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Supervisão: Rav Yusef Mikhael Eliyah!

!
!
I - Desconstruindo Mitos e Preconceitos: Antissemitismo!
!
!

Muitas pessoas quando pensam em halakha, pensam no seguinte:!

!
Isso faz parte da imagem distorcida, caricata e antissemita que a liderança religiosa do
povo judeu é retratada no Testamento Cristão. São chamados de:!

!•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

Hipócritas e insensatos (Mt. 23)!
Víboras (Jo. 3:7)!
Filhos do Inferno (Mt. 23:15)!
Filhos do Diabo (Jo. 8:44)!
Assassinos de Profetas (Mt. 23:31-33, At. 7:51-52, 1 Ts. 2:14-16 )!
Enganadores gananciosos (Tt. 1:10-11)!
Criadores de mandamentos de homens e fábulas (Tt. 1:14)!
Sinagoga de Satanás (Ap. 2,9 e 3:9)!
Indignos da Vida Eterna (At. 13:46)!
Pessoas que atam fardos pesados sobre o povo (Mt. 23:4)!
Repletos de falsa religiosidade (Mt. 23:5-7)!
Dotados de títulos sem nenhuma autoridade (Mt. 23:8-10)!
Sua halakha é criticada como sendo absurda (Mt. 23:16-24)!
Cegos para a verdade (Mt. 23:19)!

!
É difícil e demorado deixar de ver a liderança judaica da maneira caricata e
preconceituosa supracitada!!

!
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!
Isso inclui deixar de ver a Corte Mosaica (Sanhedrin) como um grupo de pessoas
preocupada em fazer leis absurdas, e distante do Criador. !

!

!
!
Em momento nenhum no Tanakh os judeus são criticados por sua abordagem à
halakha, mas sim por idolatria, corrupção moral e abandono à Torah.!

!
Alguns citam o texto de Yeshayahu (Isaías) 28:9-13, que diz:!
!

"A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao
desmamado do leite, e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento,
mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um
pouco ali. Assim por lábios gaguejantes, e por outra língua, falará a este povo. Ao qual disse:
Este é o descanso, dai descanso ao cansado; e este é o refrigério; porém não quiseram ouvir.
Assim, pois, a palavra doe YHWH lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento
sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali; para
que vão, e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e sejam presos.”!

!
Porém: !
!•

A crítica do profeta é à liderança do Reino do Norte (28:1-3). A crítica ao Reino do Sul
começa apenas no verso 14.!
• O que o texto diz é que os líderes debochavam de Yeshayahu (Isaías) e achavam que ele
estava querendo ensinar coisas básicas a eles, que eram sábios!
• Assim sendo, o Eterno lhes ensinaria desde o básico, por meio da diáspora.!

!
Outros citam Yeshayahu (Isaías) 29:13, que diz:!
!

"YHWH disse: Visto que este povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os
lábios, mas o seu coração está longe de mim e a sua reverência para comigo não passa de
mandamento humano, de coisa aprendida por rotina,."!

!

Contudo, o texto diz o oposto. Não que o povo estava literalmente seguindo mandamentos de
homens, mas sim que seguia a reverência ao Eterno como se fosse mandamento de homem.!

!

Na realidade, não existe nenhuma crítica, contemporânea ou profética, no Tanakh, atribuindo
ao povo judeu a suposta prática de fazer “acréscimos à Torah”. Essa ideia deriva
exclusivamente de fontes antissemitas.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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O que o Tanakh verdadeiramente diz?!

!

"Assim diz YHWH Seva'ot: Naquele dia sucederá que pegarão dez homens, de todas as
línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos convosco,
porque temos ouvido que Elohim está convosco.” (Zekhariyah/Zacarias 8:23)!

!
Como as pessoas lêem:!
!

"Assim diz YHWH Seva'ot: Naquele dia sucederá que pegarão dez homens, de todas as
línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um (judeu) revisionista ocidental que
não fala hebraico mas que supõe conhecer a 'verdadeira Torah’, dizendo: Iremos convosco,
porque temos ouvido que Elohim está convosco.” (Zekhariyah/Zacarias 8:23)!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Esse pensamento é resquício da teologia cristã da substituição!!
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II - Desconstruindo Mitos e Preconceitos: A Torah Invisível!

!
!

Outro mito comum é o de que crer em uma Torah Oral significa acreditar no abaixo:!

