu uso é permitido em Pêssach. 

Alimentos permitidos: os seguintes alimentos não requerem nenhum selo 
de casher lePêssach e são permitidas em pacotes ou recipientes fechados: 
café natural, açúcar, chá, sal, pimenta, vegetais. Caso estejam certificados 
para consumo em Pêssach por autoridades rabínicas, pode-se consumir: 
matsot, farinha de matsá, macarrões de Pêssach, doces, bolos, bebidas, 
comidas enlatadas e processadas, leite, manteiga, geléias, queijo, 
docinhos, frutas secas, frutas e vegetais congelados, óleo para salada, 
gelatina vegetal, óleo para massas, vinagre, vinho e licores. 

A retirada do chamêts: todo chamêts deve ser retirado de casa um dia 
antes de Pessach. A cerimônia oficial de retirada do chamêts normalmente 
ocorre na noite anterior ao primeiro Sêder, ou seja, na noite de 14 de 
Nissan. Esta cerimônia, que é o clímax da preparação para Pêssach, deve 
ser feita na presença de toda a família e pode impressionar quando os 
familiares saem com uma vela em mãos e recolhem os miolos de pão que 
foram propositadamente colocados em diferentes partes da casa. Depois 
de recolhidos, o chefe da casa, em um serviço que pode ser encontrado na 
primeira página de qualquer hagadá, abre mão de todo chamêts que 
porventura permaneceu oculto em sua casa. A cerimônia está baseada no 

Tradicionalmente, 
Pêssach é um 
momento em que 
você pode derivar 
felicidade e inspiração 
da grande saga do 
Êxodo do Egito. 
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mandamento bíblico que afirma que “nenhum chamêts deverá ser visto 
em todos os seus cantos” durante Pêssach. Nenhum chamêts pode ser 
consumido após as 10h da manhã de Érev Pêssach. 

Eis algumas dicas que o ajudarão a realizar um Sêder de Pêssach mais 
significativo: 

1) Certifique-se de que todos tenham a mesma Hagadá. Duas pessoas 
compartilharem a mesma Hagadá pode ser muito agradável. Hoje em 
dia há no mercado muitas hagadot lindas e você tem uma boa 
possibilidade de escolha. 

2) Não ache que o seu Sêder deva ser muito formal. Você pode 
acrescentar os seus próprios comentários nas diversas partes do 
serviço e também pode convidar os demais para que façam o mesmo. 
Mantenha o serviço dinâmico, mas não deixe que tenha a mesma 
formalidade que um serviço religioso na sinagoga. O Sêder tem uma 
mistura única entre o solene e o alegre. 

3) Estude a Hagadá antes da noite do Sêder. Decida de antemão quais 
partes você pode fazer em hebraico e quais em português. Esteja 
familiarizado com o texto antes de se sentar para a cerimônia. 

4) Reveze a leitura das partes da Hagadá entre todos os que estejam à 
mesa. Alguns podem ler em português; outros em hebraico. Alguns 
cantarão as canções de um jeito; outros usarão outra melodia. A 
própria mistura dos dialetos judaicos e as variações na maneira de ler 
as porções do sêder ilustrarão a diversidade da vida judaica e 

acrescentará um sabor 
especial ao serviço religioso. 
5) Faça com que os 
presentes rezem em uníssono 
o máximo de orações possível. 
Alguns trechos podem ser 
lidos em conjunto para 
estimular a participação de 
todos. 

Tradicionalmente, Pêssach é 
um momento em que você 
pode derivar felicidade e 
inspiração da grande saga do 

Não perca a 
oportunidade de 

introduzir o espírito 
de Pêssach em sua 

própria casa. Você se 
sentirá amplamente 
recompensado pelo 

pequeno esforço 
exigido. 
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Êxodo do Egito. Não perca a 
oportunidade de introduzir o espírito 
de Pêssach em sua própria casa. 
Você se sentirá amplamente 
recompensado pelo pequeno 
esforço exigido. 

Shavuot 

Shavuot (Semanas) é a segunda das 
três principais festividades com 
significado histórico e agrícola e 
ocorre exatamente depois de sete 
semanas, 49 dias, de Pêssach. Do 
ponto de vista agrícola, comemora a 
época em que os primeiros frutos 
eram colhidos e levados ao Templo e é conhecida como Chag Habicurim 
(Festividade dos Primeiros Frutos). Historicamente, celebra a entrega da 
Torá no Monte Sinai e é mais conhecido como Chag Matán Toratênu 
(Festividade dda Entrega da Nossa Torá). É de se destacar que o feriado 
seja chamado de época da entrega da Torá, em vez de época do 
recebimento da Torá. Os sábios mostram que nós estamos constantemente 
em processo de recebimento da Torá, uma vez que a recebemos 
diariamente, mas que foi entregue pela primeira vez naquele momento. 
Por isso, é a entrega, e não o recebimento, que dá sentido ao feriado 
religioso. Enquanto Pêssach celebra a nossa libertação da escravidão física, 
a entrega da Torá em Shavuot é o que nos redime espiritualmente da 
nossa escravidão em relação à idolatria e à imoralidade. 

É um costume permanecer acordado durante toda a primeira noite de 
Shavuot para estudar Torá e então rezar logo no início da manhã seguinte. 

Também é costume comer uma refeição a base de laticínios pelo menos 
uma vez durante Shavuot. Há diversas opiniões que explicam o motivo 
deste costume. 

Alguns dizem que para nos recordarmos da promessa em relação à Terra 
de Israel, uma terra da qual “emana leite e mel”. De acordo com outro 
ponto de vista, é porque nossos antepassados haviam recém recebido a 
Torá (e dentro dela, as leis alimentares) e não tinham pratos para 

Enquanto Pêssach 
celebra a nossa 
libertação da 
escravidão física, a 
entrega da Torá em 
Shavuot é o que nos 
redime 
espiritualmente da 
nossa escravidão em 
relação à idolatria e à 
imoralidade. 
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derivados de carne e derivados de leite á disposição, então optaram pelos 
laticínios. 

O Livro de Ruth é lido nesta data porque se acredita que a história de Ruth 
tenha ocorrido na época de Shavuot. 

Feriados históricos 

Nem todos os feriados judaicos têm origem na Bíblia. Alguns comemoram 
eventos históricos. O número de feriados históricos aumentou 
significativamente na história recente com a introdução de feriados como 
Iom Hashoá (Dia do Holocausto), Iom Haatsmaut (Dia da Independência de 
Israel) e Iom Ierushaláim (Dia da Unificação de Jerusalém). 

Uma vez que estes novos feriados novos ainda estão em processo de 
desenvolvimento dos seus próprios significados, simbolismos e rituais, é 
quase impossível oferecer uma descrição geral e adequada de como 
devem ser observados. Por isso, este capítulo tratará apenas dos feriados 
históricos mais estabelecidos. 

Chanucá 

Quando o Império Grego se espalhou após a morte de Alexandre da 
Macedônia no ano 323 A.E.C., os governantes da Palestina fizeram diversas 
tentativas para forçar o nosso povo a abrir mão da sua própria fé e adotar 
os valores e costumes gregos. Embora a maioria das pessoas tenha 
resistido à tentativa de divorciá-las do judaísmo, houve alguns líderes 
judeus que ajudaram a introduzir as práticas pagãs. Mas foi só depois do 
advento do Rei Antíoco da Síria, em 175 A.E.C., que foi usado de força pafa 
impor os costumes e estilos de vida gregos. Este rei passou a perseguir 

todos os judeus que se 
recusavam deixar a prática do 
judaísmo, pilhou o Templo e 
ordenou que todos os judeus 
se curvassem diante dos 
colocados lá. 

Nem todos os feriados 
religiosos judaicos têm 

origem na Bíblia. 
Alguns comemoram 

eventos históricos. 
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Estes atos precipitaram uma 
insurreição que foi conduzida pela 
família dos chashmonaím 
(hasmoneus) da pequena cidade de 
Modiín. Eles foram reunidos por um 
pequeno bando de judeus 
pobremente armados, zelosos da sua 
crença e de Deus, comandados pelos 
hasmoneu Judá, conhecido como 
Yehudá Hamacabí (Judá o Macabeu). 
Após muitos anos de luta nos quais 
eles demonstraram uma 
extraordinária coragem e fé, Judá e 
seus homens expulsaram os sírios. 
No dia 25 de Kislev do ano 165 A.E.C. 
(exatamente três anos após a 
profanação do Templo) eles 
entraram no Templo e o 
rededicaram para o serviço religioso 
a Deus. 

Vejamos como o Talmud registra este evento: “Quando os hasmoneus 
prevaleceram contra os gregos, eles examinaram o Templo e só 
encontraram um cântaro de óleo intacto, intocado e não profanado, com o 
selo do Sumo Sacerdote. Este cântaro continha óleo suficiente para apenas 
um dia de iluminação; mas então ocorreu um milagre, e com este óleo eles 
iluminaram a Menorá (candelabro) por oito dias. No ano seguinte, estes 
dias foram transformados em uma festividade com a recitação do Halel e 
orações de gratidão.” Por esta razão a cada ano celebramos Chanucá, a 
Festividade da Rededicação do Templo, durante oito dias, a partir do dia 
25 de Kislev. 

Nós comemoramos Chanucá ao acendermos a Chanukiá durante oito 
noites. Diferente da Menorá, que tem sete braços simbolizando os sete 
dias da Criação, a Chanukiá é um candelabro de nove braços, oito para os 
oito dias do milagre e um chamado de Shamásh (o guardião). 

O Shamásh não serve só para acender as outras velas, mas também para 
guardar o simbolismo das demais velas. As luzes de Chanucá devem só 
simbolizar o milagre e não serem usadas para nenhum uso prático. Por 

Quando o Império 
Grego se espalhou 
após a morte de 
Alexandre da 
Macedônia no ano 
323 A.E.C., os 
governantes da 
Palestina fizeram 
diversas tentativas 
para forçar o nosso 
povo a abrir mão da 
sua própria fé e 
adotar os valores e 
costumes gregos. 
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isso, a Chanukiá deve ser colocada em um local de modo que não seja 
confundida com uma luminária com uso prático. Na realidade, as luzes da 
Chanukiá devem ser acesas perto de uma janela ou porta “para proclamar 
o milagre”. 

O momento de acendê-la deve ser imediatamente após o aparecimento 
das estrelas; não se deve demorar, e as velas ou o óleo – qualquer um 
deles pode ser usado – devem queimar por pelo menos meia hora. A 
ordem de acendimento é a seguinte: na primeira noite acende-se a vela na 
extremidade direita da Chanukiá, na segunda noite acrescenta-se mais 
uma vela à esquerda e assim por diante a cada noite, com a nova vela 
sempre sendo a primeira a ser acesa. 

Chanucá pode ser particularmente reconhecida como a festividade pela 
qual recordamos um grande ato de fé, a rededicação do Templo, 
comemorando-se a libertação do nosso povo. Simboliza as lutas dos 
“poucos contra muitos, dos fracos contra os fortes”, a eterna batalha do 
povo judeu por sua fé e existência. Em resumo, simboliza o direito 
fundamental de ser. Os judeus não estavam lutando para serem como os 

outros, mas pelo direito de 
serem diferentes. Eles 
lutaram, essencialmente, por 
um princípio político: a ideia 
que de uma sociedade 
multicultural deve respeitar, e 
não subjugar, as diferenças. 
Mas os eventos históricos 
também nos fazem recordar a 
importância das práticas e 
rituais judaicos: o rei sabia 
que, para anular o judaísmo, 
deveria primeiro mudar o que 
os judeus faziam; ao com isso, 
ele sabia que poderia mudar o 
que os judeus eram. Daí a 
importância dos rituais: nem 
sempre basta se sentir judeu 
para preservar o judaísmo, 
assim como uma casa 

Chanucá simboliza as 
lutas dos “poucos 

contra muitos, dos 
fracos contra os 

fortes”, a eterna 
batalha do povo judeu 

por sua fé e 
existência. Em 

resumo, simboliza o 
direito fundamental 

de ser. Os judeus não 
estavam lutando para 

serem como os 
outros, mas pelo 
direito de serem 

diferentes. 
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habitada por judeus não é o mesmo 
que um lar judaico. Em resumo, 
Chanucá é uma celebração de 
liberdade religiosa. Vale ressaltar 
que, até Iom Haatsmaut, o Dia da 
Indepeência de Israel, Chanucá foi a 
única celebração de independência 
por dois mil anos. Chanucá nos faz 
lembrar aquela opressão como a 
primeira tentativa histórica de 
eliminar a cultura judaica. Já houve 
antes tentativas de eliminar os 
judeus, mas desta vez a tentativa foi 
de eliminar o próprio judaísmo. 

Ainda hoje em dia, Chanucá convoca 
o mundo a se lembrar da eterna 
mensagem do profeta Zacarias, lida 
na Haftará de Shabat Chanucá: “Não 
pelo poder, nem pela força, mas por 
Meu Espírito, diz o Eterno dos 
Exércitos.” Esta é uma mensagem poderosa contra a violência e em favor 
do poder do espírito e da razão. Também explica que, embora em essência 
Chanucá celebre uma vitória militar, a ênfase da celebração está focada no 
que decorre desta vitória, no seu principal resultado: a rededicação do 
Templo. 

Purim 

De todos os feriados estabelecidos, Purim é sem dúvida o mais secular da 
história judaica. A história não faz qualquer referência a Deus, porém é 
compreendida por todo os que dele participam como a celebração em que 
o poder de salvação de Deus levou à milagrosa reversão dos eventos que 
salvaram o povo judeu. 

O prelúdio para a história de Purim é um farto banquete oferecido pelo Rei 
Achashverósh, cujo império se estendia por mais que 120 províncias; da 
Índia à Etiópia. A uma determinada altura das festas, quando a influência 
do vinho começa a ser sentida, o rei ordena que a rainha Vashti, dotada de 

Esta é uma mensagem 
poderosa contra a 
violência e em favor 
do poder do espírito e 
da razão. Também 
explica que, embora 
Chanucá celebre 
essencialmente uma 
vitória militar, a 
ênfase da celebração 
está focada no que 
decorre desta vitória, 
no seu principal 
resultado: a 
rededicação do 
Templo. 
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grande beleza, apareça diante da vasta reunião de nobres e príncipes, mas 
a rainha se recusa a prestar este papel. Ela é deposta e é instituída uma 
busca para encontrar uma nova rainha para Achashverósh. 

A história de Purim começa com a seleção de Ester como a nova rainha. 
Ester, uma misteriosa judia vinda de algum lugar, encanta o imperador 
com a sua beleza natural e sua dignidade inata. Ela é acompanhada até o 
Palácio por seu tio Mordechai, um judeu religioso. 

A história se desenrola com a apresentação de um dos ministros do rei 
conhecido pelo nome de Hamán. Esta figura é o protóptipo do anti-semita, 
inflado pela vaidade e que dá ordens a todos para dobrarem seus joelhos 
enquanto ele passa. 

Quando Mordechai se recusa a isso por razões religiosas (os judeus só 
dobram os joelhos diante de Deus, não para qualquer autoridade 
mundana), Hamán convence o rei de que os judeus devem ser destruídos 

por serem um poder 
subversivo dentro do reino. É 
desta cena que o feriado 
deriva o seu nome, pois o dia 
do assassinato dos judeus 
seria decidido pelo 
lançamento da sua sorte, e 
Purim é a palavra hebraica 
para lançar a “sorte”. 

A história segue com 
Mordechai tomando ciência 
do diabólico sorteio de 
Hamán. Mordechai, que 
sempre enfatizou à sua 
sobrinha que ela não deveria 
revelar a sua herança judaica, 
agora a pede para revelar a 
identidade dela a fim de salvar 
o seu povo. Embora a 
princípio Ester esteja 
amedrontada pela tarefa, ela 
finalmente decide colocar em 

O dia de Purim é 
marcado pela leitura 

da Meguilát Ester 
(Livro de Ester, 

normalmente 
conhecido 

simplesmente como A 
Meguilá), alegres 
festejos onde os 

presentes se 
disfarçam e se 

fantasiam, há a 
encenação de 

episódios da história, 
troca de cestos com 

comidas festivas e 
doações para pessoas 

carentes. 
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prática um plano que se torna tão 
bem-sucedido quanto engenhoso. 

Ester convida o rei e Hamán para um 
banquete em seus próprios 
aposentos particulares. Ambos os 
homens, e não apenas Hamán, 
sentem-se lisonjeados pro serem 
entretidos por uma rainha cujo 
mistério provoca encantamento. 
Neste banquete Ester pede ao rei e a 
Hamán para que aceitem o convite 
dela para um próximo banquete. 

Antes deste segundo banquete, o rei 
se dá conta de que Mordechai havia 
frustrado um complô subversivo 
contra o governo e ordena que 
Mordechai seja imediatamente 
honrado.  

O rei ordena, entre todos, que 
Hamán vista Mordechai com trajes 
reais, dirija-o sobre um elegante 
corcel pelas principais ruas de Shushan, e proclame para que todos ouçam: 
“Assim seja feito para um homem a quem o rei deseja honrar.”  

Hamán mal consegue engolir o seu orgulho após esta inesperada 
reviravolta dos acontecimentos quando ocorre o segundo banquete nos 
aposentos de Ester. Neste momento Ester revela a sua identidade judaica e 
esclarece ao rei que se ele permitisse que Hamán executasse os seus 
planos cruéis, no fim das contas o rei ficaria sem ela, a sua rainha. 

