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COSTA, Jares Souza da. A influência do judaísmo no cristianismo, os aspectos
históricos, ideológicos e sociais. São Paulo, 2019. 38 f. TCC – Trabalho de Conclusão de
Curso (Bacharel em Teologia) – FAESP – Faculdade Evangélica de São Paulo.

RESUMO
O presente estudo busca apresentar a Influência do Povo Judeu, retratando
aspectos históricos, ideológicos e sociais no Cristianismo. A priori, tudo começa no
mais remoto lugar da terra, na região da Mesopotâmia, no berço das civilizações, onde
conforme está registrado na Torá, no livro dos Gênesis da Bíblia Hebraica do Povo
Judeu, que Deus (YAHWEH) apareceu ao Patriarca Abrão, e ordenou que ele
deixasse sua terra, sua família e fosse para uma terra que ele lhe mostraria, a terra
prometida de Canaã. A promessa era que Deus faria dele uma grande nação,
conforme Gênesis 12.1-3: “Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio
dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei
de você um grande povo, e o abençoarei.” Portanto, o presente trabalho dissertativo
de conclusão de curso, terá como objetivo tratar da saga do povo escolhido até a terra
prometida, como o grande legado para o mundo, a crença em um único Deus, uma fé
monoteísta; e como o legado deste povo tem resistido até os nossos dias, e,
influenciado nossa fé no Cristianismo, por meio da Bíblia Sagrada.
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COSTA, Jares Souza da. The influence of Judaism on Christianity, historical,
ideological and social aspects. São Paulo, 2019. 38 f. TCC - Course Completion Work
(Bachelor of Theology) - FAESP - Faculdade Evangélica de São Paulo.
ABSTRACT
The present a quest in the Influence of People is to the physical, social and
social factors, its influence in Christianity. A priori, everything begins in the remotest
place of the earth, in the Mesopotamian region, in the cradle of civilizations, where it is
recorded in the Torah, in the Book of Genesis of the Hebrew Bible of the Jewish
People, which God (YAHWEH) appeared to the Patriarch Abram, and ordered that he
would leave his land, his family, and go to a land that would show him a promised land
of Canaan. The promise was that God had great courage, according to Genesis 12: 13. "Then the Lord said," Get out of your land, from your father and mother, and go to
his land. " I will show I will make you a great people, I will bless you. "Therefore, the
present dissertation will be a treatise on the saga of the people chosen as a promised
land, as the great legacy for the world, a belief in a single God, a monotheistic faith,
and as the legacy of the people has resisted our days, and influenced our faith in
Christianity through the Holy Bible.

Key-words: Judaism, Yahweh, Abraham, Influence, Torah.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho de conclusão do curso de teologia aborda a influência do
Judaísmo no Cristianismo na formação da sociedade, desde o chamado do Patriarca
Abraão para sair de Ur dos Caldeus, possuir a Terra Prometida por Deus, e ser o Pai
de muitas nações. Apesar da promessa feita por Deus, o caminho até o desfecho final
não foi tão simples assim. A saga de viver como escravos por mais de 400 anos, a
peregrinação por 40 anos no deserto, o recebimento dos Dez Mandamentos, a aliança
de servir somente o Deus YAHWEH1, descreve o árduo processo de sua construção
de sua história até se tornarem uma nação.
O povo escolhido por Deus deixou o seu legado para o mundo, sua crença em
um único Deus. O monoteísmo2, foi, sem dúvida, o maior. O livro sagrado, a Torá,
junto com seus profetas e Escritos, deu às religiões uma nova forma de ver como tudo
foi criado pelo seu Deus. Os costumes semitas junto às igrejas ocidentais, bem como
as formas distintas de manifestação teóricas judaicas no cristianismo, à guisa de
exemplo, se destaca a abordagem racional da Fé Cristã, oferecendo bases críveis
para as pessoas que têm dificuldades em crer no evangelho.
Além disso, o estudo, em questão, descreve os aspectos históricos e culturais
que respaldam a construção dos princípios e valores do Cristianismo. Portanto,
considerando a máxima de que o principal ícone do Cristianismo (Jesus Cristo) era
Judeu, faz-se necessário um estudo detalhado do povo hebreu, considerando-se os
costumes e tradições religiosos, elementos essenciais para construção da religião
Cristã.

1

CHAMPLIN, R.N., et al. In: Enciclopédia da Bíblia: teologia e filosofia. São Paulo: Hagnos, 1991, Vol 6, p.
408.
2
TENNEY, Merrill C. Enciclopédia da Bíblia. São Paulo: Cultura Cristã, 2018, Vol 4 , p.365.
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1. A HISTÓRIA
1.1 O povo judeu
Inicia-se esse estudo dissertativo, abordando sucintamente a história do povo
judeu3, para se ter uma melhor compreensão de como tudo começou: onde e quando,
na história, surgiu4 essa “religião” monoteísta que foi capaz de influenciar outras
religiões e culturas por meio de suas crenças em um único Deus. Segundo (TENNEY,
2008, p.67), a religião começa a ter forma: “com o retorno do exílio começou o
crescimento do Judaísmo propriamente dito.”
É impossível falar do povo judeu, da sua história sem citar a Toráh5 (Bíblia
Hebraica), o livro sagrado do Judaísmo, que conta a trajetória do povo escolhido de
Deus. O escritor Samuel J. Schultz, em sua obra A história de Israel no Antigo
Testamento, faz um exame completo da história e literatura do AT, onde diz:
Por meio de uma estrutura genealógica que utiliza dez gerações, o registro
finalmente se enfoca sobre Taré, que emigrou desde Ur a Harã. O clímax é a
apresentação de Abrão, depois conhecido como Abraão (Gn 17.5), que
encarna o começo de uma nação escolhida, a nação de Israel, que ocupa o
centro de interesse em todo o resto do Antigo Testamento (SCHULTZ, 1995,
p. 10).

Portanto, como toda e qualquer história tem seus personagens, Abrão6; “pai da
elevação ou pai exaltado” (CHAMPLIM, 1991, p.17), é o principal, dentre tantos outros,
que são citados no decorrer desta pesquisa. O grande patriarca do povo hebreu
conhecido como Abrão e depois por Abraão7, que significa “pai de uma multidão”,
conforme está relatado na Toráh, no livro do Gênesis:
Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa
de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e
abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e
em ti serão benditas todas as famílias da terra (Gn 12.1-3).

3

Ibidem, p.769.
Ibidem, p. 67.
5
HENRY, Matthew. Comentário Bíblico de Matthew Henry.4 ed, Rio de Janeiro: CPAD, 2012, vol. 1, p. 11.
6
Ibidem, p. 17.
7
Ibidem, p. 17.
4
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1.2 O Patriarca
Conforme o Dicionário Bíblico Universal8 explica, o nome Abrão (Abraão) é;
A provável significação de Abrão é: O pai é engrandecido. A forma mais
extensa não quer dizer coisa alguma, mas por uma semelhança de som
sugere a significação hebraica de “pai da multidão” (Gn 17.5). Fundador da
nação judaica (como se vê em Js 24.2; 1 Rs 18.36; Is 29.22; Ne 9.7; etc.; Mt
1.1; 3.9, etc. ). Acha-se descrita a sua vida em Gn 11.26 a 25.10.9

O grande patriarca e fundador do povo hebreu tinha uma grande missão:
obedecer a Deus e gerar uma grande nação, que seria conhecido como o povo da
promessa, o povo escolhido por Deus, para possuir a terra prometida (Canaã)10.

