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Este turismo intelectual visa mostrar aos passageiros um aspecto pouco divulgado do judaísmo, mas 

que talvez seja seu maior tesouro: a coragem em relatar, discutir e compreender episódios estranhos que 

normalmente seriam ocultados em outras culturas.

Um judaísmo que não tem vergonha de mostrar suas obscuridades. Como entendê-las? O Rabino David 

lança mão de vasta literatura do Midrash, do Talmud. Seu enfoque é histórico e filosófico, mas também místico 

e cabalístico. Neste mergulho profundo temos a promessa de esclarecimento e desvendamento.

Histórias desconhecidas do nosso povo que valem como viagem e que nos trazem de volta ao nosso 

presente, munidos de muita sabedoria. Por não esconder o obscuro, o judaísmo teve força para sobreviver ao 

longo dos séculos. Hoje, num momento de “tantas luzes e ciências” devemos também recuperar esta tradição 

e estar preparados para vivenciar as nossas obscuridades.

Apresentamos a seguir entrevista concedida pelo Rabino a José Luiz Goldfarb, diretor de Cultura 

Judaica, na Sinagoga do Clube durante o mês de julho, quando o Rabino pôde visitar, presenciar e comentar o 

trabalho pela tradição judaica realizado na Hebraica.

Como é para o senhor voltar a Colaborar Com a hebraiCa?

Realmente, há muitos anos atrás, eu dei cursos aqui na Hebraica que tinham uma freqüência bastante 

grande. E voltarmos mais uma vez à Hebraica é para nós uma grande honra, só que desta vez mudamos o 

enfoque. Durante muito tempo nós demos aulas místicas, conceitos básicos de Cabala, esoterismo judaico e 

assim por diante. Desta vez escolhemos mudar um pouco e fazer um curso aprofundado, o que eu chamaria 

da história desconhecida de nosso povo.

O motivo primeiro desta mudança é que presenciamos uma grande ignorância: simplesmente existe 

uma grande ignorância das pessoas; a pessoas deveriam ir passo por passo, não dá para aprender conceitos 

profundos de mística sem saber o básico, você não pode estudar trigonometria ou cálculo diferencial sem ter 

um pouco de conhecimento da aritmética.

E assim também a História Judaica, que é a Bíblia, que é o Tanach, a sabedoria mais sagrada com seus 

comentários clássicos, isto é, o supostamente conhecido, e só depois disso você passa para Mishná, paia o 

Talmud e depois pode passar para assuntos mais profundos e místicos.

Primeiramente percebemos que ha um desconhecimento inacreditável; às vezes eu levanto e pergunto a 

alguém quem era Tsidkiahu ou quem era Ezequias, ninguém sabe nem quando viveu. Os erros são tremendos, 

há uma ignorância fantástica.

Além da ignorância, há também muita desinformação. As pessoas muitas vezes sabem alguma coisa do 

Tanach pela televisão, sabe pelos filmes. Hoje existe filmes sobre a vida do Rei Salomão, existem filmes sobre 

os Dez Mandamentos, existem filme sobre o David. E, realmente, David lá — apesar de que eu não vi o filme, 

mas pelo que me contaram — está sendo acusado de graves crimes. Ele é apresentado como um homem que 

se apaixona por uma mulher casada, que mandou o marido para a guerra para matá-lo e assim em diante.

a histÓria DesConheCiDa Do 
povo JUDeU, perCorrenDo 850 
anos De histÓria JUDaiCa

B”H

por rabino Y. DaviD Weitman
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Só com essa deturpação dos fatos por desconhecimento mais uma vez, nós rabinos, educadores e 

preceptores temos obrigação de colocar o lado judaico, o lado tradicional; ensinar a como lidar realmente 

com o relatado nos escritos e também da tradição oral. Nós temos a lei escrita e a lei oral. Eu vou lhe dar 

um exemplo para mostrar como ocorre a desinformação. Todos nos conhecemos o Michelangelo, o grande 

escultor e artista. Michelangelo fez uma escultura de Moisés. Na escultura de Moisés, ele aparece com dois 

chifres, isso é uma coisa estranha, dois chifres no Moisés!

De onde Michelangelo pegou isto? A explicação disto é muito simples, pois na Torá está escrito que 

Moisés, depois de ter recebido o espírito Divino, depois de D’us ter falado com ele, seu rosto passou a brilhar, 

o rosto dele iluminava, havia o semblante brilhante dele, tinha um esplendor especial que de vez em quando até 

assustava o povo. A própria Torá escrita diz de forma explícita que de vez em quando Moisés precisava colocar 

uma máscara de tanto que brilhava o seu rosto.

