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MÓDULO II – UM GIRO PELA HISTÓRIA DE ISRAEL 

Classe 3: COMO O JUDAÍSMO COMEÇA A SER PERCEBIDO 
   COMO UMA RELIGIÃO 
Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 

 
 
Conteúdo: 
 

• Cristianismo a Religião Greco-Romana 

• O Judaísmo como Movimento Religioso 
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Notas: 

Como o Judaísmo começa a ser percebido como Religião 

Cristianismo a Religião Greco-Romana 

Princípios que estruturam a Religião Cristã Vs. o chamado Novo Testamento: 

• A adoração da mãe do mestre de Nazaré.  

• O Papado.  

• Não se menciona que a mãe do mestre se manteve virgem todo o resto de sua vida.  

• Tampouco nestes textos mencionam que sua mãe fosse uma intercessora.  

• Tampouco se menciona que o mestre era a encarnação da divindade. 

• Tampouco se observa nestes documentos qualquer menção a trindade. 

• Não há nenhuma menção de que a Torah foi abolida. 

• Tampouco se menciona o batismo de crianças. 

• Não se menciona a confissão dos pecados aos sacerdotes. 

• Nem os conceitos de purgatório, inferno, etc. etc... 

 

Perguntas: 

• Quais são as bases para o Cristianismo?  

• Qual é a verdadeira origem do Cristianismo?  

• Como de um Rabino, um mestre da Torah, um grupo de pessoas o percebem como um Deus?  

• Como que um movimento dedicado a restaurar a Israel, anos mais tarde, pessoas que supostamente 
seguem o mesmo Rabino e estão “supostamente” no mesmo movimento, buscam a destruição de Israel 
ao invés de sua restauração?  

• Como estes contrastes tão fortes tomaram lugar?  

• Como os seguidores de alguém que disse, “vim buscar as ovelhas perdidas da Casa de Israel”, vemos 
anos posteriores os seguidores deste dito Rabino, ao invés de buscar estas ovelhas perdidas – sim a 
buscam, mas para matá-las, para destruí-las? 

 

Iermiahu 31:31-34 

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; porque eles invalidaram 
a minha aliança apesar de Eu os haver desposado, diz o Eterno. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois 
daqueles dias, diz o Eterno: Porei a minha Torah no seu interior, e a escreverei no seu coração; e Eu serei o seu Elohim e 
eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao 
Eterno; porque todos Me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Eterno; porque lhes perdoarei a sua 
maldade, e nunca mais Me lembrarei dos seus pecados. 
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Atos 11:19-20 

E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevan caminharam até à Fenícia, Chipre e 
Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos Iehudim. E havia entre eles alguns homens cíprios 
e cirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos helenistas, anunciando Iehoshua o Mashiach. 

 

Toledot Iehoshua Perek 39 (Mt 9:16-17) 

Ninguém deseja prender um pedaço de vestido novo em um vestido velho porque a força do pedaço novo estirara o 
vestido gasto e se rasgará mais. Não se põem vinho novo em recipientes velhos, não seja que se rompam os recipientes, 
se derrame o vinho e os recipientes não sirvam mais. Somente o vinho novo vai em recipiente novo e ambos se conservam. 

 

Três razões da união na Diáspora de helenistas e Gerim ao movimento messianista dos Natzratim: 

1) A Teshuvah. 
2) A espiritualidade. 
3) A circuncisão. 

 

Devarim 30:6 

E o Eterno teu Elohim circuncidará o teu coração, e o coração de tua descendência, para amares ao Eterno teu Elohim 
com todo o coração, e com toda a tua alma, para que vivas. 

 

Iermiahu 31:31-32 

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; porque eles invalidaram 
a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz o Eterno. 

 

Primeira carta de Shaul as Comunidades de Corinto 7:19 

A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas, sim, a observância dos mandamentos de Elohim. 

 

II Carta de Iochanan – Pasuk 7 

Há muitos enganadores que saíram pelo mundo, pessoas que não confessam que Iehoshua, o Mashiach, veio como um 
ser humano. Tal pessoa é enganadora e o antimashiach. 
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II Carta aos Tessalonicenses 2:3, 5 

Não deixem que ninguém os engane de nenhum modo. Porque o dia não virá antes de a apostasia ter vindo, e ter sido 
revelado, o homem que se separa da Torah o destinado à perdição. (...) Vocês não se lembram de que quando eu ainda 
estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? 

