MARCIANO
DE BRITO

ENSINO
RELIGIOSO

CONCEPÇÃO DE VIDA,
MUNDO E MORTE NAS
RELIGIÕES OCIDENTAIS:
JUDAISMO.

17/08/2020

ROTEIRO DE AULA
Tema: Concepção de Vida, Mundo e Morte nas Religiões Ocidentais: Judaismo.

Objetivo:
•

Analisar as concepções de mundo, vida e morte do Judaísmo.

•

Discutir como a concepção de mundo, vida e morte do Judaísmo influencia a
opinião pública em diversas áreas das sociedades ocidentais.

 Concepção de Morte no Judaísmo.
 Questões Relacionadas à morte no Judaísmo.
 Atividades de Fixação
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ATIVIDADE PARA CASA
1. Dentre as possíveis respostas para a Morte, o que é “Ancestralidade”?
(Marque a alternativa correta).
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) A morte é o fim de tudo.
) A alma ressuscita para uma vida nova.
) A pessoa reencarna várias vezes até atingir a perfeição.
) O ser volta aos antepassados, aos ancestrais.
) O ser não volta aos antepassados, aos ancestrais
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Morte

Cruzes em Copacabana em memória das vítimas da Covid-19

• A Morte é uma temática
bastante
complexa
e
trabalhada em profundidade
no interior das diferentes
perspectivas
religiosas
existentes no mundo.
• A Morte sempre inquietou o
ser humano uma vez que
parece tirar do sujeito
qualquer possibilidade de
continuidade de seus projetos
de mundo e de vida.
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Judaísmo

a) Para a mentalidade mais antiga de Israel
a morte não é problema, mas limite.
•

A morte é o nada, o fim de todos os
bens, que é a vida. Por ela, todos os
homens, justos e injustos, vão para o
XEOL, onde permanecem num estado
como de sono indiferenciado para todos
eles. É o lugar do vazio onde não se louva
Deus:
Afasta de mim o teu olhar, e
deixa-me respirar! Antes que eu
me vá, e já não exista mais!
(Salmo 39,14)
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• Ao longo da história de Israel, a morte e
o
“além”
receberam
diferentes
significados: num aprofundamento
progressivo da questão.

Judaísmo
Concepção de Morte

• De início, a morte não era encarada
como um problema, mas vista com uma
certa naturalidade; embora fosse uma
forma de ruptura da comunhão com
Deus. Afinal, somente os vivos podem
louvá-lo:
Pois na morte ninguém se
lembra de ti: quem te louvaria
no túmulo?
(Salmo 6,6).

Cemitério Judaico Berlim (Alemanha)
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1ª IDEIA: Acreditava-se que, depois de falecida, a pessoa
era destinada para o Xeol, a morada dos mortos, onde
levava uma existência de sombras.

1.

Tanto os justos como os ímpios estavam destinados
para o Xeol: uma contradição à justiça de Deus.

2.

ETERNIDADE: Perpetuar-se através dos filhos. Por
isso, a preocupação com a descendência.

Judaísmo
Concepção de Morte

• 2ª IDEIA: Passou-se a acreditar, conforme a “Teologia
da Retribuição”. Ou seja, já neste mundo, os justos
eram recompensados e os ímpios, punidos NOS SEUS
DESCENDENTES.
E os seus discípulos lhe perguntaram,
dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus
pais, para que nascesse cego? (João 9,2)

Jacó abençoa os filhos e morre
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• 3ª IDEIA: RETRIBUIÇÃO, recompensa ou a
punição, foi individualizada. Porém, logo
percebeu-se que essa expectativa muitas
vezes não se realizava: o ímpio prosperava,
e o justo saía-se mal.

Judaísmo
Concepção de Morte

• 4ª IDEIA (RESSURREIÇÃO): No FIM DOS
TEMPOS, todos ressuscitarão: os justos
para a glória eterna, e os ímpios para a
condenação eterna. A RETRIBUIÇÃO foi
transferida para o além.
Muitos que dormem no pó
despertarão: uns para a vida
eterna, outros para a vergonha e
a infâmia eternas. (Daniel 12,2)

Visão de Ezequiel: Vale de ossos secos
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• Há várias possibilidades. Não há uma
única voz oficial. Se você falar com 35
rabinos, terá 35 versões diferentes.
• O ponto de consenso é que a morte não é
o fim da vida. O judeu acredita que a vida
tem
continuidade.
Como
essa
continuidade ocorre é alvo de muitas
interpretações.
• Para alguns, a continuidade significa
continuarmos através dos filhos, da
família. Na medida em que você mantém
a pessoa “acesa”, ela continua te
inspirando e é eterna.