Em hebraico a palavra brilho, raio de luz, é formada a partir de “keren”, “karnei or”, o raio de luz, “karnei 

shemesh” – raios de sol, “karnei laser” – raio de laser, só que a palavra “keren” em hebraico também é chifre.

Foi através do estudo de leigos que não entenderam bem a Bíblia e interpretaram literalmente que 

Moisés tenha raios como chifres, que o grande pintor fez Moisés com chifres. É assim também hoje: o leigo 

da nossa comunidade que aprende a Torá, já quer estudá-la em níveis mais profundos, sem os comentários, 

sem ter acesso ao que diz Rabi David Kimchi, o Nachmânides, às explicações de Guershônides, às explicações 

do Midrash, do Talmud; ele vai ter uma visão deturpada, de modo que ele não entenderá bem o judaísmo; o 

texto bíblico tem que ser analisado à luz correta que é uma tradição milenar. Sentimos assim a obrigação de 

esclarecer o público, principalmente para aqueles que não vão realmente estudar todos os livros.

Na nossa Editora Maayanot já temos 4 volumes desde Josué até Samuel II, sendo que o Tanach tem 

24 livros.

Só que o leitor em geral não tem muito acesso e, por isso, nós optamos por essa oportunidade que a 

Hebraica nos oferece e, através do Departamento de Cultura Judaica, vamos fazer este curso para as pessoas de 

todos os níveis. Os ouvintes pelo menos poderão ouvir a história narrada de forma judaica com os Midrashim, 

comentários clássicos.

Esta é e a nossa vontade perante o público. Obviamente que nós também vamos introduzir aspectos 

conflitantes, muitos contrastes, muitas coisas que são desconhecidas e até mesmo obscuras. Todos os 

aspectos do Rei, da Monarquia Judaica, os direitos dos Juizes; qual o poder do San’hedrim, o Sinédrio; como 

se produz a profecia; quem são os verdadeiros profetas; como se distingue o falso do verdadeiro profeta. 

Nós vamos abordar uma série de coisas muito interessantes até a última aula; vamos começar com Josué, a 

entrada em Israel e nós estaremos terminando realmente com as promessas divinas na casa de David, que 

inclui também o Mashiach, “Mashiach ben David”, toda a época da Redenção, a era da Salvação. Isto é nosso 

intuito nestas aulas e esperar com a ajuda de D’us que o público se interesse e que será um sucesso.

Uma Das primeiras reações qUanDo o CUrso foi apresentaDo agora na hebraiCa foi 

JUstamente esta mUDança De enfoqUe. o sr. faloU qUe antigamente vinha à hebraiCa e Já 

tratava Diretamente De mistiCismo JUDaiCo, Cabalá e qUe agora vai aborDar Um períoDo 

histÓriCo espeCífiCo, longo, mas espeCífiCo, e Dentro Dele teCer algUns Comentários. 

algUmas pessoas falaram: “pUxa! será qUe o CUrso De histÓria vai atrair tanta gente 

Como os oUtros?”

Exato, é uma pergunta excelente. Realmente há um interesse da parte do público por tudo que é místico, 
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cabalístico. No início a gente deu bastante aulas disso, abordando a mística que é o íntimo da Torá, é o íntimo 

do Judaísmo, o íntimo do judeu. O íntimo do judeu está ligado ao íntimo do Judaísmo e ao íntimo da Torá. 

Como a parte revelada ao judeu foi muito obscurecida com o decorrer dos séculos, com a assimilação, com a 

abertura, ficou só aquela parte íntima, aquela centelha íntima e para acordá-la precisávamos recorrer ao íntimo 

do judaísmo, somente o íntimo da Torá podia desper-tar o íntimo do judeu. Mas hoje, graças a D’us, muita 

gente já “despertou”, não precisa mais acordar, a centelha voltou.

Ontem o que parecia preto, escurecido, hoje está ardendo. O pessoal está querendo, está pedindo aula 

em qualquer canto, não podem nem atender tantos pedidos que temos hoje em dia.

