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APRESENTAÇÃO

O presente Caderno de textos do Seminário de Formação Básica em Teologia se trata
de um riquíssimo material epistemológico de embasamento nos fundamentos
Doutrinários e Teológicos, visando o nivelamento e a capacitação daqueles que desejam
investir na carreira do Ministério Eclesiástico.
Vivendo num século de trevas e de adoecimento no meio de uma religiosidade doentia e
alienada, a preparação teológica é de vital importância para a sobrevivência intelectual e
espiritual da Igreja, daí darmos total apoio ao referido Curso, referendando o seu
conteúdo de altíssimo nível, que nos garante a credibilidade de seu criador o nosso
Apóstolo Yves Marcel Garcia, profundo conhecedor da Palavra de Deus, e através do
qual se assegura a excelência do ensino.
Com Carinho a você querido estudante, discípulo(a) e Líder,
Apóstolo. Dr. Thomé E. Tavares Filho, PhD
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INTRODUÇÃO
Trataremos nesta unidade aspectos gerais sobre a história de Israel, desde a Eleição,
aspectos históricos, culturais, proféticos e Atuais.
A história de Israel e do povo judeu não é apenas a descrição das origens étnicas e
etnográficas desse povo; é antes uma história que tem um sentido, um objetivo, é uma
historia teleológica. Isto implica crer no plano redentor de Deus para a humanidade. O
povo de Israel é o agente desse plano divino. Assim, sua história não começa com o
patriarca Avraham, mas com a promessa da semente, no chamado Proto-Evangelho.

“E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente; esta te
ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.” (Gn 3:15, o Proto-Evangelho)
Antissemitismo
No desenrolar dessa história vê-se nitidamente as várias tentativas de se destruir a
semente da mulher. O antissemitismo, portanto, faz parte da história judaica desde o
início.
Diferentes abordagens da história de Israel
• Abordagens histórico-teológica: caracterizada pela fé e na autoridade das Escrituras
Sagradas como principal fonte histórica.
• Abordagem histórico-liberal: caracterizada pela diminuição do valor histórico da Bíblia.
• Abordagem evolucionista: com base na hipótese documental.
• Ênfase no valor cultural.
Discussão historiográfica
• O cerne do debate há mais de duzentos anos está na aceitação ou não da
credibilidade histórica da Bíblia. Graf e Wellhausen foram os principais autores do
paradigma que até hoje é objeto de debate entre teólogos, historiadores e arqueólogos: a
teoria das fontes, ou hipótese documental.
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• A teoria documental surge com a questão da autoria mosaica do pentateuco. O
Pentateuco seria, de acordo com essa teoria, uma compilação de seleções de escritos
diferentes, compostos em lugares e épocas diferentes, no decurso de um período de mais
ou menos cinco séculos, muito tempo depois de Moises.
• Já em 1670, Baruch Espinosa expressara em seu “Tractatus Theologico-Politicus” que
Moisés não poderia ter escrito o Pentateuco, pois a narrativa da Torá é na terceira
pessoa e, além disso, ele não poderia ter registrado sua própria morte (Dt 34). Então,
postulou Esdras como o compositor final da Torá. Embora essa sugestão tenha sido
rejeitada em sua época, constituiu uma antecipação do que seria posteriormente a teoria
documental no século XIX.
• Em 1853, apareceu a obra de Herman Hupfeld, “Die Quellen der Genesis”, onde
disse ter descoberto o Código Sacerdotal, posteriormente chamado por Karl Heinrich
Graf de fonte P. Esse Código Sacerdotal, que era diferente das fontes E, J e D, era
posterior ao exílio, mas suas porções históricas eram muito antigas.
• A sequência de Graf: P histórico E J D e P legal Por fim, o paradigma que foi aceito
amplamente pela comunidade acadêmica foi o da Teoria Documental Recente de Julius
Welhausen, com as obras “Die Komposition des Haxateuchs”, em 1876. Sistematizou o
que seus antecessores elaboraram: a sequência JEDP, como base no que defendia ser
uma evolução da religião de Israel.
Os problemas da Teoria Documental
• Essa teoria está em consonância com a teoria evolucionista de Charles Darwin –
“Origem das espécies” – que capturava a confiança da comunidade cientifica naquela
época.
• Nega ou reduz ao máximo o valor histórico da Bíblia.
• É influenciada pela filosofia deísta, que nega qualquer manifestação de D’us na
história humana.


Pressupõe uma evolução da religião judaica que vai do animismo primitivo ao
monoteísmo ético e universal. Nos círculos teológicos cristãos isto ainda implica
uma supervalorização do N. T. em detrimento do A. T. por ser este inferior no
processo evolucionário.
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Evolução vs. desenvolvimento
• O desenvolvimento da religião – fé judaica – e seus textos sagrados tem seguinte
dinâmica:
Revelação
 =>Tradição escrita
 =>Tradição oral
Ao longo da história de Israel vão se desenvolvendo noções e conceitos que são os
pilares da fé judaica:






D’us;
O Pentateuco;
O povo de Israel;
A terra de Israel;
O Messias.

Ciências auxiliares de História são disciplinas académicas que apoiam a avaliação e uso
de fontes históricas e são vistas como auxiliares pela investigação em História.
1. História da arte, o estudo de obras de arte no seu contexto histórico e artístico
2. Cronologia, o estudo da sequência de eventos passados
3. Cliometria, a aplicação sistemática de teoria econômica, técnicas de econometria
e outros métodos formais ou matemáticos no estudo da História
4. Codicologia, o estudo dos livros enquanto objetos físicos
5. Diplomática, o estudo e análise textual de documentos históricos
6. Epigrafia, o estudo de inscrições históricas
7. Falerística, o estudo de ordens, emblemas e medalhas militares
8. Genealogia, o estudo de relações familiares
9. Heráldica, o estudo de brasões ou escudos
10. Numismática, o estudo de moedas
11. Onomástica, o estudo de nomes próprios
12. Paleografia, o estudo de caligrafia antiga
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13. Filatelia, o estudo de selos de correio
14. Prosopografia, a investigação das características de um determinado grupo de
pessoas
15. Sigilografia, o estudo dos sinetes
16. Estatística, o estudo da coleção, organização e interpretação de dados históricos
17. Toponímia, o estudo de topónimos
Cronologia bíblica
O registo da fixação temporal dos factos mencionados no texto bíblico, é dificultado
porque a Cronologia Bíblica baseia-se em datas relativas, pois se entende que D’us no
deixou claro datas de boa parte dos eventos mencionados nas escrituras.

