
MARCIANO 
DE BRITO

ENSINO 
RELIGIOSO

TRADIÇÕES RELIGIOSAS 
OCIDENTAIS: JUDAÍSMO

HORÁRIO 
ESPECIAL

18.05.2020



2

Tema: Tradições Religiosas Ocidentais: Judaísmo

Objetivo: Compreender as características específicas do Judaísmo: 
Escritura Sagrada, Doutrina, Ritos e Ethos. 

 Origens Bíblicas.

 Elementos do Judaísmo. 

 Festas e Símbolos. 

 Atividades de Fixação
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JUDAÍSMOJUDAÍSMO

• A palavra judeu deriva de Judéia: 
Parte do antigo reino de Israel e Judá. 

• A religião é chamada ainda de 
"mosaica“; pois considera Moisés um 
de seus fundadores.
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• Adão e Eva são expulsos do paraíso como 
consequência do pecado e rebeldia contra 
Deus. 

• Mais tarde, o mundo inteiro é destruído por 
um grande dilúvio. Salvam-se apenas Noé e 
sua família; com todos os animais da Terra.

• Sodoma e Gomorra, cidades sem Deus, são 
aniquiladas e a Torre de Babel é derrubada. 
Elas representam a tentativa humana de 
chegar até o céu.

História Bíblica: OrigensHistória Bíblica: Origens
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• Em 1800 a.C. Abraão saiu da cidade de Ur, Sul do Iraque, por 
ordem de Deus: 

"Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a 
terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo" 

• Após uma dramática luta com um anjo de Deus, Jacó, neto 
de Abraão, recebeu o nome de Israel (Aquele que venceu a 
Deus). 

• Mais tarde, os doze filhos de Jacó geraram as doze tribos de 
Israel.

• A história de José, um dos filhos de Jacó, narra como os 
israelitas foram parar no Egito, onde foram escravizados 
pelos faraós.

História Bíblica: Abraão a MoisésHistória Bíblica: Abraão a Moisés

‘
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• Liderados por Moisés, os hebreus conseguem escapar da 
escravidão do Egito. Objetivo:  Canaã, a Terra Prometida.

• Durante a travessia do deserto, Deus deu a Moisés, no monte 
Sinai, as duas tábuas da Lei com os dez mandamentos.

• Dessa forma, fez-se um pacto: os israelitas deveriam reconhecer 
a existência de um só Deus; e em troca se tornariam o povo 
escolhido de Deus.

• Por volta do ano 1200 a. C, os israelitas conquistaram parte de 
Canaã e por muito tempo viveram lado a lado com os cananeus. 

• Seus líderes políticos e religiosos eram os chamados "juízes“. 
Eles acumularam poder.

História Bíblica: O Pacto de Deus com um PovoHistória Bíblica: O Pacto de Deus com um Povo
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• Por causa da guerra contra os filisteus, surgiu a necessidade de 
um poder político centralizado.

• Saul introduziu a monarquia por volta do ano 1000 a. C. 

• Davi, nascido em Belém, uniu as doze tribos, sob sua 
liderança, em Jerusalém. Coroado Rei, Davi transportou a Arca 
da Aliança para a nova capital: Jerusalém.

• Salomão, filho de Davi,  construiu o Primeiro Templo. Foi 
construído no local onde Abraão havia oferecido Isaque como 
sacrifício. 

• Com Davi e Salomão, Israel se tornou uma grande potência. 

História Bíblica: O Reino de IsraelHistória Bíblica: O Reino de Israel
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• Nem tudo era perfeito na Monarquia. A corrupção 
e a opressão do povo  (“Volta ao Egito”) eram 
gritantes e exigiam uma denúncia clara:

A monarquia teve enorme impacto sobre a vida 
econômica e social da nação. O fornecimento de 
apoio material para a corte e seu culto empurrou 
os já vulneráveis agricultores israelitas até a beira 
do abismo e por ele abaixo. As políticas reais 
impuseram duplo fardo ao povo trabalhador. As 
exigências de impostos e trabalhos forçados 
acarretaram mudanças econômicas que deixaram 
um número cada vez maior de pessoas sem terras, 
alienando-as dos seus meios de subsistência. 

