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MÓDULO I – FORMAÇÃO DE ISRAEL 

Classe 3: A ENTREGA E A RECEPÇÃO DA TORAH NO SINAI 

Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 

 
 
Conteúdo: 
 

• A entrega e a recepção da Torah no Sinai. 

• Receber a Torah de uma percepção correta. 

• Mitzvot e o seu objetivo. 

• O papel de Israel entre as Nações. 
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Notas: 

Análise # 1. De Bereshit a Shemot. 

Bereshit 46:1-4 

E PARTIU Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Elohim de seu pai Ytzchak. E falou 
Elohim a Israel em visões de noite, e disse: Yaakov, Yaakov! E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou o Eterno, o Elohim de 
teu pai; não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente 
te farei tornar a subir, e Yosef porá a sua mão sobre os teus olhos. 

Bereshit 50:24-26 

E disse Yosef a seus irmãos: Eu morro; mas Elohim certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra à terra que jurou 
a Avraham, a Ytzchak e a Yaakov. E Yosef fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Elohim, e fareis 
transportar os meus ossos daqui. E morreu Yosef da idade de cento e dez anos, e o embalsamaram e o puseram num 
caixão no Egito. 

Shemot 1:1 

Estes são os nomes dos filhos de Israel que foram Egito com Yaakov… 

 

Acontecimentos marcantes do Sefer Shemot: 

1. A saída do Egito ao Sinai   (1-17) 
2. A entrega da Torá e Mitzvot   (18-24) 
3. A ordem de construir o Mishkan  (25-31) 
4. O pecado do bezerro de ouro  (32-34) 
5. A construção do Mishkan   (35-40) 

 

Bereshit 1:6-8 

Faleceu Yosef, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e 
multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente; de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei 
sobre o Egito, que não conhecera a Yosef. 

 

A formação da nação de Israel no sefer Shemot: 

1. A saída do Egito ao Sinai – no contexto da formação da nação de Israel 
2. A entrega da Torá e Mitzvot – no contexto da formação da nação de Israel no contexto de ser uma 

nação modelo 
3. A ordem de construir o Mishkan – dentro do contexto da formação da nação modelo 
4. O pecado do bezerro de ouro, e 
5. A construção do Mishkan 
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Análise #2.  Matan Tora ve'Kabalat Ha-Tora (entrega e a recepção da 
Torá). 

Shemot 19:4-6 antes de receber a Torah: 

Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim; Agora, pois, SE 
diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre 
todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino de kohanim e uma nação santa. ... 

Devarim 7:6-11 

Porque povo santo és ao SENHOR teu Elohim; o SENHOR teu Elohim te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial, 
de todos os povos que há sobre a terra. O SENHOR não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão 
era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos; Mas, porque o 
SENHOR vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o SENHOR vos tirou com mão forte e vos 
resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o SENHOR teu Elohim, ele é Elohim, o 
Elohim fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E 
retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o; não será tardio ao que o odeia; em seu rosto lho pagará.  Guarda, 
pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. 

Shemot 20:18 diz: 

E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando... 

Bereshit 39:9 

... como pois faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? 

Devarim 5:22-24, onde diz ao finalizar todo o texto: 

Estas palavras falou o SENHOR a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com 
grande voz, e nada acrescentou; e as escreveu em duas tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz 
do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos, e 
vossos anciãos; E dissestes: Eis aqui o SENHOR nosso Elohim nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua 
voz do meio do fogo; hoje vimos que Elohim fala com o homem, e que este permanece vivo. 

Shemot 20:2 

Eu sou o SENHOR teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 

Ieshayahu 43:11-12, que é como um éco destas dez palavras, dos dez mandamentos, o texto diz: 

Eu, eu sou o SENHOR, [um éco, das palavras que foram recebidas por Moshe] Eu, eu sou o SENHOR, e fora de mim não há 
Salvador. Eu anunciei, e eu salvei [do Egito], e eu o fiz ouvir [os dez pronunciamentos], e deus estranho não houve entre 
vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o SENHOR; eu sou Deus. 

 

 

 

 



 

 

 ישיבת ברית ברכה קירוב יהודי עולמ
 

CENTRO DE ESTUDOS JUDAICOS B.B.W.J.O. 
Rosh Yeshivah: Rabino Jacques Cukierkorn | Diretor Acadêmico: Charton Baggio Schneider 

 
 
 
 
Página web: www.britbracha.org/yeshivah 

 
 

Página 4 de 5 – Copyright © 2017 Centro de Estudos Judaicos Brit Braja Worldwide Jewish Outreach. Reprodução proibida. 

Assunto #3: A Torá, Mitzvot e o seu propósito. 

Mateus 5:14-16 

Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte; Nem se acende a candeia e se 
coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. 

Mateus 5:13 

Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, 
e ser pisado pelos homens. 

 

Analisemos se há um criador 

 

Bereshit 2:3 

E abençoou Elohim ao dia sétimo, e santificou-o, porque nele cessou toda sua obra, que criou Elohim para fazer. 

 

Moshe Chaim Luzzatto, O Caminho de HaShem e O Caminho dos Justos 

 

E por que o homem foi criado com necessidades? 

 

Por que a Torá e as Mitzvot? 

 

Bereshit Rabbah 43:1 que diz: 

"Mitzvot não foram dadas por HaShem porque as necessitava para ser adorado, mas as Mitzvot foram dadas para 
refinar/aperfeiçoar seres humanos" 

 

Como é que se atinge o objetivo da Torá? 

 

Sefer HaChinuch, o seu autor nos diz que:  

"o homem é influenciado por suas ações"... "e sua vida intelectual e emocional são condicionadas pelas coisas que faz, 
boas ou más... são as ações que formam o caráter do ser humano..." 

 

Shema: SHEMA ISRAEL, ADONAI ELOHEINU, ADONAI ECHAD. VEAHAVTA ET ADONAI ELOHECHA, diz o 
texto: BECHOL LEVAVECHA UVECHOL NAFSHECHA UVECHOL MEODECHA. Amaras ao Eterno teu Elohim, 
Nº 1) de todo o teu coração, Nº 2) com toda a tua alma, Nº 3) com todo o teu poder. 
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Ieshayahu 29:13 

Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o 
seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que 
foi instruído; 

Mateus 15:11 

O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. 

Carta de Shaul as comunidades de Roma 9:31-32 

Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça.  Por quê? Porque não foi pela Emunah (confiança/fé), 
mas como que pelas obras ... 

Shemot 19:6 

E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. ... 

 