!

!
Isto é, crer que Moisés recebeu uma revelação paralela, o Talmud, de forma invisível e
foi proibido de transmití-la de forma escrita, sendo ela uma revelação exclusivamente oral.!

!
!
!

Porém, não existe qualquer base para tal afirmação no texto da Torah.!

!
Apesar de ser um mito que se popularizou, essa não é a verdadeira maneira como a
Torah Oral deve ser compreendida. !

!

!
Na realidade, apenas 29 instruções podem supostamente ser atribuídas a Moshe e ao
Sinai. E a maioria deles não tem traz nenhuma informação extraordinária, nem mesmo
impactaria o dia-a-dia das pessoas.!

!
!
!
!
!
!

!
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As únicas halakhot que recebem esse status são as que se seguem:!

!

2 instruções referentes à necessidade do uso de óleo em algumas ofertas de pães!
1 conclusão sobre quantos dias havia entre dois períodos de nidah!
3 instruções referentes a como as paredes constituem um cômodo (ex: pequenas aberturas
não são consideradas como espaços abertos, etc.)!
4 instruções referentes a tamanhos mínimos (de alimentos, barreira entre o corpo e a miqwah,
etc.)!
6 instruções referentes às tintas e pergaminhos usados para copiar textos sagrados!
6 instruções referentes ao formato do tefilin!
3 instruções determinando detalhes do campo (quanto dos cantos deveria ficar pros pobres,
etc.)!
1 instrução referente à oferta de alimentos parcialmente impuros!
1 instrução sobre as instruções dos frutos incircuncisos se aplicarem em todos os lugares!
1 instrução sobre carregar coisas com as roupas no Shabat!
1 instrução de que era permitido a um mercador de vinho misturar vinhos leves e fortes!
1 instrução sobre os israelitas que moravam nas terras de Amon e Moav também serem
obrigados a darem o dízimo dos pobres, porém a cada sete anos.!

!

Fonte: "31 Halachos L’Moshe MiSinai according to the Rambam” (Rav Jack Abramowitz Orthodox Union)!

!

!
Dessas 29, apenas 6 se aplicariam a nós nos dias atuais, sendo que a maioria delas já
seria aplicada naturalmente pelas pessoas, pelo senso comum!!

!

!
E, mesmo assim, Rambam (Maimônides) esclarece (Introdução à Mishnah) que o termo
“halakha leMoshe miSinai” não é literal. !

!

!
O termo era aplicado quando algum preceito era muito antigo, e havia concordância
sobre o estabelecimento da halakha, mas o preceito não deriva da exegese bíblica. Ou seja, o
preceito portanto deveria derivar de revelação.!

!

!
Além disso, nenhum dos dois Talmuds, o de Jerusalém e o da Babilônia, contêm toda a
halakha. E, especialmente no caso do Talmud Babilônio, a halakha propriamente dita não
compreende nem 10% de seu texto!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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III - Desconstruindo Mitos e Preconceitos: Falta de Autoridade!

!

!
Outra ideia comum é de que os rabinos tenham usurpado a autoridade dos profetas e
sacerdotes, e tenham estabelecido leis sem nenhuma autoridade.!

• O termo ‘rabino' nada mais é do que uma forma de tratamento, e geralmente se referia aos
juízes de Israel (shofetim). E a maioria dos juízes (shofetim) da Corte Mosaica eram
compostos por profetas e sacerdotes.!

!•
Na realidade, a Torah determina a existência de um sistema judicial:!
!

“Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que YHWH teu Elohim te der entre as tuas
tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça.” (Devarim/Deuteronômio 16:18)!

!
• Os juízes foram uma instrução de Yitro (Jetro) seguida por Moshe (Moisés), seu sogro:!
!

“Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e
demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígios nas tuas portas, então te levantarás, e
subirás ao lugar que escolher YHWH teu Elohim; E virás aos kohanim halewi’im, e ao juiz que
houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme ao
mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher YHWH; e terás cuidado de fazer
conforme a tudo o que te ensinarem. Conforme ao mandado da Torah que te ensinarem, e
conforme ao juízo que te disserem, farás; da palavra que te anunciarem te não desviarás, nem
para a direita nem para a esquerda.” (Devarim/Deuteronômio 17:8-11)!

