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MÓDULO I – FORMAÇÃO DE ISRAEL 

Classe 1: A FORMAÇÃO DE ISRAEL COMO POVO 

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

 
 
Conteúdo: 
 
Análise # 1. Avraham como parte do Sefer Bereshit. 

Análise # 2. Por isso, Avraham é escolhido - eventos que resultaram na eleição de Avraham. 

Análise # 3. Com que fim ou com que destino foi eleito Avraham. 

Análise #4. O que Avraham deve fazer para conseguir uma nação que ilumine o resto das Nações. 

Análise # 5. Por que Avraham. 

Análise # 6. A identidade Hebréia. 

Análise # 7. Sodoma, Gomorra, Tzedek, Mishpat e a missão dos filhos de Avraham. 
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Notas: 

Introdução 

 

Bereshit 12:1  

Vaiomer Adonai el-avram lech-lecha meartzecha umimortecha umibeit avicha el-haaretz asher arecha. (E o Eterno disse 
a Avram: “Sai para ti da terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei”.) 

 

Avraham como parte do Sefer Bersehit. 

Temas do Sefer Bersehit: 

A escolha (Bechirá hryxb) 

A queda (Nefilá hlypn).  

Exemplos: 

• Adam   -  Adam 

• Noach   -  Dor HaMabul (a geração do Dilúvio)  

• Avraham  -  Dor HaFlaga - A geração da dispersão (Torre de Bavel)  

• Yitzchak   - Ishmael 

• Yaakov  -  Esav 

• Yosef   - Reuven 
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Os eventos que resultaram na eleição de Avraham 

Bereshit 11:1-4 

“E ERA toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um 
vale na terra de Sinar; e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o 
tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, 
e façamo-nos um nome...” 

Bereshit 11:4 

“E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome...” e vemos 
que Avraham quando chega a Canaã, a primeira coisa que faz é construir dois altares ao Eterno. 

Bereshit 12:6-8 

E passou Avram por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré; e estavam então os cananeus na 
terra. E apareceu o SENHOR a Avram, e disse: À tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao SENHOR, 
que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao 
ocidente, e Ai ao oriente; e edificou ali um altar ao SENHOR, e invocou o nome do SENHOR. 

 

Bereshit 11:4 – “vena’asse-lanu shem” (Façamo-nos um nome) de... 

Bereshit 12:8 – “vayikra beshem YHWH” (e invocou o nome de יהוה) 

 

Neemias 9:7-8 

Tu és o SENHOR, o Adonai, que elegeste a Avram, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Avraham. E 
achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, 
dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgaseus; e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. 

Com que fim ou com que destino foi eleito Avraham. 

Bereshit 12:2 

E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. 

Bereshit 18.19 

“Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o 
caminho do Eterno, para agir com Tzedakah (justiça) e Mishpat (juízo); para que o Eterno faça vir sobre Avraham o que 
acerca dele tem falado.” 

 

Nota 1: A terra prometida NÃO é uma recompensa, mas um meio para cumprir um propósito.   

Nota 2: O objetivo de Ierushalaim e o Mikdash (Santuário). 
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Melachim Alef (I Reis) 8:41-43 

E também ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome 42 
- (Porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido), e vier orar voltado para esta 
Assembléia, Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de 
que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu 
nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. 

Ieshayahu 2.2-3 

E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Eterno no cume dos montes, e se elevará por cima dos 
outeiros; e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa 
do Elohim de Yaakov, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas; porque de Tzion sairá a Torá 
(Ensinamento/Guia), e de Jerusalém a Devar HaShem (palavra do Eterno). 

Bereshit 11:1-4 

E ERA toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um 
vale na terra de Sinar; e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o 
tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, 
e façamo-nos um nome... 

 

TORRE DE BAVEL     BET HAMIKDASH 

Unidade voltada ao homem    Unidade voltada ao criador 

Migdal (Torre)     Mikdash (Santuário) 

O que Avraham deve fazer para conseguir uma nação que ilumine o 
resto das Nações. 

Bereshit 12.1 

ORA, HaShem disse a Avram: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 

 

Nota 1: Avraham deve sair de 3 áreas: 1) seu país, 2) local de nascimento, 3) casa de seu pai. 

• “Sai-te da tua terra” 

• “da tua parentela” 

• “e da casa de teu pai”  

Nota 2: 

EVEN  (PEDRA)   !ba 

AV  (PAI)     ba 

BEN  (FILHO)     !b 
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Exemplos na Torá: 

• Moshe necessita sair do Egito, para assumir uma nova identidade como libertador do povo hebreu. 

• O povo de Israel precisa sair do Egito, para assumir a identidade de povo eleito do Eterno. 

• Yaakov deixa sua terra e a casa de seu pai e se torna um novo homem – Israel. 

• Eliseu precisa deixar a sua terra e a casa de seu pai para se tornar um dos maiores profetas de nosso povo. 