 

O que impulsiona o Cristianismo como Religião: 

1) A expulsão dos judeus de Ierushalaim no ano de 135 EC.; e 
2) A “conversão” do imperador romano Constantino – a esta prática do Cristianismo. 

 

 

História Eclesiástica, Livro IV, Cap. VI, 3-4 

(...) Por decisão e por mandato de uma lei de Adriano proibiu-se a todo o povo judeu dali em diante pôr os pés sequer na 
região que rodeia Jerusalém, de forma que nem de longe podiam contemplar o solo pátrio. Isto foi contado por Ariston 
de Pela.  

Assim foi que a cidade chegou a ficar vazia da raça judia, e foi total a ruína de seus antigos moradores. Pessoas de outra 
raça vieram a habitá-la, e a cidade romana então constituída logo trocou de nome e se chamou Elia, em honra ao 
imperador Adriano. Mas também a igreja dali veio a ser composta de gentios, e o primeiro que se encarregou de seu 
ministério, depois dos bispos que procediam da circuncisão, foi Marcos. 

 

Eventos que deram vazão ao surgimento do Cristianismo: 

1) Os ensinamentos de Iehoshua e seus primeiros alunos foram transmitidos a judeus helenistas e Gerim; e 
muitos destes helenistas, helenizaram os conhecimentos que receberam, as tirando do contexto judaico.  

2) Os judeus helenistas transmitiram seus conhecimentos helenizados aos pagãos interessados nestes 
ensinamentos que já estavam descontextualizados devido as perseguições de Roma sobre os judeus.  

3) Estes pagãos distorcem ainda mais estes conhecimentos descontextualizados recebidos pelos helenistas.  
4) E, finalmente o que dá mais força foi Constantino o Imperador Romano que de maneira hábil adota este 

Cristianismo distorcendo-o ainda mais e mesclando-o com conceitos de outras Religiões. 

 

Haie Olam (Vida Eterna) - a vida verdadeira 
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Hassidismo 

O Movimento Hassidut, 1700,  Rabino Israel Ben Eliezer (Baal Shem Tov) - Hassidismo (‘Piedade’) – ênfase na 
espiritualidade e na Kabalah. 

1760 na Polônia morre Baal Shem Tov. 

O aluno mais chegado Dov R. Ber Friedman (O “Magid”) - Europa, Polônia, Ucrânia, Hungria, etc 

Estima cerca de trinta grupos que representaram o Hassidut. Os mais destacados são: Chabad, Gor (Gerer), 
Viznitz e Breslov, Bobov, Bostoner, Satmar, Puppa, Bianer, Munkacz o Rimnitz, entre outros. 

Estamos falando que de 1800 EC até os nossos dias - 200 anos! O que ocorreria num período de 2.000 anos? 

Os dois grupos mais destacados: o Chabad e o Breslov. 

O CHABAD 

Em apenas 200 anos, existem grupos dentro do Chabad Lubavitch.  

O movimento Chabad é o mesmo movimento Hassídico e Lubavitch é o mesmo movimento do Chabad só que 
dentro da cidade de Lubavitch e por isto chama-se Chabad Lubavitch e os outros Chabad (+ nome da cidade) – 
assim o movimento de Chabad na cidade de Lubavitch, na Rússia, foi o grupo de Chabad que mais cresceu. 

Existem alguns grupos de Chabad Lubavitch, que proclamam ao último Rebe chamado Menachem Mendel 
Schneersohn como o Mashiach, e o Rebe como a manifestação maior do Criador no ser humano, apesar de sua 
morte ter ocorrido a poucos anos atrás em Nova York no dia 12 de Junho de 1994. 

Shelita, acróstico em hebraico: Shecheie Leamim Tovim Achurim (Que viva longos anos). 

BRESLOV 

Nachman de Breslov (fundador do movimento de Breslov, na Ucrânia cerca de uns 200 anos)  - hoje em Israel em 
Mea Shearim (significado literal: cem portas). 
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O Judaísmo como movimento religioso 

 

Destruição do Templo (em 70 EC) 

Exílio (135 EC) 

Mishna - final do século III EC 

 

Ruth 1:16 

Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te; porque aonde quer que tu fores irei eu, e 
onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu Elohim é o meu Elohim. 

 

Talmud de Bavli, Acharin 29a e Avodá Zará 65a, Shimon Ben Elazar (160-200 EC): enquanto a nação existia 
também existia o chamado ‘Ger Hashaar’ (estrangeiro da porta). 

 

 