!•

O Eterno aprova o sistema, e transfere a autoridade de Moshe (Moisés) para os anciãos de
Israel:!
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“E disse YHWH a Moshe: Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabes serem
anciãos do povo e seus oficiais; e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam
contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do sopro [ַ הָרּוח- haruaH] que está
sobre ti, e o porei sobre eles; e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves
sozinho.” (Bamidbar/Números 11:16-17)!

!

- Posteriormente, quando o grego se tornou a língua franca no mundo, essa assembléia era
chamada de synedrion (do grego “assentar-se junto”), termo que foi transposto para o aramaico
como sanhedrin ( )סנהדריןou, no português, sinédrio. Apesar do Sanhedrin (ou Sinédrio) ser,
portanto, uma palavra relativamente nova, ela se refere a nada mais do que a corte mosaica
dos setenta mais um anciãos de Israel!!

!
!
A Escolha dos Shofetim (Juízes)!
!

“Nossos sábios relatam: Para o Grande Sanhedrin, eles enviavam emissários por toda a terra
de Israel para buscarem juízes. Aquele que eles achassem ser sábio, temente a Elohim,
humilde, dotado de discernimento, maduro, amigável, eles o faziam juiz na sua cidade. E de lá,
eles o promoviam à corte que se reunia na entrada do Monte do Templo, e de lá eles o
promoviam à corte que se reunia à entrada do Pátio do Templo, e de lá, ao Grande
Sanhedrin” (Mishneh Torah – Sefer Shofetim – Hilkot Sanhedrin weha’Unshin haMessurin
Lahem 2:8)!

!
!
Semikhah: A Ordenação Mosaica!
!

E como era feito o processo de apontamento? Uma das coisas era o que chamamos hoje de
“ordenação mosaica” ou semikhah ()סמיכה. Esse processo se encontra na Torah, quando
Moshe (Moisés) apontou a Yehoshu’a (Josué) como seu sucessor:!

!

“E fez Moshe como YHWH lhe ordenara; porque tomou a Yehoshu’a, e apresentou-o perante
El’azar, o kohen, e perante toda a congregação; E sobre ele impôs as suas mãos, e lhe deu
ordens, como YHWH falara por intermédio de Moshe.” (Bamidbar/Números 27:22-23)!

!

A ordenação por imposição de mãos era feita também para os kohanim (sacerdotes) e lewi’im
(levitas):!

!

“Farás, pois, chegar os lewi’im perante YHWH; e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre
os lewi’im.” (Bamidbar/Números 8:10)!

!

A ordenação mosaica era o mecanismo ordenado por YHWH para que o seu sopro de
sabedoria (ruaH Hokhma) fosse colocado sobre os líderes do povo, a fim de conduzirem-no em
todas as questões:!

!

“E Yehoshu’a Ben Nun, foi cheio do sopro de sabedoria [ רּוחַ חָכְמָה- ruaH Hokhmah],
porquanto Moshe tinha posto sobre ele as suas mãos; assim os filhos de Israel lhe deram
ouvidos, e fizeram como YHWH ordenara a Moshe.” (Devarim/Deuteronômio 34:9)!

!
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Esse processo seria, posteriormente, copiado por diversas outras religiões, mas,
evidentemente, sem a autoridade estabelecida pela Torah.!

!

Outras religiões precisaram negar e usurpar a autoridade da Corte Mosaica e da
imposição de mãos (semikha) para poder estabelecer sua própria autoridade!!

!
!
A ‘Corrente de Transmissão'!
!

!
Muitos podem se surpreender, mas existem registros muito bem documentados da
transmissão da halakha, da semikha e da sucessão da Corte Mosaica, nos textos judaicos.!

!
!
!

Rambam (Maimônides) lista o processo da seguinte forma:!

