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MÓDULO III – REGRESSANDO 

Classe 3: ABRINDO NOSSA PERCEPÇÃO 
Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 

 
 
Conteúdo: 
 

• Irmandade Universal desde a ótica da Torah 

• Os Gerim 

• O uso do termo ‘estrangeiros’ 

• Como me reincorporo a Israel 

• O conceito de ‘Bnei Noach’ 

• O Calendário Hebraico, o Shabat e os Moadim 
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Notas: 

Irmandade Universal desde a ótica da Torah 

 

Os Gerim 

 ‘Ger’ (pl. Gerim) significa literalmente ‘residente estrangeiro’. 

 

Ruth 1:16 

... o teu povo é o meu povo, o teu Elohim é o meu Elohim. 

 

Quem era Avraham? O primeiro Ger. 

Avraham não era Iehudi. 

Avraham não era Israeli. 

A identidade de Avraham era Ivri (hebreu). 

Ivri significa, ‘Eu não sou daqui, eu venho do outro lado’. 

Conexão entre os termos ‘Ger’ e ‘Ivri’. 

 

Devarim 23:3-4 

Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Eterno; nem ainda a sua décima geração entrará 
na Kehal HaShem eternamente. Porquanto não saíram com pão e água, a receber-vos no caminho, quando 
saíeis do Egito; e porquanto alugaram contra ti a Bilam, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te 
amaldiçoar. 

 

Devarim 7:3-4 

Não te mistures pelo casamento com elas. Não dês tuas filhas para seus filhos, e não tome suas filhas para 
teus filhos. (se tu o fizeres), elas apartarão teus filhos de Mim, fazendo-os adotar outros deuses... 
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O idioma de Canaan era similar ao idioma hebraico. 

O termo ‘El’ também existia na cultura Cananéia.  

‘Uria’ (HaShem é a minha luz). 

Elohim ( הוהי ) escrito desta maneira não era parte da cultura Cananéia. 

 

O uso do termo ‘estrangeiros’ 

Zar (Pl. Zarim) é o termo empregado aos estrangeiros, significa ‘diferente’. 

Ben HaNechar (Pl. Benei HaNechar) ou Nochri (Pl. Nochrim) que se refere a alguém ‘estranho’. 

 

Shemot 12:43 

Disse mais o Eterno a Moshe e a Aharon: Esta é a ordenança do Pessach: nenhum filho do estrangeiro comerá 
dela. 

 

Ieshaiahu 56:3, 6 

E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Eterno, dizendo: Certamente o Eterno me separará 
do seu povo; nem tampouco diga o eunuco: Eis que sou uma árvore seca. [...] E aos filhos dos estrangeiros, 
que se unirem ao Eterno, para o servirem, e para amarem o nome do Eterno, e para serem seus servos, todos 
os que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. 

 

‘Ger Toshav’ é uma pessoa que se sente bem entre os filhos de Israel. 

‘Ger Tzedek’ ou no plural ‘Gerei Tzedek’ são os residentes estrangeiros que já estão comprometidos 
com Israel. 

 

Como me reincorporo a Israel 

As fases: 

1. Brit Milah (Circuncisão). 
2. Tevilah. 
3. Tefilah. 
4. Sacrifício no Beit HaMikdash. 
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 Bereshit 17:1-8 

Sendo, pois, Avran da idade de noventa e nove anos, apareceu o Eterno a Avran, e disse-lhe: Eu sou o Eterno 
Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te 
multiplicarei grandissimamente. Então caiu Avran sobre o seu rosto, e falou Elohim com ele, dizendo: Quanto 
a mim, eis a minha aliança contigo: serás o pai de muitas nações; e não se chamará mais o teu nome Avran, 
mas Avraham será o teu nome; porque por pai de muitas nações te tenho posto; e te farei frutificar 
grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti; e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a 
tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Elohim, e à tua 
descendência depois de ti. E te darei a ti e à tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda 
a terra de Canaan em perpétua possessão e ser-lhes-ei o seu Elohim. 

 

Bereshit 17:9-10 

Disse mais Elohim a Avraham: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu, e a tua descendência depois de ti, 
nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti: 
Que todo o homem entre vós será circuncidado. 

 

Iermiahu 31:31-33 

Eis que dias vêm, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Iehuda. 
Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do 
Egito... diz o Eterno: Porei a minha Torah no seu interior, e a escreverei no seu coração... 

 

A forma de ingressar a Israel é gradual. 

Começa com uma decisão consciente. 

 

Atos 15:20-21 

Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do 
sangue. Porque Moshe, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada Shabat é lido 
nas sinagogas. 
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O conceito de “Benei Noar” 

Benei Noar, literalmente os filhos de Noar, ou os que se conduzem como Noar. 

É um conceito moderno e um meio legalista de enquadrar um grupo a um nível X ou estrutura X.  

O termo Benei Noar é um termo que se aplica estritamente a todo ser humano. 

O Calendário Hebraico, o Shabat e os Moadim 

Shemot 20:10 

Mas o sétimo dia é Shabat do Eterno teu Elohim; não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua 
filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas 
portas. 

 

Devarim 16:11, 14 

E te alegrarás perante o Eterno teu Elohim, tu, e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita 
que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o 
Eterno teu Elohim escolher para ali fazer habitar o seu nome. [...] E, na tua festa, alegrar-te-ás, tu, e teu filho, 
e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das 
tuas portas. 

 

Vaikra 16:29 

E isto vos será por estatuto perpétuo: no sétimo mês, aos dez do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum 
trabalho fareis nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. 

 

Bamidbar 19:2-10 

Este é o estatuto da lei, que o Eterno ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha 
ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote; ele 
a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o 
seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação sete vezes. Então queimará a novilha 
perante os seus olhos; o seu couro, e a sua carne, e o seu sangue, com o seu esterco, se queimará. E o sacerdote 
tomará pau de cedro, e hissopo, e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o 
sacerdote lavará as suas vestes, e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial; e o sacerdote 
será imundo até à tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua 
carne, e imundo será até à tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial, 
num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação; 
expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde; isto será por 
estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. 
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Vaikra 20:2 

Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer que, dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em 
Israel, der da sua descendência a Molok, certamente morrerá; o povo da terra o apedrejará.  

 

Shabat 

 

Shemot 20:8-11 

Lembra-te do dia de Shabat, para o santificar. Seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia 
é Shabat de HaShem teu Elohim; não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu 
servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 
seis dias fez HaShem os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou; portanto 
abençoou HaShem o dia do Shabat, e o santificou. 

 

Kidush, na recitação de Santificação do dia de Shabat: 

Ki hu yôm techilá lemicraê kôdesh [Pois é o dia primordial de todas as datas santas], zêcher litsiát Mitsráim 
[recordando o êxodo do Egito]. 

 

Pessach 

 

Matzot, Hag HaMatzot, a festa dos pães sem levedura. 

 

Iom HaBikurim - os primeiros frutos 

 

Shavuot 

 

Iom Teruá (o dia do Juízo) 

 

Iom Kipur (o dia do Perdão, da Expiação) 

 

Sukot, é o resultado de termos recebido expiação. 

 

Shemini Atzeret 