8 (Oito) tipos de calendários usados pelo mundo – atualmente se usa o
Gregoriano
Calendário Gregoriano
O Calendário Gregoriano foi promulgado pelo Papa Gregório XIII, em fevereiro de
1582. O marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo, no ano 0 a.C. O uso internacional
deste calendário não tem motivações religiosas. Como a Europa era a maior
exportadora de cultura na Idade Média, convencionou-se usar a marcação de dias
estabelecida no Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. É um
calendário solar, ou seja, leva em consideração o ciclo solar. Como o ciclo solar tem 365
e 6 horas, estas horas que “sobram” são acumuladas por quatro anos até serem
suficientes para acrescentar um dia num ano, o chamado ano bissexto, que tem 366
dias.
Calendário Juliano
O Calendário Juliano foi implementado pelo imperador romano Caio Júlio César, em 46
a.C. É basicamente o calendário romano, utilizado até então, com algumas alterações. O
imperador pediu para que novo calendário fosse criado porque as festas em
comemoração às flores, que deveria acontecer em março – primeiro mês do ano, à
época –, contraditoriamente aconteciam no inverno. Assim, o astrônomo Sosígenes
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sugeriu que os meses Januarius e Februarius passassem a ser os primeiros do ano e que
os meses Unodecembris e Decembris foram criados para encerrar o ano.
O calendário Juliano está sempre 13 dias atrás do Gregoriano e ainda é usado por
alguns cristãos ortodoxos.
Calendário Chinês
O Calendário Chinês é lunissolar, ou seja, leva em consideração os ciclos do Sol e da
Lua. É o mais antigo registro cronológico que se tem registro em toda a história, tendo
começado nos primeiros anos de governo do imperador Huang Di, também chamado
de Imperador Amarelo, que reinou na China entre 2697 a.C. a 2597 a.C. Além de
contar o tempo em anos, o calendário também considera ciclos. Cada ciclo tem doze
anos, que recebem os nomes dos animais do horóscopo chinês: Boi, Cão, Carneiro,
Cavalo, Coelho, Dragão, Galo, Macaco, Porco, Rato, Serpente, Tigre.
Calendário Judaico
O Calendário Judaico foi estabelecido pelos hebreus na época do Êxodo,
aproximadamente no ano 1447 a.C. Também é lunissolar, já que leva em consideração
o ciclo lunar e o ciclo solar, fazendo com que os anos se alternem entre doze e treze
meses. É usado pelo povo de Israel há mais de três milênios para a determinação de
datas festivas, aniversários, mortes e serviços religiosos.
Calendário Islâmico
O Calendário Islâmico também é conhecido como calendário hegírico, por ter seu marco
inicial na Hégira, a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, no ano de
622 d.C. É um calendário lunar, composto por doze meses de 29 ou 30 dias, formando
um ano de 354 ou 355 dias. Os muçulmanos ortodoxos celebram datas religiosas e
festivas, como mês do Ramadã ou o Ano Novo Islâmico, de acordo com este calendário.
Calendário Juche
Este calendário é utilizado somente na Coréia do Norte, que segue a ideologia Juche,
uma mistura de marxismo, leninismo e kimilsunismo (as ideias de Kim Il-sung, primeirocomandante do país). Os meses, semanas e dias têm a mesma marcação do calendário
Gregoriano. A contagem cronológica do Calendário Juche começou em 1912, ano do
nascimento de Kim Il-Sung, cultuado quase como uma divindade no país. Os anos
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anteriores ao nascimento do ex-comandante são grafados com o número, precedido da
expressão a.J.
Calendário Etíope
A Etiópia é um país no extremo leste africano, localizado na região conhecida como
Chifre Africano. A nação também tem um calendário próprio, que começa no dia 11 de
setembro do Calendário Gregoriano. O Calendário Etíope é uma variação do
Calendário Juliano e tem doze meses de 30 dias e um mês com apenas seis dias. Outra
curiosidade é que a primeira hora do dia, de acordo com o horário etíope, é o nascer do
sol.
Calendário Maia
O famoso e apocalíptico Calendário Maia divide-se em dois: o tzolk’in e o haab’. O
tzolk’in era um calendário de 260 dias divididos em 20 meses, utilizado para marcar
rituais e datas festivas ou religiosas. O calendário haab’ era utilizado no cotidiano maia,
além de servir para marcar as estações para uso na agricultura. Era composto por
dezoito meses de vinte dias e um período de cinco dias conhecido como Wayeb’, em
que os maias acreditavam que os portais entre os mundos dos vivos e dos mortos se
dissolviam e toda a sorte de coisas ruins poderia acontecer.
O haab’ ainda é utilizado por algumas sociedades maias modernas no interior da
Guatemala.
Meu Desejo é que possamos mergulhar neste “oceano” de conhecimento que é a
Teologia, convido você a vir comigo.

Em meu Fraterno Shalom,

Yves Marcel Garcia.
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CAPÍTULO I
Período Antes do Diluvio (antediluviano)
10
A Criação (Gênesis 1)


Em Gênesis, D’us é apresentado como um D’us Pessoal, Criador, único e
transcendente.

Bíblia e Ciência


O Relato de Gênesis é mal interpretado pela ciência, haja vista que muitos
estudos da ciência não passam de teorias, como é caso da teoria da Evolução,
devemos ter em mente, que se o próprio D’us é o criador também das leis
naturais, tudo foi criado em perfeita harmonia com estas leis, entretanto, O
Senhor não esta “preocupado com a ciência”, O Que Ele revelou a Moisés, o fez
por sua própria soberana vontade. Há duas ciências: A Falsa e a Verdadeira: “Ó

Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e
profanos e às oposições da falsamente chamada ciência.” 1 Timóteo 6:20.
A Evolução (Teoria)


As gradações para definição de ciência são: Hipótese, Teoria e Lei. Uma
Hipótese é submetida a várias investigações e quando passa pelo teste se torna
uma teoria. A Teoria quando passa por uma bateria de testes e só depois de
confirmada sua veracidade e autenticidade é que se tornará uma lei. A evolução
tem sido questionada em muitos pontos, colocando assim em dúvida a sua
veracidade, embora se tenha dito haver micro evoluções ou adaptações, mesmo
assim, a teoria evolução deixa muitas lacunas abertas que expliquem a Criação
por meio de processos evolutivos.