O jogo se volta contra Hamán: agora é ele e sua família que devem ser 
exterminados. O poder dele é entregue a Mordechai. Veio a salvação. Os 
últimos capítulos desta história registram a crescente alegria e os festejos 
que se seguem à vingança contra aqueles que pretendiam exterminar os 
judeus. Tal como um lembrete permanente da intervenção divina, 
Mordechai e Ester instituem Purim como uma festividade nacional a ser 
comemorada anualmente no dia 14 de Adar, e o dia seguinte passaria a ser 
conhecido como Shushán Purim.  

A data mais trágica do 
calendário judaico é, 
sem dúvida, 9 de Av. 
Não apenas porque 
grandes desastres 
ocorreram ao povo 
judeu nesta data, mas 
porque todas 
calamidades que 
vieram em seguida 
também foram 
diretamente 
decorrentes da 
destruição dos dois 
Templos e do nosso 
subsequente exílio de 
Érets Israel. 
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O dia de Purim é marcado pela leitura da Meguilát Ester (Livro de Ester, 
normalmente conhecido simplesmente como A Meguilá), alegres festejos 
onde os presentes se difarçam e se fantasiam, há a encenação de episódios 
da história, troca de cestos com comidas festivas e doações para pessoas 
carentes. A Meguilát Ester é recitada na sinagoga à noite e na manhã de 
Purim. A leitura do nome de Hamán na Meguilá é saudada pelas crianças 
com o barulho dos rashanim (reco-recos) e batendo os pés. Uma seção 
litúrgica (Al Hanissim) é introduzida entre as orações e junto ao 
agradecimento após as refeições em Purim lemos: “Nós também 
agradecemos a Ti pelos milagres, pela redenção, pelas ações poderosas e 
atos de salvação perpetrados por Ti, bem como pelas batalhas que Tu 
empreendeste por nossos antepassados no passado, nesta época.” Então 
se segue um breve resumo dos eventos comemorados. 

Purim é época “de enviar porções de comida uns aos outros e doações 
para os pobres” (Ester 9:22). Mishlôach Manot (“envio de porções”) a 
parentes e amigos é uma bem estabelecida tradição de Purim na vida 
judaica. As doações para os pobres são tradicionalmente garantidas pela 
contribuição de Machatsit Hashékel (meio-shekel, moeda israelense) para 
recordar a quantia doada pelos judeus para o Templo no mês de Adar. É 
uma feliz celebração na qual o consumo de álcool não só está permitido, 
mas até mesmo estimulado, “até que já não se possa distinguir entre os 
nomes Haman e Mordechai”. Uma goloseima típica deste feriado é o 
hamantaschen (“as bolsas de Hamán”) ou oznê Hamán (“orelhas de 
Hamán”), pastéis recheados em formato triangular. 

Tishá Beáv 

A data mais trágica do calendário judaico é, sem dúvida, 9 de Av. Não 
apenas porque grandes desastres ocorreram ao povo judeu nesta data, 
mas porque todas calamidades que vieram em seguida também foram 
diretamente decorrentes da destruição dos dois Templos e do nosso 
subsequente exílio de Érets Israel. A Mishná registra os seguintes cinco 
tristes eventos ocorridos neste dia: “O decreto de que Israel deveria vagar 
pelo deserto durante quarenta anos; a destruição do Primeiro Templo por 
Nabucodonosor (em 586 A.E.C.), e do Segundo Templo por Tito (em 70 
E.C.); a queda da fortaleza de Betar; a queda subsequente de Bar Cochba e 
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o massacre dos seus homens; e a 
devastação de Jerusalém (por 
Adriano em 135 E.C.).” 

Há mais eventos tristes ocorridos em 
9 de Av. Neste dia em 1290, o Rei 
Edward I assinou o Édito de expulsão 
dos seus súditos judeus da 
Inglaterra; na Espanha, em 1492, 
após a terrível Inquisição, 300 mil 
judeus, conduzidos por Abarbanel, 
começaram a deixar a Espanha, 
depois que Fernando e Isabela 
assinaram o Decreto para a expulsão 
deles. Na história mais recente, 
Hitler iniciou a invasão da Polônia no 
dia 9 de Av, demarcando assim as 
primeiras fases para o Holocausto. 

Tishá Beav é a data de um conjunto 
de tristes recordações, e dificilmente 
haverá um único membro da Casa ou Israel que não se sentirá comovido 
pela extensa lista de tragédias vivenciadas por nosso povo associadas com 
este dia. Porém, nenhum dos infortúnios foi tão grande ou teve 
consequências mais terríveis do que a destruição do nosso Santuário e os 
dois mil anos de Galut (Diáspora). Nossos sábios, que previram isto, nos 
ordenaram estar de luto por esta grande calamidade através da privação 
de todo tipo de alimentação e trabalho. O Talmud declara em nome de 
Rabán Gamliel que “se um homem comer ou beber em 9 de Av, é como se 
comesse no próprio Iom Kipur;” Rabi Akiva disse: “Aquele que trabalha em 
9 de Av não verá sinal algum de bênção neste.” O seguinte declaração 
talmúdica provavelmente é a melhor explicação para a nossa observância 
continuada de Tishá Beav em toda a sua severidade até hoje. Disseram os 
outros sábios: “Aquele que come e bebe em 9 de Av não viverá para se 
alegrar com Jerusalém, porque a Bíblia diz, “Alegrai-vos com Jerusalém, e 
felicitai-vos com ela, ó todos vós enlutados por ela.’” Em outras palavras, 
todos os enlutados pela perda da sua grandiosidade e glória originais 
testemunharão a restauração da sua antiga majestade. Mais do que isso, o 
valor do jejum de Tishá Beav não se restringe apenas à recordação do 

O valor do jejum de 
Tishá Beav não se 
restringe apenas à 
recordação do 
passado e à aplicação 
de suas lições no 
presente, mas 
também ao 
reconhecimento da 
unidade do nosso 
povo, da continuidade 
da nossa existência e 
do destino que ainda 
aguarda 
cumprimento. 
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passado e à aplicação de suas lições no presente, mas também ao 
reconhecimento da unidade do nosso povo, da continuidade da nossa 
existência e do destino que ainda aguarda cumprimento. 

Outros Feriados 

Tanto na “Consulta Rápida” quanto no fim desta seção e no glossário, você 
encontrará mais informação sobre outros feriados judaicos. É digno de 
nota que aqui nós demos apenas uma descrição suscinta e básica dos 
feriados e que suas interpretações e níveis de observância variam 
consideravelmente. 
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Consulta Rápida: Os Feriados e o 
Calendário 

 Mês/ Dias Dias especiais e comemorativos 

O
u

to
n

o
 

Tishrê 

(30) 

1-2 Rosh Hashaná. O ano novo judaico é considerado o dia do 
julgamento, um dia de recordação, um dia de escutar o shofar. Marca 
o início dos Dez Dias De Arrependimento que são concluídos com o 
Iom Kipur. Entramos no ano novo com uma conduta de 
arrependimento e orações e nos dedicamos à renovação do 
estabelecimento da soberania de Deus sobre a Terra através de uma 
maneira mais correta de se conduzir. 
3 Jejum de Guedália. Guedália foi o único governador judeu no 
território governado pelos babilônios. Ele foi assassinado por outro 
judeu contratado pelos rivais dos israelitas. Em seguida os demais 
judeus leais ao governo fugiram para o Egito. Nabucodonosor, rei da 
Babilônia, interpretou esta fuga como uma admissão de culpa e 
exilou os judeus da Babilônia, o que marcou a queda do Reino da 
Judéia. Assim, o assassinato de Guedália significou o fim da soberania 
judaica. 
10 Iom Kipur. O Dia da expiação é um dia de jejum e orações, um dia 
de confissão dos pecados e de suplicar por perdão.  
15-22 Sucot. A Festa das Cabanas, também conhecida como Festa da 
Colheita, expressa a nossa gratidão a Deus pela generosidade da 
natureza. O feriado festivo de Sucot nos faz recordar do período em 
que nossos antepassados viviam em cabanas durante a sua 
caminhada pelo deserto do Sinai. Os dias intermediários de Sucot, 
conhecidos como Chol Hamoêd, são considerados semiferiados. 
21 Hoshaná Rabá. O sétimo dia de Sucot. Sete procissões com Luláv 
(ramos de palmeira) em mãos, são feitas dentro da sinagoga, 
enquanto são recitados os versos de Hoshaná. 
22 Shemini Atséret.  
23 Simchat Torá. Celebrado no segundo dia de Shemini Atséret, é o 
feriado de se alegrar com a Torá. Celebra a conclusão da leitura anual 
da Torá e o início de um novo ciclo de leitura. Sublinha a ideia de que 
o estudo da Torá nunca termina: sempre há alguma coisa nova para 
aprender, novos significados, além de ressaltar o valor que o 
judaísmo dá aos estudos. Após a leitura do fim de Deuteronômio, 
segue-se imediatamente com a leitura do início do Gênesis. Durante 
a erimônia na sinagoga, todos os rolos da Torá são retirados do Aron 
Hacódesh (Arca Sagrada) e carregados pela sinagoga em uma série de 
alegres procissões plenas de danças e cantos. Aqueles que lêem da 
Torá são chamados de “Noivo” e “Noiva” da Torá que por sua vez é 
denominada de Ketubá. Deste modo, o Pacto é reafirmado durante 
este “aniversário”. Trata-se de um feriado centrado na sinagoga.  
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 Mês/ Dias Dias especiais e comemorativos 

In
ve

rn
o

 

Cheshvan 

(29/30) 

 

Kislev 

(29/30) 

25 Chanucá. Celebrado por 8 dias, entre os dias 25 de Kislev e 2 de 
Tevet, quando são acesas as velas da Chanukiá. a Festa das Luzes ou 
Festa da Rededicação comemora a rededicação do Templo pelos 
macabeus no ano 165 A.E.C. O triunfo dos macabeus sobre as forças 
do rei Greco-sírio Antíoco Epifanes foi a primeira vitória pelo direito 
de um povo para a liberdade de culto. 

Tevet 

(29) 

10 Jejum de Assará Betevet. Marca o início do cerco a Jerusalém 
pelos babilônios no ano 586 A.E.C., que resultou na destruição do 
Primeiro Templo. 

Shevat 

(30) 

15 Tu BiShevat. Ano Novo das Árvores, o Dia Judaico da Árvore é 
comemorado com plantação de árvores, principalmente pelos jovens 
de escolas e movimentos juvenis judaicos no mundo inteiro. É 
costume saborear frutos típicos de Israel nesta data. 

Adar 

(29) 

em ano 
bissexto:  

(30) 

 

13 Jejum de Ester. Este jejum marca o dia em que a Rainha Ester e os 
judeus da Pérsia jejuaram e rezaram para que deus os salvasse da 
destruição pleiteada por Hamán. 

14 Purim. Celebra a salvação dos judeus da Pérsia do extermínio por 
meio da ajuda e intervenção de Mordechai e Ester. É costume trocar 
presentes (Mishlôach Manot) com amigos e familiares e distribuir 
doações para os mais pobres (Matanot Laevionim). Se for um ano 
judaico bissexto, Purim é observado em 14 de Adar 2. 

P
ri

m
av

e
ra

 

Nissan 

(30) 

15-22 Pêssach. Também conhecido como a época da liberdade, 
comemora a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Durante 
os dias do feriado comem-se matsot em vez de pão fermentado. Nos 
lares, nas duas primeiras noites é realizado o Sêder de Pêssach. 
Pêssach marca também o início da colheita da cevada em Israel. Em 
recordação da antiga oferenda de um Ômer, a medida de cevada que 
nossos antepassados levavam para o Templo a partir do segundo dia 
de Pêssach e a contagem de 49 dias ou 7 semanas completas até 
Shavuot, a cerimônia de contagem do Ômer por 49 dias inicia na 
noite do segundo Sêder. Chol Hamoêd, os quatro dias intermediários 
entre os dois primeiros e os dois últimos dias de Pêssach, são 
considerados semiferiados durante os quais são mantidas as 
restrições alimentares de Pêssach. 

27 Yom HaShoa. Dia que recorda os horrores do Holocausto. 



Rabino Jacques Cukierkorn 

 
171 

 

 Mês/ Dias Dias especiais e comemorativos 
P

ri
m

av
e

ra
 

Yiar 

(29) 

5 Iom Haatsmaut. O dia da Independência marca o renascimento do 
novo Estado de Israel. 

18 Lag Baômer. 33º dia da contagem do Ômer. Casamentos e outras 
comemorações que estavam proibidas até esta data passam a ser 
permitidas, porque ela marca a interrupção da praga que causou a 
mora de milhares de seguidores do grande Rabi Akiva, que apoiou 
Bar Cochbá na última revolta contra Roma (132-135 E.C.). Lag 
Baômer é celebrado com fogueiras, jogos ao ar livre e atividades 
festivas. 

28 Iom Ierushaláim. Celebra o dia da reunificação de Jerusalém no 
dia 7 de junho de 1967, como resultado da Guerra dos Seis Dias. 
Jerusalém é a cidade mais importante da tradição e da história 
judaica, mencionada mais de 500 vezes na Bíblia. Foi dividida após a 
Guerra da Independência em 1948. Quando a parte nas mãos da 
Jordânia (que incluía o Muro Ocidental ou Muro das Lamentações) foi 
tomada em 1967, foi a primeira vez em quase 2 mil anos que a cidade 
ficou nas mãos dos judeus. 

V
e

rã
o

 

Sivan 

(30) 

6-7 Shavuot. Conhecido como a Festividade das Semanas, 
completadas exatamente 7 semanas desde o segundo dia de Pêssach 
com a contagem do Ômer, Shavuot também é conhecida como a 
“Época da Entrega da Torá”, uma vez que foi em Shavuot que a Torá 
foi entregue a Israel no monte Sinai. O feriado também é conhecido 
como Chag Habicurim, a Festividade dos Primeiros Frutos, pois marca 
a primeira colheita de trigo, quando os agricultores judeus levavam 
os primeiros frutos para o Templo como oferendas de gratidão. 
Shavuot é uma das três festividades de peregrinação. Costuma-se 
comer blintses (tipo de panqueca de queijo). Lê-se o Livro de Ruth, 
uam vez que a sua história ocorre durante esta época do ano, mas o 
destaque fica ao fato de Ruth ser uma judia por opção, uma pessoa 
que aceitou a Torá. A tradição associada com este feriado é o Ticun 
Lêil Shavuot, uma noite inteira de estudos. Neste feriado podemos 
apreciar as diferenças essenciais entre os diferentes movimentos 
religiosos contemporâneos em relação ao sentido da entrega da Torá 
no monte Sinai: Revelação, o caminho pelo qual Deus se revela ao 
povo, ou a interação entre o Eu e Tu, a força unificadora, a fusão da 
relação binomial presente em todos os níveis da existência (sendo a 
própria existência um destes termos). A Torá foi realmente revelada 
por Deus no Sinai? Será esta uma compliação de diferentes maneiras 
pelas quais diferentes pessoas compreendiam deus em diferentes 
épocas? A Revelação de Deus é estática ou é um processo contínuo? 
Será que a Torá contém a palavra de Deus ou é a palavra de Deus? 
Apesar destas diferenças fundamentais, o judaísmo continua a ser 
uma religião porque todos os judeus aceitam a Torá como um código, 
um instrumento a serviço da conduta moral e ética. 
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 Mês/ Dias Dias especiais e comemorativos 

Tamuz 

(29) 

17 Jejum de Shivá Assar Betamuz. Relembra a primeira brecha feita 
na muralha de Jerusalém durante o cerco de 586 A.E.C. este jejum 
marca o início das três semanas de luto, que terminam no dia 9 de 
Av. 

Av 

(30) 

9 Tishá Beav. O dia 9 de Av é o principal dia de jejum, em recordação 
à destruição do Primeiro Templo pelos babilônios em 586 A.E.C. e à 
destruição do Segundo Templo pelos romanos em 70 E.C. Os judeus 
devem jejuar por 24 horas. Nos serviços religiosos nas sinagogas lê-se 
o Livro de Lamentações (Echá) e outras elegias. As três semanas que 
precedem Tishá Beav são dias de tristeza, quando nos abstemos de 
celebrações alegres e casamentos; caso 9 de Av coincida com Shabat, 
o feriado é cumprido no dia seguinte. 

Elul 

(29) 
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Judeus por Opção 
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Atitudes judaicas em relação à Conversão 

O judaísmo vem tendo uma relação estranha em relação aos seus 
convertidos. No início, era uma das religiões mais proselitistas do mundo. 
Mas depois do século 4 E.C., devido à perseguição religiosa e a conflitos 
com cristãos, cessou toda a atividade missionária. 

Outra razão para a falta de 
interesse no proselitismo 
reside no centro do sistema 
de crenças judaico. O povo 
judeu nunca pretendeu ter 
direitos exclusivos a uma 
relação com Deus. Não é 
preciso ser judeu para ser 
bom ou justo, ou para rezar 
de coração e ser escutado.  

Qualquer homem ou mulher, 
não importa quais sejam as 
suas crenças, terá a sua 
recompensa se agir 
corretamente. Assim, não há 
qualquer razão para 
“converter” não-judeus a fim 
de “salvar as suas almas”. 

Esta falta de interesse pelo 
proselitismo se reflete na 
literatura rabínica. Existe 
apenas um único tratado 
talmúdico tardio que se refere 
à prática e ao protocolo de 

conversões, com apenas 6 páginas de extensão. Não obstante, houve 
conversões ao longo de toda a história judaica, por uma grande variedade 
de razões. Abaixo encontramos algumas atitudes talmúdicas básicas em 
relação à conversão. 