1.3 Religião, a formação do Judaísmo

Embora o patriarca do povo Judeu tenha recebido o chamado para deixar a
idolatria e ir a Canaã, o culto a YHWH, ou a forma do que se tornaria a religião dos
hebreus, só se consolidaria depois do êxodo, no monte Sinai, ao ser estabelecida
uma aliança entre Deus e o povo judeu, assim como expressa Samuel J.:
A religião de Israel foi uma religião revelada. Durante séculos, os israelitas
tinham sabido que Deus fez um pacto com Abraão, Isaque e Jacó, ainda que
experimentalmente não tivessem sido conscientizados de seu poder e
manifestações feitas em seu nome. Deus realizou um propósito deliberado
com esta aliança ao liberar a Israel do cativeiro egípcio e da escravidão
(Êxodo 6.2-9). E foi no monte Sinai onde o próprio Deus se revelou a si
mesmo ao povo de Israel.(SCHULTZ, 1995, p. 28).

Toda a estrutura do judaísmo está no livro de Êxodo, capítulo 19 até Levítico,
capítulo 27, onde estão todas as ordenanças para o culto e instruções para a vida do
povo, conforme o escritor Samuel J. Schultz11, veja:

FIGURA 1.1
Estrutura da Religião Judaica

8

BUCKLAND, A. R. Dicionário Bíblico Universal. São Paulo: Vida, 1981, p.79.
______________, p.12
10
Ibidem, p. 80.
11
Ibidem, p. 28.
9
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FONTE: Livro A historia de Israel no A.T.

Portanto, o culto a YAHWEH, seguindo todas as ordenanças, o lugar do culto,
as instruções de santidade, é a base do judaísmo.

1.4 A Região

A região, onde habitava o grande patriarca Abraão, ficava situada na
Mesopotâmia, no Antigo Oriente Próximo, como relata Schultz, (1995, P.10):
Geograficamente, o mundo dos patriarcas está identificado como o do
Crescente Fértil. Estendendo-se para o norte desde o Golfo Pérsico, ao longo
das correntes do Tigre e do Éufrates e suas bacias, e depois para o sudoeste
através do Canaã para o fértil Nilo e seu vale, esta zona foi o berço das
civilizações pré-históricas. Quando os patriarcas surgem na cena, no
segundo milênio a.C., as culturas da Mesopotâmia e o Egito já ostentavam
de um passado milenar. Com Canaã como o centro geográfico dos começos
de uma nação, o relato do Gênesis está inter-relacionado com o ambiente de
duas precoces civilizações que começam com Abraão na Mesopotâmia e
terminam com José no Egito (Gn 12 – 50).12

Conforme dito anteriormente, Schultz demostra que, quando o patriarca surge
no cenário mesopotâmico, outros povos já predominavam com suas culturas. Mais
tarde, por volta de 1800 a.C, Abraão recebeu um sinal de Deus para deixar o
paganismo13, o culto a vários deuses e sai em busca da Terra Prometida, localizada
atualmente na região da Palestina. Em contrapartida, Deus prometera a Abraão uma
12
13

SCHULTZ, 1995, p. 10.

CHAMPLIN, R.N., et al. In: Enciclopédia da Bíblia: teologia e filosofia. 1. ed.vol. 6. São Paulo: Hagnos,
1991, p. 10.
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descendência incomensurável. Ato contínuo, Jacó, neto de Abraão, concebeu doze
filhos que dão origem às 12 (doze) tribos14 que formaram o povo judeu. De acordo
com o Dicionário Bíblico Wycliffe:
Todos os doze filhos de Jacó estavam com ele no Egito, juntamente com suas
famílias, e tornaram-se as doze tribos (Gn 46.5-27; Êx 1.1-5). Todas o
rodearam em seu leito de morte, quanto o patriarca profetizou sobre elas (Gn
49) (WYCLIFFE, 2006, p. 737).

Por volta de 1700 a.C, os judeus migram para o Egito, onde são escravizados
pelos faraós por 400 (quatrocentos) anos, sendo libertados apenas por volta de 1300
a.C.

1.5 O Êxodo
A fuga do Egito foi comandada por Moisés (Êx 3.12), o grande legislador e
libertador dos israelitas, que recebera as tábuas dos Dez Mandamentos no Monte
Sinai (Êx 32.15). Durante a jornada dos israelitas, em busca da Terra Prometida
(Canaã), o povo se rebelou contra as Leis Divinas, em face dos obstáculos e
adversidades que tiveram que suportar no trajeto à Canaã, razão pela qual, como
correção, por 40 anos os israelitas peregrinaram pelo deserto (Dt 2.7; 8.2-5), até que
Deus usou de benevolência e resolveu cumprir a promessa feita a Abraão.
Segundo (Hubner, 2013), em sua dissertação de Doutorado em estudos
judaicos, quando trata da jornada dos Israelitas pelo deserto, ele resume da seguinte
forma:
[...] uma população inteira de escravos partindo da opressão para a liberdade,
e as dificuldades de sua jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida,
em um período de grandes milagres e intervenções divinas. O cenário é um
deserto inóspito, e a escolha da rota deve levar em consideração aspectos
geográficos, ambientais, estratégicos e de segurança. Os quarenta anos de
jornadas pelo deserto parecem ter sido uma provação necessária para aquela
geração, e deixou marcas profundas na memória de Israel (HUBNER, 2013,
p.12).

Após a morte de Moisés (Dt 34.5), Josué assume a liderança (Dt 31.1-8) e
começa a conquista da Terra Prometida. Morrendo Josué, dá-se início ao período dos
juízes, homens escolhidos por Deus para liderarem e libertarem o povo em tempos
difíceis, conforme está registrado no livro dos Juízes. Mas, não durou muito a

14

CHAMPLIN, R.N., et al. In: Enciclopédia da Bíblia: teologia e filosofia.. São Paulo: Hagnos, 1991, vol. 6 ,
p. 488.
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promessa de servir somente a Deus e não se misturar com os povos da terra,
conforme explica Schultz 1995:
A ocupação parcial da terra deixou Israel em permanentes dificuldades.
Mediante a fraternização com os habitantes, os israelitas participaram no
culto a Baal, conforme apostatavam do culto a Deus. Os povos
particularmente mencionados de serem os culpados de que Israel se
afastasse de Deus, foram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus,
os heveus e os jebuseus. Durante este período de apostasia, os matrimônios
mistos conduziram a maiores abandonos no serviço e verdadeiro culto a
Deus. no curso de uma geração, o populacho de Israel chegou a ser tão
idólatra que as bênçãos prometidas por Deus através de Moisés e Josué
foram retiradas. Ao renderem culto a Baal, os israelitas romperam com o
primeiro mandamento do Decálogo.15

O período dos juízes foi bastante conturbado, como relata o texto de Jz 21. 25:
“Naqueles dias não havia rei em Israel; porém, cada um fazia o que parecia reto aos
seus olhos" (ACF). Assim, foi o tempo dos juízes: apostasia seguida de
arrependimento.

1.6 A Transição para monarquia
A promessa da Terra Prometida foi cumprida. Deus fez com que a
descendência de Abraão, dividida em 12 (doze) tribos, fosse espalhada pela terra de
Canaã. Apesar de o povo viver em constante apostasia, adorando outros deuses, e
fazer com que Deus o punisse através do arrependimento, voltava-se para a adoração
a YHWH. No período de transição, dos juízes para a monarquia, Eli e Samuel são os
personagens principais, neste contexto, conforme abordou Schultz:
Os tempos de Eli e Samuel marcam a era de transição desde a esporádica e
intermitente liderança dos Juízes até a implantação da monarquia israelita.
Os dois homens são mencionados no livro de Juízes, porém os primeiros
capítulos de 1 Samuel (1.1-8-22) são considerados como uma introdução à
narrativa a respeito do primeiro rei de Israel. (SCHULTZ, 1995, p. 59).