Hoje há uma volta, o judeu já acordou, de modo que ele quer saber tudo do judaísmo; tudo que a 

filosofia de Maimônides diz, todos os livros de moral e ética, todos os livros de Chassidut, ele quer saber do 

Talmud, quer saber de tudo, é impressionante.

Inclusive hoje me parece que já se quer aprender desde o início, nós voltamos a dar aulas de hebraico; 

a Hebraica oferece muitas aulas de hebraico e muita gente procura, a centelha já acordou, o judeu quer saber o 

que é afinal esta centelha que existe em seu interior. Aula de hebraico, aula de ídishe, aula de leitura da Torá, aula 

de Sidur, coisas das mais básicas. Isso se enquadra num movimento geral e obviamente nós vamos colocar 

um salzinho também na parte do Talmud e mostrar para o pessoal que a História Judaica é uma coisa muito 

complexa, tem que ser entendida, tem que ser estudada, não é uma coisa tão simples. É uma história que não 

esconde seus reis idólatras, como vocês mesmo dizem na sua propaganda, uma história muito interessante, 

não sempre gloriosa, mas ela conta, narra tudo, não esconde as passagens obscuras.

Eu estou achando que desta forma que a Hebraica está apresentando o curso, que é uma forma mais 

profissional conjuntamente com o Olami Adultos é unia coisa importante, mostra uma organização. O aluno se 

registra e no final vamos outorgar diplomas.

está havenDo Uma reaproximação Das pessoas aqUi na hebraiCa, estamos sentinDo na 

prÓpria sinagoga e tem Um laDo CUrioso, pelo menos na hebraiCa qUe é mUita gente se 

aproximanDo qUe realmente estava afastaDa. o sr. estava me lembranDo Uma palestra 

sobre o pessaCh ofereCiDa este ano na UniversiDaDe popUlar De CUltUra JUDaiCa Da hebraiCa 

em qUe o sr. faloU Do qUinto filho. o nosso presiDente, marCos arbaitman UtilizoU esse 

pensamento Diversas vezes aqUi no ClUbe inClUsive em nosso segUnDo seDer. o qUinto filho 

é aqUele qUe nem vem ao seDer. é interessante qUe isto oCorra na hebraiCa. aqUi até nÓs 

temos Um aspeCto CUrioso. geralmente voCê tem Uma sinagoga e em volta CresCeU oUtras 

ativiDaDes Da ComUniDaDe, e aqUi nÓs temos as oUtras ativiDaDes oCorrenDo e levanDo as 

pessoas à sinagoga.

Há um Renascimento; são anos e anos de plantação, anos e anos em que foi colocado Tefilin aqui na 

hebraica, aos Domingos, isto vai plantando vai dando um gostinho e pouco a pouco...

O Rei Salomão diz o seguinte: “Joga o teu pão acima das águas e um dia ele voltará”. Agora está tendo 

um grande retorno internacional, é inacreditável, uma sede grande ‘de judaísmo por todo lado.

Eu gostaria de citar algumas palavras de nossos sábios para ilustrar a própria dinâmica do curso.

A gente sabe que D’us abençoou Jacó e disse para ele que seus filhos serão como o pó da terra. O 

Talmud, a literatura Midráshica explica porque D’us comparou o povo de Israel ao pó da terra. O Talmud dá 

três motivos no Midrash: o primeiro afirma que a terra é que dá o que tem de melhor para o homem, a terra 

dá minerais, flores, trigo, cereais, árvores, frutos. E qual é a recompensa para a terra? A gente pisa em cima 
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dela, ela está sendo pisoteada. Com o povo de Israel é a mesma coisa, o povo de Israel dá bastante coisa 

para a humanidade, desde o conhecimento, desde a ética, valores morais, economia, prêmios Nobel quantos 

você quiser, homens grandes no campo da medicina, da pesquisa científica. O povo judeu contribui com a 

humanidade de forma inacreditável, e qual é sua recompensa? Pisam em cima dele com perseguições, uma 

história sangrenta como a gente sabe.

A seguir aprendemos que vem o arado e arranca pedaços de terra, só que após muito tempo este 

arado vai se desintegrar, o arado vai se decompor um dia, ele não fica eternamente, passa cem anos, acaba 

enferrujando e se decompondo e a terra existe para sempre. Assim também é exemplificado: o arado representa 

os inimigos que arrancam pedaços da terra do povo de Israel, um milhão aqui, seis milhões lá, um genocídio 

dos romanos, outro dos babilônios, outro da Alemanha e assim por diante, mas afinal esses arados se vão, 

os babilônios, os assírios junto com os romanos antigos estão nos museus e a terra, o povo de Israel, está 

sempre aqui.