(LOWERY, 2004, p. 13-4)

profetas.História Bíblica: ProfetasHistória Bíblica: Profetas



• Os profetas denunciaram a decadência moral 
(idolatria) e política do país. Eles eram 
admirados pelos pobres.

• Elias, Amós e Miqueias eram camponeses. 
Isaías, Oseias, Habacuque viviam nas capitais. 
Jeremias e Ezequiel eram sacerdotes.

• Os profetas advertiam o povo do juízo e da 
punição de Deus, porque as pessoas não 
estavam vivendo de acordo com as leis divinas. 

• Anunciaram o declínio e a destruição do poder 
do país como um justo castigo para isso.

9

Escutem aqui, exploradores do 
necessitado, opressores dos pobres do 

país! Vocês ficam maquinando:

- Quando vai passar a festa da lua nova, 
para podermos pôr à venda o nosso 
trigo? Quando vai passar o sábado, 
para abrirmos o armazém, para 
diminuir as medidas, aumentar o peso 
e viciar a balança, para comprar os 
fracos por dinheiro, o necessitado por 
um par de sandálias, e vender o refugo 
do trigo?

(Am 8,4-6)

História Bíblica: ProfetasHistória Bíblica: Profetas
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• Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o 
trono. Porém, revoltados com os altos impostos, as tribos 
do Norte separam-se e proclamaram Jeroboão como seu 
rei. Israel foi dividido entre:

• Reino de Israel (10 Tribos): Ao Norte, com capital em 
Siquém. Foi devastado pelos Assírios em 722 a.C. 

• Reino de Judá (2 tribos): Ao Sul, com capital em Jerusalém. 
Conquistado pelos babilônios em 587 a.C. Grande parte da  
população foi deportada para o exílio na Babilônia.

1.  Em 539 a.C. os que desejavam voltar para a terra natal 
obtiveram permissão. Tornaram-se conhecidos como 
judeus. 

História Bíblica: Exílio na BabilôniaHistória Bíblica: Exílio na Babilônia
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• Os judeus caíram seguidas vezes sob o domínio político 
estrangeiro. 

• Entre 500 a.C. e 100 d.C., sucederam-se, em Israel, as 
dominações estrangeiras: primeiro os Babilônicos, 
depois os Persas, depois Alexandre Magno, os gregos e 
por fim os Romanos. 

• Nos séculos seguintes, a diáspora continuou cada vez 
mais intensa. Os livros de História recordam a expulsão 
dos Judeus de Espanha, em 1494 e o extermínio pelos 
nazistas durante a Segunda Guerra Mundial

• Diáspora: palavra grega que quer dizer "dispersão".

DiásporaDiáspora
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• No final do século XIX, muitos judeus 
começaram a falar sobre a possibilidade 
de voltar para sua pátria. 

• Antigo desejo que era repetido pelos 
judeus todos os anos na Páscoa: "No ano 
que vem em Jerusalém". 

• Sionismo: Palavra vinda de “Monte Sião”, 
colina sobre a qual Jerusalém foi 
parcialmente construída.

Fundação do Estado de Israel Fundação do Estado de Israel 
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• A Palestina era uma colônia britânica. Após a 
2ª Guerra Mundial, a perseguição nazista aos 
judeus motivou a criação da República de 
Israel em 1948. 

• Antigos sionistas desejavam criar um Estado 
laico. Porém,  judeus ortodoxos conseguiram 
fundar o estado com base na religião judaica.

• Israel tem vivido em contínuo conflito com o 
mundo árabe. Motivo: milhares de palestinos 
foram deslocados na época da fundação de 
Israel.

Fundação do Estado de Israel Fundação do Estado de Israel 
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Elementos 
do Judaísmo
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• Bíblia judaica  (equivalente ao Antigo Testamento). 