De Moshe a Yehoshua’, El’azar, e Pinhas!
De Pinhas a Eli!
De Eli a Shemuel !
De Shemuel à Corte de Dawid!
Da Corte de Dawid à Corte de AHiyah!
Da Corte de AHiyah à Corte de Eliyahu!
Da Corte de Eliyahu à Corte de Elisha!
Da Corte de Elisha’ à Corte de Yehoyada’ !
Da Corte de Yehoyada’ à Corte de Zekharyahu!
Da Corte de Zekharyahu à Corte de Hoshea’!
Da Corte de Hoshea’ à Corte de ‘Amos!
Da Corte de ‘Amos à Corte de Yeshayahu!
Da Corte de Yeshayahu à Corte de Mikhah!
Da Corte de Mikhah à Corte de Yoel!
Da Corte de Yoel à Corte de Nahum!
Da Corte de Nahum à Corte de Havaquq!
Da Corte de Havaquq à Corte de Sefaniyah!
Da Corte de Sefaniyah à Corte de Yirmiyah!
Da Corte de Yirmiyah à Corte de Barukh!
Da Corte de Barukh à Corte de ‘Ezra e os Homens da Grande Assembléia (Hagai, Zekharyah,
Malakhi, Daniel, Hananiyah, Mishael, ‘Azariyah, Nehemyah ben Hakhalyah, Mordekhai,
Zerubavel, e Shim’on haSadiq, etc)!
Da Corte de Shim'on haSaqid à Corte de Antignos!
Da Corte de Antignos à Corte de Yossef ben Yo’ezer de Sereidah e Yossef ben Yohanan de
Yerushalayim!
Da Corte de Yossef ben Yo’ezer e Yossef ben YoHanan à Corte de Yehoshua’ ben Perahyah e
Nitai de Arbel!
Da Corte de Yehoshua ben PeraHyah e Nitai de Arbel à Corte de Yehudah ben Tabai e Shimon
ben Shatah!
Da Corte de Yehudah ben Tavai e Shim’on ben Shatah à Corte de Shema’yah e Avtalion!
Da Corte de Shema’yah e Avtalion à Corte de Hillel e Shamai!
Da Corte de Hillel e Shamai à Corte de Yohanan ben Zakai e Raban Shim’on ben Hillel!
De Yohanan ben Zakai aos seus alunos: Rabi Eli'ezer hagadol, Rabi Yehoshua’, Rabi Yossef,
Rabi Shimon ben Netanel, e Rabi Elazar ben ‘Arakh!

!
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De Rabi Eli'ezer hagadol a Rabi Akiva ben Yossef, Rabi Tarfon, Rabi Shimon ben El'azar, e
Rabi Yohanan Ben Nuri!
De Rabi Akiva ben Yossef a Rabi Yishma’el e Rabi Meir!
De Rabi Yishma’el a Rabi Meir, Rabi Yehudah, Rabi Yossef, Rabi Shimon, Rabi Nehemiyah,
Rabi El'azar ben Shamu’a, Rabi Yohanan o sapateiro, Shimon ben Azai, e Rabi Hananiyah ben
Teradion!

!
De Rabi Tarfon a Rabi Yossef de Galil!
!

De Raban Shim'on ben Hillel a Raban Gamliel ben Shim'on (Gamliel, o ancião)!
De Raban Gamliel ben Shim'on a Raban Shim'on ben Gamliel II!
De Raban Shim'on ben Gamliel II a Raban Gamliel ben Shim'on II!
De Raban Gamliel ben Shim'on II a Raban Shim'on ben Gamliel III!
De Raban Shim’on ben Gamliel III a Rabbi Yehudah (Rabenu haQadosh)!

!
Rabenu haQadosh compôs a Mishnah!
!

“Dos tempos de Moshe, nosso mestre, até Rabenu haQadosh, ninguém compôs um texto para
o propósito de ensinar a Torah Oral em público. Ao invés disso, em cada geração, o cabeça da
corte ou o profeta daquela geração fazia anotações dos ensinamentos que recebera de seus
mestres para si próprio, e os ensinava verbalmente em público. Semelhantemente, de acordo
com seu próprio potencial, cada indivíduo tomava notadas para si próprio do que ouvira acerca
da explicação da Torah, suas leis, e os novos conceitos deduzidos em cada geração acerca de
leis que não foram comunicadas pela tradição oral, mas sim deduzidas usando um dos treze
princípios de exegese bíblica e aceitos pela suprema corte." !

!
A composição de outras obras, após a Mishnah, será estuda na segunda parte desta palestra.!
!

Importante: As mesmas pessoas que foram responsáveis pela transmissão da halakha
também foram aquelas que escreveram, e posteriormente estabeleceram, o cânon do Tanakh!!

!
!
IV - Desconstruindo Mitos e Preconceitos: ‘Halakha não é necessária'!
!
!
O Que é Halakha!
!
!
O termo ‘halakha' vem da raiz ‘halakh' ( )הלךque significa “caminhar”. Exemplo da raiz:!
!
"Ya'aqov também seguiu [halakh - ְַ ]הָלo seu caminho…” (Bereshit/Gênesis 31:1)!
!

