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ROTEIRO DE AULA

Tema: Dimensão Escatológica das Tradições Religiosas Ocidentais: Judaísmo.

Objetivo:

• Conhecer o ponto de vista e as possíveis respostas do Judaísmo em relação
aos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero
humano.

• Investigar as possíveis respostas para a vida após a morte no Judaísmo.

 Juízo.
 Juízo de Deus.
 Atividades de Fixação.
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ATIVIDADE PARA CASA

1. Dentre as possíveis respostas para a Morte, o que é
“Ressurreição”? (Marque a alternativa correta).

A. ( ) A morte é o fim de tudo.
B. ( ) A alma ressuscita para uma vida nova.
C. ( ) A pessoa reencarna várias vezes até atingir a perfeição.
D. ( ) O ser volta aos antepassados, aos ancestrais.
E. ( ) O ser não volta aos antepassados, aos ancestrais
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ATIVIDADE PARA CASA



• Juízo: Ato, processo ou efeito de julgar.
Avaliar os seres e as coisas. É um
julgamento.

• Juízos Humanos: São limitados e parciais.
São tipos de juízos humanos:

1. Pessoal: avaliar minhas ações e posturas.

2. Interpessoal: Emitir juízo sobre os outros.

3. Jurídico: Emitir juízo com a mediação da lei.

4. Histórico: Avaliar acontecimentos, pessoas,
grupos e estruturas sociais e culturais.

Juízo
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• O JUÍZO DE DEUS não é um ato arbitrário e
meramente jurídico (heteronômico).

• Não se trata de um mero auto-juízo, mas
deixar-se confrontar com o amor e a
misericórdia de Deus.

• O JUÍZO DE DEUS comporta:

1. Revelar algo que estava confuso ou
escondido.

2. Receber o dom de Deus, que ilumina e
transforma.

3. Acolher o apelo de Deus à conversão.
4. Unificar a existência

Juízo de Deus
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• O juízo de Deus é salvador e libertador.
Porém, alerta os maus, fazendo ver que
seu caminho de vida é destruidor.

• O juízo está ligado à fidelidade à aliança.
Depende da atitude do povo:

Se você obedecer aos mandamentos
de Javé seu Deus, que hoje lhe ordeno,
amando a Javé seu Deus, andando em
seus caminhos e observando os seus
mandamentos, estatutos e normas,
você viverá e se multiplicará. Javé seu
Deus o abençoará na terra onde você
está entrando para tomar posse dela.

(Deuteronômio 30,15-20)

Juízo de Deus 
Antigo Testamento

Moisés Quebra as Tábuas da lei. 
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• Nos profetas, Deus é o juiz dos
pobres e dos oprimidos. Ele perdoa,
recria os corações e a mentes. Deus
dá condições de uma nova sociedade,
ao mesmo tempo que combate a
injustiça.

• Nos Salmos, a pessoa perseguida e
injustiçada pede para que Deus a
salve:

Javé é o juiz dos povos. Julga-me,
Javé, conforme a minha justiça, e
segundo a minha inocência.

(Salmo 7, 9)

Juízo de Deus 
Antigo Testamento
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Morte
• A morte é um fenômeno complexo,

delicado, inevitável e temido.

• No cotidiano, “a morte não existe”. As
pessoas não gostam de falar sobre ela.

• Fugir da reflexão sobre a morte é negar-
se a pensar sobre a vida.

• O que mais sensibiliza são as mortes
trágicas e incompreensíveis, que
interrompem o processo da vida e
comprometem grandes projetos.

• A fé não poupa da dor da morte, mas lhe
dá um sentido.

Vocês têm que respeitar a dor das pessoas', lamenta pai que 
perdeu filho com Covid-19 ao recolocar cruzes de protesto em 

Copacabana (Rio de Janeiro)
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• Ao longo da história de Israel, a morte e
o “além” receberam diferentes
significados: num aprofundamento
progressivo da questão.

• 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).

Judaísmo
Concepção de Morte

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.

• 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)

Judaísmo
Concepção de Morte

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.

• 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)

Judaísmo
Concepção de Morte

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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NA PRÓXIMA AULA

Temas: Dimensão Escatológica
das Tradições Religiosas
Ocidentais: Cristianismo.
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PESQUISA
1. Pesquisar no Antigo Testamento Bíblico, especialmente no Pentateuco
(Torá), trechos que exemplifiquem a visão do “Juízo de Deus sobre a
Humanidade”, “Fim dos Tempos” e “Vida Após a Morte”. Preencha o
quadro abaixo, em seguida:

JUÍZO DE DEUS FIM DOS 

TEMPOS 

VIDA APÓS A 

MORTE 
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DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

Pesquisa Bibliográfica em material de fácil disponibilidade.