O povo pediu um rei a Samuel, então Deus mandou que Samuel o fizesse, pois
os mesmos não estavam rejeitando a Samuel, mas a Deus, como em I Sm 8:
Dá-nos um rei para que nos lidere”, isso desagradou a Samuel; então ele orou
ao SENHOR. 7 E o SENHOR lhe respondeu: “Atenda a tudo o que o povo está
lhe pedindo; não foi a você que rejeitaram; foi a mim que rejeitaram como
rei. 8 Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até
hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão

15

Ibidem, p. 53.
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fazendo com você. 9 Agora atenda-os; mas advirta-os solenemente e digalhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. 16

A monarquia
Saul
Assim começou, Saul foi ungido como “o primeiro rei de Israel, da tribo de
Benjamim, filho de Quis, um lavrador rico (1 Sm 9.1; 14.51; 1 Cr 8.33).” (Dicionário
Bíblico Universal, 1981, p. 400). O rei Saul desagradou a Deus, não obedecendo às
suas ordenanças quando Deus lhe ordenou que eliminasse todos Amalequitas e seus
animais (I Sm 15. 1-3). Saul reinou por 40 (quarenta) anos e morre.
Seu sucessor foi o grande Rei Davi, o
Amado. O segundo e o mais ilustre dos reis de Israel. Era filho de Jessé,
bisneto de Rute, e nasceu em Belém, sendo o mais novo duma família de
dez. Davi, na sua mocidade, foi pastor, (...) Apesar de tudo isto foi ungido por
Samuel para ser rei de Israel. (DICIONÁRIO BÍBLICO UNIVERSAL, 1981, p.
110).

Davi, homem “segundo o coração de Deus” (1 Sm 13.14 e At 13.22) assumiu o
trono, venceu muitas guerras contra os inimigos de Israel, unificou as tribos, fez um
brilhante reinado, como falou Samuel J. Schultz;
A idade de ouro de Davi e Salomão não teve repetição nos tempos do Antigo
Testamento. A expansão territorial e os ideais religiosos, como foram
imaginados por Moisés, foram executados num grau máximo, superior ao que
antes ou depois aconteceria na história de Israel. Em séculos subseqüentes,
as esperanças proféticas para a restauração da fortuna de Israel
repetidamente se remetem ao reino de Davi como ideal supremo. (SCHULTZ,
1995, p. 63).

Davi
O reinado do grande Rei Davi foi, sem dúvida, extraordinário, conforme está
registrado na Bíblia Hebraica. As grandes conquistas, como a da majestosa cidade de
Jerusalém, para onde, mais tarde foi transferida a capital de “Hebrom,
aproximadamente no ano 1000 a.C., vindo a ser “a cidade de Davi”. Para esse lugar
trouxe a arca, que saiu da casa de Obede-Edom (2 Sm 6.12).” (DICIONÁRIO BÍBLICO
UNIVERSAL, 1981, p. 110).
Com a morte do grande Rei Davi, que reinou por 40 anos, seu filho Salomão
assumiu o trono (1 Rs 2.10-12)17. No reinado de Salomão, o reino prosperou e

1 Samuel 8.6-9. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/8.< acessado em 21 de
janeiro 2019.
17 BÍBLIA, Português. Bíblia de Jerusalém. nova edição, rev.e ampl. São Paulo: Paulus, 2002.
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permaneceu unido; mas, depois de sua morte, as tribos dividiram-se em dois reinos:
Reino do norte, chamado Israel, governado por Jeroboão filho de Nabate e Reino do
Sul, chamado Judá, governado por Roboão, filho de Salomão.

FIGURA 1.2
Divisão do Reino: Norte e Sul.

FONTE: Google Imagens.

1.7 A Diáspora
É importante destacar que a nação de Israel permaneceu unida até a morte do
Rei Salomão, porém, com sua morte, o reino foi dividido: Reino do Norte, Israel, cuja
capital era Samaria e o Reino do Sul, Judá, tendo como respectiva capital, Jerusalém.
Todavia, mais tarde, no ano de 721 a.C., a capital do Reino do Norte, Samaria, foi
conquistada pelos Assírios conforme II Rs 17.5-6, que diz:
O rei da Assíria invadiu toda a terra e pôs cerco a Samaria durante 3 anos.
No nono ano de Oseias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou Israel
para a Assíria, estabelecendo-o em Hala e às margens do Habor, rio de Gozã
e nas cidades dos medos.18
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No ano de 586 a.C, começa a diáspora19 judaica com a chegada do imperador
babilônico Nabucodonosor II, mediante a invasão do reino de Judá e destruição de
Jerusalém e do templo, e, consequentemente, a deportação dos Judeus à região da
Mesopotâmia. Todavia, esses judeus exilados permaneceram com suas práticas e
seus costumes religiosos associados com a cultura babilônica. Todo esse processo
de miscigenação provocou o prestígio da língua aramaica como o idioma oficial dos
judeus.
No século I, Pompeu invade e toma Jerusalém, dando inicio à dominação
Romana. O sucesso de Pompeu Magno foi Júlio César (48-44 a.C), o qual nomeou
procuradores para cuidar da Palestina. Em seguida, Antônio (41-30 a.C) intitulou
Herodes governador da Galileia e da Pereia.
Por fim, o próprio Herodes foi designado pelo senado romano para reinar sobre
o povo Judeu, entre o período de 37 a.C até o nascimento de Jesus Cristo, por volta
do ano 4 a.C. O merecimento à coroação de Herodes proveio mediante a construção
de projetos proeminentes, tais como a construção de Jerusalém, as fundações das
cidades gregas de Sebaste e Cesaréa Palestina, a construção de fortalezas e palácios
e o deslumbrante templo de Jerusalém Assim, com o resultado da construção de tais
obras, Herodes conquistou a confiança do senado Romano.
No século seguinte, os romanos destroem a cidade de Jerusalém, compelindo
os judeus a fugirem para países da Ásia Menor, África ou sul da Europa (Segunda
Diáspora). Após estes episódios, em 1948, o povo judeu retomou o carácter de
unidade, após a criação do Estado de Israel.

2. OS LIVROS JUDAICOS
2.1 Torah
O Pentateuco, ou seja, a Torah, é sem dúvida o livro mais importante para os
judeus, embora haja outros livros como: Tanách, Talmúd, Midrásh, Mishnáh,
Halacháh, Hagadáh, Guemará, Targúm, Kabaláh. O Dicionário Bíblico Wycliffe
descreve o Pentateuco da seguinte forma:
Esta designação derivada de duas palavras gregas, pente, cinco; e teuchos,
volumes ou livros, é aplicada aos primeiros cinco livros da Bíblia Sagrada.
Mais tarde, os judeus designaram estes livros como “os cinco quintos da lei”.
Há evidências de que esta divisão seja tão antiga quanto Filo e Josefo. Esta
19
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é uma divisão natural e, provavelmente, deriva do seu autor original, Moisés.
No AT hebraico, o Pentateuco é designado como Torá (Lei), um termo que
enfatiza o elemento legal que forma uma grande parte da obra. 20

Os 5 (cinco) primeiros livros bíblicos conhecidos como “Torá”, quais sejam:
Gênesis, Êxito, Levítico, Números e Deuteronômio, são considerados os livros mais
significativos dos Judeus, cuja autoria é atribuída a Moisés,“e sustentada pelas
evidências. Há seis passagens no Pentateuco que declaram especificamente a autoria de
Moisés (Ex 17.14; 24.4-8; 34.27; Nm 33.1,2; Dt 31.9,24-26; 31.22,30-32.43).”21

O escritor Mário Moreno do site Shemaysrael, em seu artigo “Os Livros
Judaicos” de 2017, apresenta de forma resumida os livros da religião Judaica.
Conforme Moreno, “o Tanach é a Bíblia; na realidade, Tanach é uma sigla formada
com termos hebraicos. O Tanach compreende três seções, e se forma desta maneira:
Torá – (Ensino/Instrução), Neviím – Profetas e Ketuvím – Escritos.” (MORENO22,
2017).
O Talmud significa estudo, conjunto de interpretações da Torá, tanto oral,
quanto escrita. Existem dois Talmudim: conforme explica Moreno: “o Bavlí
(Babilônico), codificado noséculo 5 a.C, e o Yerushalmí (de Jerusalém), também
conhecido como o “Talmúd Palestino”. Em um artigo sobre o Talmud, o site Judaico
“Morashá” informa o seguinte:
O Rabino Adin Steinsaltz, sábio responsável pela tradução do Talmud
ao hebraico moderno, ao inglês e ao russo referiu-se à importância
dessa obra magistral com as seguintes palavras: 'Se a Torá é a pedra
fundamental do judaísmo, o Talmud é seu pilar... (Morashá, 2003).