Os convertidos devem ser queridos no judaísmo por que: 

O povo judeu nunca 
pretendeu ter direitos 

exclusivos a uma 
relação com Deus. 

Não precisa ser judeu 
para ser bom ou justo, 

ou para rezar de 
coração e ser 

escutado. Qualquer 
homem ou mulher, 
não importa quais 

sejam as suas crenças, 
terá a sua recompensa 

se agir corretamente. 
Assim, não há 

qualquer razão para 
“converter” 

nãojudeus a fim de 
“salvar as suas 

almas”. 
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1) Em muitas passagens na Torá 
relacionadas ao tema Deus 
aconselha: “Não o vexará nem o 
oprimirá” (Êxodo 22:20); “Você 
deve amar o convertido” 
(Deuteronômio 10:19); “Não 
oprima o convertido, porque 
você entende os sentimentos do 
convertido” (Êxodo 23:9). 

2) Em diversas passagens bíblicas 
Deus aplica aos convertidos a 
mesma designação que aos 
nascidos israelitas: Israelitas Convertidos Servos de Deus Levítico 
25:55 Isaías 56:6 Amigos de Deus Isaías 41:8 Deuteronômio 10:18 
Pertencentes à Aliança Gênesis 17:13 Isaías 56:6  

3) Graças aos convertidos que nosso patriarca Abrahão não foi 
circuncidado antes dos 99 anos de idade. Se ele tivesse sido 
circuncidado aos 20 ou 30 anos, ninguém poderia se converter após 
ultrapassar esta idade. Deus teria postergado a circuncisão de 
Abrahão para quando ele completasse 99 anos a fim de não fechar as 
portas aos futuros convertidos e inclusive dar uma recompensa extra 
de acordo com a idade do indivíduo, aumentando o mérito daquele 
que faz a vontade de Deus. (Mechilta de Êxodo 22:30) 

4) “Quando, nestas épocas, alguém busca se converter ao judaísmo, nós 
perguntamos: ‘Por que você quer se converter ao judaísmo? Você não 
sabe que os judeus são afligidos e oprimidos e que o sofrimento os 
alcança?’ Se ele responder: ‘Eu sei de tudo isso, e ainda assim não sou 
merecedor,” nós o aceitamos imediatamente, familiarizando-o com 
alguns dos mandamentos mais simples e alguns dos mais complexos... 
Nós o alertamos sobre as penalidades por violar os mandamentos... e 
das recompensas por cumpri-los... Após submergir e sair da imersão 
ritual, ele é judeu sob todos os aspectos.” (Iebamot 47,a-b). 

Embora existam posições tradicionais em relação aos judeus por opção, as 
atitudes em relação à conversão variam consideravelmente. Por exemplo, 
diferentes rabinos esperam diferentes níveis de conhecimento judaico. E 
alguns rabinos recusarão por três vezes um candidato a uma futura 
conversão para ter certeza de que ele ou ela estão absolutamente seguros 

Aceitar o judaísmo 
não é aceitar apenas 
uma religião; significa 
aceitar uma cultura e 
se tornar parte de um 
povo, um povo com 
uma história muito 
tumultuada.  
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de que desejam se converter. Afinal de contas, aceitar o judaísmo não é 
aceitar apenas uma religião; significa aceitar uma cultura e se tornar parte 
de um povo, um povo com uma história muito tumultuada. Maimônides 
escreveu que todos os judeus, de nascença e por opção, devem rezar ao 
“Nosso Deus, o Deus de nossos antepassados”. Em outras palavras, os 
judeus por opção também assumem plenamente todos os aspectos 
históricos do judaísmo de judaísmo. 

Independentemente de como lidar com um candidato a uma futura 
conversão, todos estão de acordo com relação à plena aceitação de um 
judeu por opção. Uma vez judeu, sempre judeu. O Talmud é claro em sua 
insistência de que os judeus por opção devem ser aceitos como judeus sob 
qualquer aspecto e os rabinos tradicionalmente insistiram que não deve 
haver qualquer distinção entre judeus. Por isso há quem não aceita se 
referir a um judeu por opção como tal, uma vez que aquela pessoa é judia, 
nem mais e nem menos. Mais do que isso, além de o judaísmo aceitar os 
judeus por opção, muitos rabinos históricos têm elogiado os convertidos, 
classificando-os em uma categoria praticamente superior. Afinal de contas, 
o convertido aceita o judaísmo de boa vontade, por escolha; sem ter que 
sentir a ameaça de Deus erguendo o Monte Sinai por cima da sua cabeça, 
dizendo: “Aceite ou então...”. 

Há inclusive um midrásh da literatura rabínica que explica que as almas de 
todos os judeus estavam no Monte Sinai quando Moisés recebeu a Torá e 
a entregou ao povo judeu, inclusive as almas dos judeus ainda por nascer e 

as almas daqueles que iriam 
se converter ao judaísmo.  

Ao lermos a Bíblia, nós nos 
deparamos com muitos 
judeus por opção. Abrahão, 
Sara e Ruth são apenas três 
deles. Se porventura alguém 
tivesse criado caso com eles, 
sem eles o judaísmo poderia 
jamais ter existido.  

  

Independente mente 
de como lidar com um 

candidato a uma 
futura conversão, 

todos estão de acordo 
com relação à plena 

aceitação de um judeu 
por opção. Uma vez 

judeu, sempre judeu. 
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Para fazer parte da Aliança: O processo 
formal  

Os convertidos e o Estado de Israel  

Nós já discutimos as diferenças entre os diferentes movimentos judaicos 
com respeito à conversão. Convém mencionar que este tema, a questão de 
“Quem é judeu?”, atualmente está no centro dos debates no mundo 
judaico. A identidade de literalmente centenas de milhares de judeus se 
veria afetada se, por exemplo, os ortodoxos tivessem a autoridade de 
impor a sua própria definição. Isto não se limita apenas aos guerim, mas 
também aos seus filhos e aos futuros 
filhos de matrimônios mistos. 

Quanto à Lei de Retorno de Israel, a 
identidade judaica não é definida de 
acordo com a halachá, apesar dos 
esforços da comunidade ultra-
ortodoxa, politicamente poderosa 
em Israel. É improvável que isto 
mude num futuro previsível, uma vez 
que afetaria drasticamente as 
relações com as comunidades 
judaicas fora de Israel e em 
particular nos Estados Unidos, 
responsáveis por proporcionar dinheiro e influência política a Israel. 

Há alguns anos houve um caso muito interessante envolvendo um padre 
católico de ascendência judaica. Segundo a halachá, um judeu jamais pode 
deixar de ser judeu. Este padre tentou imigrar a Israel sob a Lei do Retorno, 
mas o Superior Tribunal de Justiça israelense declarou que, ao professar a 
religião católica, ele já não era judeu. De acordo com a halachá, o padre 
seria judeu, mas uma pessoa religiosa nascida de um pai judeu e mãe não-
judia ou um guer convertido por um rabino não-ortodoxo não seria judeu. 

O espírito que impulsionou a Lei do Retorno em sua época, nos anos 
posteriores ao Holocausto, foi muito claro: proteger qualquer pessoa que 
pudesse ser considerada judia. Os nazistas consideravam judeu qualquer 

Qualquer judeu, 
convertido por 
qualquer rabino de 
qualquer movimento 
judaico na Diáspora, 
pode fazer aliá para 
Israel segundo a Lei do 
Retorno. 
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um com pelo menos um avô ou avó judeus; obviamente, eles não 
respeitavam a halachá. Qualquer judeu, convertido por qualquer rabino de 
qualquer movimento judaico na Diáspora, pode fazer aliá para Israel 
segundo a Lei do Retorno. 

Também vale destacar que o grande debate em torno desta questão não 
se refere exatamente às pessoas cuja identidade como judias está em 
questão. O que realmente se debate é a autoridade dos rabinos não-
ortodoxos. Os ortodoxos não reconhecem a autoridade dos rabinos não-
ortodoxos — e, de fato, tampouco reconhecem a autoridade de alguns 
rabinos ortodoxos. 
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Consulta Rápida: Os Guerim e os 
movimentos judaicos 

 Ortodoxo 
Conservador/ 

Massorti  
Reformista/ 
Progressista Reconstrucionista 

Processo de 
Conversão 

Exige 
instrução 
sobre a vida 
judaica e um 
acordo para 
seguir uma 
vida judaica 
de acordo 
com as regras 
ortodoxas 
(seguir a 
halachá). 
Exige um bet 
din ortodoxo, 
brit milá e 
tevilá (banho 
de imersão 
em uma 
micvá). 

 

Exige instrução 
sobre a vida 
judaica e um 
acordo para 
seguir uma vida 
judaica 
(halachá). Exige 
um bet din, brit 
milá e tevilá. 

 

Exige instrução 
sobre a vida 
judaica, uma 
declaração oral 
e escrita de fé 
aceitando o 
judaísmo 
livremente e 
com a intenção 
de levar uma 
vida judaica, 
ciente dos 
riscos de 
formar parte 
irrevogável do 
povo judeu. 
Exige um bet 
din, brit milá e 
tevilá. (obs.: 
nos EUA não é 
obrigatório, 
mas 
recomendado). 

Exige um bet din, 
brit milá e tevilá. 

 

Quem é 
judeu? 

Qualquer um 
nascido de 
mãe judia; 
conversão 
ortodoxa. 

 

Qualquer um 
nascido de mãe 
judia; 
conversão que 
inclua brit milá 
e tevilá. 

Pai e/ou mãe 
judeus, além 
de identificar-
se com o povo 
judeu e a fé 
judaica; 
conversão. 

Pai e/ou mãe 
judeus, além de ser 
educado como 
judeu; conversão. 
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Diferenças entre Judaísmo e Cristianismo 

Existem bibliotecas repletas com obras sobre religião comparada. É por 
isso que esta seção nunca será, nem pretende ser, uma avaliação 
abrangente das diferenças entre judaísmo e cristianismo. A fé cristã é 
dividida em muitas igrejas com crenças muito diversas, assim como o 
judaísmo se ramificou em denominações com maior ou menor destaque 
nos últimos 200 anos. Comparar esta diversidade é uma tarefa 
monumental em si mesma. Além do mais, judaísmo e cristianismo estão 
baseados em dois paradigmas incomparáveis. Onde Enquanto o 
cristianismo está baseado em um credo, o judaísmo é melhor definido por 
outros parâmetros, como um modo de vida. No cristianismo, se alguém 
rejeita o credo, deixa de ser considerado cristão, enquanto no judaísmo 
não é preciso ser religioso para continuar sendo judeu. Muitos dos 
primeiros líderes sionistas sacrificaram suas vidas em nome de um ideal 
judaico, contudo eles estavam longe de serem religiosos. 

O judaísmo e o cristianismo compartilham uma rica herança, a Bíblia 
Hebraica (o “Velho Testamento” na terminologia cristã), bem como a 
crença em um Deus único, Criador do universo. Ambos compartilham os 
Dez Mandamentos, a ideia de um Pacto com Deus, a sabedoria dos 
profetas, a fraternidade entre toda a humanidade, a convicção na paz e o 
ódio à guerra, um ideal democrático na esfera política e social, a convicção 
na natureza eterna do espírito humano e, finalmente, a convicção de que 
vida tem um significado e um propósito. 

Porém, estas semelhanças não devem nos levar a acreditar que o 
cristianismo é uma continuação do judaísmo. Há muitas diferenças, 
contradições e discordâncias absolutas na própria fundação das 
identidades cristã e judaica. Na época de Jesus havia muitas seitas 
diferentes no judaísmo. Esta diversidade era resultante da brutalidade da 
opressão romana que conduziu a um tal desespero que muitos tentaram 
achar a sua própria explicação para este sofrimento e buscavam sinais da 
vinda do Messias. A situação para os judeus era tão devastadora que só a 
vinda do Messias era vista como uma solução possível. O cristianismo 
nasceu de uma destas seitas judaicas e por isso herdou muitos aspectos 
judaicos. Mas este nascimento não foi o nascimento de um filho amado: o 
cristiansimo rompeu com o judaísmo e criou uma nova religião. Enquanto 
a crença central do cristianismo é que aceitar Jesus é condição necessária 
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para ser salvo, a convicção central do judaísmo é que todas as religiões são 
dignas e que todas as pessoas são filhos de Deus, sejam eles judeus ou 
não-judeus. O judaísmo não acredita que seja necessário ser judeu para ser 
salvo; na realidade, acredita que é mais fácil ser salvo se a pessoa não for 
judia. Para ser salva, uma pessoa deve se conduzir por uma vida ética. Esta 
diferença fundamental entre cristianismo e judaísmo fica muito pungente 
em assuntos de conversão. Para o cristianismo, para se converter é 
essencial salvar tantas pessoas quanto possível, enquanto que para o 
judaísmo não é essencial ser judeu para ser salvo, e por isso os judeus são 
reticentes em buscar converter pessoas. 

Em seguida iremos explorar alguns aspectos religiosos que resumirão as 
diferenças básicas. A maioria destes tópicos é tratada em mais detalhes em 
outros capítulos deste livro. 

Deus 

Judaísmo: Deus é Um, indivisível, incorpóreo, sem igual; uma unidade 
indivisível.  

Cristianismo: Deus é triplamente pelo Deus-Pai, Deus-Filho e Espírito Santo 
(Trindade). A divindade é representada com e sem uma forma física.  

A revolucionária contribuição do judaísmo há mais de quatro mil anos foi o 
monoteísmo. De acordo com o judaísmo, Deus não pode ser dividido em 
partes e, por isso, a Trindade Cristã não é aceita. Deus é Um e Único. Por 
extensão, Deus é o Criador do bem e do mal, daquilo que gostamos e 
daquilo que não gostamos. Não há nenhuma força má capaz de se igualar a 
Deus. Para o judaísmo, a Trindade é um enfraquecimento do monoteísmo, 
e possivelmente um retrocesso para a ideia pagã de muitos deuses, ideia 
esta que era muito forte nos tempos do nascimento do cristianismo. Além 
disso, no judaísmo não há um conceito definido de Deus, o que alimenta 
um debate constante e cria diversas opiniões relativas à definição ou à 
ideia de Deus. A única afirmação no judaísmo é que Deus é Um. Por 
exemplo, pode-se perceber uma explicação unitária para os mistérios da 
vida em pensadores com perfis diversos, como Einstein, Buber, ou Spinoza, 
como ímpetos tipicamente judaicos. 
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Jesus 

Judaísmo: Jesus foi um ser humano, um judeu que ensinou os ideais da fé 
judaica. Ele não foi o Messias (Cristo, na terminologia cristã) porque 
nenhum ser humano pode ser Deus e Deus não pode ser humano. Ele 
também não trouxe a paz eterna: o Messias não precisará “voltar” para 
trazer a paz eterna. O Messias é apenas um ser humano enviado por Deus 
que trará paz e justiça para o mundo. O judeu ortodoxo acredita em um 
Messias; o judeu reformista acredita em uma Era Messiânica, uma época 
de verdade, justiça e paz na Terra. Esta será provocada por nossa própria 
conduta ética. 

Cristianismo: Jesus é o Messias, o Cristo, Deus que veio para a Terra como 
ser humano, sacrificou-se e foi crucificado, através do que salva os seres 
humanos dos seus pecados. Ele ressuscitou e voltará, trazendo consigo o 
Reino dos Céus. O Messias é Deus. 

A crença central do cristianismo é que Jesus é o Filho de Deus, parte da 
Trindade, e que só através dele é possível ser salvo. Ele é a revelação de 
Deus feito carne e veio para a Terra para absorver os pecados de toda a 
humanidade e salvar aqueles que aceitam a sua divindade. 

A opinião judaica sobre Jesus pode variar. Há quem o considere um 
excelente contador de histórias, um grande reformador e um ser humano 
bom. Contudo, nenhum judeu aceita Jesus como o Filho de Deus, mas 
apenas como um ser humano. Jesus não pode salvar; só Deus pode. 

No judaísmo, para que uma pessoa obtenha perdão por seus pecados, ela 
deve buscar fazê-lo, tentando consertar tudo que foi “quebrado”. Pecados 
cometidos contra Deus são perdoados pedindo perdão a Deus; pecados 
cometidos contra outros seres humanos são perdoados pedindo perdão à 
pessoa ferida e consertando o que precisa ser consertado, e por mudar 
seus modos de vida para evitar repetir o comportamento que conduziu à 
“quebra”. Além de consertar o que foi quebrado, a pessoa deve se 
arrepender com sinceridade. A oração (que substituiu os sacrifícios de 
animais) faz parte do arrependimento. 

Jesus não é o Messias. De acordo com o ponto de vista judaico, o Messias é 
um ser humano que trará um tempo eterno de paz. Nós saberemos 
quando o Messias chegou quando o mundo estiver em paz e quando a 
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justiça prevalecer. Isto, claramente, não aconteceu quando Jesus esteve na 
Terra, nem após a sua morte. 

Qualquer ser humano pode ser o Messias. Os judeus não se preocupam em 
descobrir a identidade do Messias uma vez que, como ser humano, a 
presença dele não afetará a nossa relação com Deus: o relacionamento 
pessoal entre cada pessoa e Deus é essencial. 