Criação do Homem (Gênesis 2.18-25)


Temos a criação de Adão e Eva, embora no meio secular se conteste essa
verdade bíblica, o fato está na não aceitação das verdades bíblicas.
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O Novo Testamento, Yeshua, isto é Jesus, citou Adão e Eva como pessoas
historicamente reais, sem qualquer nuance de dúvida. “Ele, porém, respondendo,

disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os
fez,
E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão
dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o
que Deus ajuntou não o separe o homem.” Mateus 19:4-6


Só Deveríamos negar Adão e Eva se Jesus não fosse real. A Ração Humana é
oriunda de um único ser, Adão. Portanto, como por um homem entrou o pecado

no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os
homens por isso que todos pecaram. Romanos 5:12
O Dilúvio (Gênesis 6.13-10.32)






A Corrupção humana foi à causa do dilúvio. A Bíblia relata que os filhos de D’us
casaram-se com filhos dos homens, e resultado foi gigantes que promoviam a
violência na terra. Os Únicos que se mantiveram fiéis ao Senhor foi à família de
Noé. Desta forma, D’us determinou que aquela ímpia geração fosse condenada.
Noé constrói a arca a pedido de D’us que visava salvar aqueles que nela
entrassem pela pregação de Noé.
Estrutura da Arca: 135 Metros de comprimento, 22 metros de largura 13 metros
altura. Havia 3 pisos que dividiam a arca com vários cômodos. Segundo
pesquisadores havia em média, 7.000 espécies de animais. Noé creu em D’us
que de que iria destruir a terra. (Hebreus 11.7). Sete(7) dias antes do Dilúvio,
D’us ordenou que Noé juntamente com sua família entrasse na arca. Na Arca
Deveria ter um casal de animais de cada espécie (Gênesis 6:19), e sete casais dos
animais limpos (Gênesis 7:2), então chegou o dia em que D’us derramou
abundante chuva(Gênesis 7:11).
Entre os estudiosos há debates para saber se foi uma inundação parcial ou
universal, mas o fato é: Indiscutivelmente o Dilúvio realmente existiu.
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CAPÍTULO II
Período dos Patriarcas
(Pais da Fé)
A Torre de Babel (Gênesis 11)


O Projeto D’us para o homem, era sua expansão e multiplicação na terra, não se
limitando a apenas uma localidade. Ninrode surge na narrativa em destaque,
onde lidera o grupo de construção da torre de Babel (Gênesis 10.8), onde era
contra ideia que o povo deveria se espalhar. Considera-se Ninrode como o
construtor da Babilônia, como mais três cidade: Ereque, Acade e Calné.
Identifica-se aí as falsas religiões.



Esses consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Ninrode nas suas
entradas. Assim nos livrará da Assíria, quando vier à nossa terra, e quando calcar
os nossos termos. Miquéias 5:6

Surgimento da Idolatria


Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o
exército dos céus; e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles
que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus.
Deuteronômio 4:19



Ao pecar o homem desvia sua adoração para as forças da Natureza.
Distanciando-se da verdadeira adoração, monoteísmo Ético. Para os assírios,
Assur era o principal deus. Na Babilônia Marduque era Ninrode e era adorado.
Os Babilônios adoravam, a lua, sol, fogo e etc... Para se aceitar que seus deuses
eram verdadeiros, começasse a fabricar imagens de escultura. Isso já acontecia
nos tempos de Abraão.
O deus-sol era conhecido como “chamás” e a deusa-lua como sin. A responsável
pelos “rituais sagrados de prostituição” era nina ou istar, deusa da paixão sexual.
Os pais de Abraão eram idolatras (Js 24.2). É possível que Abraão tenha
conhecido a D’us pela tradição oral. Matusalém teria relatado a Noé a criação de
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Adão, O Dilúvio e outros fatos importantes. Noé transmite esses relatos a seu filho
Sem que transmitiu a Abraão. (Gênesis 5:22,25,27,32; 7:6; 9:29).
13

Abraão (Gênesis 12-15)




Abraão viveu em Ur dos Caldeus. Seu pai tinha 130 anos quando ele Nasceu,
aproximadamente, Abraão foi para Canaã aos 75 anos. Quando Ismael Nasceu
tinha 86 anos, quando Isaque nasceu tinha 100 anos, quando sua esposa Sara
morreu tinha 137 anos, morreu as 175 anos.
Foi chamado por D’us na sua terra natal (Gênesis 12:1-3), Ele sai sem saber para
onde Iria (Hebreus 11:8). Abraão Faz um percurso longo para chegar ao seu
destino, essa saída visava à separação da Idolatria, a cada lugar que chegava
edificava um altar, como foi em Siquém e Betel.

Jornada de Abraão



Abrão fica em Betel até separar-se de seu sobrinho Ló. Foi ao Egito por conta da
fome. No Egito teve problemas por que Faraó interessou-se por Sara, e teve que
mentir, embora Sara realmente em parte era sua meia-irmã. Os Casamentos
eram comuns entre parentes próximos.
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Como Ló teve problemas em Sodoma, e Abraão vai ajudar seu sobrinho, com
318 homens Abraão enfrenta os reis, salva seu sobrinho do cativeiro.
Abraão da os Dízimo dos despojos da guerra ao sacerdote Melquisedeque.
Gênesis 15 D’us renova sua aliança com Abraão, entretanto seus descendentes
seriam escravos por 400 anos. Em Gênesis 17:23-27 Institui-se a circuncisão.
A Cidade Sodoma e Gomorra são destruídas por D’us por conta dos seus
inúmeros pecados.
D’us pede que sacrifique Isaque, pondo-lhe a prova, cremos que não só para
testar a sua fé, mas para libertar Abrão de Isaque, para que D’us fosse sempre em
primeiro lugar na vida de Abraão. Isaque Tipifica Yeshua Nosso Senhor como
cordeiro que seria sacrificado. (Gênesis 22:1-14).

