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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: 
 

• A formação do Judaísmo Rabínico 

• A Mishna 

• A Tosefta 

• A Guemará Ierushalmi e a Gemará Bavli 

• O legado dos sábios do Talmud 

• A Autoridade 

• O desenvolvimento do conceito da “Torá Oral” 

• Quem tem a autoridade? 

• Como compreender o texto da Torá? 

• Ruach HaKodesh relacionada com a vivência da Torah 
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Notas: 

A formação do Judaísmo Rabínico 

Flavio Josefo, Guerra dos Judeus 

Depois de Félix sucedeu Festo o governo; e perseguiu a todos os revoltosos, prendeu a muitos ladrões, e matou grande 
parte deles. Albino que lhe sucedeu como procurador atuou de uma maneira muito diferente sendo culpável este de toda 
a classe de crimes, suprimiu totalmente a liberdade de expressão e reinou em toda a parte a tirania e a partir deste 
momento a semente da próxima destruição foi semeada na cidade. Assim foi Albino, porém seu sucessor Floro o fez com 
que se parecesse um anjo em comparação; desapropriou cidades inteiras, arruinou completamente as comunidades, 
praticamente anunciou a todo o país que todos poderiam se converter em bandidos se assim o desejassem, sempre que 
ele recebesse sua propina. 

 

Eusébio de Cesárea, História Eclesiástica 

Vespasiano, que havia se distinguido nas operações bélicas contra os judeus, foi nomeado imperador na própria Judéia, 
após ser proclamado senhor absoluto pelo exército ali acampado. Encaminhando-se então a Roma, pôs em mãos de seu 
filho Tito a guerra contra os judeus. 

 

Lucas 21:20-22 

Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem 
na Judéia, fujam para os montes; os que estiverem no meio da cidade, saiam; e os que nos campos não entrem nela. 
Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. 

 

Toledot Iehoshua, Perek 79 (Mt 18:18) 

Certamente eu lhes digo que tudo o que vocês proibirem na terra, será proibido nos céus, e tudo o que permitam na terra 
será permitido nos céus. 
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A Mishna 

Iavne - Mishna (200 EC). 

Mishna (משנה) significa literalmente ‘repetição’. 
 

Rabinos da Mishna: Cronologia & Hierarquia 

Mestres  Discípulos             Pais  Filhos 

 

 

As seis ordens são: 

1. Zeraim ("Sementes"), discute sobre rezas e bênçãos, dízimos e leis agrícolas (11 tratados).  
2. Moed ("Festival"), referente às leis do Shabat e das Festas Judaicas (12 tratados).  
3. Nashim ("Mulheres"), acerca do casamento e divórcio, algumas formas de juramentos e as leis do nazir (7 

tratados). 
4. Nezikin ("Danos"), ocupa-se da lei civil e criminal, o funcionamento dos tribunais e juramentos (10 tratados). 
5. Kodashim ("Coisas Sagradas"), acerca dos rituais de sacrifícios, as actividades do Templo e as leis 

alimentares (11 tratados). 
6. Tahorot ("Purezas"), relativo às leis de pureza e impureza, incluindo a impureza do morto, as leis da pureza 

ritual dos sacerdotes ('Cohanim'), as leis da "pureza familiar" (as leis menstruais) e outras (12 tratados). 
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A Tosefta 

A Mishna - concluida nos anos 200 E 

Tosefta (300 EC) - recopilação de outros textos importantes.  

 

A Gemará Ierushalmi e a Gemará Bavli 

Anos 400 EC - Amoraim, do verbo arameu “Emor” que significa “explicar”. 

Duas edições do Talmud – o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia.  

O Talmud de Jerusalém consta da Mishna e da Gemará dos Amoraim de Israel 

O Talmud da Babilônia consta da Mishna e da Gemará dos Amoraim da Babilônia. 

O Talmud de Jerusalém - 400 EC 

O Talmud da Babilônia - 600 EC 

O manuscrito mais antigo do Talmud da Babilônia data de 1334 EC, e do Talmud de Jerusalém dada de 1300 EC. 

 

O legado dos Sábios do Talmud 

Do século VI-X: Geronim, que explicaram a Gemará com base a novas decisões Halachicas. 

Século XI: Rashi, na França. 