A grande importância dada ao Talmud, conforme explica o Rabino, mostra o
tamanho da grandeza dos escritos interpretativos da Torá para o povo Judeu, e o
quanto é fundamental para o Judaísmo, são composições de séculos e mais séculos
de interpretações dos maiores rabinos e que são considerados sagrados para o
Judaísmo.
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Sobre os demais livros do Judaísmo, como a Midrásh, Mishnáh, Halacháh,
Hagadáh, Guemará, Targúm, Kabaláh. Mario Moreira disserta da seguinte maneira:
Midrásh Significa “investigação” e é um método de interpretação da Torah,
expondo a Torah na forma que a achamos no Talmúd. Segundo a tradição, o
Midrásh foi oral, originalmente, e levado a cabo em uma Beit Midrásh (Casa
de Investigação, Pesquisa, Estudo).
Halacháh, significa “caminhar, andar“, é a porção não Hagádica da Mishnát
Torah. Deduz os aspectos legais da Torah, a Halacháh explica e aclara os
mandamentos que não são claros na Torah Escrita.
Hagadáh, significa “narrativa“, é parte da Mishnat. Torah (Repetição da
Torah) que contém narrações e parábolas.
Mishnáh – Mishnát, significa “repetição, é a totalidade da tradição oral que
inclui o Midrásh, Halacháh e Hagadáh.
Guemará, é uma palavra aramaica que significa “concluído”, contém uma
análise e comentário detalhado da Mishnáh e implica toda a
exposição estudada pelos chachamim contida no Talmúd.
Targúm deriva do verbo aramaico “Targuem”, que significa “interpretar“.
O Targúm de Onkelos é o mais antigo e o de maior autoridade. É uma
tradução quase literal.
Kabalah, significa “recepção” ou “tradição” e provém da raiz hebraica
“CABAL”, que significa “receber“. Toma seu nome em razão de que o
conhecimento, doutrina, sabedoria e costume são “recebidos(MORENO,
2017).23

Já a Brit Hadasha compõe os Escritos Messiânicos. São os escritos canônicos
produzidos pelos discípulos do Rabi Ieshua (Jesus) e compõem quatro seções24:
a) Bessorot Tovot (Boas Novas, Evangelhos);
b) Maasei (Atos);
c) Iguerot (Epístolas);
d) Chazôn (Revelação, Apocalipse).

O principal fundamento do judaísmo é a ideia de que existe somente um único
Deus, conforme está registrado nos Dez Mandamentos da Torah, no livro
Deuteronômio 6.4; “Ouve, ó Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.” (BÍBLIA
ALMEIDA CORRIGIDA FIEL ONLINE, 2009), cuja unicidade e singularidade divina
representam a estrutura de sua crença. Em outras palavras, trata-se de um Deus cuja
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natureza é simples, não é constituído por partes, nem há possibilidade de qualquer
divisão em Seu ser, isto é impossível em Sua natureza.
Além disso, para os judeus Deus é o Criador de todas as coisas que existem,
como bem está registrado em Gn 1.1: “No princípio, criou Deus os céus e a terra.”25.
2.2 As Divisões No Judaísmo
O judaísmo pode ser dividido em grandes ramos se tomarmos como
fundamento os costumes, rituais, valores e princípios adotados pelos judeus. Por essa
razão, esta pesquisa abordará, em breve síntese, as suas principais espécies e
ramificações existentes, com base na filosofia de vida dos judeus, salientando-se os
hábitos cotidianos e as de vida de cada comunidade.
Incialmente, dar-se-á destaque ao Judaísmo Rabínico, pela notável
importância que seus fiéis depositam nos ensinamentos rabínicos. Este grupo ainda
se classifica em subespécies, quais sejam: o judaísmo ortodoxo, o liberal, o
conversador, o reconstrucionista, e o reformista.
O Judaísmo Ortodoxo ou religioso segue um estilo de pensar lituano. Os judeus
liberais, por sua vez, são compostos de três vertentes, quais sejam: os
reconstrucionistas, os reformistas e os conservadores. Todas estas subcategorias dão
grande importância às tradições Judaicas, entretanto, com maior flexibilidade,
inclusive sendo mais tolerantes com relação à separação de judeus e não judeus.
O segundo grupo evidenciado, neste trabalho de conclusão de curso, é o
Judaísmo caraíta, o qual se destaca por considerar como texto sagrado,
exclusivamente, a Torá escrita, descartando a importância de qualquer costume oral
passado às gerações.
Os Samaritanos constituem uma ramificação do Judaísmo, praticada pelos
descendentes dos antigos habitantes do reino de Israel. Este grupo crê na santidade
do monte Gerizim e aceita apenas o Pentateuco samaritano como escritura inspirada.
O judaísmo messiânico adere às práticas do judaísmo, mas crê em Jesus como
o Messias de Israel, e, portanto, adota o Antigo e o Novo Testamento, como Escritura
Sagrada.
O quinto grupo, denominado de judaísmo neo-papanista, cultua a El, Baal e
Aserat. Por sua vez, o judaísmo budista adota rituais budistas. Existem também
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judeus que aceitam a Maomé e o Alcorão; todavia, retém a identidade judaica,
constituindo o judaísmo islâmico.
O oitavo grupo, conceituado como shabataianos, crê que o messias já veio à
terra na figura de Shabtai Zvi, ou seja, um rabino que alegava ser o messias que se
converterá ao Islã.
Por fim, ressalta os pensamentos do judaísmo humanista, cujos pensamentos
não-teístas prevaleciam, dando magnitude a identidade do povo judeu perante a
história e cultura.

3. DA INFLUÊNCIA DO JUDAÍSMO SOBRE O CRISTIANISMO
3.1 Conceito
O vocábulo “influência” é conceituado no dicionário da língua portuguesa
Aurélio, como algo que tem o caráter ou efeito de influir, ação que uma pessoa ou
coisa exerce sobre a outra, prestígio, crédito, ascendência, predomínio, poder.
Nesta linha de raciocínio, Bertrand Russel interpreta a influência nos seguintes
termos:
Geralmente, as influências são sutis. O próprio termo “influência” está
relacionado ao verbo “fluir” que, por sua vez, se refere, primariamente, a
característica sutil de escapa e penetração dos líquidos e gazes. Algumas
influências se instalam e chegam a criar raízes sem que percebamos. Por
isso, é preciso vigiar. Algumas delas são bem vidas. Outras são sementes
que o inimigo lança enquanto dormimos (Mt. 13:25). (RUSSEL, BERTRAND,
Obras Filosóficas, p.36)