A ideia cristã de que Deus se tornará humano é considerada uma forma de 
idolatria que é estritamente proibida no judaísmo. Observe a completa 
ausência de “imagens divinas” no judaísmo, assim como a ausência de 
qualquer “culto de personalidade”: nem mesmo Moisés desfruta do estado 
desfrutado pelos diversos santos, e não-santos, no catolicismo. Durante 
Pessach nós celebramos o Êxodo do Egito, onde a presença de Moisés é 
central. Mas Moisés é raramente mencionado na Hagadá. Por fim, 
conforme a Torá, o Messias irá conduzir todos os judeus para o 
cumprimento das leis da Torá, e qualquer pessoa que tentar modificá-las é 
considerada um falso profeta. Jesus contradisse a Torá, ele declarou 
inclusive que as mitsvot não eram mais válidas. Para os cristãos, Jesus 
substituiu a lei judaica. 

Livre-Arbítrio e Pecado Original 

Judaísmo: os seres humanos têm livre-aríbtrio: nós somos responsáveis por 
nossos atos. Os pecados são atos negativos que machucam outras pessoas. 
As pessoas nascem puras e decidem se querem viver eticamente ou não. Os 
pecados são atos que se pode evitar e os judeus têm a obrigação de evitá-
los. A salvação é vista em termos comunitários, mais do que individuais. 
Para se obter perdão, deve-se pedir perdão e corrigir suas ações e seu 
comportamento. Ninguém pode fazer isso por nós. O judaísmo não 
interpreta a história de Adão e Eva como uma reflexão da queda humana 
do Paraíso. 

Cristianismo: o pecado é uma condição de humanidade. As pessoas 
nascem em um estado de pecado original devido à desobediência de Adão. 
Afirma-se que o cristianismo aceita a noção de livre-arbítrio, mas cada 
pessoa deve aceitar Jesus para ser salvo e ele ou ela não podem deixar de 
nascer com o pecado original. Os indivíduos não podem obter perdão por si 
mesmos: eles devem acreditar que Jesus morreu pelos pecados de toda a 
humanidade. 
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O judaísmo não aceita a ideia de pecado original, a ideia de que alguém 
nasceu “mau”. O judaísmo acredita que os seres humanos não nascem 
naturalmente bons ou maus. Nós temos uma inclinação boa e uma 
inclinação má, mas temos o livre-arbítrio para escolher o caminho que 
desejamos. O preço que pagamos por esta liberdade é o uso que outros 
fazem de suas liberdades, o que potencialmente pode nos ferir. Não é 
preciso ir muito longe ao passado: os horrores do Holocausto ainda estão 
muito próximos. A ética judaica estabelece a ideia que os seres humanos 
decidem por si mesmos como irão agir. Isso se deve ao fato de que a 
existência da tentação, e com ela a possibilidade do pecado, nos permite 
escolher pelo bom e, como resultado disso, ganhar mérito moral. O 
judaísmo não acredita que os seres humanos estão à mercê de uma força 
superior, e por isso podem optar por evitar o erro moral. 

A crença cristã no pecado original, o pecado do qual nenhum ser humano 
pode escapar, obriga a pessoa a acreditar em um ser superior que deve 
nos salvar. Assim sendo, Jesus é o único caminho viável. Para o 
cristianismo não há nenhum outro caminho para a salvação, só Jesus. 

Morte, Céu e Inferno 

Judaísmo: é dada mais atenção à vida na Terra, neste mundo. Há muitas 
opiniões sobre o mundo vindouro; não há nenhuma escatologia formal. 
Não é preciso ser judeu para ser salvo. 

Cristianismo: A pessoa precisa aceitar Jesus para ser salva. Há uma clara 
dicotomia entre a vida na Terra e o mundo vindouro. O cristianismo 
favorece a subordinação da vida na Terra ao seu conceito de mundo 
vindouro. 

O judaísmo é uma religião de vida. O foco está em como conduzir uma vida 
ética na Terra e tornar o mundo melhor. A preocupação com a morte e o 
mundo vindouro é adiada para a época apropriada. É isso o que o judaísmo 
ensina. A morte é uma ocorrência natural e o judaísmo vê na morte um 
modo de dar significado à vida porque, cientes da nossa mortalidade, 
exige-se de nós que levemos em conta cada momento da vida na Terra. 
Naturalmente, a preocupação com a morte é natural: o medo de morrer, a 
dúvida sobre o destino da alma após a morte, a preocupação ética com a 
morte injusta... todos estes temas têm o seu lugar na literatura judaica.  
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Porém não há nenhuma escatologia, nenhum sistema de crenças sobre a 
morte e o mundo vindouro. Atitudes muito diversas coexistem no sistema 
de crenças judaico, desde a ideia bíblica de reencarnação até o nada. 

É preciso repetir que o judaísmo não acredita que os não-judeus irão para 
o “Inferno” e que o direito de ir para o “Céu” está reservado aos judeus. O 
comportamento ético individual é o fator importante e determinante. 

Corpo e Alma 

Judaísmo: não há nenhuma hierarquia ou dicotomia. 

Cristianismo: assim como ocorre com a dicotomia entre vida terrena/vida 
eterna, a alma é vista como distinta do corpo e superior a este, uma vez 
que a alma é reflexo do eterno. 

Outra diferença fundamental é a ideia de corpo e alma. O cristianismo 
coloca os dois em um tipo de conflito e considera o corpo inferior e 
potencialmente “sujo”. 

Por outro lado, o judaísmo considera o corpo como algo positivo, uma 
dádiva de Deus. Este aspecto religioso abre caminho para uma série de 
outras diferenças entre as duas religiões. O cristianismo foca no mundo 
vindouro, que é a casa da alma, e reduz a importância da vida na Terra, 
subordinando-a à vida eterna. O judaísmo foca na vida da alma no mundo 
vindouro e no mundo físico, o “aqui e agora”. O corpo pode ser comparado 
ao mundo físico, que pode ser “mau” para o cristianismo. O judaísmo 
jamais teve esta característica; não é dado aqui nenhum valor inerente à 
remoção da pessoa do mundo físico e a plena exploração deste tema. O 
judaísmo focaliza no mundo ao nosso redor, o “aqui e agora”, conforme 
dito anteriormente. O judaísmo acredita que Deus criou o mundo físico 
para que possamos desfrutar dele e o usarmos para a nossa própria 
plenitude, não para nos tornar miseráveis. A espiritualidade judaica é está 
diretamente relacionada para sobreviver neste mundo de um modo que 
nos enalteça. O sexo não é visto como algo potencialmente negativo e, 
conforme afirmado no Talmud, se uma pessoa teve a oportunidade de 
experimentar um novo prazer e o rejeitou, ela terá que explicar a sua 
atitude no mundo vindouro. Basicamente, o judaísmo não se retira deste 
mundo, ao contrário, busca elevá-lo. Compare isso aos valores cristãos, 
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que fazem de Maria uma virgem, forçam os padres e freiras católicos ao 
celibato e têm monastérios construídos em lugares remotos. 

Em resumo, o judaísmo não está preocupado com a ideia que cada um tem 
sobre Deus. Tampouco se preocupa com a relação de cada pessoa com 
Deus, pois isso é um assunto pessoal. O judaísmo está centrado em nossos 
atos; não há nenhuma dicotomia entre “lei” e “fé”. Por outro lado, o 
cristianismo centra sua atenção na fé dos cristãos. 

O Direito de Escolha 

Judaísmo: a vida começa com o nascimento. 

Cristianismo: a vida começa no momento da concepção. 

No caso do aborto, o judaísmo não compartilha a atitude da maioria das 
religiões cristãs de que vida começa na concepção. Também não há uma 
posição estabelecida sobre o tema do aborto; há diferentes pontos de vista 
entre os movimentos judaicos, dentro de cada movimento, e em cada 
sinagoga. Não obstante, as estatísticas revelam que a comunidade judaica 
está muito mais propensa a defender o direito de escolha da mãe. Em 
termos gerais, o feto é visto como um ser humano quando a cabeça 
emerge durante nascimento da criança. Porém, o aborto é tolerado em 
algumas circunstâncias. Até mesmo o rabino mais ortodoxo insistirá em 
um aborto caso o parto coloque a vida da mãe em risco, desde que o 
aborto possa salvar uma vida. Além disso, muitos rabinos ortodoxos 
entendem a noção de “perigo” em termos físicos e psicológicos, portanto 
se ter uma criança pode afetar negativamente o bem-estar psicológico da 
mãe, o aborto pode ser justificado. Apesar do consenso generalizado em 
favor do direito de escolha da mãe, nem mesmo os rabinos mais 
progressistas tratam o tema com trivialidade. O judaísmo tem uma 
tendência pró-natalidade e o aborto é visto como último recurso. 

Suicídio 

Judaísmo: o ato de suicídio é tão contra o nosso direito inato à vida que 
deve ser o resultado de uma disfunção psicológica. 

Cristianismo: cometer suicídio é um pecado contra a vontade de Deus, uma 
vez que é Deus quem dá a vida. 
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Assim como com a maior parte vdos temas discutidos neste capítulo, há 
uma extensa diversidade de pontos de vista sobre o tópico de suicídio, seja 
no lado judaico, seja no lado cristão do espectro. Porém, enquanto a 
opinião geral dentro dos principais ramos do cristianismo afirma que 
suicídio é um pecado, a atitude no judaísmo tem se transformado 
dramaticamente na história recente. 

O ponto de vista tradicional no judaísmo era igual ao do cristianismo. 
Como Deus nos dá a vida, não cabe aos mortais jogar fora o presente 
divino. Dar fim à própria vida era considerado um pecado tão grave que 
quem cometia suicídio não poderia ser enterrado no campo comum de um 
cemitério judaico; havia uma seção especial para estes pecadores, do lado 
de fora do muro.  

Ter um parente enterrado nesta seção especial causava grande 
constrangimento aos familiares vivos, o que em si mesmo viola uma das 
613 mitsvot, que declara que devemos evitar o constrangimento público 
dos outros a todo custo. Enquanto a discussão sobre qual lei deveria 
prevalecer durou séculos, a necessidade de uma decisão sobre o tema se 
tornou urgente na história recente. Durante o Holocausto muitos 
preferiram cometer suicídio em vez de uma morte lenta e dolorosa. Estas 
pessoas eram pecadores? Será que os que sobreviveram deveriam julgar 
sobre esta decisão? 

Mesmo antes do Holocausto, as modernas abordagens científicas e 
psicológicas já haviam se inserido no pensamento judaico liberal. A noção 
desenvolvida é de que não podemos considerar que alguém esteja 
completamente ciente e de posse completa de suas capacidades mentais 
no momento do suicídio. 

Esta noção originalmente liberal lentamente abriu espaço em círculos mais 
tradicionais e, embora ainda existam diferenças de opinião locais e 
individuais, é cada vez mais aceito em todo o mundo judaico que o suicídio 
é o lamentável resultado de doença mental e não um pecado 
racionalmente deliberado pecado contra Deus. 
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Objetos Judaicos 

Embora o segundo dos Dez Mandamentos nos ordene não reverenciar 
religiosamente qualquer objeto, a cultura judaica é rica em objetos 
relacionados com a religião judaica. O judaísmo não reverencia estes 
objetos, mas os usa para rezar e cumprir muitos mandamentos da Torá. 

Peças artesanais em geral muito elaboradas e o uso de materiais preciosos 
que compõem estes objetos refletem a dedicação para o cumprimento dos 
mandamentos, o que é conhecido como Hidur Mitsvá (Embelezamento do 
Mandamento). Se acendermos as velas de Shabat, devemos usar os mais 
lindos castiçais que pudermos ter. Se usarmos um jogo diferente de peças 
de porcelana em Pessach, devemos usar as nossas melhores peças de 
porcelana. 

Este princípio tem levado a uma riqueza de objetos rituais que 
encontramos tanto na sinagoga quanto nos lares. Seria quase impossível 
dar uma visão completa de todos os objetos rituais. A longa história do 
judaísmo, multiplicada pelos costumes locais e pela cultura de 
comunidades individuais, torna a “Judaica” um tema em si mesmo para 
especialistas. 

Para dar uma ideia geral, nós compilamos uma visão geral que fala sobre a 
sinagoga e seus objetos, nos feriados e festividades religiosas, e sobre os 
objetos que podem ser encontrados em qualquer lar judaico. 

A Sinagoga 

Os judeus se instalaram fora de Israel e foram viver longe demais para 
cumprir suas obrigações religiosas no Templo em Jerusalém; surgiu então 
uma alternativa para o Templo: a sinagoga, um lugar de reunião onde as 
orações e a Torá eram lidos e onde os sacrifícios do Templo eram 
recordados. 

A função da sinagoga como centro ao redor do qual ocorria a vida judaica 
se tornou ainda mais pungente quando em 70 E.C. a Terra de Israel e o 
Segundo Templo foram destruídos por Roma e os judeus se espalharam 
pelo mundo. Havia a necessidade de preservar a unidade de todos os 
judeus em cada canto do mundo, encontrar um substituto permanente 
para o Templo e para os serviços de Templo. 
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Para atender a estas necessidades, sinagogas foram organizadas em cada 
cidade onde os judeus viviam. Foi desenvolvido um livro de rezas comum 
em uma língua que todo judeu pudesse entender, não importava onde ele 
ou ela vivessem: o hebraico. 

Em toda comunidade, os serviços sinagogais se tornaram o substituto para 
os sacrifícios do culto no Templo. Em seu desenvolvimento até os dias 
atuais a sinagoga se tornou mais do que uma casa de oração, um centro 
religioso. Também se tornou uma casa de estudos, um centro cultural, 
bem como uma casa de congregação e um centro social. 

Casa de oração: há serviços religiosos diários, pela manhã e à noite, no 
Shabat e feriados. Dependendo do nível de observância, os judeus 
comparecem regularmente, inclusive diariamente à sinagoga para 
Shacharit (serviços matutinos), Minchá (serviços vespertinos), e Maariv ou 
Arvit (serviços noturnos). 

Casa de estudos: desde os tempos antigos, os jovens passavam muitas 
horas na sinagoga estudando a Bíblia, comentários sobre a Bíblia e Talmud. 
Os judeus adultos também poderiam passar algumas horas por semana na 
sinagoga estudando a Bíblia e o Talmud. O rabino ensinava sobre o Talmud 
e sobre temas da Lei judaica. 

Casa de congregação: a sinagoga se tornou um centro social, uma vez que 
toda a vida judaica estava centrada ao redor dela. Todo evento na vida era 
celebrado na sinagoga: o nascimento de um bebê, cerimônias de Bar/Bat 
Mitsvá; casamentos, e a recordação dos mortos pela recitação do Cadish. 
Os problemas do cotidiano eram levados à esfera da sinagoga, pois o 
rabino era consultado a respeito de todos os aspectos da vida. Doações 
para beneficência eram coletadas na sinagoga. Um estrangeiro pobre era 
levado aos cuidados da sinagoga. Eram anunciadas decisões legais, dívidas 
eram canceladas e divulgadas queixas de falta de pagamento. 
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Símbolos e Objetos Religiosos na 
Sinagoga 

Ner Tamid, a luz perpétua. Em toda sinagoga você irá encontrar uma luz 
perpétua, colocada em um recipiente com óleo e pavio ou 
em um receptáculo ornamental que contém um bulbo 
elétrico. Normalmente está suspensa do teto diante do Aron 
Hacódesh, a Arca Sagrada. A Ner Tamid teve sua origem nos 
primeiros tempos da história de Israel. Uma chama perpétua 
queimava no Mishcán, o Santuário em meio ao deserto, bem 
como no Templo em Jerusalém. Mais tarde o simbolismo da 
Ner Tamid foi transferido do “Templo Maior” em Jerusalém 
para as sinagogas em todas as partes do mundo. Manter a 
Ner Tamid acesa e colocar os rolos da Torá na Arca Sagrada 
são as principais cerimônias na dedicação (inauguração) de 
uma sinagoga. 

Menorá. A Menorá original, ou candelabro de sete braços, foi 
confecionada por Betsalel para o Mishcán, o Santuário no 
deserto; e uma duplicata foi colocada no Templo em 
Jerusalém. A sua contraparte será encontrada em 
praticamente todas as sinagogas. Seu propósito original era, 
e ainda é, simbolizar a luz da Torá. A Menorá era em geral 
reconhecida como o símbolo universal do judaísmo. 

Maguen David, a proteção de David. Estrela de seis pontas que 
supostamente data dos tempos do Rei David. Também é 
conhecida como Estrela de Salomão. Não tem qualquer 
significado religioso e até mesmo a sua origem é vaga, uma 
vez que não é mencionada nem na Bíblia nem no Talmud. 
Apesar disso é exibida universalmente e costuma ser 
considerada um símbolo do povo judeu. 

Tábuas da Lei. Reprodução das duas tábuas de pedra contendo os Dez 
Mandamentos presente em praticamente todas as 
sinagogas. Simboliza a Revelação de Deus no Monte Sinai. 

Aron Hacódesh, a Arca Sagrada. Contém os rolos da Torá. É uma réplica 
da Arca do Pacto erguida no Santuário para guardar as duas 
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Tábuas com os Dez Mandamentos e mais tarde colocadas 
dentro do Códesh Hacodashim (o local mais sagrado) no 
Templo em Jerusalém. A cortina ornamental da Arca Sagrada 
é chamada Paróchet. Sefer Torá, o Rolo da Torá Sagrada. 
Contém a Torá ou Pentateuco e é o símbolo mais sagrado do 
judaísmo. É escrito com tinta indelével em pergaminho de 
pele de bezerro, especialmente processado para este 
propósito. O escriba, chamado de Sofêr, normalmente é um 
homem religioso que dedica a maior parte da sua vida a este 
trabalho sagrado. 