Séculos XII e XIII: os descendentes de Rashi - Tosafot.  

Rambam Maimônides - Mishne Torah. 

Século XVI - Shulchan Aruch do Rab Iosef Karo 

 

A autoridade 

Pirke Avot, Perek 1, Mishna 1 

Moshe recebeu a Torah no Sinai e a transmitiu a Iehoshua; Iehoshua aos Anciãos; os Anciãos aos profetas; e os Profetas 
transmitiram-na aos Homens da Grande Assembleia. 
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O desenvolvimento do conceito da “Tora Oral” 

 

O ponto é: a autoridade!  

 

 

 

 

Mishna, Masechet Eduiot, Perek 8, Mishna 7:  

Rabi Iohoshua [Ben Hanania] disse: Eu recebi de Raban Iochanan Ben Zakai que escutou de seu rav [Hillel] e seu rav 
[Shemaia]. Halachah de Moshe de Sinai: Que Eliyahu não virá a declarar impuro o puro. 
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Devarim 30:11-15 

Porque este mandamento, que hoje te ordeno, não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para 
dizeres: Quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga, e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem tampouco está 
além do mar, para dizeres: Quem passará por nós além do mar, para que no-lo traga, e no-lo faça ouvir, para que o 
cumpramos? Porque esta palavra está mui perto de ti, na tua boca, e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te 
tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. 

 

Quem tem a autoridade 

Devarim 17:8-11 

Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e 
ferida, em questões de litígios nas tuas portas, então te levantarás, e subirás ao lugar que escolher o Eterno teu Elohim; 
e virás aos sacerdotes levitas, e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. E farás 
conforme ao mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Eterno; e terás cuidado de fazer conforme 
a tudo o que te ensinarem. Conforme ao mandado da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem, farás; 
da palavra que te anunciarem não te desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. 

 

Shemot 18:13-16 

E aconteceu que, no outro dia, Moshe assentou-se para julgar o povo; e o povo estava em pé diante de Moshe desde a 
manhã até à tarde. Vendo, pois, o sogro de Moshe tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto, que tu fazes ao povo? 
Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até à tarde? Então disse Moshe a seu sogro: 
É porque este povo vem a mim, para consultar a Elohim. Quando tem algum negócio vem a mim, para que eu julgue 
entre um e outro e lhes declare os estatutos de Elohim e as suas leis. 

 

 

 

O Modelo Original 
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As Leis dos Desobedientes 1:1-2 

 O Beit Din Supremo é a base da Torah Oral, eles são os pilares do ensinamento e deles leis e justiça saem para todo 
Israel. A respeito deles a Torah diz: ‘Farás segundo a Torah com que te instruam’, isto é um mandamento positivo, e todo 
o que crê em Moshe Rabenu e sua Torah está obrigado a confiar neles em todas as praticas religiosas. Quem quer que 
não siga suas instruções viola um mandamento negativo, como está escrito: ‘não te apartarás para direita ou esquerda 
da Davar que te declarem’... As Escrituras dizem ‘Farás segundo a Torah com que te instruam’, estas são as regulações, 
os decretos e os costumes, aos quais eles ensinam ao povo para fortalecer a religião... ‘e sobre o Mishpat que te digam’, 
estas são as coisas que eles aprendem da Torah através de um dos metodos da exegesis da Torah; ‘Do que te instruam’, 
esta é a tradição que receberam de outro. 

 

Nachmanides, diz comentando Devarim 17:11... 

... Não te desviarás, nem para a direita nem para a esquerda: Ainda se ele te diz que a direita é esquerda ou que a 
esquerda é direita... ainda se pensas em teu coração que eles [os Chachamim] estejam errados e que o assunto está claro 
para ti como claro é a diferença entre tua mão direita e tua esquerda, faça como eles te ordenem. Não digas, ‘Como 
comerei isto que está plenamente proibido?’ ou ‘Como matarei a este homem inocente?’, senão que diga ‘isto é o que 
Ele – que deu os mandamentos me manda fazer, que em todos os assuntos concernentes a Seus mandamentos eu devo 
fazer tal como estes que estão parado ante Ele no lugar que Ele escolheu – me tem instruído’. 