Sara
Esposa de Abraão, morre com 127 anos, sepultada em Macpela em Hebrom Ocidental.
Hebrom está sob poder do Islã. Sara da sua escrava para Abraão, Agar(Egípcia),
(Gênesis 16:1-16), e nasce Ismael.
Isaque (Gênesis 24)
Isaque foi pai de Esaú e Jacó. Sua Esposa chamava-se Rebeca. Mentiu para não perde
Rebeca e morrer. Herdou a riqueza de seu pai Abraão. Aos 37 anos sua mãe Sara
morreu. Casa-se com Rebeca aos 40 anos. Os Gêmeos, Esaú e Jacó, nascem quando
Isaque tinha 60 anos. Isaque Morreu aos 180 anos.
Jacó (Gênesis 25-41)




Filho mais novo de Isaque com Rebeca. Quando Abraão morreu, tinha 25 anos.
Aos 84 casou-se. Aos 147 Morreu. Viveu seus 77 iniciais em Canaã. Os 20 anos
seguintes viveu em Padã-Arã. Seus últimos 17 anos desceu e viveu no Egito.
Fugiu de casa porque Esaú procurava mata-lo pelo evento da benção
primogenitura, embora a primogenitura havia sido prevista a Jacó em Gênesis
25:23. Vai morar com Labão seu tio (irmão de Rebeca sua mãe) e pai de Raquel,
a sua futura esposa, morou 20 anos. Trabalha 7 anos por Raquel mas é
enganado por Labão e recebe Lia e depois trabalha mais 7 para ficar com
Raquel. Jacó acabou tendo duas mulheres e duas concubinas de suas esposas.
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1.
2.
3.
4.


Jacó teve 13 filhos, 12 homens e 1 mulher. A seguir a lista dos 12 filhos homens
que formam as 12 tribos de Israel.
Lia: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulom,
Raquel: José e Benjamim
Zilpa: Serva de Lia – Gade e Aser
Bila: Serva de Raquel – Dã e Naftali.
Jacó retorna a Canaã, era muito rico, muitos gados, ovelhas, rebanhos e
manadas, tinha medo de voltar a Canaã para enfrentar Esaú. Após o Peniel
(Lutou com Anjo do Senhor) Jacó tem seu nome mudado para Israel e quando
se encontra com seu irmão, D’us muda o quadro, e os irmãos se reconciliam.
Jacó fica morando em Siquém por pouco tempo, pois seus filhos Simeão e Levi
se vingam com morte, a violação da virgindade de sua irmã Diná (Gênesis 34).
Jacó vai para Betel onde D’us renova as promessas e compromisso com Jacó. A
mentira da morte de José trouxe aflições a Jacó (Gênesis 37), mas, José não
estava morto, após algum tempo é promovido a governador do Egito (Gênesis
37-41).

José (Gênesis 37-50)






É vendido pelos seus irmãos, aos comerciantes midianitas, que o vendem a
Potifar do Egito, capitão da guarda de Faraó. Viveu 10 anos na casa de Potifar.
Tornou-se governador aos 30 anos (Gênesis 41:46). Casou-se com Potífera,
sacerdote de Om, mas não deixou de crê no D’us de seu pai Jacó.
José dar-se a conhecer aos seus quando vão ao Egito para conseguir alimento.
Seus informam Israel(Jacó) que José estava vivo. A pedido de José mudam-se
para o Egito. Jacó antes de morrer, abençoa seus 12 filhos, profeticamente cada
benção a seus filhos se aplicaria no destino das tribos que surgiriam
posteriormente.
Ao Morrer Israel é sepultado em Hebrom a pedido de seus irmãos e isso foi
realizado (Gênesis 50:23 e Êxodo 13:19).
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CAPÍTULO III
Do Egito, ao Êxodo até Josué


De Gênesis ao Êxodo há um tempo de 300 anos, que se refere da morte de José
até o nascimento de Moisés, após morte de Faraó, levanta-se outro que não tinha
afeição dos Hebreus, e os tornam escravos. Dizem os teólogos que a população
dos Israelitas em 3 milhões, contando com mulheres e Crianças.

Moisés






Pertencia a tribo de Levi, para se salvar da matança sua irmã o coloca em um
cesto feito de betume nas águas do Nilo. Foi achado pela filha de faraó e criado
pela sua própria mãe (Joquebede). O seu pai chamava-se Anrão. Foi formado
em toda a ciência do Egito. Foi um dos maiores homens do Antigo Testamento.
Viveu 40 anos no Egito, 40 anos em Midiã e 40 anos no deserto no Êxodo.
Moisés casou-se com Zípora, filha do sacerdote Jetro. Teve dois filhos com
Zípora: Gérson e Eliézer. (Êxodo 1-2).
O Midianitas descendia do patriarca Abraão, da Parte de Quetura.

Curiosidade sobre Faraó do tempo de Moisés




Amenotepe II (1450-1420) A.C – Opressor Totmés III, Sua Rainha e Irmã que
provavelmente achou Moisés e o criou, com a morte da Rainha a perseguição aos
Hebreus cresce consideravelmente. (Cartas indicam segundo os estudiosos que
Amenotepe III e Totmés III, foram os faraós deste período, o nome Habiri(s) seja
uma referência aos Hebreus).
Merneptá (1238-1229) – Se sugere este faraó por conta de placas encontradas,
que sugerem a Vitória sobre os Israelitas. Segundo os estudiosos esse faraó era
conhecido pelo apetite de glória para si.