• Compreende 24 livros, divididos em três grupos:

1. A Lei (Torá): Cinco primeiros livros. Contém as 613 
obrigações que todo o judeu piedoso deve observar. 

2. Os profetas (Neviim): os livros históricos e proféticos. 
Mais antiga história escrita de que há registro no 
mundo. 

3. Os escritos (Ketuvim): os demais livros. Entre eles, os 
Livros Poéticos (Salmos, Provérbios e Jó).

As Sagradas EscriturasAs Sagradas Escrituras
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• O Talmude: Coletânea de ensinamentos judaicos 
antigos. O Talmude foi escrito por muitos rabinos 
ao longo de séculos. 

• Segundo a tradição judaica , no monte Sinai, 
Moisés recebeu não apenas a "Lei escrita" de 
Deus, mas ainda a "Lei falada".

• Séculos depois,  decidiu-se registrá-la por escrito, 
o que foi feito nos séculos que se seguiram à 
destruição de Jerusalém. 

O Talmude: Comentários Sobre a LeiO Talmude: Comentários Sobre a Lei
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• Numa sinagoga não há imagens religiosas nem objetos no 
altar; pois são proibidos (segundo mandamento). 

• Arca: uma espécie de armário que fica na parede oriental, na 
direção de Jerusalém.  Ali se guardam os rolos da Torá, escritos 
em pergaminho. Há sempre uma lâmpada acesa diante da Arca.

• No serviço religioso da sinagoga  há um grande cerimonial em 
torno da leitura da Torá. Abre-se a Arca e os rolos são levados 
ao redor da sinagoga até o altar. Ali se lê um trecho do texto 
em hebraico. O serviço religioso também contém orações, 
salmos e as “12 bênçãos”.

•  As mulheres não desempenham parte ativa no serviço da 
Sinagoga.

SinagogaSinagoga
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• Dura desde o pôr-do-sol de sexta-feira até o pôr-
do-sol de sábado. 

• Fundamento Bíblico: no sétimo dia Deus 
descansou. Por isso, o homem também deve 
descansar nesse dia. 

• É uma festa semanal de renovação: festa do lar e 
da família. A participação no jantar de Shabat é 
sagrada e importante para a união da família 
judaica.

• A esposa abençoa e acende as velas do Shabat na 
mesa. O marido abençoa o vinho e corta o pão 
especial do Shabat. 

 Shabat Shabat
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• Os judeus não fazem distinção entre a parte ética e a 
parte religiosa de sua doutrina. Tudo pertence à Lei de 
Deus.

•  O judaísmo dá destaque a uma série de qualidades 
eticamente boas: generosidade, hospitalidade, boa 
vontade para ajudar, honestidade e respeito pelos pais. 

• Princípio fundamental: Não fazer mal aos outros, ou 
"Amarás o teu próximo como a ti mesmo" (Levítico 
19,18).

• Muitos judeus dão um dízimo (10%) de sua renda para 
causas dignas, mas as doações podem ser grandes ou 
pequenas. 

ÉTICA JUDAICAÉTICA JUDAICA
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• Desde os tempos antigos era hábito entre os judeus não 
colher o que crescesse nos cantos dos campos, para que os 
pobres pudessem ali entrar e colher para si. (Rute)

• A palavra usada na Bíblia para se referir a ajuda aos 
pobres é justiça. Dar esmolas não é fazer caridade, mas 
cumprir o dever de combater a pobreza.

• Como há muitos mandamentos, é natural que em certas 
circunstâncias eles entrem em conflito. Quando isso 
acontece, a vida humana está acima de tudo. 

1. Por exemplo, uma vida humana deve ser salva mesmo que 
isso quebre as leis do Shabat.

ÉTICA JUDAICAÉTICA JUDAICA
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• Circuncisão: Oito dias após o nascimento os meninos são 
circuncidados e a criança recebe formalmente seu nome.

1. A menina também recebe seu nome formalmente na 
sinagoga, uma semana depois do nascimento. 

• Bar Mitsvá: Aos treze anos o menino judeu se torna um 
“filho do mandamento”. Ele é chamado pela primeira 
vez para a leitura da Torá.

• Bat Mitsvá: Uma menina se torna automaticamente 
“filha do mandamento” quando completa doze anos.

1. Aos quinze anos as meninas aprendem o principal da 
história e dos costumes judaicos. Particularmente as regras 
alimentares que são responsabilidade da mulher.