E este mandamento [de obedecer os Chachamim] é de grande necessidade, porque a Torah foi dada a nós escrita, e é 
sabido que as opiniões humanas não são as mesmas em todas as coisas [que estão escritas], de maneira que desacordos 
se multiplicariam até que nossa Torah viria a ser muitas diferentes Torot (pl. de Torah). Este é o porque a Escritura nos 
da a lei de obedecer o Grande Beit Din, o qual está frente a HaShem no lugar que Ele haja escolhido, em tudo o que eles 
nos digam interpretando a Torah – seja uma exegese que hajam recebido através da Tradição de Moshe e do Divino, ou 
qualquer coisa que eles digam de seu próprio entendimento do significado ou intenção das Escrituras – porque de acordo 
a suas opiniões Ele nos da a Torah, ainda que se para ti eles confundem a direita pela esquerda – e quanto mais se diz 
que a direita é direita – porque o espírito de HaShem está sob os que servem em Seu Templo e Ele não abandonará a 
Seus homens piedosos, de maneira que eles estarão sempre salvos de erro... 

 

Maimônides, Mishne Torah 

Todas as coisas escritas no Talmud Bavli são obrigatórias para ser seguidas por toda a Bet Israel toda população e cidade 
está forçada a observar todos os costumes observados pelos Chachamim do Talmud, e adotar suas Gezerot  e seguir suas 
Takanot. Porque todas aquelas coisas no Talmud receberam a aprovação de todo Israel, e aqueles sábios que legislaram 
Takanot ou legislaram Gezerot ou que legislaram costumes, ou que ditaram Din e aprenderam o Mishpat, constituem 
todos os Sábios de Israel ou a maioria deles, e foram eles os que escutaram a tradição de todos os princípios da Torah, 
de homem a homem, até Moshe Rabenu. 

 

Shemot 23:2  

Não seguiras a maioria para fazer o mal, nem darás para perverter a justiça. 
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Devarim 12:32 

Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer; nada lhe acrescentarás nem diminuirás. 

 

Pirke Avot, Mishna 1, Perek 1 

Os Homens da Grande Assembléia disseram três coisas `Seja deliberado em seu julgamento, forme muitos discípulos, e 
faça uma cerca para a Torah’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Modelo Rabínico 
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Divisão da Legislação Judaica: 

1) Mitsvot DeOraitah: São as 613 leis escritas. 

2) Minhag: Um costume que, por ter ‘significado religioso’ ou ser tradicionalmente muito antigo, i.e. as velas de 
Shabat. 

3) Ma'assei HaTorah: Literalmente ‘obras da lei’. 

4) Mitsvot DeRabanan ou Takanot: também conhecidos como ‘decretos rabínicos’. 

5) Gezeirah: São os decretos de Batei Din (Tribunais) referentes à observância da Torah. 

6) Siag LeTorah: As leis de cerca. 

7) Halachah: Literalmente "caminhada". Todo o conjunto de leis e comentários das leis. 

 

Do ponto de vista do Tanakh, a “Lei” dos Rabinos apresenta os seguintes problemas: 

1º) Constitui acréscimos à Torah. Devarim 12:32 “Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer; nada lhe 
acrescentarás nem diminuirás.” 

2º) Eleva os seres humanos à condição de legisladores. 
3º) Mudou o propósito original da Halachah e do Beit Din. 
4º) É considerada superior até à Lei de HaShem! 

Talmud, Tradado Eruvin 21b  

Rava explicou: Meu filho! Tome cuidado acerca dos decretos rabínicos ainda mais do que a Torah. Porque a Torah contém 
requerimentos e proibições, enquanto os decretos rabínicos: qualquer que violar um decreto rabínico merece a morte. 

5º) A ‘Voz da maioria’ é considerada superior à voz de HaShem!  

Talmud, Tratado Bava Metsia 59a  

... não prestamos atenção a uma Voz Celestial, porque Tu escreveste na Torah no Monte Sinai: 'segundo a maioria um 
deve se inclinar.  

Shemot 23:2 

Não siga a maioria para condenar alguém, e não te desvies da decisão do grande, mas inclina-te à maioria quando é 
justa a condenação. 

6º) Diz que até HaShem deve obedecer aos rabinos!  