!
Num contexto jurídico-religioso, se refere ao “caminho da Torah”. Em outras palavras,
como aplicar a Torah na prática.!

!
!
!
!
!
!

Não é muito diferente do que se chama de ‘jurisprudência' no Direito.!
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A Necessidade de Halakha!

!

!
A impressão de que é possível viver Torah sem halakha só se sustenta quando alguém
vive completamente isolado. Mesmo assim, é apenas uma impressão.!

!
!
!
!
1)
!

A halakha é necessária nas seguintes situações:!

Quando a Torah usa termos sem definí-los. !

Exemplo: !
"Este mesmo mês vos será o princípio dos meses; este vos será o primeiro dos meses do ano.”
(Shemot/Êxodo 12:2) !

!
Como saber com exatidão a maneira de contar os meses do ano?!
!
!
2) Quando a instrução da Torah é bastante genérica.!
!

Exemplo:!
"Mas o sétimo dia é o Shabat de YHWH teu Elohim; não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu
filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro,
que está dentro das tuas portas.” (Shemot/Êxodo 20:10) !

!
Como ter certeza de que atividades constituem ou não melakha (obra)?!
!
!
3) Quando há dúvida sobre que miswah (mandamento) prevalece.!
!

Exemplo:!
Um menino deve ser circuncidado ao oitavo dia (Lv. 12:3). O que fazer se esse dia cair num
Shabat?!

!
4) Quando há dúvida sobre a extensão da prática de uma miswah.!
!

Exemplo: !
"E ele disse-lhes: Isto é o que YHWH tem dito: Amanhã é repouso, o santo Shabat de YHWH; o
que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água; e
tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã.” (Shemot/Êxodo 16:23)!

!

A partir de que ponto se considera algo como ‘cozinhar’? Preparar uma salada no Shabat é
cozinhar? !

!
5) Quando surge uma situação nova, não definida na Torah.!
!

Exemplo:!
Um ornitorrinco é um animal que põe ovo e tem bico, como uma ave, tem corpo e hábitos
parecidos com o dos répteis, mas é um mamífero. Como saber se ele é kasher? E se alguém
trouxesse um para ser sacrificado no Bet haMiqdash (Templo)?!
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!
!
!
!

6) Quando a Torah se cala sobre certa prática, porém dá a entender por outras que aquilo
possa ser inadequado.!

!

Exemplo:!
Em nenhum local da Torah o lesbianismo é proibido. Porém, a prática homossexual entre
homens, sim. Como saber se é proibido praticar tal coisa? E como punir a prática, se é passível
de interpretação divergente?!

!
7) Quando uma passagem da Torah é ambígua. !
!

Exemplo:!
Shemot (Êxodo) 12:42 diz: " ”לֵיל שִּׁמִֻרים הּוא ליהוה- O termo shimurim pode ser traduzido como
‘observâncias' ou ‘vigílias’. Como saber o sentido adequado?!

!

8) Quando uma mudança na situação do povo pode provocar uma necessidade de
adaptação da prática da Torah.!

!

Exemplo:!
A partir de Shemuel Bet (2 Samuel) capítulo 7, somos introduzidos à ideia de um Templo. No
entanto, toda a prática da Torah se refere a um Mishkan (Tabernáculo). Como agir com a
novidade do Templo?!

!
9) Quando nem tudo da Torah pode ser cumprido em função do exílio. !
!

Exemplo:!
"Não poderás sacrificar o Pessah em nenhuma das tuas portas que te dá YHWH teu Elohim;
Senão no lugar que escolher YHWH teu Elohim, para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás
o Pessah à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito.” (Devarim/
Deuteronômio 16:5-6)!

!

Sacrificar o Pessah fora de Yerushalayim (Jerusalém) é permitido se estivermos na diáspora,
ou não? Sem o sacrifício do Pessah, pode-se fazer o restante do rito da noite de 15/01?!

!
10) Quando surge uma nova prática em função do exílio:!
!

Exemplo:!
"Converte-te, ó Israel, a YHWH teu Elohim; porque pelos teus pecados tens caído. Tomai
convosco palavras, e convertei-vos a YHWH; dizei-lhe: Tira toda a iniquidade, e aceita o que é
bom; e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios.” (Hoshea’/Oséias 14:1-2)!