Finalmente nossos sábios nos ensinam que a terra pode dar o que ela tem de melhor para o homem, 

desde comida até sombra das árvores, mas tem uma condição, tem que regar, tem que irrigar a terra, tem 

que jogar água, senão não funciona. A mesma coisa ocorre com o povo de Israel que pode contribuir, tem 

conhecimento, pode dar para a humanidade uma sabedoria inacreditável, mas tem que regar, tem que ter Torá, 

tem que ter água.

Se o povo de Israel conhece o que é dele, tem sua bagagem, seu patrimônio, e reconhece assim a 

riqueza que tem na água pura e límpida que é a Torá e o Judaísmo. Ele pode então dar e transmitir valores para 

o mundo e resolver todos os problemas desde a miséria até a fome como José resolveu no Egito.

Este curso se enquadra neste cenário, buscando dar um pouco desta água, oferecer para quem quer 

beber, conhecer este poço de água especial, isto é o nosso intuito, e quanto o pessoal conhecer esta água, vai 

ver o quão pura ela é, quantos minerais ela tem... assim poderão uma vez mais irrigar a terra.

voCê Já aDiantoU Uma pergUnta qUe eU ia fazer, De trazer o CUrso para a realiDaDe Do 

momento Do homem, sÓ qUe eU aCho qUe Já está bem responDiDa. tem mUitas solUções 

JUDaiCas para a realiDaDe brasileira. tem mUitas pessoas qUe falam “qUe é qUe eU voU 

fazer Com o CUrso, para qUe serve, é Diletantismo, é sÓ filosofia, sÓ espeCUlação”.

Não, não, é muito prático. O Judaísmo tem solução obviamente não a curto prazo, mas a longo prazo, 

ele oferece perspectivas para muitos problemas que o mundo está passando. Já que o Judaísmo é uma prática, 

deve ter soluções práticas e não apenas filosóficas.

e aproveitanDo, rabino DaviD, Como mUita gente no CUrso Da hebraiCa, às vezes olha assim 

para sinagoga, para as barbas e falam: pUxa viDa, esse pessoal pareCe De oUtro tempo. 

então voCê vai Dizer qUe abre o Coração, mas isso a CiênCia e a psiCologia mostraram qUe 

é tUDo fantasia, qUe não tem esse Coração, Claro qUe por oUtro laDo a sinagoga também 

está se DesenvolvenDo apesar Destas iDeias.

Existe um preconceito.

Um preConCeito Contra a místiCa, a ritUalístiCa. mUita gente Chega para nÓs e Diz: “no 

mUnDo moDerno, na époCa Da CiênCia, e Como se poDe ainDa rezar?” o prÓprio rezar a D’Us, 

pergUntam: “para qUe, para qUem, por qUê?” mUita gente esClareCiDa, De mUito estUDo. 
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CostUmam afirmar: “enqUanto for CUltUra, CUrsos, filmes, palestras, Debates, está tUDo 

bem. mas se voCê for falar em rezar, em ConheCer Uma Certa intimiDaDe Da torá, aí está 

inDo longe Demais. o qUe o sr. Diria sobre esse pensamento?

Antes a ciência podia ser a solução. Eu acho que hoje a ciência já sabe o seu lugar. Na minha opinião, 

a ciência não é mais dogmática como ela era antes; hoje a gente sabe que um cientista que se respeita fala 

“eu acho” e não fala mais “eu tenho certeza”, porque todos os dias saem pesquisas novas que muitas vezes 

contradizem as anteriores.

Hoje não tem mais contradição, os cientistas grandes pelas pesquisas deles chegaram à conclusão de 

que tem realmente uma força maior. Einstein e outros já falaram claramente. Obviamente existe um preconceito 

sobre a barba, a figura do judaísmo ortodoxo, mas isto é um gelo que nós temos que quebrar, nossa tarefa hoje 

em dia é quebrar este gelo.

Existe o preconceito, só que nossa tarefa é demonstrar que o Judaísmo é bom-senso. Não é uma 

religião de utopia que exige coisas impossíveis, são coisas bem práticas para o judeu, soluções para a vida 

familiar, para a vida conjugal, para problemas sociais e assim por diante.

(publicado na revista a hebraica em dezembro de 1994)
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