Por que Avraham? 

Bereshit Raba 14:6 

"Avraham merecia ser criado antes de Adam, mas H' disse: Adam rompeu as coisas, e, logo, não haverá ninguém para 
corrigi-las. Então disse H' - Criarei primeiro Adam assim então Avraham pode vir e reparar o que foi rompido." 

 

Nota: Avraham tem o potencial do Tikun. 

 

A identidade Hebreia. 

IVRI / HEBRAICA   ( yrb[ )  

EVER / ancestral de Avraham  ( rb[ )  

AVAR / Cruzar    ( rb[ )  

 

Romanos 9:6-13 

Não que a palavra de Adonai haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas; Nem por serem 
descendência de Avraham são todos filhos; mas: Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos 
da carne que são filhos de Adonai, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da 
promessa é esta: Por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu 
de um, de Isaque, nosso pai;  Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal (para que o propósito 
de Adonai, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama), Foi-lhe dito a ela: O 
maior servirá o menor. Como está escrito: Amei a Yaakov, e odiei a Esav. 

 

Pontos importantes: 

• A importância da descendência 

• A importancia da eleição 

• A importância do chamado 

• A importância da primogenitura 
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Sodoma, Gomorra, Tzedek, Mishpat e a missão dos filhos de Avraham. 

Nota: Analisar a conexão entre o anúncio do nascimento de Yitzchak e Sodoma e Gomorra. 

 

Bereshit 18:19 

“Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o 
caminho do Eterno, para agir com Tzedakah (justiça) e Mishpat (juízo); para que o Eterno faça vir sobre Avraham o que 
acerca dele tem falado.” 

 

TZEDEK / JUSTIÇA / CORRETO  – qdc 

MISHPAT / EQUIDADE   – jpXm 

SHOFET / JUIZ    – jpX 

- O evento em Sodoma e Gomorra 

Bereshit 19:1-8 

E VIERAM os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma; e vendo-os Ló, levantou-se ao seu 
encontro e inclinou-se com o rosto à terra; E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e 
passai nela a noite, e lavai os vossos pés; e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, 
antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa; e fez-lhes 
banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. [O que vemos nestes primeiros três versículos é que Lot apresenta as 
mesmas qualidades de Avraham – ser hospitaleiro com os demais. E segue o texto:] E antes que se deitassem, cercaram a 
casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, DESDE O MOÇO ATÉ AO VELHO; todo o povo de todos os bairros. 
E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os 
conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal; 
Eis aqui, duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens; fora vo-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos 
olhos; somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. 

- Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra:  

Yechezkel HaNavi. 16:49-50 compara Jerusalém à Sodoma: 

Eis que esta foi a iniqüidade de Sodoma, tua irmã: Soberba, fartura de pão, e abundância de ociosidade teve ela e suas 
filhas; mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram, e fizeram abominações diante de 
mim; portanto, vendo eu isto as tirei dali. 

Pirke Avot 5:10 

Há quatro tipos [de caráter] entre os homens: o que diz: “o que é meu é teu, e o que é teu é meu”, é ignorante; [o que 
diz] “o que é meu é meu, e o que é teu é teu” - esta é uma característica intermediária; e alguns dizem que esta é uma 
característica [do povo] de Sedom; “o que é meu é teu, e o que é teu é teu” é um chassid; “o que é teu é meu, e o que é 
meu é meu” é um perverso.   
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Bereshit 19:9 

Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em 
tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles... 

Ieshayahu 1:9-11, 17, 21 e 27  

Se o Eterno dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a 
Gomorra. Ouvi a palavra do Elohim, vós poderosos de Sodoma; dai ouvidos à lei do nosso Elohim, ó povo de Gomorra. 
De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios... (...) Aprendei a fazer bem; procurai o que é (Mishpat = Equidade) 
justo; ajudai o oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da causa das viúvas... (...) Como se fez prostituta a cidade fiel! Ela 
que estava cheia de (Mishpat = Equidade) retidão! A justiça (Tsedek) habitava nela, mas agora homicidas... (...) Sião será 
remida fazendo (Mishpat = Equidade) juízo, e os que voltam para ela com (Tsedek) justiça. 

Irmyahu 22:3 

Assim diz o Eterno: Exercei o (Mishpat) juízo e a (Tsedek) justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor; e não oprimais 
ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva; não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. 

Amós 4:11 

Subverti a alguns dentre vós, como Elohim subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do 
incêndio; contudo não vos convertestes a mim, disse o Eterno. 

Amós 5:12-15 

Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados; afligis o justo, tomais resgate, e rejeitais 
os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. 
Buscai o bem, e não o mal, para que vivais; e assim o Eterno, o Elohim dos Exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai 
o mal, e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Eterno Elohim dos Exércitos tenha piedade do remanescente 
de Yosef. 