Superada a definição desta terminologia, passaremos a descrever as principais
influências que o Cristianismo recebeu concernente á doutrina, aos conceitos, aos
princípios e valores judaicos, sob o aspecto social indispensável para coexistência
das sociedades diante de seu pluralismo ideológico e filosófico. Outrossim, sob a
conjuntura religiosa, a influência de ideias fundamentadas por um determinado grupo
social propicia o respeito e o amor ao próximo, minimizando a violência e a
criminalidade, haja vista que cria um senso ético de certo e errado concede um
propósito e sentido à vida, bem como um sentimento de felicidade e respeito mútuo.
Neste contexto, passa-se a pontuar os elementos indispensáveis e
semelhantes entre o Judaísmo e o Cristianismo, abordando a origem intervencionista
de uma religião sobre outra, conforme tópicos a seguir:
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3.2 - Influência do Antigo Testamento Sobre o Cristianismo.
Dar-se-á início do trabalho de conclusão de curso com a exposição do tema
sobre a influência26 e a autoridade do Antigo Testamento para os Cristãos, já que o
Cristianismo é uma religião monoteísta, fundamentada com base nos ensinamentos
de Jesus Cristo, os quais estão em consonância com as antigas escrituras do Antigo
Testamento, inclusive, foi Ele foi o cumpridor pessoal da mesma, na medida em que
respeitava as leis, mas não os encará-los como um conjunto de princípios fixos que
regulamentava uma conduta religiosa. Em vez disso, sua percepção era apresentada
à humanidade sob o viés da autoaplicabilidade das Antigas Escrituras, utilizando-as
como um guia para a vida do homem, conforme se observa pela afirmação de William
S. Lason:()
O Antigo Testamento era a Bíblia usada por Cristo e pelos apóstolos. Por
cerca de duas décadas depois de Cristo, as únicas partes do Novo
Testamento que existiam eram relatos fragmentas de sua vida e de seus
ensinos. Durante esse período em que uma igreja vigorosa estendia sua
influência para a Síria, Ásia Menos e o Norte da África, a base para a
pregação e o ensino foi a Antigo Testamento reinterpretado por Jesus e seus
primeiros seguidores.27

Ainda, o escritor acrescenta mais na obra que, embora Jesus conferisse nova
compreensão aos textos bíblicos, sempre fez uso das escrituras em seus argumentos
e ensinos, vejamos:
Cristo reconheceu a autoridade impositiva da escritura, enquanto reservava
para si mesmo o direito de ser seu verdadeiro intérprete. Embora Jesus
cruzasse espadas com os líderes judeus em muitos pontos, o Novo
Testamento não registra nenhuma discussão sobre a inspiração ou a
autoridade do Antigo Testamento. Pelo contrário, Cristo apelou muitas vezes
para as Escrituras como base para seus argumentos e ensinos. (LASON,
2002, p. 637).

3.3 Aspectos Históricos
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Com efeito, é importante consignar que, para a melhor percepção do tema
trazido à baila, será imprescindível retroceder alguns aspectos históricos, com a
finalidade de expor a análise e compreensão do contexto contemporânea de Cristo, e
de como a influência judaica pontificaria sobre a religião Cristã.
Segundo as descrições Bíblicas, após Deus ter criado o primeiro homem e a
mulher, diariamente se comunicava com eles, conferindo à criatura a premência em
estabelecer comunicação cotidiana com Deus. Assim, essa procura desenfreada em
obter uma comunicabilidade com o Divino, fez com que inúmeras religiões fossem
constituídas:
Tal vazio interior levou o homem a buscar a Deus. Essa busca deu origem a
diversas religiões, que, apesar de divergentes em muitos aspectos, possuíam
várias características em comum. Por quê? Porque a espécie humana é uma
só ; teve a mesma origem; tem os mesmos anseios e a mesma atração por
Deus. Além disso, muitas práticas e conceitos foram transmitidos pela
tradição oral. A religião não pode, por si mesma, chegar a Deus.28

Diante destas circunstâncias, os primeiros seres humanos, que subsistiram,
prestavam culto ao fidedigno Deus Yahweh. Este comportamento foi alterado no
decorrer do tempo, já que o pecado desviou a raça humana do seu Criador.
Posteriormente, depois da confusão das línguas em Babel29, registrado em Gn11.8-9:
“Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra; e cessaram de edificar
a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a
língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra.” Os
habitantes da terra se espalharam para os mais diversos lugares, constituindo seus
clãs, e, consequentemente, estabelecendo culturas e religiões.
Com o desenvolvimento secular das civilizações, os conceitos e conteúdos
entre as religiões foram se afastando de sua origem, haja vista que homens deixaram
de crer no Supremo Criador do céus e da terra para adorar os astros celestiais,
animais e objetos. Nesse contexto histórico, o autor Anísio Renato de Andrade narra,
no artigo “Influências do Judaísmo”, características semelhantes entre as primeiras
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religiões e entre as mais variadas regiões no mundo, o que está seguidamente
transcrito:
Uso de colunas, pilares, altares e templos sagrados; Realização de
sacrifícios de animais para obtenção de perdão e favores divinos; Existência
do homem sagrado (sacerdote, xamã, vidente, ou feiticeiro); Realização de
festas sagradas; Uso de palavras sagradas (orações, profecias, mitos);
Uniões sagradas (matrimônio, clã, tribo, ordem religiosa); Cânticos, às vezes,
acompanhavam os sacrifícios; Inclinava-se a cabeça ou erguiam-se as mãos
durante as orações; Tiravam-se os calçados em sinal de respeito; Ofereciamse ao Ser Supremo os primeiros frutos de uma colheita; Sacrificavam-se ao
Ser Supremo os animais primogênitos; Faziam-se pactos com uso de sangue;
Eram observadas regras alimentares; Consideravam-se impuros os períodos
de menstruação e gravidez; Apenas as mulheres eram proibidas de comer
carne de porco; Tocar em um defunto era motivo de quarentena; O Sangue
humano ou de animal eram considerados sagrados; Proibia-se olhar ou tocar
em certos objetos sagrados; Evitava-se mencionar o nome do Ser Supremo
desnecessariamente; Proibia-se trabalhar nos dias das festas religiosas;
Praticava-se o jejum nas cerimônias de iniciação; Comia-se carne dos
sacrifícios acreditando que esse ato criaria um vínculo de parentesco entre o
praticante e o Ser Supremo (ou deuses); Faziam-se promessas aos deuses
(votos); Alguns povos primitivos praticavam a circuncisão; Havia rituais de
comunhão, nos quais o novato tinha seu nome trocado; O sangue dos
animais sacrificados era derramado sobre locais sagrados; Cria-se no
renascimento do animal a partir dos seus ossos. Por isso, não os quebravam;
Algumas montanhas eram consideradas sagradas; Em alguns rituais de
iniciação, havia um banho sagrado, que era considerado início de uma nova
vida. 30

Não se pode olvidar que uma das mais antigas civilizações do mundo, das
quais se tem notícia, corresponde às civilizações que se desenvolveram na região
mesopotâmica. Entre estas, destaca-se a cidade de Ur, compreendida entre os rios
Tigre e Eufrates, e marcada pelos seus enormes templos denominados de Zigurates,
onde os sacerdotes que cultuavam, aproximadamente, mais de 3.000 (três mil)
deuses, praticavam seus intensos rituais religiosos e sacrificam animais em seus
cultos. Outro fato notável é que Abraão, patriarca Judeu, é oriundo desta cidade, e
incorporou inúmeros costumes mesopotâmicos, tais como sacrificar animais a Deus.
Logo, conclui-se

que os rituais primitivos judaicos advieram dos antepassados

politeístas das civilizações mesopotâmicas vizinhas.
Achados arqueológicos mostram que os povos da região do Crescente Fértil
– como ficaram conhecidas as terras produtivas que se estendiam da antiga
Mesopotâmia ao Egito – não acreditavam em um Deus único e soberano. No
período patriarcal, que vai de 2000 a.C. a 1500 a.C., vigorava o politeísmo.
Os seminômades, porém, eram henoteístas, ou seja, adoravam apenas uma
divindade, mas admitiam a existência de outras. “Cada clã cultuava o seu
próprio deus”, diz o pastor luterano Milton Schwantes, cientista da religião da
30
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Universidade Metodista de São Paulo. “A cultura seminômade não permitia
uma diversidade grande de concepções de mundo.””31

Em consonância com o acatado, depreende-se que, embora alguns
costumes empregados pelos contemporâneos de Abraão fossem adotados por este,
nem todos hábitos mesopotâmicos praticados estruturaram a religião judaica, pelo
contrário, vários comportamentos foram restritamente proibidos pela lei

judaica,

inclusive, sendo interpretados como um costume maligno, o que, a título de exemplo,
destaca-se a adoração a inúmeros deuses e a fabricação e uso de imagens.