Judaísmo
Imortalidade da Alma
“Então, os saduceus, que dizem que não há
ressurreição, aproximaram-se dele e
perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos
escreveu que, se morresse o irmão de alguém,
e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu
irmão tomasse a mulher dele e suscitasse
descendência a seu irmão. Ora, havia sete
irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu
sem deixar descendência; e o segundo também
a tomou, e morreu, e nem este deixou
descendência; e o terceiro, da mesma maneira.
E tomaram-na os sete, sem, contudo, terem
deixado descendência. Finalmente, depois de
todos, morreu também a mulher. Na
ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de
qual destes será a mulher?...”
(Marcos 12,18-23)
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• Discute-se se a ressurreição é uma metáfora ou
se é literal. Se é poesia ou prosa. Na Bíblia, há
uma visão do vale dos ossos, do profeta
Ezequiel, que começam a ter o processo inverso
de virar ossos, ganhando tendões, carne, pele,
até ressuscitarem.
• Alguns rabinos creem que as pessoas vão
ressuscitar. E falam que o processo vai começar
pelo Monte das Oliveiras em Jerusalém.
• Imortalidade não é ressurreição. Porém, o ponto
de chegada das duas linhas de pensamento o
mesmo: a vida eterna.
• Para o Cristianismo, a ressurreição de Jesus
promete a ressurreição do justo.

Judaísmo
Ressurreição
Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja
contra Jerusalém; e a cidade será tomada, e as casas
serão saqueadas, e as mulheres forçadas; e metade
da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do
povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá,
e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no
dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés
sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de
Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras
será fendido pelo meio, para o oriente e para o
ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade
do monte se apartará para o norte, e a outra metade
dele para o sul.
(Zacarias 14:2-4)
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• Deve ocorrer o mais rápido possível em consideração
às condições do corpo. A cremação não é permitida.

ENTERRO

• O corpo do falecido é lavado, vestido com uma roupa
branca simples e colocado num caixão de madeira
sem ornamentos. Os homens são enterrados com seu
xale de oração.
• Não se usam flores nem música na cerimônia, que é
realizada pelo cantor sacro.
• A família fica de luto por uma semana. No aniversário
da morte os parentes mais próximos acendem uma
vela na sepultura e oram.
•

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

Cemitério Judaico - Monte das Oliveiras (Israel)
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1.

Por que lavar o corpo?

Outras Questões

• Significa ficar puro e preparado para uma viagem.

2.

Exumação: No judaísmo o corpo nunca mais pode ser
tocado?

• O corpo não é desenterrado. Mas a lei judaica tem um
princípio maior que diz: a lei local é mais importante do
que a lei judaica. Por isso, em alguns casos, quando a lei
manda , pode-se desenterrar o corpo.

3.

Hora da morte.

• Achamos que nosso prazo de validade é de 120 anos. Na
verdade, não há prazo de validade nem hora certa para
morrer. Isso também não está vinculado a ser uma pessoa
boa ou ruim. Há nazistas que morreram com cem anos.

Rito Funeral Judeu em época de Coronavírus
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ATIVIDADE
1. Segundo o Judaísmo, o que é o XEOL? (Marque a alternativa
correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Paraíso.
) Céu.
) Morada dos Mortos.
) Inferno.
) Purgatório.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas: Concepção de Vida,
Mundo e Morte nas Religiões
Ocidentais: Cristianismo.
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PESQUISA
1.Pesquisar no Antigo Testamento Bíblico, especialmente no Pentateuco
(Torá), trechos que exemplifiquem a visão do Judaísmo sobre a Morte,
Imortalidade e Ressurreição. Preencha o quadro abaixo, em seguida:

MORTE

IMORTALIDADE RESSURREIÇÃO
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Desenvolvimento da Atividade
Pesquisa Bibliográfica em material de fácil disponibilidade.
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