Mas provável que Amenotepe II foi o faraó do Êxodo.
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A Saída dos Filhos de Israel (Êxodo 12-40)





















Para que o faraó Amenotepe II liberasse os Israelitas, foi necessário varias pragas
e principalmente a morte dos Primogênitos.
Faraó teve que admitir que o D’us dos Hebreus é maior que os deuses do Egito.
Os Israelitas pediram Joias e Roupas aos Egípcios, que atenderam logo o pedido,
pois entendiam que estavam sobre maldição (Êxodo 3:22 e 12:35).
Israel assim partiu de Ramessés para Sucote com Seiscentos mil Homens e Suas
respectivas Famílias.
Estrangeiros e Egípcios foram juntos com os Israelitas, esses provavelmente
incitaram o povo a murmurar.
O Senhor foi guia dos Israelitas (Êxodo 13:21).
Pelos mapas do Êxodo, O Senhor os guiou pelo caminho mais curto.
Pela Manifestação sobrenatural de D’us, ele abriu o mar em duas colunas de
Águas, passando o povo sem molhar os pés.
Morrem nas águas todo o exército de faraó (Êxodo 14).
Israel por três meses sem água acha o lugar das águas amargas (Êxodo 15:23).
Enfrentaram muitas dificuldades no deserto para a conquista da terra prometida,
que serviam com aprimoramento de caráter que refletisse a vontade do Senhor.
Dependiam 100% do Senhor.
Em 6 meses da saída do Egito, chegaram ao monte Sinai e ficaram por volta de 1
ano, receberam neste monte as placas das 10 (DEZ) palavras (Mandamentos) e
fizeram aliança com D’us.
Ao chegarem a Cades Barnéia, Moisés envia os 12 espias para verificar as
condições da terra, o relatório de 10 espias é pessimista por conta dos gigantes
(Números 13), mas dois, Josué e Calebe foram otimistas com a conquista,
(Números 14:1-10).
Miriam morre em (Números 20:1).
Arão morre em (Números 33:39).
Rebelião de Coré (Números 16).
Pelas varias chateações de Moisés por conta do povo, ele não entra em Canaã.
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Josué o conquistador











Josué era da tribo de Efraim.
Foi um dos Espias.
Como homem de confiança de Moisés, o substituem na conquista da terra
(Números 27:15-23).
Tinha o Espírito de D’us (Números 27:15-23).
Atravessou o Rio Jordão com o povo (Josué 3).
D’us usa Josué como instrumento de Juízo contra Jericó, livra Raabe por acolher
os dois espias, ela usa um fio de escarlata pendurado como sinal para os Israelitas
entrarem (Josué 2:1-14 e 6:1-27).
Jericó era Idólatra, Cruel e Imoral, provavelmente conheciam as histórias do
dilúvio, Sodoma e Gomorra e a libertação do Egito.
Após a conquista de Canaã, a mesma foi dividida em tribos, são constituídas as
cidades levíticas e as cidades refúgios.
Antes da morte de Josué o povo renova a aliança com D’us e Josué morre aos
110 anos (Josué 24:29).
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Conquista de Canaã
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CAPÍTULO IV
A Teocracia Israelita
20

Juízes








Este período é chamado de Teocrático, pois não possui um governo humano.
D’us literalmente era o Rei de Israel.
Flávio Josefo o historiador, se referiu assim a este período.
Os Juízes não eram reis ou governadores mais libertadores do povo da opressão
dos inimigos.
Sua liderança era por tempo determinado.
Os príncipes e os anciãos que governavam o povo em suas respectivas tribos.
É possível que alguns Juízes fossem contemporâneos.

Segue abaixo uma tabela que ilustra um tempo médio dos Juízes:
CAPITULO
3:8

OPRESSOR

ANOS
8

3:14

CusãRisataim
Egloim
Jabim

4:2-3

Midianitas

7

Amonitas

18

Filisteus
Total

40
111

6:1






CAPITULOS LIBERTADORES
3:11
Otniel

ANO
40

18
20

3:30
5:1-32

Eude
Baraque

80
40

8:28
10:2
10:3
12:7
12:8-14
15:20

Gideão
Tola
Jair
Jefté
Ibzã e Elom
Abdom e Sansão
Total

40
23
22
6
25
20
296

A Geração neste período tinha enfraquecido na fé em Yahwer.
Acostumou-se com as nações ímpias de Canaã e fizeram aliança com elas.
As nações ímpias cresceram e se fortaleceram tornando-se inimigos ferrenhos de
Israel, entre elas estavam os filisteus, Midianitas, os sírios e os moabitas.
Neste período houve pessoas tementes ao Eterno.
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Rute









A História de Rute se inicia com ida de Noemi (sua sogra) no período dos Juízes
de Canaã a Moabe, ou seja, foi contemporâneo neste período dos Juízes.
No Jugo midianita, os Israelitas passaram por um período de fome.
Em Moabe Rute casa-se com um dos filhos de Noemi que mais tarde vem a
falecer.
Noemi perde o esposo e dois filhos. (Rute 1:1-5).
Noemi volta para Canaã e Rute lhe acompanha.
Em Canaã Rute casa-se com Boaz parente de Noemi.
Passa assim a fazer parte da genealogia de Yeshua Nosso Senhor.
Foi mãe de Obede, que foi pai de Jessé e avô de Davi. (Rute 4:17-22).

A Transição Teocrática – Monárquica






Eli foi sumo sacerdote e Juiz.
Os filisteus guerreavam contra Israel e venceram batalhas contra Israel e
chegaram até a roubar a arca que estava em siló. (1 Samuel 4:1-11).
Samuel nasce neste época, por um ato milagroso, pois Ana sua mãe não podia
engravidar. (1 Samuel 1:19-23).
Samuel restaura a religião e cria a “escola dos profetas”.
Samuel foi um dos grandes destaques do Tanak (Antigo Testamento).
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CAPÍTULO V
O Período dos Reis (Monarquia)
Reino Unido de Israel





















Não aceitavam ser uma nação sem rei humano
Indiretamente rejeitavam o governo de D’us
Samuel entendia não ser a vontade de D’us ter um rei, mais após orar resolveu
ceder ao pedido do povo, mas alerta para as consequências (1 Samuel 8:5-22)
Saul é escolhido (1 Samuel 10:17-27)
Saul não resolve os problemas
Davi é escolhido como rei (1Samuel 13:8-16:1)
Davi derruba Golias
Saul e Jônatas foram mortos em uma batalha contra os filisteus no monte Gilboa
(1Samuel 16-31)
Isbosete filho de Saul com Abner, general do exército, e a maioria das tribos
presentes oferecem resistência a coroação, mas a tribo de Judá manifesta apoio
(2 Samuel 2:8-10)
Resultado foi uma guerra civil, culminando com a morte de Isbosete, (2 Samuel
4:5-12) e Abner (2Samuel 3:22-30), Davi levado pelos líderes de Israel, conquista
a fortaleza de Sião (Jerusalém) que estava em poder dos Jebuseus (2Samuel 5:69)
Davi manteve a tranquilidade do povo pelo poder do exército.
Arca da Aliança é um dos principais símbolos deste período de reinado de Davi, é
recuperado por Davi (2Samuel 6)
A sede do governo do Rei que estava em Hebron por 7 anos é transferida para
Jerusalém (2Samuel 5:1-5)
No ápice de seu reinado Davi transgride a lei, adulterando com Bate-Seba,
mulher de Urias (2Samuel 11), deste relacionamento nasce Salomão (2Samuel
12:24)
Davi teve em sua família amargura terríveis como os acontecimentos: morte,
estupro, traição, muito embora O Senhor tenha perdoado seu pecado (2Samuel
13-19:10)
Restabelecido Davi enumera o povo, cabendo a ele decidir que tipo de males
viria sobre a nação (2Samuel 24)
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Divisão do Reino