4. A AUTORIDADE DO ANTIGO TESTAMENTO PARA OS CRISTÃOS

4.1 A diferença interpretativa adotada pelas autoridades judaicas e Jesus
Cristo.

Não se pode esquecer que Jesus Cristo tinha procedência judaica. Sendo
assim, é incontroverso que a construção na religião Cristã foi estabelecida pelos
fundamentos e alicerces dos costumes e rituais judaicos, excluindo, apenas, o que
não seria adotado, isto porque Jesus conferiu nova interpretação ao Antigo
Testamento, acrescentando o perdão, a misericórdia, e, acima de tudo, agregando o
amor incondicional a Deus e ao próximo, conforme exposto por David A. Hubbard:
Mesmo tendo a mesma atitude de muitos judeus de seus dias em relação à
autoridade do Antigo Testamento, Jesus o interpretava de modo diferente em
pelo menos dois aspectos. Primeiros, assim como os profetas, ele sentia a
vacuidade de grande parte do legalismo judaico, em que a rotina e o ritual
tinham-se tornado um substituto barato da pureza de coração, integridade e
preocupação social (e.g., Mc 7.1-13;Mt 9.13; 12.7, que cita Os 6.6). Como o
verdadeiro profeta, o novo Moisés, Jesus reinterpretou a lei no Sermão do
Monte (Mt 5-7). Rejeitando algumas interpretações erradas, mas correntes,
da lei, Jesus destacou o amor, o perdão e a piedade interior. Ele deu novo
significado aos principais temas proféticos que alguns mestres judeus haviam
negligenciado ao superestimar a letra da lei.32

Embora Jesus tenha reconhecido durante todo seu ministério a autoridade
impositiva das Sagradas Escrituras, em várias oportunidades, não deixou de debater
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com os mestres da Lei Judaica quanto à má interpretação, conferida aos textos
sagrados. Na verdade, o intuito do legítimo intérprete da Torá (Jesus) foi modificar os
padrões dos entendimentos bíblicos, adotados equivocadamente pelas autoridades
judaicas, Tendo em vista que o Antigo Testamento era propagado aos fiéis como a
letra que mata e escraviza seus adeptos. Por esta razão, Agostinho de Hipona afirmou
que Jesus expandiu a Lei, mas não a substituiu.
Wilian S. Lason, confirmando o assunto:
Tanto no estudo como no culto, a humanidade necessita da revelação
completa, da Bíblia inteira. O Antigo Testamento pertence não só ao povo
judaico, mas a todos. É o relato de como Deus tem agido; é o resumo do que
tem exigido; é o registro de sua preparação para a vinda de Cristo; é a melhor
tela para captar o retrato de suas relações com a família humana através dos
séculos. Em suma, é o fundamento indispensável sobre qual está construído
o Novo Testamento.33

Assim, a influência do Antigo Testamento, para os cristãos, deve ser
compreendida não como regra de conduta a ser fielmente seguida, ou com o propósito
de transmitir as verdades teológicas e éticas praticadas pelos antepassados hebreus,
nos quais eram aduzidas com o escopo doutrinário e repressivo. Em vez disso, o
Antigo Testamento deve ser entendido como um modelo de regras de um povo, as
quais quando interpretadas, devem se concentrar nos princípios e valores abordados
por Cristo. Além disso, é necessário vislumbrar a leitura destes textos sagrados no
contexto histórico, procurando descobrir quem é o seu escritor, para quem destinava
o manuscrito e qual era o objetivo da escrita.
Insta ainda observar que os cristãos não devem levar em conta apenas as
declarações doutrinárias, seus dados também com a finalidade de, a fim de respeitar
as tradições judaicas, preservando, mantendo, promovendo

o respeito à

resplandecente mensagem bíblica, mas não acatar as normas escritas no Antigo
Testamento como algo que deve ser seguido escrupulosamente. Paulo deixa claro
que a Lei serviu apenas de Aio, de um tutor apenas, para conduzir os homens a Deus,
por intermédio de Cristo:
Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados,
para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos
serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados
33
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por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao
aio (BÍBLIA, NVI, Gl 3:23-25).

Aliás, foi com este motivo que os discípulos de Jesus Cristo saíram pelo mundo para
anunciar as boas novas de salvação. O ministério de Jesus foi inicialmente o de
pregação das boas-novas do Reino de Deus, de ensino, cura e oração34. Por meio da
nova aliança entre Deus e o homem, cujo o filho morreu e ressuscitou para restaurar
a comunhão outrora perdida com seu Criador, recebe-se perdão dos pecados, a
salvação e a vida eterna tudo isto porque Cristo, o novo caminho, trouxe a real
interpretação bíblica, profetizada pelos profetas. Como exemplo desta afirmação,
destaca-se a assertiva de William S. Lason quando aborda sobre as pregações do
Apóstolo Paulo:
Como judeu e rabino, Saulo de Tarso conhecia bem a Antigo Testamento;
como cristão e apóstolo, Paulo descobriu que textos familiares estavam
repletos de novos significados. Assim como Jesus, ele aceitava a inspiração
plena e a autoridade da Escritura (2Tm 3.16) e encontrava o seu mais
profundo significado no fato de antecipar o Novo Testamento e lhe servir de
preparação. As semelhanças entre a abordagem de Cristo e a de Paulo não
são acidentais. Sem dúvida, Cristo escolhia passagens pertinentes do Antigo
Testamento e ensinava a seus discípulos a interpretá-las. (LASON, 2002, p.
661).

Entretanto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, se coloca como cumpridor
da lei, que veio para fazer a vontade de seu Pai, e disse que: "Não penseis que vim
destruir a lei ou os profetas; não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos
digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou
um só til, até que tudo seja cumprido" (Mt 5:17-18).
Observe-se que esta assertiva é o maior ponto de divergência entre os Judeus
e os Cristãos, mas, como mencionado, anteriormente, toda a estrutura da religião
cristã advém dos ensinamentos Judaicos, estando ambas as religiões discordando
precipuamente quanto à aceitação de Jesus Cristo como o enviado por Deus, Aquele
cujos profetas anunciaram.
Diante o exposto, por todo conteúdo exibido, verifica-se que tanto o Judaísmo
como o Cristianismo estão baseados no Antigo Testamento, e, consequentemente,
na crença do mesmo Deus, na convicção da existência de um céu e do inferno, bem
como das hostes celestiais, e, ainda, na recompensa dos justos e no castigo dos
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ímpios. Embora existam pontos de divergências entre as religiões citadas, que se
firmam em o Novo Testamento, há algumas ramificações, das igrejas protestantes
cristãs, que buscam manter maior harmonia com os costumes estabelecidos no Antigo
Testamento, como ocorre com as Igrejas Adventistas do Sétimo Dia ao consagrarem
o sábado ao Senhor, não realizando nenhum labor nesta data.
Ainda sobre o tema abordado, qual seja, a autoridade do Antigo Testamento
para os cristãos. É relevante esclarecer mais acertadamente sobre as normas de
condutas estabelecidas na Torá e obedecidas pelos judeus, embora não sejam
observadas pelos Cristãos, conforme já elucidado ao leitor.
Pois bem, como regras, os judeus seguem 613 (seiscentos e treze) normas
prescritas no Pentateuco, submetem sob pena de sanções religiosas aplicadas pelos
sacerdotes e anciãos. Além disso, ressalta-se que estas regras de condutas previstas
nos textos bíblicos, por questões metodológicas, foram