!
Como seriam feitos os “sacrifícios dos lábios”?!
!

Responder a qualquer dessas perguntas é estabelecer uma halakha. E, frequentemente, a
comunidade precisa de uma halakha única.!

!
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Até mesmo grupos que dizem seguir “apenas o texto escrito” acabam estabelecendo uma
halakha. E normalmente o fazem chamando as pessoas mais experientes na Torah, para
debaterem as questões e chegarem ao entendimento comunitário.!

!
Pergunta: !
!
____________________________________________________________________________!
!
Quem teria autoridade para estabelecer halakha? Prosélitos recém-chegados à Torah?
Qualquer pessoa do povo, ao seu bel prazer?!

!
OU!
!

A Corte Mosaica (Sanhedrin), devidamente instituída e autorizada pela própria Torah?!
____________________________________________________________________________!

!

!
!
Para não deixar dúvida:!

!

“E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse
aos juízes: Vede o que fazeis; porque não julgais da parte do homem, senão da parte de
YHWH, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor de YHWH convosco;
guardai-o, e fazei-o; porque não há em YHWH nosso Elohim iniquidade nem acepção de
pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Yehoshafat a alguns dos lewi’im e
dos kohanim e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo de YHWH, e sobre as causas
judiciais; e voltaram a Yerushalayim. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim fazei no temor de
YHWH, com fidelidade, e com coração íntegro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos
irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre Torah e mandamento,
entre estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com YHWH, e não
venha grande ira sobre vós, e sobre vossos irmãos; fazei assim, e não vos fareis culpados. E
eis que Amariyahu, o kohen hagado, presidirá sobre vós em todo o negócio de YHWH; e
Zevadyahu, filho de Yishma’el, líder da casa de Yehudah, em todo o negócio do rei; também os
oficiais, os lewi’im, estão perante vós; esforçai-vos, pois, e fazei-o; e YHWH será com os bons.”
(Divrê haYamim Bet/2 Crônicas 19:5-11)!

!
!
V - Desconstruindo Mitos e Preconceitos: Definições de ‘Torah' e 'Mandamento'!
!
Definindo ‘Torah' e 'miswah'!
!

!
O termo ‘torah' no hebraico não significa ‘revelação dada a Moisés no Sinai’ A palavra
torah, no hebraico ּתֹוָרה, significa simplesmente ‘ensinamento’. !

!

!
Ela é frequentementa aplicada no Tanakh a ensinamentos que não se referem à
revelação de Moshe (Moisés). Observe:!

!

"Ouve, meu filho, a instrução de teu pai: não desprezes o ensinamento de tua mãe [torat
imekha - ֶָ]ּתֹוַרת אִּמ.” (Mishlê/Provérbios 1:8)!

!
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"Hino de Assaf. Escuta, ó meu povo, o meu ensinamento [torati -  ;]ּתֹוָרתִיàs palavras de minha
boca presta atenção.” (Tehilim/Salmos 78:1-2)!

!

!
O fato de algo ser chamado de ‘Torah’ não significa uma inferência de que aquele
ensino tenha vindo diretamente do Sinai!!

!

!
Semelhantemente, o termo ‘miswah' (mandamento), no hebraico מִצְוַה, significa uma
ordem, e não necessariamente aparece em conexão com as ordens recebidas diretamente no
Sinai.!

!

!
Abaixo, observa-se o povo cumprindo uma miswah (mandamento) dado por Dawid
(Davi):!

!

"Também, conforme à ordem de Dawid seu pai, designou as turmas dos kohanim para seus
ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem
diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas
suas turmas a cada porta; conforme o mandamento de Dawid [miswat dawid - ]מִצְוַת ָדּוִיד, o
homem de Elohim.” (Divrê haYamim Bet/2 Crônicas 8:14)!
!
Observa-se que essa miswah (mandamento) dado através de Dawid continuava a ser
observado até mesmo nos tempos de ‘Ezra (Esdras):!

!

"Foram, pois, os chefes dos levitas: Hashavyah, Sherevyah, e Yeshua’ ben-Qadmiel; e seus
irmãos estavam defronte deles, para louvarem e darem graças, segundo o mandamento de
Dawid [ ּבְמִצְוַת ָדּוִיד- bemiswat dawid], homem de Elohim; guarda contra guarda.” (Nehemyah/
Neemias 12:24)!