Fases da vidaFases da vida
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• Casamento: Modo de vida ideal, instituído por 
Deus. É o único tipo de coabitação permitido.  

1. Um judeu tem por obrigação casar com uma 
pessoa judia, porém os casamentos mistos estão se 
tornando comuns.

• Enterro: O enterro deve ocorrer o mais rápido 
possível depois da morte, em consideração às 
condições do corpo. A cremação não é permitida.

1. Os judeus têm muito apreço por seus cemitérios e 
os tratam com grande respeito. É lá que os 
mortos irão descansar até a ressurreição.

Fases da vidaFases da vida
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Festas do 
Judaísmo

• As festas judaicas são associadas 
ao calendário judaico e em geral 
têm uma base histórica. 

• Os judeus contam o tempo em 
relação à criação do mundo. 
Estamos no ano 5780, segundo a 
contagem dos judeus. 
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• O dia do perdão (Yom Kippur): Festa de jejum e de 
expiação. Cada judeu deve estender ao seu inimigo a mão 
da reconciliação, esquecendo as ofensas e pedindo 
desculpas. 

• A Festa dos Tabernáculos (Sukot: festa das tendas): 
Acontece dias depois do Dia do Perdão. Nela se constroem 
cabanas de folhas, no jardim da casa ou próximo à 
sinagoga. É a  memória das tendas onde os judeus 
moraram durante sua peregrinação no deserto.

• A Festa da Inauguração (Chanuká): É comemorada em 
novembro ou dezembro durante um período de oito dias. 
A cada dia se acende uma vela, num candelabro de oito 
ramificações. Comemora uma vitória dos judeus ocorrida 
em 165 a. C contra os invasores sírios.

FestasFestas
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• Pessach: Significa "passar por cima". 

• O Anjo do Senhor, ao levar a décima praga ao Egito, 
"passou por cima" das casas dos israelitas e, desse 
modo, só os primogênitos egípcios morreram. 

• Comemorado em março ou abril, o Pessach  recorda 
a saída do povo hebreu do Egito, guiado por Moisés 
(Êxodo).

• A Páscoa também é denominada "festa do pão 
ázimo“; pois os judeus saíram do Egito às pressas, 
sem tempo de esperar o pão fermentar e crescer.  

A Festa da Páscoa (Pessach)A Festa da Páscoa (Pessach)
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• Na refeição de Pessach, uma criança pergunta: "Por 
que esta noite é diferente das outras?".  Então,  o pai 
explica como os judeus saíram do Egito e se tornaram 
um povo.

• O Seder (refeição da Páscoa) segue um ritual fixo, com 
pratos tradicionais de significado simbólico:

1. Salsa numa tigela com água salgada: as lágrimas dos 
judeus no Egito.

2. Ervas amargas: infelicidade da escravidão. 
3. Mistura de maçã ralada, nozes, vinho e mel: o cimento 

que os judeus utilizavam para fazer tijolos. 
4. Osso de carneiro assado: simboliza o sacrifício pascal. 
5. Ovos cozidos: Sacrifícios feitos no templo

A Festa da Páscoa (Pessach)A Festa da Páscoa (Pessach)
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• Também conhecida como “Festa das 
Colheitas” ou “Festa das Primícias”. É 
Celebrada no quinquagésimo dia após a 
Páscoa. Por isso, se chama Pentecostes. 

• Também Comemora a ocasião em que a 
Torá foi dada ao povo no Monte Sinai. 

• Na sinagoga são lidos os dez mandamentos 
e o Livro de Rute.

•  A história do livro de Rute se passa 
durante a colheita de trigo. 

Pentecostes (Shavuot) Pentecostes (Shavuot) 
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Símbolos do 
Judaísmo

Símbolos do 
Judaísmo



Estrela de Davi • Maior símbolo do Judaísmo. É um símbolo de grande valor para os judeus e 
israelitas, e faz parte da bandeira de Israel. É um símbolo de realeza. 
Antigamente, vários guerreiros do povo de Israel usavam esse símbolo nos 
seus escudos durante as batalhas.