classificadas em

mandamentos positivos e negativos. Assim, enquanto as primeiras são consagradas
por estabelecerem as regras que impõem à consumação de ações, as
regulamentações negativas representam os atos comissivos dos fiéis, ou seja, o
deixar de exercer alguma conduta ou comportamento.
À guisa de exemplo, destacam-se os seguintes mandamentos negativos:
abnegar-se de cometer relações proibidas, assassinatos e idolatrias. Já quanto aos
mandamentos positivos, poder-se-á mencionar: o amar a Deus acima de todas as
coisas; reunir as pessoas para ouvir a Lei a cada sete anos; ungir os sumos
sacerdotes e reis com óleo; oferecer uma oblação adicional todos os sábados. Flávio
Nunes, em seu artigo, escrito para o site Instituto Gamaliel, afirma:
De acordo com a tradição, destes 613 mandamentos 248 são mandamentos
positivos (i.e. que ordenam que sejam realizadas certas ações) e 365 são
negativas (i.e. na qual são condenadas certas ações). Trezentos e sessenta
e cinco corresponde ao número de dias no ano e 248 acreditavam os antigos
hebreus ser o número de ossos ou órgãos importantes no corpo humano. 35
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Seria relevante mencionar que a importância do reflexo das regras judaicas,
quanto à instituição do Cristianismo, dar-se-ão com a sustentação exclusiva dos Dez
Mandamentos, descrito em Êxodo 20, no qual estão estabelecidos os valores
imutáveis da Fé Cristã através da paternidade de um só Deus: Onisciente,
Onipresente e Onipotente. Além disso, em muitas oportunidades, Jesus Cristo aborda
o assunto ensinando aos seus discípulos a Amarem a Deus e ao próximo, como a nós
mesmos, bem como a amar a todos, perdoando as ofensas daqueles que,
reiteradamente, nos magoaram e servir a todos, sem a acepção de ninguém.
A relevância dos Dez Mandamentos para os Judeus, respalda-se no plano
Divino em fazer o povo de Israel lembrar que eram pecadores e que careciam de um
Salvador. Portanto, por este motivo, o apóstolo Paulo escreveu no Livro de Gálatas
que a remoção da Lei, mediante Cristo, foi um alívio para os israelitas, já que ela
expunha o pecado do homem, uma vez que todos falharam quanto à obediência da
Lei dada a Moisés. Sendo assim, Paulo concluiu seu raciocínio na instituição de uma
nova aliança por Jesus, alicerçado no sacrifício de sua própria vida.
Ademais, vale ratificar que o sacrifício de Cristo não retira a fidedignidade da
Lei de Moisés. Pelo contrário, confirma os princípios divinos nelas implícitos, e,
consequentemente, consagra os princípios cristãos de uma religião monoteísta, longe
de práticas execráveis, como o assassinato, adultério, roubo, mentira e cobiça.
4.2 Semelhanças e Distinções entre o Judaísmo e o Cristianismo
Com efeito, chega a ser visível a assertiva de que a principal diferença entre o
Cristianismo e Judaísmo é basicamente quanto ao questionamento de Jesus Cristo
ser ou não o Messias. Sob tal ato, outra grande diferença é a ênfase que cada religião
dá para fé e ações. Assim, enquanto o Judaísmo considera que as ações das pessoas
são mais relevantes que a sua fé, por outro lado, o Cristianismo compreende que a fé
é superior a leis e obras. Inclusive, Lutero escreveu que “a fé por si mesma, sem os
sacramentos, justifica, liberta e salva”.
Se Jesus é ou não o messias não é a pergunta mais importante que divide o
Judaísmo do Cristianismo. A grande questão que difere os dois sistemas
religiosos é a ênfase que cada um dá para fé e ações. De acordo com o
Judaísmo, D'us considera as ações das pessoas muito mais importantes do
que sua fé. "Melhor que (os judeus) Me abandonem, mas sigam as Minhas
leis" (Talmud Y. Hagiggah 1:7). Agir de acordo com os princípios éticos e
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morais judaicos é a obrigação central dos judeus. O Cristianismo, por outro
lado, à medida que foi se desenvolvendo, deixou de lado a quase totalidade
das leis e transformou a fé no seu ponto central. No início as diferenças eram
praticamente insignificantes. O próprio Jesus afirmou que "não imaginem que
eu vim para abolir a lei dos profetas (...) quem infringir a lei será o último para
ir ao reino do céu" (Mateus 5:17).36

Apesar das diferenças entres as religiões mencionadas, essas desigualdades
não devem, em hipótese alguma, ser obstáculo para um excelente relacionamento
entre estes povos, até porque, os dois sistemas religiosos compartilham ideologias,
valores, princípios e crenças. À guisa de exemplo, destaca-se a convicção quanto à
paternidade Divina, dirigida à primeira pessoa da Trindade e seu relacionamento entre
o ser humano e o Criador. Em seu artigo, A paternidade de Deus, (Modes, 2017, p.3)
ressalta:
Na sociedade antiga patriarcal a figura paterna é dotada de duas
características específicas, quais sejam, o pai deve reger como chefe do lar
e como pessoa a quem se deve respeito, tendo autoridade absoluta sobre a
sua família. De outro lado, tem a responsabilidade de guardar, sustentar e
ajudar os demais membros. Estas duas características também estão
presentes quando uma divindade é descrita ou invocada com “pai (HOFIUS,
O. In: COENEN, Lothar, 2007, p.1500)..37

Assim, depreende-se que, da paternidade de Deus, indicada no Antigo
Testamento, refere-se ao relacionamento de Deus e o seu povo eleito, num sentido
coletivo. Deus trata seu povo com todo o carinho, amor e disciplina que um pai
naturalmente tem por seus filhos. Por outro lado, a ideia de Deus como Pai de
indivíduos, embora não esteja totalmente ausente, não é muito óbvia, pois em tudo, a
paternidade de Deus é vinculada com a doutrina da eleição.
Diante deste raciocínio, pode-se atribuir implicações diretas para o judaísmo e
para o cristianismo, concernente à crença da Paternidade Divina, pois o
relacionamento entre estes e o Deus criador é construído em alicerces de intimidade
e de proximidade, o que nos propícia o perdão e a reconciliação com Ele. Além disso,
essa união dar-se-á baldado em um amor proveniente das bênçãos da salvação. Para
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embasar tais alegações, verifica-se o que o autor de Hebreus aduz sobre essa
temática:
Englobamos todo o ensino do Novo testamento em uma só frase, se falarmos
dele como sendo a revelação da Paternidade do Santo Criador. Do mesmo
modo, resumimos toda a religião do Novo Testamento se a descrevemos
como conhecimento de Deus como nosso santo Pai. Se quisermos julgar até
que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra que valor ela
dá ao fato de ser filha de Deus, e de ter Deus como seu Pai. Se este
pensamento não dominar e controlar suas orações, sua adoração e toda a
sua atitude perante a vida, isso quer dizer que não entendeu bem o
cristianismo. Pois tudo o que Cristo ensinou, tudo aquilo que torna o Novo
Testamento novo e melhor que o Velho, tudo o que é distintamente cristão
em oposição ao simples judaísmo, está englobando no conhecimento da
Paternidade de Deus. “Pai” é o nome cristão para “Deus. (FERREIRA;
MYATT, 2008, p.243-244).

