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ROTEIRO DE AULA

Tema: Dimensão Ética na Literatura Sagrada do Judaísmo

Objetivo:

• Reconhecer em textos escritos do Judaísmo, ensinamentos relacionados a modos
de ser e de viver das sociedades.

• Conhecer a forma como é vivenciada a dimensão ética no Judaísmo.

 Torá e Talmude.
 Ética.
 Kosher.
 Atividades de Fixação.
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ATIVIDADE PARA CASA

1. Qual palavra é utilizada na Bíblia para se referir à ajuda aos
pobres? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Solidariedade.

B. ( ) Mandamento.

C. ( ) Justiça.

D. ( ) Zakat.

E. ( ) Caridade.

3



ATIVIDADE PARA CASA

1. Qual palavra é utilizada na Bíblia para se referir à ajuda aos
pobres? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Solidariedade.

B. ( ) Mandamento.

C. ( ) Justiça.

D. ( ) Zakat.

E. ( ) Caridade.

4



5

• É dever das religiões contribuir com o
processo civilizatório da humanidade
por meio de seus ensinamentos e
princípios éticos.

• Infelizmente, muitas vezes as religiões e
igrejas são usadas como instrumento
de opressão e dominação: legitimando
preconceitos, perseguições e violência
contra supostos adversários.

• Não deve ser assim: as religiões e
igrejas devem promover a prática do
bem, o diálogo e a aproximação entre
as pessoas; num espírito de
compromisso com o bem comum.

Ética nas Religiões



• 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).

Literatura Sagrada do Judaísmo
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• Na época de Cristo, o Pentateuco
(cinco primeiros livros da Bíblia)
era chamado de "A Lei“ (Torá),
pois continha as normas judaicas
legais e morais; assim como as
regras relativas ao culto.

• A Torá não foi escrita por um
único autor do início ao fim. As
histórias foram, por muito tempo,
transmitidas oralmente.

A Lei (Torá)
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• Talmude é uma palavra hebraica que significa
"estudo”.

• O Talmude é uma 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 Lei
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• Segundo a tradição judaica antiga, era proibido escrever
a “Lei Falada”; pois esta deveria ser adaptada às
condições reais de vida em diferentes lugares e épocas.

• Porém, depois que os judeus se dispersaram pelo mundo,
surgiu o medo de que a Lei falada se perdesse. Assim,
decidiu-se registrá-la por escrito.

• O Talmud contém leis, regras, preceitos morais,
comentários e opiniões legais, mas também histórias e
lendas que discutem esse conteúdo.

• O Talmud não é, em sim, um livro de ensinamentos, mas
um texto usado pelos rabinos para orientação dos fiéis
em situações concretas.

O Talmude: Comentários Sobre a Lei
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• Os judeus não fazem diferença entre a
parte ética e a parte religiosa de sua
doutrina. Tudo pertence à Lei de Deus.

• Além dos mandamentos, a vida do judeu é
regulada por muitos costumes e práticas.
O costume judaico é tão obrigatório
quanto uma lei.

• O judaísmo valoriza: generosidade,
hospitalidade, boa vontade para ajudar,
honestidade e respeito pelos pais.

• Um princípio fundamental é não fazer mal
aos outros: "Amarás o teu próximo como
a ti mesmo"

(Levítico 19,18).

Ética Judaica
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• A palavra usada na Bíblia para se
referir à ajuda aos pobres é JUSTIÇA.

• Dar esmolas não é apenas fazer
caridade. É 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.

• Por exemplo: a vida humana deve
ser salva mesmo que isso quebre as
leis do Shabat (Sábado).

Ética Judaica



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

• A Bíblia exige que sejam dados de presente
aos pobres os frutos da terra.

• Desde os tempos antigos era hábito não
colher o que desse nos cantos dos campos,
para que os pobres pudessem ali entrar e
colher para si.

• Do mesmo modo, parte das azeitonas e das
uvas era deixada nas árvores e nos vinhedos
para ser apanhada pelos pobres.

Ética Judaica
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• Os alimentos que podem ser comidos são
chamados KOSHER (Adequado ou Permitido).
As regras estão na Bíblia (AT).

• CARNE: Somente animais que ruminam e têm
o casco partido; o que exclui o porco, o
camelo, a lebre, o coelho e outros.

• AVES: Podem-se comer as não-predatórias.

• PEIXES: Apenas os que possuem escamas e
barbatanas; logo, estão eliminados polvos,
lagostas, caranguejos, camarões etc.

• Os animais e as aves que não podem ser
comidos são denominados impuros; tampouco
se podem comer seus ovos ou beber seu leite.

Kosher: Regras Alimentares
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• SANGUE: Toda comida feita de sangue é
proibida: pois, a vida está no sangue. Ao
abater os animais, DEVE SER EXTRAÍDO o
máximo de sangue possível.

• Os animais devem ser abatidos por um
especialista, sob supervisão do rabino, da
maneira mais rápida e indolor.

• FRUTAS E VERDURAS: são permitidas.

• BEBIDAS ALCOÓLICAS e NÃO ALCOÓLICAS:
A maioria é permitida.

• BEBIDAS FEITAS DE UVA: O Vinho e o
Conhaque devem vir de produtores judeus;

Kosher: Regras Alimentares
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Kosher: Regras Alimentares
• Os judeus têm um costume especial que

proíbe comer derivados de leite
juntamente com derivados de carne.

• Exemplos: Se o cardápio contém bife, o
molho não deve conter manteiga.

• Para garantir que esses alimentos não se
misturem, os judeus ortodoxos usam
dois conjuntos de utensílios de cozinha:
um para leite e outro para carne. Eles
devem ser lavados em bacias separadas e
enxutos com diferentes panos e toalhas.

• Algumas pessoas chegam a ter duas
geladeiras e duas lavadoras de louça.
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ATIVIDADE

1. O que significa a palavra TALMUDE? (Marque a alternativa correta)

A.( ) Lei.
B. ( ) Estudo.
C. ( ) Mandamentos.
D.( ) Práticas celebrativas.
E. ( ) Sagrado.
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