Pesikta Rabbati 3 

Uma pessoa não deve dizer 'Eu não observarei o mandamento dos anciãos porque eles não são da Torah. 'O Todo-
Poderoso diz a essa pessoa ‘Não, Meu filho! Ao contrário, tudo o que eles decretarem sobre ti, observai... Até Eu (YHWH) 
devo obedecer ao decreto deles...’ 

7º) Lentamente se desvia do propósito original. 
8º) Frequentemente anula ou viola a Torah. Por exemplo, os Tzitziot. 

Bamidbar 15:37-38 

E falou HaShem a Moshe, dizendo: Fala aos Benei Israel, e dize-lhes: Que nas bordas das suas vestes façam Tzitziot 
[franjas] pelas suas gerações; e nos Tzitziot [franjas] das bordas ponham um cordão azul celeste. 

9º) Serviu de apoio para usurpar a autoridade dos levitas pelos Rabinos. 
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Devarim 24:8 

 ... e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas; como lhes tenho 
ordenado, terás cuidado de o fazer.  

II Crônicas 35:3 

E disse [Josias] aos levitas que ensinavam a todo o Israel e estavam consagrados a Elohim... 

Nehemia 8:7, 9 

 ... e os levitas ensinavam o povo na lei... E Nehemia, que era o governador, e o sacerdote Esras, o escriba, e os levitas 
que ensinavam ao povo...  

10º) Afasta as pessoas da real observância da Torah, fazendo-a parecer excessivamente difícil.  

Antiguidades 13:10:6  

O que eu agora explico é isto, que os Perushim têm conduzido as pessoas a um grande número de observâncias pela 
sucessão de seus pais, que não estão escritas na Torah de Moshe; e por esta razão os Tzadokim os rejeitam e dizem que 
nós devemos considerar apenas as observâncias que são obrigatórias, as quais estão na Palavra escrita, mas não 
devemos observar as que se derivam da tradição [Takanot] de nossos pais. 

 

Devarim 6:4-7 

Ouve, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai é um. Amarás, pois, o Eterno teu Elohim de todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; E as ensinarás a teus filhos 
e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. 

 

Talmud, Tratado Berachot 10B 

A escola de Shamai diz: pela noite todo homem deve reclinar e deve recitar, e na manhã ele deve estar em pé, como diz, 
‘deitando-te e levantando-te’ (Dt 6:7). Porém, a escola de Hillel diz que todo homem deve recitar de seu próprio modo, 
como diz, ‘andando pelo teu caminho’ (Dt 6:7). 

 

Devarim 6:1-9 

Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Eterno vosso Elohim para ensinar-vos, para que 
os cumprísseis na terra a que passais a possuir; para que temas ao Eterno teu Elohim, e guardes todos os seus estatutos 
e mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam 
prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te 
disse o Eterno Elohim de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai é um. Amarás, 
pois, HaShem teu Elohim de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras, que 
hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos  e delas falarás assentado em tua casa, e andando 
pelo caminho, e deitando-te  e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os 
teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. 
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Bamidbar 11:16-17 

E disse o Eterno a Moshe: Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus 
oficiais; e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, [note 
aqui] e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles; e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a 
leves sozinho. 

 

Devarim 34:9 

E Iehoshua Ben Num, foi cheio de Ruach Chochma [do espírito de sabedoria], porquanto Moshe tinha posto sobre ele as 
suas mãos; assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o HaShem ordenara a Moshe. 

 

Como compreender o texto da Torah 

 

Ruach HaKodesh relacionada com a vivencia da Torah 

Iehezkel 36:27 

 E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.  

 

Nehemia 8:5-9 

E Esdras abriu o livro perante à vista de todo o povo; porque estava acima de todo o povo; e, abrindo-o ele, todo o povo 
se pôs em pé. E Esdras louvou ao Eterno, o grande Elohim; e todo o povo respondeu: Amen veAmen! levantando as suas 
mãos; e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Eterno, com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, 
Sabetai, Hodias, Maaséias, Quelita, Azarias, Jozabade, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na Torah; e o povo 
estava no seu lugar. E leram no livro, da Torah de Elohim; e declarando, e explicando o sentido, faziam que, lendo, se 
entendesse. E Nehemia, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, 
disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Eterno vosso Elohim, então não vos lamenteis, nem choreis. Porque 
todo o povo chorava, ouvindo as palavras da Torah. 

 

 

 