Diante do exposto, partindo do princípio de que os cristãos e judeus são filhos
de Deus, eles receberam o carinho e zelo Divino, razão pela qual Yaweh os amará, e
concederá o que é melhor para eles. Esta verdade é descrita na Bíblia quando Jesus
afirma que Deus cuida até das aves do céu, o que reforça a ideia de que cuida ainda
mais dos seres humanos criados à Sua imagem e semelhança. Assim, fica evidente
que o Criador jamais sonegaria auxílio para suprir as necessidades essenciais do ser
humano.
Outra semelhança entre as religiões estudadas se dá quanto à interpretação
da morte como uma etapa da vida, pois ambas as crenças valorizam a memória de
pessoa falecida, ofertando aos mortos um velório, com a finalidade de preservar esta
memória , enquanto em vida, nas recordações dos familiares. Além disso, a
consciência do processo do luto é vivenciada pelos parentes, como forma de
demonstração de que a lembrança do ente querido permanecerá para sempre.
Todavia, os judeus assim como os cristãos defendem que a vida, mesmo após
a morte material, terá continuidade. Em outras palavras, acredita-se que a morte não
é o fim da vida. Isto acontece porque, segundo estas religiões, a alma e o corpo serão
separados em decorrência da morte. Sendo assim, enquanto o corpo é enterrado e
volta a ser matéria orgânica, a alma se transfere deste mundo para uma vida
inteiramente espiritual. Para demostrar esta afirmação, Chevra Kadisha descreve:
Nossos ritos e ensinamentos relacionados à morte são meio pela qual somos
convidados a contemplar a árvore da vida que engloba toda existência. Nesse
sentido que a morte é descrita muitas vezes na Toráh como um retorno para
casa. (KADISHA, 2006, p. 305).
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Todavia, existem algumas diferenças em alguns pontos sobre o assunto,
porque ambos, judeus e cristãos, acreditam na vida após a morte e na ressureição
dos mortos. A Bíblia traz muitas referências acerca do tema: o próprio Jesus, pregava
a ressurreição, que diz: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que
esteja morto, viverá; E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá.38O
apostolo Paulo asseverou e deixou registrado nas suas cartas as igrejas da Ásia;
Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos
que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a
ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos
morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.39

Para os judeus, a recompensa, no além, será de maneira proporcional ao
esforço terreno na prática das boas ações ou não, durante a vida. Os cristãos
interpretam que, sob o aspecto da salvação, mediante Cristo, o destino da vida pósmorte será o céu se o homem ou a mulher crer e confessar Jesus como seu Salvador
em vida e se arrepender dos seus pecados:
Na morte, a alma e o corpo, que formavam uma entidade, se separam. O
corpo é enterrado e volta à matéria perdendo toda sua conexão com a
Vitalidade. Já a alma é eterna, e se transfere deste mundo para o próximo,
um mundo totalmente espiritual. Essa transferência se dá por etapas:
enquanto o corpo passa por um processo lento de decomposição essencial
para a separação gradual entre corpo e alma, a alma judaica passa por vários
estágios se desligando gradualmente deste mundo: primeiro a morte, depois
o enterro, 3 dias após a morte, uma semana após a morte, 30 dias após a
morte, 3 meses após a morte, 11 meses após a morte, e finalmente um ano
após a morte. Obviamente existe um lugar onde as pessoas boas recebem
uma recompensa e os maus são punidos. (veja Maimônides, 13 Princípios da
Fé).40

Acerca do juízo final, tanto judeus como cristãos creem que este evento acontecerá,
haja vista que, de formas interpretativas diferentes, tudo passará por uma
transformação, tudo sob o controle de Deus. Para os judeus, o Talmud diz: "Seis

milênios o mundo existirá e em um milênio será destruído." Não se trata de
profecia apocalíptica, mas apenas uma descrição do que ocorrerá quando o
mundo alcançar sua meta final.”41
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O Juízo Final para os Judeus e os cristãos também se assemelha em muitos
aspectos, haja vista que ambos fundamentam o acontecimento futuro por meio da
profecia de Daniel descrita no capítulo 7, no qual o profeta relata uma visão de quatro
animais, dando destaque ao surgimento de um novo chifre com relação aos já
existentes. Segundo a hermenêutica do texto em análise, este novo chifre representa
o principal adversário de Deus. Desta forma, o profeta Daniel debuta sobre a cena do
julgamento na sala do trono celestial, onde estão presentes personagens
substanciais, quais sejam, um ancião representado por Deus, o Filho do Homem, que
configura a humanidade na corte celestial e o Sumo Sacerdote, dirigindo-se à
presença de Deus cercado por nuvens de incenso.
Em breve síntese, no quadro anexado, a seguir, estão descritas as fases do
juízo final, quais sejam: Episódio do Tribunal (Dn 7: 9,10)42, Conclusão do juízo sobre
os poderes da Terra (Dn 7: 11,12) e Governo do Filho do Homem (Dn 7: 13,14), de
maneira compreensível e esclarecedora, veja-se:

FIGURA: 1.3

42

BÍBLIA, Português. Bíblia de Jerusalém. nova ed., rev. e ampl., São Paulo: Paulus, 2002.

38

As figuras e seus significados.

FONTE: Google Imagem.

Assim, com base na análise do cronograma desta, o presente trabalho de
conclusão de curso, alcançar-se o entendimento de que o profeta Daniel descreve o
julgamento no período em que o “poder do chifre” persiste entre os homens, e no qual
permanecerá até o tribunal iniciar o julgamento, quando os reinos terrenos serão
desarranjados, transferindo o domínio para o Filho do Homem, dando prelúdio à Era
Messiânica. O resultado do juízo final será a condenação de Satã (Azazel), motivador
de todos os pecados de Israel e da humanidade, sendo carregado para o abismo, bem
como a coroação do Messias e o seu convite direcionado aos santos para se unirem
a Ele, em um reinado onde não se terá mais fim.
Sobre o tema, o rabino Wladimir pormenoriza em seu artigo:
A absoluta justiça de D’us será demonstrada. Uma vez que o julgamento nas
cortes celestiais será público e os anjos participam das investigações sobre
os assuntos humanos, todos podem ver por si mesmos que D’us é justo em
Suas ações. Ele é capaz de manter tanto o amor quanto a justiça. Assim, no
fim, o próprio D’us será vindicado, e todos reconhecerão que Ele é justo e
amoroso. Todo o processo garantirá que o Universo será um lugar seguro
para eternidade (tehillim, Salmo 51:4 BH; rm 3:4 BJC).43
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Diante do exposto, depreende-se que os dois sistemas religiosos pactuam
valores, princípios e objetivos extremamente similares, contudo as culturas dos povos
acabaram por levá-los a caminhos distintos, e, consequentemente, a resultados
ideológicos e sociais diversos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia do presente trabalho de conclusão de curso foi apresentar a importância
que o Judaísmo teve no decorrer da história, desde a sua formação há mais de 3500
anos. O povo Judeu deixou um legado para a humanidade, mesmo diante dos
inúmeros obstáculos que lhe foi apresentado, o povo da promessa tem triunfado com
fé e esperança. Nas análises dos textos bíblicos e da literatura, ao longo dessa
dissertação, viu-se o quanto o povo Hebreu mantém as suas crenças alicerçadas em
obediência à Torá e nos costumes dos seus ancestrais.
Em conclusão, destaca-se a importante contribuição do povo Judeu para o
Cristianismo, porque sem o mesmo, o cristianismo não haveria existido, apesar de o
povo da promessa ainda estar esperando o seu messias; todavia, para os cristãos,
Jesus Cristo é o Messias, que foi anunciado pelos Profetas, e pregado pelos
discípulos, que veio ao mundo para salvar o seu povo, mas que foi rejeitado, conforme
relata o Evangelho de João 1.11: “veio para o que era seu, mas os seus não o
receberam.” Portanto, conclui-se que, há uma base comum das principais religiões do
mundo e estas estão relacionadas. Foram influenciadas de alguma maneira pelas
crenças e costumes judaicos.
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