Salomão pede sabedoria para conduzi o povo (1Reis 3:3-15)
Israel desfruta de uma grande paz
Salomão escreve 3000 provérbios e 1005 cânticos (1Reis 4:32)
No fim de seus dias passou a adorar vários deuses, como consequência de seu
envolvimento com muitas mulheres, fato condenado por D’us. (1Reis 11:1-3)

“Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras: moabitas,
amonitas, edomitas, sidônias e heteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito
aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos
perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo
amor. Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas; e suas mulheres lhe
perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para
seguir outros deuses; e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus,
como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a
Milcom, abominação dos amonitas. Assim, fez Salomão o que era mau perante o Senhor
e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai.
Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em doze pedaços e disse a
Jeroboão: Toma dez pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que
rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei dez tribos. Porém ele terá uma tribo,
por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas
as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos
sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amom; e não
andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus
estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai.” 1Reis 11:1-6, 30-33




Roboão reina sobre 2 Tribos (Reino do Sul, Judá) e Jeroboão sobre 10 Tribos
(Reino do Norte, Israel)
Jerusalém passa a capital de Judá (1Reis 12)
Samaria tornasse a capital do Reino de Israel
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Cativeiro Assírio





Reino do Norte (Israel é dominado pelos Assírios,
Jeroboão fez bezerros de ouros em Dã e em Betel (1Reis 12:25-33), trouxe mal
exemplo a Israel, foi imitado por outros Reis de Israel, “Fez o que era mau aos
olhos do Senhor; e andou nos caminhos de Jeroboão” (1Reis 15:34),
Quebra-se a linhagem de Reis e nove dinastias diferentes ocupam o trono:

1. Jeroboão I, foi sucedido por Nadabe que foi assassinado por Baasa (1Reis 15:2528),
2. Ela, filho Bassa, foi assassinado por seu servo Zinri (1Reis 16:8-10),
3. Zinri suicidou-se no final de sete dias de reinado e seu substituto foi Onri (1Reis
16:15-18),
4. Onri é sucedido por Acabe, e este por Acasias e Acasias por Jorão, que foi morto
por Jeú em uma Batalha (1Reis 16.28, 22.51),
5. Jeú é sucedido por Jeoacaz, e este por Jeoás (1 Reis 13:9), este por Jeroboão II,
e este por Zacarias, que foi morto por Salum em uma conspiração (2Reis 10:35,
13:9, 14:29)
6. Salum foi assassinado por Menaém (2Reis 15:14),
7. Menaém é sucedido por Pecaías, que é morto por seu capitão Peca (2Reis
15:25),
8. Peca é morto por Oséias em uma conspiração (2Reis 15:30),
9. Oséias é deposto pelo rei assírio depois de 9 anos de reinado (2Reis 17:3),







O cativeiro de Israel acontece inicialmente, porque Peca(Israel), fez acordo com
Rezim (Síria) para atacar Acaz (Judá) (2Reis15:37).
Acaz pede ajuda a Tiglate-Píliser (Assíria), para defender-se de Peca, que culmina
no primeiro cativo de Israel (2 Reis16:7)
As tribos restantes de Israel começam a pagar tributos a Assíria (2 Reis 16:8),
Segundo Cativo foi após 10 anos, quando Oséias recorrer a Sô(Egito), para se
livrar do Jugo Assírio, (2 Reis 17:4),
Assíria vence e leva cativo os restantes de Israel e os israelitas que ficaram casa-se
com os estrangeiros e surge os samaritanos,
A região é atacada por leões como ira divina, sacerdotes vão até lá para restaurar
o culto a YahWer, mas eles ao mesmo tempo que serviam o culto a D’us serviam
a outros deuses isso causou a rixa entre os Judeus e os samaritanos. (2Reis
17:24-40),

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.
Manaus-Amazonas

Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com

25

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS

Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia

Cativeiro Babilônico












O Reino do Sul (Judá), foi melhor do que o Norte(Israel), embora muitos
cometerem graves erros,
O estado moral, social e espiritual era bem melhor que de Israel,
O rei Asa se opôs a Idolatria e fortificou as cidades, (2Crônicas 14-16),
Josafá expandiu o conhecimento da Lei por todo o Reino (2 Crônicas 17:7-9),
Uzias preocupou-se com a agricultura, Comercio e tecnologia da Época, entre
outros 2Crônicas 26:1-15),
Haviam sérias ameaças a Judá: Egito, Moabe, Amon e Edom,
Judá foi prejudicada pelas alianças com as nações estrangeiras,
O rei Josias morreu em batalha contra o Faraó Neco (2 Crônicas 35:20-24),
Jeoacaz foi levado cativo para o Egito, (2 Crônicas 36:1-4),
Jeoaquim pagou tributo para o Egito por 40 anos, com derrota do rei egípcio em
Carquêmis, tornou-se súdito de Nabucodonosor (2 Crônicas 36:5-7),
Nebuzaradã general Babilônico destrói a cidade (2 Crônicas 36:17-20),

Retorno de Judá





Há destaque para Ciro, fundador do império persa, chamado de ungido, e
restaurador da nação judaica, (Isaías 44:28, 45:1),
Os persas exercem domino mundial,
Os persas vencem os babilónio em um que estava festejando, e praticando orgias
nas dependências do palácio,
Ciro não proibia as religiões dos povos conquistados,