Keter Torá, coroa figurativa da Torá. Comumente projetada na Paróchet, 
outras vezes colocada dentro da Arca Sagrada, acima dos 
rolos da Torá. Está de acordo com uma citação da Ética dos 
Pais (Pirkê Avot) que lista a coroa da Torá junto às coroas do 
Rei e do Sumo Sacerdote. 

Bimá, plataforma para a leitura da Torá. Este púlpito, ou apoio para 
leitura, é comumente adornado com uma Maguen David e 
coberto com pano bordado. 

Ornamentos da Torá. Além dos ornamentos bordados ou pintados sobre o 
manto de tecido que cobre a Torá – ou proteção em madeira 
trabalhada – a Torá também é adornada com muitos objetos 
de arte como uma coroa, um peitoral, uma ponteira que 
serve de guia para a leitura, e um par de Ets Chaim 
(ornamentos com sinos). 

Yad, ponteiro na forma de mão. Significa literalmente “mão”. Auxilia na 
leitura da Torá. Usar um Yad evita que a gordura e a acidez 
da nossa pele reajam com os materiais naturais do Sefer 
Torá, prevenindo contra a sua deterioração.  

Leão de Judá. Colocado sobre a Arca Sagrada ou sobre a Paróchet. Suas 
origens vêm do tempo em que Jacob, ao abençoar seus filhos 
antes de sua morte, comparou Judá a um leão. O povo judeu, 
descendente da tribo de Judá, aceitou o leão como seu 
símbolo. 

Talit, manto para orações. Utilizado nos serviços diurnos e na véspera de 
Iom Kipur, esta vestimenta permite cumprir o preceito de 
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usar franjas nos cantos das roupas para nos lembramos dos 
mandamentos de Deus. Embora antes banido 
completamente dos serviços religiosos reformistas, tem 
gradativamente retomado e até mesmo ampliado seu uso 
entre os movimentos não-ortodoxos judaicos, aonde ir é 
usado por homens e mulheres, enquanto no mundo judaico 
tradicional o uso do Talit é um privilégio exclusivo dos 
homens. 

Tefilin, filactérios. Caixas pretas com correias de couro usadas para os 
serviços diurnos, exceto em Shabat e feriados. As caixas 
contêm rolos de pergaminho com versículos da Torá onde 
está escrito que uma pessoa deve ter as palavras da Torá 
como marcas entre os olhos e como um sinal sobre a mão. 

Kipá, cobertura para a cabeça. O uso de uma cobertura para a cabeça 
como sinal de respeito para um poder mais elevado não tem 
origens clara, a não ser pelo fato do judaísmo compartilhar 
este costume com muitas outras culturas do Oriente Médio e 
semíticas. Seu outro nome, yarmulka, parece derivar do 
aramaico Yarmei Malka, que significa “respeito pelo Rei”. 
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Objetos Rituais Relacionados a Feriados e 
Festividades 

SHABAT 

Castiçais. São acesas duas velas antes do início de Shabat, para que 
prestemos atenção nas palavras de Deus de guardar 
(shamor) e relembrar (zachor) o Shabat. 

Cobertura para a Chalá. Assim como as duas porções de chalá nos 
lembram da dupla porção de maná que recebíamos no 
deserto às sextas-feiras, a cobertura nos recorda do orvalho 
que cobria as porções. 

Copo para o Kidush. Copo de vinho ou suco de uvas que primeiro é 
abençoado e depois usado para abençoar o Shabat. 

Suporte para a vela de Havdalá. Suporte para uma vela trançada usada na 
cerimônia do sábado à noite que separa o Shabat dos dias 
comuns da semana. 

Caixa com temperos. Na cerimônia de Havdalá os participantes inalam a 
doce fragrância de temperos, para suavizar a tristeza com a 
partida do Shabat. 

ROSH HASHANÁ E IOM KIPUR 

Assim como é costume comer maçãs mergulhadas no mel em Rosh 
Hashaná, há conjuntos especiais de maçã com mel para esta ocasião. O 
Shofar, chifre de carneiro ou de antílope, soado durante os Dias Intensos e 
nos Grandes Feriados (Rosh Hashaná e Iom Kipur), em geral é simples, 
contudo pode ser decorado com metais preciosos. Recipientes 
especialmente confeccionados para guardar o Shofar costumam exibir um 
trabalho artesanal de alto nível. 

SUCOT 

O Lulav e o Etrog, os dois principais símbolos da festividade de Sucot, são 
material orgânico vivo e, assim sendo, não podem ser decorados. Porém, 



Rabino Jacques Cukierkorn 

 
195 

 

há belos recipientes disponíveis, projetados especificamente para 
acondicioná-los. 

CHANUCÁ 

Chanukiá. Uma vez que o candelabro de nove braços para Chanucá em 
geral tem a mesma forma que a Menorá de sete braços, a 
Chanukiá também é conhecida como Menorá de Chanucá, 
embora seja tecnicamente incorreto. 

Sevivon (ou Dreidel). Embora o peão conhecido como sevivon ou dreidel 
tenha se tornado objeto de um divertido e inocente jogo em 
que se aposta guelt (moedas de chocolate), suas origens são 
educacionais. Quando os sírios ocuparam a Judéia, foi 
proibido às judias estudar Torá. Porém, este édito foi 
desafiado fingindo-se jogar o jogo do sevivon quando os 
soldados sírios passavam. As quatro letras impressas no 
sevivon (nun, guímel, hê e shin) anunciam: “Um grande 
milagre aconteceu lá”. Portanto até mesmo este brinquedo 
simples lembra as crianças dos motivos para se comemorar 
Chanucá. Em Israel, a última letra é mudada para que se diga 
“Um grande milagre aconteceu aqui” (nun, guímel, hê e pê). 
Há outro significado para as letras no sevivon. Nos 
ensinamentos místicos da Cabalá, cada letra representa um 
dos quatro impérios que tentaram destruir o povo judeu: 
babilônico, persa, grego e romano. 

PURIM 

Embora Purim seja conhecido por suas fantasias e seus jogos teatrais, há 
apenas um objeto ritual, o rashán ou groguer (reco-reco). Em Purim a 
comunidade se reúne na sinagoga para ouvir a leitura da Meguilát Esther, 
o Livro de Ester. Toda vez que o nome de Hamán é mencionado, a 
comunidade expressa seu descontentamento fazendo tanto barulho 
quanto possível, usando os rashanim ou reco-recos. 
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PESSACH 

Como o feriado de Pessach exige muitas restrições alimentares para evitar 
a presença de chamêts (fermento), é comum se ter um jogo separado de 
utensílios de cozinha e pratos de porcelana para ser usado apenas durante 
os dias de Pessach. Os objetos rituais relativos a Pessach são usados no 
jantar do Sêder, quando é recontada a história da libertação do Egito. 

Keará, o prato do Sêder. A Keará de Pessach tem seções para alimentos 
tradicionais que simbolizam os vários aspectos da história de 
Pessach: osso de frango grelhado; ovo cozido e chamuscado; 
alface, salsa, charosset e ervas amargas. 

Prato para a Matsá. Prato separado para a Matsá. 

Cobertura para a Matsá. Cobertura de pano para a matsá, às vezes com a 
dupla função de servir como cobertura para o Aficomán 
quando este é escondido, embora existam bolsas de 
Aficomán específicas para este propósito. 

Copo do Profeta Elias. Por se acreditar que Eliahu Hanaví, o profeta Elias, 
descerá do céu para anunciar a vinda do Messias, as portas 
são abertas durante a refeição do Sêder e é deixado um copo 
especial para Elias cheio de vinho, na esperança de que ele 
possa entrar e prenunciar a chegada do mundo vindouro. 

Os demais feriados judaicos não têm qualquer objeto ritual específico, 
embora se possam encontrar calendários para a contagem dos dias do 
Ômer nas sinagogas e lares tradicionais. O Ômer é período de sete 
semanas entre Pessach e Shavuot, e seus dias devem ser contados nas 
orações diárias. O calendário garante que a contagem seja feita 
corretamente. 
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Símbolos e Objetos Rituais no Lar 

Um lar judaico costuma ser reconhecido pelos objetos rituais conforme 
mencionado anteriormente, como a Keará de Pessach ou uma Chanukiá 
expostas. 

Outros objetos que distinguem um lar judaico são: 

Mezuzá. Para ser preciso, Mezuzá é a palavra hebraica para “batente da 
porta”, mas normalmente se refere a um pequeno tubo ou 
caixinha, feito de madeira, vidro ou metal, contendo um 
pedaço de pergaminho com duas passagens do Livro de 
Deuteronômio. Através de uma pequena abertura na parte 
superior da Mezuzá pode se ler a palavra hebraica Shadai 
(Deus). A Mezuzá é comumente afixada em uma posição 
inclinada na parte superior do batente da porta do lado 
direito da pessoa quando se entra na casa. Ao se afixar a 
Mezuzá no batente da porta, recita-se a seguinte bênção: 
“Bendito sejas Tu, Eterno Nosso Deus, Rei do Universo, que 
nos ordenaste afixar a Mezuzá.” O propósito da Mezuzá é 
cumprir o mandamento bíblico: “Tu as escreverás nos 
batentes da tua casa e nos teus portões.” Outra razão dada 
por Maimônides é que “a Mezuzá lembra à pessoa, quando 
entra ou sai de casa, da Unicidade de Deus e do dever de 
amá-Lo e cumprir os Seus mandamentos.” Também significa 
que as bênçãos e a proteção de Deus estão presentes em um 
lar onde há uma Mezuzá. A Mezuzá também é um sinal de 
que nesta casa vive um judeu, que acredita em Deus e segue 
os ensinamentos da fé judaica. 

Livros. Livros são considerados a posse mais preciosa no judaísmo. 
Dependendo do nível de observância e envolvimento, pode-
se encontrar nos lares judaicos livros de orações, uma Bíblia 
hebraica, uma Hagadá de Pessach e livros sobre diversos 
assuntos judaicos. 

Mizrach. Espera-se que os judeus rezem voltados em direção a Jerusalém. 
Quando uma sinagoga é erguida, sua arquitetura garante 
que quando nos voltarmos para a Arca Sagrada, estaremos 
de frente para Jerusalém. Quando a pessoa reza em casa, um 
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Mizrach (“Leste”), um quadro pendurado na parede oriental, 
indica a mesma direção. 

Ketubá. A Ketubá, o contrato matrimonial, em geral formosamente 
decorado e ilustrado, é considerada como o orgulhoso 
símbolo do desejo de se criar uma família judia. Por isso 
pode ser frequentemente encontrado em um quadro 
pendurado em uma das paredes de um lar judaico. 

Caixa de Tsedacá. Doar aos menos afortunados não é uma opção, mas sim 
uma obrigação. Por isso uma caixa para caridade tem um 
lugar de destaque no lar judaico. Dependendo do 
envolvimento da família, pode se encontrar objetos artísticos 
com temática judaica ou produzidos por artistas judeus 
como, por exemplo, uma placa com uma bênção. 
Dependendo do nível de observância e das condições 
financeiras da família, também pode haver elementos 
arquitetônicos tipicamente judaicos. Quando possível, uma 
família religiosa terá uma cozinha planejada para atender as 
leis de cashrut, com armários e pias separadas. Nas 
comunidades mais estabelecidas, onde os judeus puderam 
construir suas próprias casas e o clima não era muito 
favorável à celebração de Sucot, podem-se encontrar salas 
de inverno com telhados removíveis. 
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Bênçãos e Orações 

O judaísmo tem uma maneira muito especial de trazer o divino para a vida 
diária por meio de brachot (sing.: brachá), bênçãos. Originalmente, uma 
bênção era dita quando se realizava ou se obedecia a uma das 613 mitsvot 
da Torá, reconhecendo a lealdade e fidelidade do indivíduo à palavra de 
Deus. Ao longo da história, os rabinos reconheceram que é da natureza 
humana para perder um certa sensibilidade em relação aos milagres da 
natureza e considerar como certo o que parece ser comum, como acordar 
com boa saúde. Por isso, as bênçãos foram estendidas para além das leis 
da Bíblia e suas funções foram extendidas tanto para o reconhecimento da 
vontade de Deus quanto para o agradecimento pela presença de Deus. Há 
bênçãos para ver raios, para viajar, para ver o mar pela primeira vez, para a 
diversidade entre as pessoas, etc. 

As brachot têm uma fórmula comum. Todas começam com Baruch Atá 
Adonai; e algumas seguem com Elohênu Melech Haolam... (“Bendito sejas 
Tu, Eterno... nosso Deus, Rei do Universo”). Quando é uma bênção para 
agradecimento, aquilo pelo qual se agraqdece se segue diretamente após 
esta fórmula. Quando se trata de uma bênção relativa às leis bíblicas, a 
fórmula é Baruch Atá Adonai, Elohênu Melech Haolam, asher kideshánu 
bemitsvotáv vetsivánu... (“Bendito sejas Tu, Eterno... nosso Deus, Rei do 
Universo, que nos santificou com Seus mandamentos e nos ordenou...”), 
seguido pelo mandamento. 

O Shemá 

O Shemá é a oração de afirmação da fé judaica por excelência, 
expressando a Soberania e a Unicidade de Deus. O Shemá é recitado duas 
vezes por dia: ao acordar e antes de dormir. 

Shemá Israel, Adonai Elohênu, Adonai Echad. 

Ouça Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é Um. 

Baruch Shem kevod malchutô leolam vaêd. 

Bendito é o Seu Nome, a glória do Seu Reino é por todo o sempre. 
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As Brachot para o Shabat 

As velas 

Normalmente realizado por mulheres, mas pode ser feito também por 
homens. A bênção é recitada depois que as velas são acesas. 

Baruch Atá Adonai, Elohênu Melech Haolam, asher kideshánu 
bemitsvotáv vetsivánu lehadlic ner shel Shabat. 

Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos 
santificou com Seus mandamentos e nos ordenou acender as 
velas de Shabat. 

O Kidush 

Kidush significa literalmente “Santificação” e separa o Shabat dos dias 
comuns da semana. Tradicionalmente, o Kidush é cantado pelo pai na 
sexta-feira à noite depois que a mãe acendeu as velas de Shabat. 

A meia-voz: 

Vaiehi érev, vaiehi bóker, iom hashishi. 

Em voz alta: 

Vaichulu hashamaim vehaárets vechol tsevaám. Vaichal Elohim 
baiom hashevií melachtô asher assá, vaishbot baiom hashevií 
micol melachtô asher assá. 

Vaievarech Elohim et iom hashevií vaiecadêsh otô, ki vo shavát 
micol melachtô asher bará Elohim laassot. 

Baruch Atá Adonai, Elohênu Melech haolam, asher kideshánu 
bemitsvotáv veratsá vanu, veShabat codshô beahavá uveratson 
hinchilánu, zicaron lemaassê Bereshit. Ki hu iom techilá lemicraê 
códesh, zecher lietsiát Mitsraim. Ki vanu vacharta veotánu 
kidáshta micol haamim, veShabat kodshechá beahavá uveratson 
hinchaltánu. Baruch Atá Adonai, Mecadesh HaShabat. 

E foi tarde, e foi manhã, sexto dia. 

E foram completados os céus e a terra, com todos os seus 
exércitos. E Deus completou no sétimo dia a obra que fez, e 
descansou no sétimo dia de toda a obra criativa que fez. E Deus 
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abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele Deus descansou de 
toda a Sua obra, que Deus criou para fazer. 

Bendito sejas Tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos 
santificou com Seus mandamentos e nos quis, e nos deu por 
herança, com amor e boa vontade, o Seu Shabat sagrado, em 
recordação ao ato da Criação. Porque ele é o dia inicial dos 
sagrados feriados bíblicos, em memória do Êxodo do Egito. Pois 
Tu nos escolheste e nos fez sagrado dentre todas as nações, e o 
Teu Shabat sagrado nos deste por herança, com amor e boa 
vontade. Bendito sejas Tu, Eterno, que santificas o Shabat. 

A Chalá 

As duas chalot (sing.: chalá) são unidas e, depois de recitar a bênção, seus 
pedaços são entregues para todos os presentes à mesa de jantar. 

Baruch Atá Adonai, Elohênu Melech haolam, hamotsi léchem 
min haárets. 

Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que retiras 
o pão da Terra. 

As Brachot sobre os Filhos 

Depois da bênção sobre a chalá, os pais colocam suas mãos sobre seus 
filhos e recitam as bênçãos apropriadas. 

Para os filhos: 

Iessimchá Elohim keEfraim vechiMenashê. 

Que Deus te faça como Efraim e Menashê. 

Para as filhas: 

Iessimchá Elohim keSara, Rivcá, Rachel veLeá.. 

Que Deus te faça como Sara, Rebeca, Rachel e Lea. 

Para ambos: 

Ievarechechá Adonai veishmerêcha. 

Iaêr Adonai panáv elêcha vichunêca. 

Issá Adonai panáv elêcha veiassêm lechá shalom. 
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Que o Eterno te abençoe e te proteja. 

Que a presença do Eterno te ilumine e seja piedoso contigo. 

Que a presença do Eterno esteja contigo e te dê paz. 

Havdalá 

Assim como o início do Shabat é marcado pelas velas e pelo Kidush, o fim 
do Shabat é celebrado com uma breve cerimônia chamada Havdalá, que 
significa “separação”; distinguir o Shabat dos dias de semana comuns que 
estão adiante de nós. São necessárias três coisas para este ritual: uma taça 
de vinho, alguns temperos aromáticos e uma vela especial para Havdalá. 

Baruch Atá Adonai, Elohênu Melech haolam, Borê pri hagáfen. 

Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do 
fruto da vinha. 

A segunda bênção é recitada sobre os temperos aromáticos. As especiarias 
representam uma compensação pela perda do espírito especial de Shabat. 
Os temperos geralmente usados estão o cravo-da-índia, canela ou folhas 
de louro, entre outros. Eles costumam ser acondicionados em uma caixa 
de bessamim (especiarias) artesanalmente adornada que é passada de 
uma pessoa para outra, de modo que todos possam sentir o aroma das 
especiarias. 

Baruch Atá Adonai, Elohênu Melech haolam, Borê minê 
bessamim. 

Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador das 
variedades de especiarias. 

A terceira bênção é recitada sobre a vela especial de Havdalá, composta de 
vários pavios. 

Baruch Atá Adonai, Elohênu Melech haolam, Borê meorê haêsh. 

Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador das 
luzes do fogo. 

A bênção final é a própria bênção da Havdalá, a bênção sobre a separação, 
recitada sobre o vinho. Assim que é completada, bebe-se o vinho. São 
usadas algumas gotas de vinho para extinguir as chamas da vela. 
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Baruch Atá Adonai, Elohênu Melech haolam, hamavdil bein 
códesh lechol, bein or lechóshech, bein Israel laamim, bein iom 
hashevií leshêshet iemê hamaassê.Baruch Atá Adonai, hamavdil 
bein códesh lechol. 

Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que 
diferencias entre o sagrado e o comum, entre a luz e a escuridão, 
entre Israel e os povos, entre o sétimo dia e os seis dias de 
atividade criativa. Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, que 
diferencias entre o sagrado e o comum. 

Chanucá 

De todos os feriados judaicos, Chanucá provavelmente é o mais popular e 
o mais celebrado, sendo atraente para qualquer nível de boservância 
religiosa por suas mensagens universais de liberdade de culto e pela 
fagulha de esperança capaz de iluminar inclusive os tempos obscuros. 

Baruch Atá Adonai, Elohênu Melech haolam, asher kideshánu 
bemitsvotáv vetsivánu lehadlic ner shel Chanucá. 

Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos 
santificou com Seus mandamentos e nos ordenou acender a vela 
de Chanucá. 

Baruch Atá Adonai, Elohênu Melech haolam, sheassá nissim 
laavotênu baiamim hahêm, bazmán hazé. 

Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que 
realizou milagres para os nossos antepassados naqueles tempos, 
nesta época do ano. 

A bênção seguinte, conhecida como bênção Shehecheiánu, é recitada 
somente na primeira noite. Pode-se dizer que, no judaísmo, é a benção 
“para todos os propósitos”, pois pode ser dita sempre que a pessoa sente 
ter alcançado um momento especial em sua vida. 

Baruch Atá Adonai, Elohênu Melech haolam, shehecheiánu 
vekiemánu vehiguiánu lazmán hazé. 

Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos 
manteve vivos, nos preservou e nos permitiu alcançar esta época. 



Judaísmo Acessível: Um Guia dos Valores e Práticas do Judaísmo Moderno 

 
204 

 

A Mezuzá 

Iniciar uma vida judaica começa literalmente pela porta à sua frente ao 
fixar em seu batente uma mezuzá, proclamando para o mundo que a sua 
casa é um lar judaico e que os que nela vivem estão conscientes da 
importância da Torá e das mitsvot. 

Baruch Atá Adonai, Elohênu Melech haolam, asher kideshánu 
bemitsvotáv vetsivánu likbôa mezuzá. 

Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos 
santificou com Seus mandamentos e nos ordenou afixar a mezuzá. 

Em seguida recita-se a bênção Shehecheiánu. 

O Cadish 

Esta oração é outro exemplo da riqueza da história judaica. O Cadish não é 
escrito em hebraico, mas em aramaico. Somente a última estrofe está em 
hebraico. 

No caso do Cadish Iatom, embora seja uma oração para os enlutados, não 
menciona morte nem uma vez. Nós o recitamos para nos lembramos que 
Deus está na maioria dos momentos mais incompreensíveis de tristeza e 
nos permite expressar a nossa gratidão a Deus por nos dar a capacidade de 
amar e recordar. 

Itgadal veitcadásh shemê rabá, bealmá divrá chirutê, veiamlich 
malchutê, bechaiechón uveiomechón, uvechaiê dechól Bet Israel, 
baagalá uvizmán cariv, veimru: Amen. Iehê shemê rabá 
mevarách lealám ulealmê almaiá. 

Itbarach veishtabách, veitpaár veitromám veitnassê,veit’hadár 
veit’alê veit’halál, shemê decudeshá, Brich Hu. Leelá min col 
birchatá veshiratá, tushbechatá venechematá, daamirán 
bealmá, veimru: Amen. 

Iehê shlamá rabá min shemaia, vechaim alên ֺu veal col Israel, 
veimru: Amen. 

Ossê shalom bimromáv, Hu iaassê shalom alênu, veal col Israel 
(veal col ioshvê Tevêl) veimru: Amen. 
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Que seja engrandecido e santificado o Seu Grande Nome, no 
mundo que Ele criou segundo a Sua vontade, em nossas vidas e 
em nossos dias, e nas vidas de toda a Casa de Israel, agora e em 
tempo próximo. E digamos: Amen. 

Que o Seu Nome glorioso seja abençoado eterna e 
universalmente. 

Que seja abençoado e louvado, glorificado e exaltado, 
engrandecido e honrado, elevado e adorado, o Nome Sagrado, 
Bendito seja, acima de todas as bênçãos e hinos, louvores e 
consolações que possam ser proferidos. E digamos: Amen. 

Que possa haver muita paz emanada do Céu e uma boa vida para 
nós e para todo o povo de Israel. E digamos: Amen. 

Aquele que faz paz nas Suas alturas celestiais, Ele trará a paz sobre 
nós, sobre todo Israel e sobre todos os habitantes da Terra. E 
digamos: Amen. 
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Glossário 

A 

Adonai “Nosso Deus”, um dos nomes de Deus. 

A.E.C. Antes da Era Comum, iniciais usadas em vez de A.C., pois a última 
implica que Jesus é o Filho de Deus, conceito este rejeitado pelo judaísmo 
e pelo islamismo, entre outras religiões. 

Agadá Textos não-haláchicos do Talmud e do Midrash, como folclore, 
lendas, textos teológicos, biografias, etc. 

Aficoman Palavra grega que significa “sobremesa”. Na época do Templo a 
refeição terminava com cordeiro. Hoje usamos matsot (sing.: matsá) como 
a sobremesa do Sêder de Pessach. Para manter a atenção de crianças, 
escondemos o Aficoman no início do Sêder. As crianças tentam encontrá-lo 
e a “roubam” enquanto os adultos “não estão olhando”. Como é preciso 
comer o Aficoman para poder terminar o Sêder, os adultos devem pagar 
um “resgate” às crianças para que eles liberem o Aficoman que mantêm 
como “refém”. 

Alênu Última oração de todo serviço religioso, que sublinha a soberania de 
Deus. 

Aliá “Subida”. Usado quando um judeu “sobe” para recitar a bênção 
anterior e posterior à leitura da Torá, ou quando um judeu emigra para 
Israel. 

Al Chet Oração de arrependimento recitada por toda a congregação, na 
terceira pessoa do plural, durante Iom Kipur. Contém uma lista de pecados 
pelos quais nós pedimos perdão. 

Am Israel Povo de Israel ou Povo Judeu (descendentes de Jacob, também 
conhecido como “Israel”). 

Amidá Oração silenciosa recitada em pé. Por conter tradicionalmente 18 
bênçãos (hoje em dia conta com uma bênção adicional), também é 
conhecida como Shemone Esre (“As Dezoito Bênçãos”). 

Amoraim “Oradores”. Refere-se aos mestres rabínicos que produziram a 
Guemará entre os séculos III e VI E.C.. 
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Aninut Período entre a morte e o enterro durante o qual. Durante este 
período o lamente os enlutados estão legalmente isentos das suas 
obrigações religiosas, uma vez que precisam cuidar das necessidades do 
falecido e porque “aquele que se ocupa de uma mitsvá está isento do 
cumprimento de outra”. 

Arbá Minim Quatro ramos e frutos usados durante Sucot. Veja também 
Lulav e Etrog. 

Aron Hacódesh “Arca Sagrada”. A arca que contém os rolos com os 
pergaminhos da Torá. 

Asséret Iemê Teshuvá “Dez Dias de Arrependimento”. Período entre Rosh 
Hashaná e Iom Kipur com duração de 10 dias. Todo este período é 
considerado um tempo para introspecção e arrependimento. Também é 
conhecido como Iamim Noraim, “Dias de Temor” ou “Dias Intensos”. 

Ashkenazim Termo referente aos judeus da Europa Central e Oriental que 
geralmente seguem os costumes judaicos medievais do judaísmo alemão. 
Representam atualmente a maior parte da comunidade judaica mundial. 

B 

Bamidbar Livro de Números. 

Bar Termo aramaico para “filho”. 

Bar Mitsvá “Filho do Mandamento”. Refere-se tanto ao jovem de 13 anos 
bem como à cerimônia que marca a maioridade religiosa do menino. O 
jovem aceita a obrigação de obedecer aos mandamentos e levar uma vida 
judaica. Embora um menino seja automaticamente considerado um Bar 
Mitsvá ao alcançar os 13 anos, normalmente ocorre uma cerimônia 
bastante elaborada que exige anos de estudo e uma extensa preparação 
geral (estudos judaicos, hebraico básico, etc.). As origens desta cerimônia 
não são bíblicas nem talmúdicas, mas datam da Idade Média. Durante a 
mesma, o Bar Mitsvá conduz parte do serviço religioso, lê uma porção da 
Torá acompanhado das bênçãos anterior e posterior, bem como a Haftará, 
uma porção dos livros dos profetas. É comum em algumas comunidades o 
jovem fazer um breve discurso diante da congregação. Em algumas 
comunidades, será a primeira vez que ele usará um Talit e, se for uma 
segunda-feira ou quinta-feira, a primeira vez que colocará Tefilin. 
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Bat Termo hebraico para “filha”. 

Bat Mitsvá “Filha do Mandamento”. Refere-se tanto à jovem de 12 anos 
bem como à cerimônia que marca a maioridade religiosa da menina. Veja 
“Bar Mitsvá” acima. 

Ben Filho. 

Bereshit Livro de Gênesis. 

Bet Din Corte rabínica composta por três rabinos (ou pelo menos um 
rabino e duas testemunhas) que solucionam disputas legais e determinam 
de um candidate à conversão ao judaísmo está preparado. 

Bet Knesset “Casa de Reunião”. Sinagoga. Também se usa os termos 
Templo e a palavra em ídishe Shul. 

Bimá Púlpito na sinagoga. 

Blintses Tipo de panqueca de queijo ou frutas comido em Shavuot. 

Brachá Bênção. Toda bênção inicia com “Baruch Atá...” 

Brit “Pacto” ou “Aliança”. Refere-se ao pacto entre Deus e o povo judeu. 

Brit Habat “Pacto da filha”. Cerimônia em que é dado o nome hebraico a 
uma recém-nascida. Conhecida também como Simchat Bat, “Alegria de 
uma filha”. 

Brit Milá “Pacto pela Circuncisão”. Refere-se à circuncisão de um menino 
aos 8 dias de vida ou de um homem que se converte ao judaísmo. 
Normalmente se usa o termo bris, que vem da pronúncia hebraica 
ashkenazí. O nascimento é a primeira etapa do ciclo da vida. O bris 
simboliza o Pacto entre Abrahão e Deus. O livro de Gênesis contém a 
passage em que Deus ordena que Abrahão e seus descendentes sejam 
circuncidados como um sinal de lealdade ao Pacto. Tradicionalmente, um 
mohel realiza a circuncisão e um rabino realiza a cerimônia. Cirurgiões 
podem aprender a ser mohalim. 

C 

Cabalá Sistema místico judaico. 

Cabalat Shabat “O Acolhimento do Shabat”. Primeira parte do service 
realizado na sexta-feira no final da tarde e início da noite, comumente 
usado para se referir a todo o serviço religioso, incluindo a parte noturna. 
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Cadish Um das orações mais sagradas, santificada por sua associação com 
a morte, embora em nenhum ponto a morte seja sequer mencionada. Na 
realidade, é uma afirmação da vida, pois proclama a eternidade de Deus, a 
Sua bondade e soberania, bem como a esperança de que Ele envie paz 
para a Terra. Quando a nossa fé é mais testada (no momento 
incompreensível de morte), louvamos Deus e afirmamos o nosso desejo de 
unificar um mundo dividido. Em outras palavras, diante da adversidade, 
buscamos bondade e um mundo melhor. As palavras - especialmente se 
alguém não compreende o texto, o ritmo – reúne os enlutados com outros 
enlutados que experimentaram uma perda semelhante. Toda a oração 
inteira está em aramaico, exceto o verso final, que está em hebraico. 

Cahal “Congregação”. Refere-se tanto à comunidade judaica na Europa 
medieval quanto, hoje em dia, ao grupo daqueles que estão presentes em 
um serviço religioso na sinagoga. 

Caraítas Da palavra hebréia “kara” que significa “leitor das Escrituras”, 
refere-se ao grupo que se opôs à tradição rabínica no século 8 E.C. e 
criticou a ideia de Lei Oral. 

Casher/Cosher Adjetivo referente a um determinado alimento permitido e 
preparado de acordo com as leis alimentares judaicas. Estas leis foram 
tomadas da Bíblia Hebraica e detalhadas no Talmud. 

Cavaná “Intenção”. Refere-se à concentração requerida para que uma 
oração tenha significado. 

Chag Sameach Cumprimento trocado durante festividades religiosas, que 
significa “Feliz Feriado”. Em ídishe o equivalente é Gut Yuntif. 

Chai “Vida”. Usado com frequência, sublinhando a grande importância que 
o judaísmo dá à vida. Usado por escrito em jóias e outros ornamentos. 
Quando alguém faz uma doação em dinheiro, é costume que seja um 
múltiplo de 18, o valor numérico da palavra hebraica Chai. Um brinde 
típico é LeChaim (“À Vida”). 

Chalá Pão de ovos trançado especial servido no Shabat e em outros 
feriados religiosos. Normalmente doce (às vezes com uvas passas) - pode 
ser salgado também – de cor dourada, e coberto com sementes de 
gergelim. A chalá comida em Rosh Hashaná é redonda e contém uvas 
passas (para simbolizar o ciclo anual e a esperança de um doce Ano Novo). 
Em alguns lares duas chalot sdão feitas ou compradas para lembrar a dupla 
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porção de maná que, de acordo com a Bíblia, Deus deu aos israelitas no 
deserto depois do Êxodo. Deus cuidou das necessidades diárias dos 
israelitas, fornecendo a eles duas porções de maná às sextas-feiras para 
que eles não precisassem recolher comida no Shabat. 

Chamêts Pão ou qualquer produto fermentado feito de trigo, centeio, etc. 
refere-se a produtos proibidos durante a festividade de Pessach. 

Chanucá Feriado de 8 dias que comemora a rededicação do Templo de 
Jerusalém após batalhas por liberdade religiosa, por volta do ano 164 
A.E.C. 

Chanucat Habait Breve cerimônia em que é afixada uma mezuzá nos 
batentes das portas de um novo lar ou negócio. Refere-se à dedicação da 
casa.  

Chanukiá candelabro de 8 braços, acrescidos de um adicional para o 
shamásh, que acende as demais velas. Usado durante o feriado de 
Chanucá. 

Charosset Um dos alimentos presentes no Sêder de Pessach, usado para 
nos lembrar das tarefas que os judeus no Egito tiveram que realizar 
enquanto eram escravos. 

Chassidim plural de Chassid. Pode se referir simplesmente a pessoas 
religiosas, de acordo com seu sentido literal. Às vezes se refere àqueles 
que resistiam às políticas antijudaicas que por fim levaram à rebelião - 
comemorada em Chanucá - no século 2 A.E.C.; ou aos místicos do século 
13; ou aos seguidores do movimento Chassídico fundado no século 18 pelo 
rabino Israel Baal Shem Tov. 

Chavurá Grupo informal que se reúne para estudar, rezar e celebrar. 
Normalmente é igualitário (homens e mulheres participam com mesmos 
direitos e deveres) e não tem rabino. 

Chevra Cadisha Organização responsável pelos cemitérios israelitas e por 
preparar os corpos para o enterro. 

Chazán Cantor religioso que normalmente conduz as orações na sinagoga. 

Chéder “Quarto”. Refere-se à escola judaica (em um quarto) típica dos 
pequenos vilarejos da Europa Central nos séculos 19 e 20. A palavra ainda 
era usada nos Estados Unidos no início do século 20 nas comunidades de 
judeus imigrantes para se referir à escola judaica. 
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Chupá Estrutura com quatro bases, fixas ou móveis, coberta por um tecido 
e flores sob a qual um casal realiza seu matrimônio judaico. Simboliza o lar 
em que irão viver. 

Confirmação Ritual do judaísmo reformista que originalmente substituiu a 
cerimônia de Bar Mitsvá. Com o tempo, embora a cerimônia de Bar Mitsvá 
tenha sido reincorporada, a Confirmação permaneceu. Costuma ser 
celebrada em Shavuot e os participantes reafirmam que optaram por 
permanecer leais ao povo judeu. Shavuot comemora aceitação da Torá 
entregue por Deus a Moisés. Os judeus foram libertados do Egito, mas só 
se tornaram realmente livres quando aceitaram a Torá. A Confirmação 
representa a livre aceitação do judaísmo. Esta cerimônia destaca a ideia 
mutuamente inclusiva dos judeus como o Povo Escolhido e como o Povo 
que Escolhe; reafirma a ideia de que todos os judeus são judeus por 
escolha, refletindo a aceitação do Pacto de Deus por Abrahão e Sara. 