!

!
A Corte Mosaica, nos tempos de Nehemyah (Neemias), também aparece determinando
uma miswah (mandamento) a ser seguido pelo povo!!

!

"Também sobre nós pusemos mandamentos [miswot - ]מִצְֹות, impondo-nos cada ano a terça
parte de um shekel, para o serviço da Casa do nosso Elohim;” (Nehemyah/Neemias 10:32)!

!
!
O Termo ‘Torah Oral'!
!

!
Muita confusão surge do uso do termo ‘Torah Oral’ porque os ocidentais entendem que
Torah = revelação dada a Moshe no Sinai. Já vimos que não é o caso!!

!
1)
!

‘Torah Oral’ significa apenas ‘instrução oral’.!

2) Isso não quer dizer que ela jamais tenha sido escrita! Apenas, quer dizer que jamais foi
dado um compêndio escrito para o povo! !

!

3) A Torah de Moshe é fixa. A halakha é adaptável à necessidade presente. Pode ser mudada
pela Corte Mosaica devido às circunstâncias, pode crescer de tamanho ao surgirem novas
situações, etc.!

!

4) A halakha existia de forma escrita. Porém, ela nunca havia sido catalogada em volume único
para o povo, e por isso era apelidada de ‘Torah Oral’.!
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!

5) Hoje, na concepção mais literal do termo, não existe mais ‘Torah Oral’, no sentido de que a
halakha acabou sendo escrita, em virtude da perseguição, e assim ‘deixou de ser oral’, embora
ainda seja referida por esse termo, por hábito. !

!
6) Em momento nenhum a halakha é igualada à revelação dada a Moshe (Moisés) no Sinai.!
!
!
VI - Desconstruindo Mitos e Preconceitos: Acréscimo à Torah?!
!
!

"Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes;
para que vivais, e entreis, e possuais a terra que YHWH Elohim de vossos pais vos dá. Não
acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os
mandamentos de YHWH vosso Elohim, que eu vos mando." (Devarim/Deuteronômio 4:1-2)!

!
Muitos trazem essa passagem como uma espécie de 'mantra' contra a halakha.!
!
No entanto, essas mesmas pessoas parecem não se incomodar com o seguinte:!
!
•

!
•
!

O Templo jamais foi previsto pela Torah, e constitui uma série de mudanças na prática
originalmente estabelecida pela Torah. Tanto "acréscimos" quanto "remoções".!
A Torah diz:!

"Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido;
pois santo é a seu Elohim." (Wayiqra/Levitico 21:3)!

!
No entanto, Yehezqel (Ezequiel) 44:22 diz:!
!

"E eles não se casarão nem com viúva nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem
da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote." (Yehezqel/Ezequiel 44:22)!

!

Yehezqel (Ezequiel) supostamente acrescenta um critério (não poder ser convertida), e permite
casamento com uma viuva, desde que seja de um kohen.!

!
•

!
•

!

O próprio Moshe (Moisés) precisou fazer dois adendos à revelação recebida no Sinai, nos
casos do Pessah Sheni (Nm. 9:9-13) e das filhas de Selofhad (Nm. 27:1-11)!
Conforme visto anteriormente, Hoshea' (Oséias) se refere à oração como um substituto
adequado para o sacrifício, o que também seria uma alteração na prática da Torah.!

!
Ou seja, a frase de Moshe (Moisés) deve ser entendida adequadamente, caso contrário
teríamos que supor que absolutamente ninguém no planeta jamais cumpriu essa miswah.!

!

!
Na realidade, o que a miswah diz é que não podemos colocar palavras na boca de
Moshe, nem remover qualquer coisa.!

!
!
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!

Exemplos: !
• Afirmar que Moshe ordenou a construção do Templo. !
• Afirmar que Sukot foi instituído por 'Ezra (Esdras).!

!

Os ajustes referentes à mudança da realidade de Israel não constituem uma mudança na
Torah. Mas, ignorar uma instituição estabelecida pela Torah, a saber, a Corte Mosaica
(Sanhedrin), constitui uma diminuição à Torah.!

!
!
!

Na próxima parte, veremos as condições para estabelecimento da halakha, os limites da
Corte Mosaica, e a relação entre halakha, costumes, e as obrada da literatura judaica.
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