Esdras








Nasceu no cativo,
Hábil escriba,
Descendia de Arão, por intermédio do sacerdote Hilquias,
Procurou levar o povo ao arrependimento pela palavra,
Zorobabel já havia retornado à Jerusalém pelo edito de Ciro,
Esdras apareceu no ano de 457 a.C
Restabelece o culto e o templo em Judá, pois em Samaria (Israel), já tinha sido
bem contaminada com a idolatria.
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Neemias







Preocupasse com a construção dos muros de Jerusalém,
Tinham uma posição elevada, era copeiro do rei ArtaXerxes, em Susã,
Era profundamente preocupado com seu povo,
É nomeado por ArtaXerxes governador de Jerusalém,
Tobias e Sambalate, rivais em Samarias, tenta impedir a reconstrução dos muros,
mas não conseguem,
Reconstroem os muros em 52 dias,
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CAPÍTULO VI
O Período Chamado de silêncio profético







Ocorreu entre os livros “Malaquias e o evangelho de Mateus”
Crescente onda de filosofias e religiões surgiram,
430-331 a.C. 400 anos esse ao finalizar o antigo testamento
A Pérsia foi uma potência mundial,
A obra do templo foi suspensa por Cambises (530-522 a.C),
Os reis persas foram deste período foram: Xerxes II, Dario II, Artaxerxes II,
Artaxerxes III, Arses, Dario III, que foi derrotado por Alexandre o Grande

Período Grego








Comandado por Alexandre Magno, com vinte anos assume o exército grego e
investe contra o oriente.
Implanta a língua e cultura grega,
Com a morte de Alexandre, as nações da Síria e Egito, passaram a ser dominadas
por dois generais: Ptolomeu no Egito e Selêuco na Síria.
Alexandria era o centro da cultural, e aí que a pedido de Ptolomeu ao Judeu, que
surge a primeira tradução da Bíblia da Língua grega chamada de Septuaginta, os
Rei Egípcios eram chamados de Ptolomeus,
Antíoco Epifânio(Síria) reconquista a “Palestina”, em 198 a.C
Se opõem severamente aos Judeus Surgindo assim o período dos Macabeus

Período Macabeus






Ou hasmoniano ou hasmonita,
Matatias enfrenta Antíoco,
Seus filhos vencem Antíoco (Judas, Jônatas, Simão, João e Eleazar)
João 10:22 temos em homenagem e lembrança destes períodos a festa da
dedicação, luzes ou hanukar,
Os Hasmonitas em Judas, governam a Judeia por 100 anos.