Claf Pergaminho escrito a mão colocado dentro da mezuzá. Contém as 
passagens bíblicas de Deuteronômio 6:4-9 e 11:13-21. 

Clal Israel O Povo Judeu, a “comunidade de Israel”. 

Códesh “Sagrado”. 

D 

Daven Termo em ídishe para “rezar”. Normalmente confundido com o 
movimento oscilante do corpo usado pelos judeus tradicionais quando 
rezam. 

Devarim Livro de Deuteronômio. 

Diáspora Dispersão dos judeus pelo mundo após a queda do Segundo 
Templo no ano 70 E.C. Embora o judaísmo sempre tenha sido a religião de 
um povo errante (lembre-se de Abrahão), a Diáspora como tal não existiu 
antes que os judeus tenham se estabelecido na Terra Prometida e depois 
forçados a abandoná-la. Isso começou depois da destruição do Primeiro 
Templo, mas foi acelerado e tornado definitivo com a destruição do 
Segundo Templo. Hoje em dia há um debate considerável sobre a natureza 
da Diáspora graças a diferentes ideias referentes ao Estado de Israel. São 
resultados da Diáspora a tradição rabínica, a sinagoga e o Talmud (que 
forneceu a estrutura espiritual para os judeus dispersos pelo mundo). 
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E 

E.C. Era Comum. Iniciais usadas em vez de D.C., pois a última implica que 
Jesus é o Filho de Deus, conceito este rejeitado pelo judaísmo e pelo 
islamismo, entre outras religiões. 

El Malê Rachamim Oração pelos falecidos. 

Elohim, El Termos hebraicos referentes a Deus. 

Emancipação Eventos do século 19 que permitiram aos judeus receber 
direitos civis plenos na sociedade européia. 

Érets Israel ou Israel. “Terra de Israel”. 

Érev “Tarde” ou “Véspera”. Usado para se referir à véspera de um feriado 
religioso. 

Etrog Fruto cítrico usado durante Sucot. 

F 

Fleishig Termo em ídishe para “derivado de carne”. Usado para descrever 
os alimentos casher que contêm carne e, por isso, não podem ser 
consumidos com laticínios. 

G 

Gabai Membro da comunidade que, durante a leitura da Torá, ajuda a 
quem conduz o serviço religioso. Ele ou ela costuma ser chamado(a) na 
Torá para uma aliá. 

Galut “Exílio”. Refere-se às severas expulsões de Israel e, mais tarde, à 
falta de um um Estado nacional, tornando os judeus “estrangeiros”. 
Também se refere aos judeus que vivem na Diáspora e ainda pode 
significar um estado de alienação física e espiritual. 

Gan Éden Jardim do Éden; o Paraíso. 

Gaon Título dado a um líder judeu da academia babilônica e, mais tarde, a 
destacados estudiosos do Talmud. Plural: Gueonim. 

Guefilte Fish Massa de peixe com especiarias, servido frio com raiz-forte. 
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Guehenom “Vale de Henom”. Local transitório de punição após a morte, 
de acordo com a antiga tradição judaica. 

Guelt Termo em ídishe para “dinheiro”. Refere-se a um presente dado às 
crianças em Chanucá. 

Guemará Em termos mais amplos, refere-se a todo o Talmud, discussões 
sobre a Mishná e as decisões tomadas durante as mesmas. Em um sentido 
mais estrito, refere-se ao texto pertencente à geração dos Amoraim, que 
“completaram” a Mishná e produziram o Talmud. 

Guematria Recurso de interpretação inventado já na época do judaísmo 
rabínico. Lida com o valor numérico das palavras. 

Guet Documento de divórcio. 

Goi Termo hebraico que se refere a uma pessoa ou a uma nação. O uso 
mais conhecido vem do ídishe e se refere a um não-judeu. 

H 

Hadassa Organização feminina sionista nos EUA. 

Haftará Seção dos livros dos profetas bíblicos, lida na sinagoga logo após a 
porção da Torá. 

Hagadá “Narrativa”. A Hagadá lida durante o Sêder de Pessach narra a 
história da miserável vida dos hebreus no Egito e como ele foram 
libertados da escravidão. Contém também muitas lindas orações e canções. 

Halachá. Qualquer código normativo: leis, costumes, rituais, etc. 
estabelecidos por juristas rabínicos; ou seja, prescrições para a aplicação 
prática das mitsvot. Se algo é haláchico, é considerado conduta normativa. 
Alguns movimentos judaicos consideram estas prescrições obrigatórias, 
enquanto outros não. Qualquer texto nãohaláchico no Talmud ou no 
Midrash é chamado Agadá (folclore, lendas, teologia, etc.). 

Halel Salmos 113 a 118, recitados no fim doser serviços matutinos nos 
feriados religiosos. 

Hamantashen Termo em ídishe para “bolsas de Hamán”. São doces 
triangulares recheados com uvas ou outras frutas vermelhas e servidos em 
Purim. 
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Hascalá Movimento Iluminista judaico, racionalista, iniciado na Europa do 
século 19. 

Hashem “O Nome”. Refere-se a Deus. 

Havdalá “Separação”. Cerimônia de conclusão do Shabat que inclui vinho, 
especiarias e velas. Sentir o aroma das especiarias simboliza as saudades 
do “cheiro” do Shabat e a esperança por uma semana de aroma doce, and 
a luz da vela simboliza a esperança por uma semana “brilhante” e feliz. No 
final a vela é apagada no vinho e ficamos na escuridão. Esta escuridão não 
é falta de esperança, mas sim um lembrete de que o Shabat foi concluído e 
que devemos retornar ao “mundo real”, que está na escuridão e necessita 
ser “consertado”. A cerimônia é um jeito alegre de encontrar energia para 
iniciar bem a semana e participar dela tanto e tão bem quanto nos for 
possível. 

I 

Iad “Mão”. Ponteiro-guia na forma de uma pequena mão para guiar a 
leitura nos rolos da Torá. 

Iamim Noraim “Dias de Temor” ou “Dias Intensos”. Refere-se aos dias 
compreendidos entre Rosh Hashaná e Iom Kipur. São considerados Dias de 
Temor porque nestes dias somos julgados (ou nos julgamos) por nossas 
ações passadas. 

Ídishe Dialeto comum aos judeus ashkenazim, uma mistura de diversos 
idiomas, em especial alemão e hebraico. 

Ieshivá Academia rabínica de estudos avançados. 

Iom Kipur “Dia da Expiação”. Jejum de 25 horas durante o período que é o 
ápice dos Dez Dias de Arrependimento. O dia mais solene do calendário 
judaico. Passado inteiramente em orações. Os temas das orações são 
principalmente a imperfeição do ser humano e a majestade de Deus. Pede-
se a Deus perdão pelos pecados cometidos contra Ele. Também se pede 
por saúde e por um feliz ano novo.  

Iom Ierushaláim Celebra o dia da reunificação de Jerusalém em 1967. 

Israel Nome dado ao patriarca por Deus a Jacob. Nos tempos bíblicos, o 
nome se referia às tribos do norte, mas também a toda a nação. Hoje em 
dia também se refere ao Estado de Israel. 
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Izcor Serviço em memória das pessoas já falecidas, realizado na sinagoga 
em Iom Kipur, Sheminí Atséret, e nos últimos dias de Pessach e Shavuot. 
Ocorre normalmente pela manhã, após o serviço de leitura da Torá. O 
serviço foi introduzido durante as Cruzadas Cristãs e os pogroms 
medievais, a fim de recordar a memória dos judeus massacrados. Com o 
tempo, tornou-se um serviço religioso em memória de todos os judeus 
mortos por serem judeus, como também em memória de parentes 
falecidos. A palavra Izcor é a primeira palavra da oração. Outras orações 
são recitadas, como o Cadish. Muitos judeus aproveitam a oportunidade 
para doar em tsedacá em nome do parente falecido. Costuma se acender 
uma vela especial na véspera do serviço. 

K 

Kedushá Oração que proclama a santidade de Deus. Recitada no Shabat e 
feriados religiosos. 

Kehilá “Comunidade”. O sentido judaico de comunidade; uma comunidade 
específica dentro da comunidade global. 

Keriá Ato de rasgar as roupas ao saber da morte de um parente próximo. 

Ketubá Certificado ou contrato de casamento. 

Ketuvim “Escritos”, terceira e última seção da Bíblia Hebraica. 

Kibutz Fazenda comunitária existente na Israel contemporânea. 

Kidush Oração de santidade recitada sobre o vinho para santificar o Shabat 
ou outro feriado religioso. 

Kipá Cobertura para a cabeça geralmente usada pelos homens. O mesmo 
que Yarmulke. 

Kitel Avental branco com o qual são enterrados os mortos, também usado 
por alguns durante os serviços de Rosh Hashaná e Iom Kipur para 
simbolizar a nova vida que estarão iniciando após terem expiado seus 
pecados. 

Knesset “Assembléia”. Parlamento do Estado de Israel contemporâneo. 

Kugel Espécie de pudim assado com macarrão ou batatas. 
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L 

Ladino Dialeto ou idioma coloquial falado por judeus sefaradim, baseado 
no espanhol com palavras hebraicas e árabes e escrita usando o alfabeto 
hebraico. Até mesmo hoje em dia os descendentes de judeus espanhóis, 
que agora vivem em países que os receberam quando foram expulsos da 
Espanha em 1492, falam este idioma. 

Lechá Dodi Canção composta no século 16 por Shlomo Halevi Alkabetz que 
dá as boas-vindas à “Noiva Shabat”. 

Lei do Retorno Lei israelense que permite a judeus de todo o mundo 
imigrar para o Estado de Israel e adquirir cidadania israelense. 

Lei Oral De acordo com a tradição rabínica, Deus revelou instruções de 
como viver na Torá escrita bem como em uma série de tradições orais. 

Leshaná Tová Ticatêvu Cumprimento usado entre Rosh Hashaná e Yom 
Kipur. Significa literalmente “Que sejamos inscritos (no Livro da Vida) para 
um ano bom”. Em geral, costuma se dizer simplesmente Shaná Tová. 

Lulav Folha de palmeira, que vem acompanhada de ramos de salgueiro e 
murta. Juntos com o Etrog, fruto cítrico, servem como símbolos do reino 
vegetal. São característicos do serviço matutino de Sucot. A murta e os 
ramos de salgueiro são segurados junto com a folha de palmeira na mão 
direita, enquanto o Etrog é segurado na mão esquerda quando é recitada 
uma bênção. Eles simbolizam as bênçãos abundantes de Deus sobre a 
Terra. Estas quatro espécies são balançadas durante a recitação de Halel 
(salmos de louvor) na direção dos quatro cantos do mundo, e também 
para cima e para baixo, simbolizando a abundância que vem dos céus e da 
terra, nos quatro cantos do mundo. 

M 

Maariv Serviço religioso noturno. Ver também Arvit. 

Machzor Livro de rezas para Rosh Hashaná e Iom Kipur. 

Maguen David “A Proteção de David”: Esta estrela de 6 pontas se tornou o 
símbolo do judaísmo após o século 12. 

Mame-loshen Em ídishe, “a língua-mãe”. Refere-se ao próprio ídishe. 



Rabino Jacques Cukierkorn 

 
217 

 

Mamzer Filho de um casamento proibido. Bastardo. 

Maror Raiz-forte picante usada durante Pessach que simboliza a vida 
amarga dos escravos israelitas no Egito. 

Marranos Termo usado de modo pejorativo na Espanha durante a Idade 
Média para se referir aos judeus que foram convertidos a força ao 
cristianismo e secretamente praticavam o judaísmo. Eles foram um dos 
alvos da Inquisição. A conversão era necessária para evitar ser expulso 
após 1492. 

Mashiach Há muitos séculos se referia ao descendente do Rei David que 
viria redimir o mundo, trazendo paz, justiça e prosperidade. Com o passar 
do tempo o conceito foi evoluindo de modos diferentes. Chegou a se 
acreditar que a Era Messiânica seria o tempo da perfeição das instituições 
humanas; outros acreditavam que seria um período de mudanças radicais, 
de uma nova ordem nova após a destruição do mundo tal qual o 
conhecemos. Seja como for, no judaísmo a figura do Messias não é Deus. 

Matsá O pão sem fermento ou “o pão da aflição” que nos faz recordar dos 
sofrimentos que os hebreus suportaram no Egito e o fato de que eles não 
tiveram tempo de assar o pão em sua pressa para deixar o Egito. Come-se 
durante Pessach. 

Mazal Tov termo em hebraico e em ídishe que significa “parabéns”. 

Meguilá “Rolo”. Usada para descrever as cinco Meguilot (rolos de 
pergaminho) lidos durante os seguintes feriados religiosos: em Sucot, 
Meguilat Cohélet (Eclesiastes); em Purim, Meguilat Ester; em Pessach, 
Meguilat Shir Hashirim (Cântico dos Cânticos); em Shavuot, Meguilat Ruth; 
em Tishá b´Av, Meguilat Echá (Lamentações). 

Menorá Candelabro de sete braços. Era usado no Templo de Jerusalém e 
hoje é um objeto decorativo. 

Mezuzá “Batente de porta”. Talvez seja o símbolo mais importante do 
judaísmo, pois marca um lar judaico. Consiste de uma caixinha (bait) com 
um claf dentro, que contem o Shemá (Deuteronômio 6:4-9 e 11:13-21). A 
caixa é afixada na diagonal, com o lado do topo voltado para dentro da 
casa, à direita da porta, a uma altura de cerca de dois terços da altura da 
porta (em algumas casas há uma mezuzá em cada porta, menos nas portas 
dos banheiros, entre outras restrições). 
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Mi Chamocha “Quem é como Tu?” Hino que proclama a unicidade e as 
maravilhas realizadas por Deus a Israel. Destas palavras são derivados 
diversos nomes próprios, como Michael, Michel, Michele ou Miguel. 

Midrash Significa “investigar”. Um midrash é a explicação de um assunto a 
ser examinado e se refere ao comentário literário e legal densenvolvido no 
judaísmo clássico que pretende interpretar a Bíblia a fim de preencher suas 
lacunas. A palavra se refere tanto a um midrash específico quanto ao 
conjunto de obras midráshicas. 

Mikvá ou Mikvê Local apropriado para o banho ritual com propósito de 
purificação espiritual. 

Milchig Termo em ídishe para “derivado de leite”. Descreve os alimentos 
que contêm produtos lácteos e, por isso, não podem ser misturados com 
outros a base de carne. 

Minchá Serviço religioso vespertino. 

Minian Grupo de dez judeus (ou de dez judeus homens, de acordo com a 
ortodoxia) acima de 12 anos para as mulheres, e de 13 anos, para os 
homens, necessário para se rezar determinadas orações comunitárias. 

Mishlôach Manot ou Shalach Manot Costume de enviar comida ou doces 
para os amigos em Purim. 

Mishná “Ensinamento”. Corpo da Lei Oral que existia até o fim do séuclo 2 
E.C. e que foi coletado, editado e revisado por Rabi Iehudá Hanassí. É a 
tradição legal dos homens sábios de dois mil anos atrás e representa a 
fundação do discurso talmúdico. 

Mitsvá Uma obrigação ou mandamento. Há um total de 613 mitsvot para 
os judeus (e 7 para os não-judeus: as “Leis de Noé”). Tradicionalmente se 
ensina que através do cumprimento das mitsvot podemos acelerar a vinda 
do Messias, e que os judeus que cumprem as mitsvot atuam como uma 
“luz para as nações”. A ideia das mitszvot é muito importante na história 
judaica e ajuda a explicar o fenômeno da sobrevivência do povo judeu ao 
longo da História. Também ajuda a explicar o fato de o judaísmo não ser 
uma religião proselitista. Por que alguém desejaria cumprir 613 
mandamentos se só precisa cumprir 7? Rabi Simlai (século 3 E.C.) é 
considerado aquele que calculou as mitsvot em 613. Ele as dividiu em 365 
mitsvot negativas (do tipo “Não faça”) equivalente o número de dias do 
ano solar, e 248 mitsvot positivas (do tipo “faça”), supostamente o número 
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de órgãos do corpo humano. Esta natureza sistemática se transformou em 
uma espécie de numerologia hebraica conhecida como Guemátria, um dos 
32 sistemas de interpretação de texto aplicados à Torá, ao Talmud e ao 
Midrash, que concede um valor numérico a cada letra. 

Mohel Especialista em realizar circuncisões. 

Motsi Bênção sobre o pão, recitada antes de comer. 

Mussaf Serviço que se segue imediatamente após o Shacharit de Shabat e 
feriados religiosos. 

N 

Neilá “Encerramento”. Refere-se ao fechamento simbólico dos portões do 
arrependimento na conclusão de Iom Kipur. Nome do serviço da oração 
final de Iom Kipur. 

Ner Tamid A “Luz Eterna” que queima acima do Aron Hacódesh. É uma 
manifestação visual da eterna luz da Torá, com todas as suas implicações 
(estudo contínuo, etc.). 

Neviím “Profetas”, segunda seção de livros da Bíblia Hebraica. 

O 

Olam Habá “Mundo Viundouro”. A vida da alma após a morte ou a vida 
eterna. 