• O símbolo é constituído por dois triângulos porque no alfabeto hebraico 
usado na época do Rei Davi o nome "Davi" era constituído por três letras, 
Dalet, Vav e Dalet. A letra Dalet tem uma forma triangular. Assim, a Estrela de 
Davi é formada pela sobreposição de duas das três letras do nome Davi.

• Os doze lados da estrela podem representar as doze tribos de Israel.

Menorá ou Menorah • É um dos principais símbolos do Judaísmo. 

• Encontrada em templos e em sinagogas, é um candelabro de 7 pontas que 
não é propriamente utilizado para iluminar esses locais. Significa a luz da 
Tora que nunca deixa de iluminar.

• Cada uma de suas pontas representa as raízes da Árvore da Vida.



 Chai 
• Símbolo judaico representado pelas letras do alfabeto hebreu chet e yud. 

• Significa “vida” e é utilizado por homens e mulheres como um medalhão 
pendurado à volta do pescoço com o intuito de proteger aqueles que o usam.

• As letras têm o valor numérico 18, motivo pelo qual esse número é considerado o 
número da sorte no Judaísmo.

  Mezuzah • Talismã que representa proteção e também a fé dos devotos judeus. 

• Usado no lado direito das portas das casas. São tocados antes das pessoas 
entrarem nas suas habitações.

• Consiste em um pequeno recipiente, dentro do qual há um pergaminho com um 
texto sagrado.

Shofar • Chifre de carneiro que simboliza o ano novo judaico. Mas, principalmente, a 
lealdade de Abraão a Deus.

• Segundo narra a Escritura Sagrada, Deus pediu a Abraão o seu único filho em 
holocausto. Somente quando Abraão estava prestes a matá-lo, um anjo apareceu 
impedindo o sacrifício.
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• Jerusalém:  É o que resta do 
templo de Herodes; 
destruído pelos romanos no 
ano 70 d.C. 

• Aqui os hebreus vêm rezar. 
É um lugar sagrado de todo 
o Judaísmo. 

Lugar Sagrado: Muro das Lamentações Lugar Sagrado: Muro das Lamentações 
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1. Por que o Judaísmo é chamado de Religião Mosaica? (Marque a 
alternativa correta) 

A.(    ) Porque Moisés não é considerado um de seus fundadores. 
B. (    ) Em homenagem a Moisés: notável  sacerdote do Templo .
C. (    ) Porque Moisés é considerado como um de seus fundadores. 
D.(    ) Porque considera o mosaico como um símbolo religioso. 
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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2. Qual era a principal missão dos profetas?(Marque a alternativa 
correta) 

A.(    ) Denunciar a decadência moral e política do país. 
B. (    ) Delatar os inimigos da Monarquia. 
C.  (    ) Denunciar a decadência do poder da Monarquia.
D.(    ) Apoiar a corrupção do regime monárquico.
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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3. Qual é o fundamento bíblico do Shabbat? (Marque a alternativa 
correta) 

A.(    ) No sétimo dia da criação Deus descansou. Por isso, o homem 
deve trabalhar nesse dia. 

B. (    ) No sétimo dia da criação Deus descansou. Por isso, o homem 
também deve descansar nesse dia. 

C. (    ) No sétimo dia da criação, Deus criou o homem e a mulher.
D.(    ) Sete dias após Deus ter criado o mundo, descansou. 
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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4.  Qual é esse símbolo religioso do  Judaísmo? (Marque a alternativa 
correta) 

A. (    ) Estrela de Davi. 
B. (   ) Chai. 
C. (    ) Shofar. 
D. (    ) Menorá ou Menorah 
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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1. O que recorda a festa da Páscoa (Pessach)? (Marque a alternativa 
correta) 

A.(    ) A entrada do povo hebreu do Egito, guiado por Moisés.
B. (  ) A saída do povo hebreu do Egito, guiado por Moisés.
C. (    ) As boas colheitas do ano. 
D.(    ) A morte do faraó. 
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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Tema: Tradições Religiosas 
Ocidentais – Cristianismo. 

Objetivo: Compreender as 
características específicas do 
Cristianismo: Escritura Sagrada, 
Doutrina, Ritos e Ethos. 
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