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ENSINO
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ROTEIRO DE AULA
Tema: Lideranças Religiosas do Ocidente: Judaísmo
Objetivo:
• Conhecer as principais lideranças do Judaísmo.
• Destacar as pessoas mais influentes do Judaísmo em áreas como: conhecimento
teológico, “testemunho” de vida; entre outras dimensões das sociedades.
 Lideranças da Sinagoga.
 Lideranças Históricas.
 Atividades de Fixação.
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ATIVIDADE PARA CASA
1. Qual é a principal característica
que dá suporte á liderança?
(Marque a alternativa correta)
A. ( ) Autoritarismo.
B. ( ) Força.

C. ( ) Temperamento forte.
D. ( ) Coragem.
E.

( ) Confiança.
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Lideranças da
Comunidade.
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Sinagoga
• A religião judaica se organiza em torno da
Sinagoga. Nela, os judeus se encontram,
estudam e fazem seus rituais em coletividade.
• Qualquer comunidade habitada por pelo
menos por dez judeus adultos deve ter uma
Sinagoga.

• Os serviços religiosos são conduzidos por leigos
que devem possuir conhecimento e treino para
fazê-lo.
• A administração e manutenção são ocupados
por leigos voluntários, ou eleitos, para ocupar
esses postos de liderança.

Sinagoga de Florença (Itália)
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• Os judeus não têm sacerdotes. O Rabino é
um mestre e guia espiritual.

Rabino

• Ele ensina e auxilia na aplicação da Lei
Judaica. Possui autoridade sobre a
interpretação da Torá.
•

O rigoroso treinamento e conhecimento
profundo de “Torá”, “Talmude” e dos
“Códigos de Lei”, além de sua fé e devoção
pessoais, são a base da autoridade do
Rabino que uma comunidade tradicional
reconhece e aceita.

• Existem sinagogas, especialmente as
pequenas, que funcionam sem um Rabino.

Gabriel Davidovich
Rabino-Chefe Argentino
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Chazan
• O CHAZAN: Cantor.
• O CHAZAN é treinado dentro do judaísmo
para guiar a recitação das orações nas
sinagogas. Ele lidera a congregação em
prece perante o Todo-Poderoso. Ou seja:
O CHAZAN dirige a oração cantada na
Sinagoga.
• Vale ressaltar que, no Judaísmo, qualquer
leigo que possua educação religiosa e
mérito tem o privilégio de conduzir todas
as partes do serviço religioso.
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• É um funcionário religioso com
muitos deveres em uma Sinagoga.
•

Zelador

Ele é encarregado de supervisionar
os serviços diários, cuidar e manter os
objetos rituais da sinagoga, livros de
orações, etc. Além de auxiliar o
Rabino em alguns serviços.

• O Zelador deve ser devoto e refletir
um profundo nível de educação
judaica. Ou seja: Quanto maior for
sua educação e seus estudos judaicos,
mais valioso será seu serviço.

Sinagoga de Rykestrasse
Berlim (Alemanha)

9

Administração

• As Sinagogas geralmente possuem
uma comissão administrativa.

• BET DIN: 3 membros adultos, com
profundo conhecimento. São sábios,
responsáveis por julgar crimes
menores: roubo, lesão corporal;
também aplicam multas. Também
examinam candidatos à conversão.
•

Bet Din – Melbourne (Austrália)
Rabinos Yakov Barber - Mordechai Zev Gutnic - Avraham Kievman

PRESIDENTE: Leigo que lida com a
dimensão administrativa da Sinagoga:
gestão, finanças, supervisão dos
empregados.

• Pode haver também as funções de
VICE-PRESIDENTE e SECRETÁRIO.
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Gabai
• O Presidente, e outros oficiais leigos de
uma Sinagoga, atuam nessa função.
• Eles, auxiliados pela Junta de Diretores
e Rabino, têm a responsabilidade
primária pela manutenção financeira
da Sinagoga e por conduzirem os
assuntos gerais.

Gabbai Gilbert Shaim
Bucareste – Romênia

• As responsabilidades de um GABAI
também podem incluir a manutenção
de um cemitério judeu.
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Líderes na
História
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• Abraão é o “Pai da Fé”, o pai de uma grande
nação. Ele era de um lugar chamado “Ur dos
Caldeus”.