Ômer A medida de grãos oferecida no Templo entre Pessach, a partir do 
dia 16 de Nissan, e Shavuot. Por isso também é o nome deste período de 
sete semanas entre os dois feriados religiosos. 

Oneg Shabat “A alegria do Shabat”. Reunião informal após os serviços da 
sextafeira à noite que normalmente inclui comida e bebida. 

P 

Parashá Porção da Torá lida a cada semana na sinagoga de acordo com 
ciclo anual ou trienal. Também é conhecida como Sidrá. 

Paróchet Cortina que cobre o Aron Hacódesh. 
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Parve Em ídishe, “neutro”. Refere-se a alimentos que não são nem lácteos 
nem a base de carne e, portanto, pode ser misturados com um ou com 
outro. Por exemplo, peixe é parve. 

Pessach A Páscoa judaica, importante feriado religioso comemorado na 
época da primavera (no Hemisfério Norte) que recorda o Êxodo do Egito e 
dura oito dias. Durante este feriado os judeus se privam de comer produto 
fermentado. Nas duas primeiras noites é preparado o Sêder, um jantar 
ritual durante o qual é lida a Hagadá de Pessach, que narra, por meio de 
histórias, orações e cantos, a libertação do povo judeu do Egito. 

Peshát Método interpretativo usado para ler a Torá baseado no sentido 
literal do texto. 

Picúach Néfesh Princípio segundo o qual salvar vidas é mais importante do 
que qualquer obrigação ritual e que suplanta quaisquer proibições, exceto 
idolatria, assassinato e comportamento imoral. 

Pogrom Ataque não provocado ou séries de violentos ataques contra a 
comunidade judaica. 

Purim Festividade que comemora a salvação dos judeus na Pérsia, descrito 
no Livro de Ester. 

Purimspiel Peça teatral cômica que “estréia” em Purim. 

Pushke Caixinha de Tsedacá, deixada na sinagoga ou em casa com o 
objetivo de juntar dinheiro destinado a caridade e justiça social. 

R 

Rabino “Meu mestre”. O rabino é um perito em rituais e leis judaicas, 
mestre autorizado, figura que emergiu depois da destruição do Segundo 
Templo (70 E.C.). Seu papel mudou ao longo da história e continua 
mudando de acordo com as necessidades da comunidade judaica. 
Tradicionalmente, era o líder espiritual e legal de sua comunidade. O 
aspecto fundamental da preparação rabínica é o estudo. Vale lembrar que 
um rabino é muito diferente de um sacerdote, uma posição que não existe 
no judaísmo. Cada congregação escolhe seus rabinos, que devem 
personificar os valores da mesma. Além disso, uma vez que não há 
sacramentos no judaísmo, uma comunidade não precisa ter um para a 
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maior parte dos rituais. Não obstante, a figura do rabino tem sido 
fundamental para a perpetuação da tradição judaica. 

Rebe Título do guia espiritual dos chassidim. 

Rebetsin ou Rabanit Respectivamente, os termos em ídishe e em hebraico 
para a esposa do rabino. 

Responsa Respostas para perguntas relacionadas à Halachá, escritas por 
autoridades. 

Ainda são escritas hoje em dia para revisar ideias mais antigas, uma vez 
que as mudanças causadas pela passagem do tempo exigem novas 
respostas. 

Rosh Hashaná “Ano Novo”. Rosh Hashaná é o ano novo em relação à 
Criação (mais exatamente ao 6º dia, com a criação do ser humano), mas 
não é o ano novo em relação ao calendário bíblico: Rosh Hashaná acontece 
no dia 1 de Tishrê, o sétimo mês do calendário. O ano novo judaico é 
observado durante 2 dias tanto em Israel como na Diáspora (algumas 
sinagogas reformistas observam apenas um dia de feriado). 

S 

Sandac ou Sandec Pessoa que segura o bebê durante a circuncisão. 

San´hedrin Do termo grego para “assembléia”. Refere-se ao corpo 
legislativo e judicial composto por 71 membros que existiu até a chegada 
dos tempos rabínicos. 

Sêder “Ordem”, referente à ordem do jantar que ocorre nas duas primeiras 
noites de Pessach e é explicado na Hagadá. 

Sefardim ou Sefaradim Descendentes dos judeus da Espanha, Portugal, e 
África do Norte antes da expulsão da Espanha em 1492. Culturalmente, se 
refere aos costumes deste grupo. Embora este termo seja usado em 
contraposição aos Ashkenazim, não se deve pensar que todos os judeus 
pertencem somente a um destes dois grupos. Os judeus italianos e etíopes, 
por exemplo, criaram seus próprios costumes. 

Shabat O sétimo dia da semana, que comemora o fim da criação do 
mundo e o Êxodo do Egito. Simboliza um novo início e é dedicado a Deus. É 
um dia sagrado de descanso. O tom é de alegria. 
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Shabat Shalom Cumprimento feito no Shabat que significa “que seja um 
Shabat de paz”. Em ídishe a saudação é Gut Shabos. 

Shacharit Serviço religioso matutino. 

Shalom Bait Princípio segundo o qual a paz no lar deve ser garantida; o lar 
é um santuário de paz e respeito. 

Shamásh Vela que acende as demais velas de Chanucá. Refere-se também 
à pessoa que cuida da sinagoga ou do cemitério, conhecida também como 
Shames. 

Shavuot “Semanas”. Conhecido também como a “Festa dos Primeiros 
Frutos” por ser comemorada 50 dias após o primeiro oferecimento de 
grãos para os sacerdotes. Celebra o momento em que Deus entregou o 
Torá a Moisés. 

Shehecheiánu “(Deus) que nos manteve vivos”. É a bênção de todo início 
e, me geral, de todos os momentos felizes na vida de uma pessoa, como o 
nascimento de uma criança e o casamento. Também é dito ao se acender 
velas em datas festivas e ao ser recitado o Cadish, entre outros momentos. 

Sheloshim ou Shlôishim Período de 30 dias de luto que inclui o período de 
Shivá ou Shíve. 

Shemini Atséret “Oitavo dia de assembléia”. Embora caia no oitavo dia de 
Sucot, é um feriado com significado próprio. Neste dia é recitada a oração 
de pedido de chuvas. 

Shemá A primeira palavra daquela que é considerada a oração central no 
judaísmo, que proclama o monoteísmo. Encontra-se a partir de 
Deuteronômio 6:4: “Escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é Um.” 
Deus é Um e Único. O Shemá é recitado diariamente, junto com os 
versículos de Deuteronômio 6:5-9, 11:13-21 e em Números 15:37-41, entre 
outras passagens. Está escrito na Mezuzá. No serviço religioso comunitário 
o Shemá é recitado em conjunto; os congregantes normalmente cobrem 
seus olhos quando começam a recitá-lo, como um sinal de profunda 
intenção e presença de espírito no momento da oração. 

Shemone Esre “Dezoito”. Seção central de orações recitadas em pé, com 
dezenove (não dezoito) bênçãos: (1) ao Deus dos patriarcas, (2) ao poder e 
(3) santidade de Deus; orações para (4) conhecimento, (5) 
arrependimento, (6) perdão, (7) redenção, (8) cura dos doentes, (9) 
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prosperidade agrícola, (10) pelo fim da Diáspora, (11) a recompensa aos 
justos, (12) o castigo aos maus e aos hereges, (13) a recompensa para os 
piedosos, (14) a reconstrução de Jerusalém, (15) a restauração da Casa de 
David, (16) a aceitação das orações, (17) as graças de Deus, (18) a 
restauração do Templo, e (19) paz. 

Shivá ou Shíve Período de sete dias de luto após a morte de um parente 
próximo, que inicia a partir do enterro. Uma série de rituais cerca este 
período, voltadas para a dor do enlutado e suas necessidades psicológicas. 

Shofar Chifre soado em Rosh Hashaná (se não for Shabat) e ao término de 
Iom Kipur. O Shofar também é soado todas as manhãs do mês de Elul, que 
precede Rosh Hashaná. O Shofar normalmente feito do chifre de um 
carneiro e o seu som proclama a soberania de Deus ao mesmo tempo em 
que convoca simbolicamente os seres humanos ao arrependimento. Os 
sons produzidos pelos Shofar são o constante Tekiá, que termina 
abruptamente; o quebrado Shevarim, que consiste em três toques curtos; 
e o Teruá, uma sucessão de toques chorosos equivalentes em tempo a três 

Shevarim.  

Shomrim As pessoas que permanecem com um cadáver entre a morte e o 
enterro, como um sinal de respeito com o morto, que não deve ser 
deixado só. 

Shtetl Termo ídishe (plural: shtetlach). Vilarejo na Europa Oriental onde os 
judeus viviam. Os shtetlach deixaram de existir após a Segunda Guerra 
Mundial. Eram vilarejos muito pobres e localizados em regiões áridas e de 
solo improdutivo, os únicos locais onde os judeus estavam autorizados a 
viver. 

Shulchan Aruch Compilação de leis relacionadas a rituais judaicos, editado 
por Iossef Caro no século 16. Considerada uma obra com força de 
autoridade pelos judeus ortodoxos. 

Sidur “Ordem”. Livro de rezas usado na sinagoga para todos os serviços 
religiosos, exceto alguns feriados. Veja também Machzor. 

Sidrá Seção da Torá lida durante uma determinada semana. Também 
conhecida como Parashá. 

Simchat Torá “A Alegria da Torá”. Vem logo após o feriado de Shemini 
Atséret e é de diversas maneiras a celebração mais feliz do ano. A leitura 
da Torá é completada e o ciclo de leituras do ano seguinte é 
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imediatamente iniciado. Os serviços são caracterizados por danças e 
cantos com a Torá e por brincadeiras em determinados momentos da 
celebração religiosa. Os rolos da Torá seguem carregados em marcha ao 
redor da sinagoga por sete vezes e as crianças acompanham com 
bandeiras e maçãs, cantando e dançando ao seu modo. O cumprimento é 
Iom Tov ou Chag Sameach. Este feriado nos faz lembrar que tudo está 
contido na Torá e que a vida significa estudo constante. Reflete a 
importância central da Torá e do estudo no judaísmo. 

Sinagoga A instituição central na vida da comunidade judaica. Local de 
reunião para serviços religiosos, estudos, etc. 

Sionismo Em hebraico antigo, Tsion queria dizer “Jerusalém”. O nome foi 
dado ao conceito não-religioso do restabelecimento de Israel como uma 
pátria para os judeus. 

Sofer “Escriba”. Tradicionalmente, era um acadêmico, um pesquisador cuja 
tarefa era estudar e ensinar as tradições judaicas. Depois do século 1 E.C. o 
sofer deixou de ser uma acadêmico e passou a ser uma espécie de 
funcionário público e professor de crianças. Hoje em dia o termo se refere 
à pessoa que escreve os rolos da Torá. 

Sucá “Tenda”. Estrutura temporária com pelo menos três paredes e o teto 
vazado, coberto com ramos e folhas. As paredes devem ser 
suficientemente fortes para resistir a rajadas simples de vento. A sombra 
produzida pela cobertura do telhado (em hebraico chamado S’chach) deve 
exceder a incidência da luz do sol, mas as estrelas devem estar à vista 
entre os ramos e folhas. A Sucá é uma lembrança histórica do período da 
história judaica em que os judeus caminharam por 40 anos pelo deserto 
quarenta anos em direção à Terra Prometida de Israel. Durante a 
caminhada eles viviam em tendas provisórias. Diz-se que a frágil Sucá 
contém a ideia simbólicaa festividade de que o ser humano nunca deveria 
ser arrogante. É uma mitsvá morar na Sucá durante o feriado de Sucot. 
Este ato de morar na Sucá é interpretado de diversos modos. No mínimo, 
significa entrar na Sucá na primeira noite, fazer o Kidush sobre o vinho, a 
bênção sobre o pão, sentar-se dentro da Sucá e comer (também há uma 
bênção para o ato de sentar-se dentro da Sucá). No máximo significa 
literalmente viver, fazer todas as suas refeições e dormir na Sucá durante 
todos os dias do feriado religioso. 
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Sucot Festividade das Cabanas. Tem duração de sete dias. Inicia no dia 15 
do mês judaico de Tishrê, apenas cinco dias depois de Iom Kipur. Tem base 
agrícola e histórica. Historicamente recorda a caminhada dos judeus 
durante 40 anos pelo deserto, e do ponto de vista agrícola é a festa da 
colheita. 

Sufganiot Sonhos. Doce de massa frita recheado com marmelada ou 
creme, servido durante a festa de Chanucá. 

T 

Talit Manto retangular para orações, com franjas (tsitsit; pl.: tsitsiot) e nós 
especiais nos quatro cantos. Usado durante os serviços religiosos diurnos. 
De acordo com Números 15:38-39, usá-lo permite que se lembre dos 
mandamentos de Deus. Segundo a tradição, um homem é enterrado com 
seu talit, mas com as franjas (tsitsiot) cortadas. 

Talit Catán Peça de vestuário quadrada feita de lá ou seda, com franjas nas 
pontas e uma abertura circular no meio. É colocado sobre os ombros e 
vestido por homens sob suas roupas “seculares”. Seu uso é mais comum 
entre judeus ortodoxos. 

Talmud “Estudo. O judaísmo rabínico produziu dois Talmuds: o Talmud de 
Jerusalém (editado no século 4 E.C.) e o Talmud Babilônico (editado no 
século 5 E.C.). O último causou maior impacto na vida judaica, 
principalmente porque seus editores tiveram mais tempo para terminar o 
seu trabalho. Ambos contêm a Mishná produzida pelos tanaím, e também 
comentários (Guemará) produzidos pelos Amoraím. A importância e 
impacto do Talmud não deve ser subestimado. Não se trata de uma 
simples coleção de comentários, mas sim de um reflexo do modo judaico 
de ser, incluindo detalhes básicos tais como o próprio modo de debater. 
Além de sobreviver por séculos em todos os cantos do mundo, também é o 
texto mais importante no que diz respeito à identidade judaica na 
Diáspora. 

Tanaím “Repetidores”. Homens sábios que existiram desde a época de 
Hilel até a época da compilação da Mishná (200 E.C.). Foram os criadores 
da Mishná. 

Tanach A Bíblia hebraica, que consiste de três partes: Torá (Pentateuco ou 
Chumásh, “Os Cinco Livros”), Neviím (Profetas), e Chetuvim (Escritos). 
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Tashlich “Você enviará”. Costume de enviar simbolicamente os pecados 
por meio de uma fonte de água corrente, no primeiro dia Rosh Hashaná 
(ou no segundo dia, caso o primeiro coincida com Shabat). 

Tefilin A lei judaica exige que todos os homens maiores de 13 anos usem 
tefilin durante os serviços religiosos matutinos (exceto em Shabat e 
feriados religiosos). Eles são compostos de dois cubos de couro que 
contêm dentro um pergaminho com passagens da Torá. Um é colocado na 
testa, o outro no braço esquerdo (para os canhotos, no braiço direito), 
voltado para o coração. Longas tiras de couro estão presas a cada caixa. A 
caixa colocada na testa tem quatro compartimentos, cada um deles 
contém um pergaminho com passagens da Torá. A caixa colocada no braço 
tem um só compartimento com um pergaminho que contem as quatro 
passagens bíblicas. Estas tratam da Unicidade de Deus e da 
responsabilidade de amar a Deus. 

Teshuvá “Retorno”, comumente traduzido como “Arrependimento. No 
judaísmo o arrependimento é um processo de retorno, pois não basta que 
uma pessoa reconheça seus pecados; ela também deve voltar atrás, 
corrigir os erros feitos e consertar os danos causados. Não é possível se 
arrepender de algo feito contra outra pessoa pedindo perdão a Deus. 
Deve-se abordar a pessoa atingida, pedir desculpas e, se possível, 
compensá-la pelo dano causado. O arrependimento nunca é perfeito e por 
isso temos todos os anos novas oportunidades de pedirmos perdão 
durante o período compreendido entre Rosh Hashaná e Iom Kipur. 

Ticun Olám “Consertar o Mundo”. Conceito judaico segundo o qual os 
judeus, como membros da família humana, têm a responsabilidade de 
contribuir para o bemestar do mundo, que está fragmentado e dividido. 

Tishá B’Av Dia 9 do mês judaico de Av. Jejum de 24 horas que recorda a 
destruição dos dois Templos, bem como outras catástrofes ocorridas 
durante a história judaica. 

Torá “Ensino” ou “Instrução”. Em um sentido mais amplo, refere-se ao 
estudo da tradição judaica como um todo. Em um sentido mais estrito, são 
os cinco livros de Moisés, na primeira parte da Bíblia. 

Tsedacá “Justiça”. Refere-se a atos de caridade e de filantropia. Não deve 
ser confundido com o conceito cristão de caridade, um ato de amor aos 
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pobres, pois para o judaísmo a ideia central está na responsabilidade, na 
justiça: não tornar a situação mais suportável, mas mudar a situação. 

V 

Vaicrá O Livro de Levítico, na Bíblia Hebraica. 

Y 

Yahrzeit Aniversário da morte de um parente. Em iídishe significa “período 
de um ano”. Muitos judeus acendem uma vela na véspera do Yahrzeit. São 
recitados salmos que têm a ver com o serviço funerário, além de outras 
orações e meditações contidas no Sidur. No Shabat anterior, costuma-se 
chamar o enlutado para uma Aliá à Torá. Recita-se o Cadish. Muitas 
pessoas visitam o cemitério nesta época e doam para tsedacá. 

Z 

Zohar Literalmente “O Livro do Esplendor”. Principal obra de Cabalá. 
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