ABRAÃO
Deus sempre faz a
coisa certa

• Segundo a Bíblia, Deus chamou Abraão para
largar sua terra e seus parentes e ir para uma
terra estrangeira.
• Idoso, Abraão era casado com Sara e não
possuía filhos. Deus prometeu que eles
teriam um filho.
• Sara não acreditou muito e pediu para
Abraão ter um filho com outra mulher. Esse
filho nasceu e seu nome foi Ismael.
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• Contudo, tempos depois, Sara
engravidou e, assim, nasceu
Isaque.

ABRAÃO
Deus sempre faz a coisa certa

• Isaque teve dois filhos: Esaú e
Jacó.
• Jacó foi pai de 12 filhos e teve seu
nome trocado para Israel. Seu filho
mais conhecido é José, do Egito.
• A descendência de Abraão foi
numerosa. A promessa de Deus se
cumpriu: Deus sempre faz a coisa
certa.
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• Moisés nasceu num período em que os hebreus
estavam sendo escravizados por ordem do Faraó do
Egito. O mesmo Faraó ordenou a morte de todos os
recém-nascidos homens.

MOISÉS
Viver na “Zona de Fé” e
não na “Zona de
Segurança”!

• A mãe de Noé, porém, o escondeu num cesto no rio
Nilo. Ele foi encontrado pela filha de Faraó.
• Educado no palácio, um dia, aos 40 anos, resolve
ajudar seu povo do seu jeito. Não dá certo. Foge
para o deserto, casa e passa a viver numa zona de
conforto.
• Deus, porém, o convoca para uma missão. Moisés
aceita e consegue retirar o povo hebreu do Egito.
Moisés guia o povo durante 40 anos pelo deserto
para chegarem a Terra Prometida. Entretanto,
Moisés morre antes.
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1.

Moisés superou as experiências de seu passado:
Experiências do passado podem nos acompanhar por
anos. Quando lemos a conversa de Moisés com Deus
(Sarça Ardente) podemos perceber um certo receio em
voltar para o Egito. Moisés, no entanto, supera a
experiência ruim de sua vida passada.

2.

Moisés superou as situações de conforto de seu
presente: Moisés estava vivendo uma vida confortável.
Tinha negócios, família e, por seu sogro ter apenas duas
filhas, ele seria, legalmente, o herdeiro de todos os
negócios. Deixar toda essa segurança para uma aventura
com Deus não era uma decisão fácil.

3.

Moisés superou a insegurança de seu futuro: Moisés não
estava seguro a respeito do seu futuro se tomasse
aquela decisão. Mas, saiu da “Zona de Segurança” para
viver a “Zona da Fé”.

MOISÉS
Viver na “Zona de Fé” e
não na “Zona de
Segurança”!
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ATIVIDADE
1. Como se chama o mestre e guia
espiritual no Judaísmo? (Marque a
alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

( ) Zelador.
( ) Rabino.
( ) Gabai.
( ) Chazan.
( ) Sacerdote.
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ATIVIDADE
1.
Qual
personalidade
é
considerada como o “Pai da Fé” no
Judaísmo? (Marque a alternativa
correta)
A. ( ) Moisés.
B. ( ) Davi.
C. ( ) José.
D. ( ) Jônatas.

E.

( ) Abraão.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:
Lideranças
Religiosas
Ocidente: Cristianismo.

do
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EXERCÍCIO
1. Como se denomina o líder espiritual de uma comunidade judaica?
2. Numa comunidade judaica, quem é o Chazan?

3. Numa comunidade judaica, quem é encarregado de supervisionar os
serviços diários da Sinagoga?
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4. Quem é considerado o “Pai da Fé” no Judaísmo, em termos históricoreligiosos?
5. Quais as 3 limitações, segundo o conteúdo ministrado em sala de aula,
que Moisés teve que superar para liderar o povo Hebreu?
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Desenvolvimento da Atividade
Resolução das questões; utilizando anotações e o material
disponível na Plataforma do Canal Educação referente à aula.
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