Período Romano



Pompeu conquista a terra da Palestina,
Antípater, um Edomita (descendente de Esaú) foi nomeado governador da
Judéia,
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Herodes, filho de Antípater e Mariana, foi sucessor de seu governo, foi este
Herodes o grande, que reinou na judéia entre 37 a.C a 4 d.C, Jesus (Yeshua)
nasceu durante seu reinado.
Construí o templo, muito suntuoso, mas era cruel, foi ele que ordena a matança
das crianças (Mateus 2:13-23)
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CAPÍTULO VII
O INÍCIO DA SEGUNDA DIÁSPORA – GALÚT
• Destruição de Jerusalém por Tito (70 d.C).
• Yehuda há Nissi, a Mishná e Yavne (90 d.C).
• Bar Kochba, rabino Akiva e a Revolta judaica (135 d.C.).
Pós revolta de 67-70
• O judaísmo perde o status de religião licita, e os judeus são declarados dediticci –
inimigos de Roma.
• Imperador Adriano (117-138 EC):
– Visita as ruínas de Jerusalém (130 EC) e reconstrói a cidade e o “Templo”;
– Proíbe a circuncisão e a guarda da Torá.
• Levante judaico contra as leis de Adriano: Shimon Bar Kochba e Akiva Ben Yossef.
• Jerusalém torna-se Aelia Captolina e o Rolo da Torá é queimado no Monte Moriá.
Resposta romana
• 12 legiões sob liderança de Julius Severus.
• Ataque a pequenos grupos e não ataques abertos.
• Narrativa de Deo Cassius: “uma batalha sangrenta” – grandes prejuízos a Roma.
• Segundo os rabinos a derrota de Bar Kochba deu-se por causa da atitude de Bar
Kochba: “kochi v’otsem yadea asiti et há chayal haze” – “por minha força e meu valor
eu fiz isso”.
• Bar Kochba torna-se Bar Kosiv – filho de uma mentira.
• Os prejuízos com a guerra contra os judeus levaram Adriano a tomar sérias decisões
em relação aos judeus, para se evitar uma nova revolta. Dentre elas providenciar a
morte do Rabino Akiva, referência de religiosidade judaica na época.
• No total, estima-se que 600.000 judeus pereceram durante os três anos da revolta.
• No Yom Kipur de 136, Rabino Akiva foi torturado em um hipódromo em Cesaréia,
onde teve sua pele arrancada por um pente de ferro.
• Adriano, mesmo depois do término do levante, continua a perseguir os judeus,
tentando apagar a memória judaica da região – Syria Palestina.
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DE PAULO A CONSTANTINO (Séc. I-IV)
Os do caminho e os gentios
• Judeus discípulos zelosos da Torá – Lei.
• Concílio de Jerusalém e os não judeus.
• Atração romana pelo judaísmo.
• Dificuldades de um “prosélito”.
• Teologia do Eterno e solução para o problema: o enxerto e a aproximação (Is 14, Rm
11, Ef 2)
• Explosão do evangelho no Império Romano.
• Paulo morre durante a revolta de 67 d.C. decapitado por Nero, cuja esposa era
convertida ao judaísmo.
Constantino e o cristianismo
• O Verus Israel de Justino e a resposta judaica atestada na Mishná (200 EC).
• Ignácio de Antioquia cria o termo “cristianismo” no séc. II da EC, para se distanciar e
se definir fora do judaísmo.
• Ondas de perseguições romanas contra cristãos e judeus continuam, dependendo do
favor ou de desfavor de cada imperador que subia ao poder.
• O cristianismo é declarado religião oficial do império tendo como fronteiras a exclusão
de todo elemento judaico (312 EC).
• Os demais concílios definem a identidade cristã como alheia a Israel e ao povo judeu,
estabelecendo as raízes do Catolicismo Romano.
NASCIMENTO DO ISLÃ (Séc. VII EC)
• A cultura árabe era permeada de práticas pagãs.
• Yatribe foi fundada por judeus, mais tarde ficou conhecida por Medina, cidade
sagrada do Islã.
• Vários grupos e indivíduos de origem árabe se converteram ao judaísmo, atraídos pela
ética monoteísta.
• Mohamed Ibn Abdála – Maomé – em suas viagens teve sérios problemas com a idéia
de Trindade do cristianismo, encontrando no judaísmo uma resposta definitiva ao
monoteísmo. Islã e os judeus
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• Os judeus resistiram à versão de religião monoteísta propalada por Maomé. Como
resposta, assim como o cristianismo, o Islã renegou suas raízes judaicas.
• O sábado foi mudado para o pôr-do-sol da quinta-feira.
• O sentido de oração mudou de Jerusalém para Meca.
• Das leis dietéticas foram preservadas apenas a abstinência de porco, sangue e álcool.
• Criou-se a substituição de Isaque por Ismael, que segundo o Islã foi oferecido em
Kaaba por Abraão.
• Jihad e o Império Bizantino: tempo para a opressão judaica.
• O Islã lutava contra os Impérios Bizantino e Persa. Neste ínterim deu aos judeus a
classificação de “ahl al-dhimma” – “povo protegido”.
• Porém, ainda assim deviam sempre ser lembrados como um “povo inferior”. Toda vez
que um judeu encontrasse um muçulmano, ele devia se encurvar. A construção de uma
sinagoga não podia ser mais elevada que uma mesquita, como as sinagogas sefaraditas
subterrâneas em Jerusalém.
• Maomé morre em 632 EC.
– Xiitas, seguidores de seu primo Ali: 18%
– Sunitas, seguidores de seu sogro Abu Bakr: maioria
• Califa Omar invade Jerusalém (638 EC).
• Até esse ano Jerusalém não tinha qualquer significado para o Islã. A cidade se quer é
mencionada no Al-Koran. Criou-se um dogma sobre um suposto sonho de Maomé em
que é elevado aos céus em Jerusalém.
• O governador Abd al Malik construiu o Domo da Rocha – Qubat as Sakrá –, a
mesquita com a cúpula dourada (691 EC).
– O Rei Hussein vendeu uma de suas casas em Londres e doou 80 kg em ouro para a
cúpula (séc. XX).
OS JUDEUS DA ESPANHA (Séc. VIII-XII EC)
Judeus sefarditas – península ibérica
• Conquista da Espanha pelos Mouros (711 EC).
• Os judeus aproveitavam a relativa tranquilidade sob governo muçulmano e muitos se
deslocaram para as províncias espanholas.
• Na Espanha eram artífices, médicos, comerciantes e estudiosos.
• Escritores e grandes estudiosos judeus:
– Abraham Ibn Ezra: médico, filósofo, astrônomo e comentarista da Bíblia;
– Moshe Ben Maimon (séc. XII EC);
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• Ascensão da dinastia muçulmana Bérbere (séc. XII) que deu três opções aos judeus da
Espanha árabe: conversão ao Islã, fuga ou morte.
• Em 1135, nasce em Córdoba Moshe Ben Maimon, o Rambam, ou Maiomônides. Aos
13 anos, foge com seus pais da Espanha para o Cairo (Egito).
• Aprendeu as ciências médicas, a matemática e a filosofia. Foi médico da corte do
Sultão Saladim.
• Tornou-se rabino chefe do Cairo.
• Autor de: “Mishnê Torá”, “Guia dos Perplexos”, “Comentário sobre a Mishná”,
“Discurso sobre o Mundo Vindouro”. Elabora o
“Estatuto da Fé Judaica” – os 13 princípios da fé judaica.
AS CRUZADAS (Séc. XI-XIII EC)
Cruzadas e suas raízes
• Demanda de dinheiro com a expansão da Igreja no ocidente.
• Necessidade de centralização do poder político e da criação de estados nacionais –
baseados em ideais comuns.
• Preocupação com a expansão do Islã no oriente, inclusive em Israel.
• Retomar Jerusalém das mãos árabes.
• Promulgou-se a ideia de que a salvação era garantida aos cruzados.
• A esperança de estabelecimento do Reino dos Céus, sob inspiração das ideias de
Agostinho em seu “Cidade de Deus” e a escatologia milenar que pairava na Europa
INQUISIÇÃO ESPANHOLA (Séc. XV EC)
• A acusação básica da Inquisição era que os judeus que se convertiam ao cristianismo,
ainda continuavam praticando judaísmo secretamente.
• Judeus eram constantemente perseguidos e afrontados por cristãos. A hostilidade cristã
aos judeus já estava presente na atmosfera da baixa idade média espanhola.
• A rainha Isabel, uma cristã “fervorosa”, pediu que a Inquisição se estabelecesse na
Espanha. Em 1478, a bula papal “Exigit Sincere Devotionis” viabilizou a ideia.
• Torquemada, descendente de judeus conversos e monge dominicano, foi indicado
como o grande inquisidor.
• Com a queda de Granada (02/08/1492), foi feito um édito de expulsão de todos os
judeus da Espanha – Tishá beAv.
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OS JUDEUS E A REFORMA (Séc. XVI-XVII EC)
• 1506: projeto de construção da Basílica de São Pedro.
• Demanda financeira => indulgências e venda de relíquias, sob o Papa Xisto IV.
• Lutero viaja a Roma e fica chocado.
• Em 31 de Outubro de 1517, afixou as 95 teses na porta da Igreja de Todos os Santos
em Wittenberg.
• Lutero traduz a Bíblia para o alemão
• No início, muitos judeus se simpatizaram com a iniciativa de Lutero, pois viram uma
esperança de combate ao antissemitismo cristão.
LUTERO E OS JUDEUS
• Panfleto luterano “Jesus nasceu judeu” (1523):
– “... Sem dúvida, são parentes e familiares do salvador. Nenhum outro povo tem sido
separado por D’us como eles; a eles foram confiados a Palavra Santa. Eu aconselharia e
rogaria a todos que os tratem com amabilidade e todos devem instruí-los nas Escrituras”.
Pela Resistencia Judaica em relação ao “Cristianismo”, Lutero se volta contra os judeus
e escreve um livro antissemita que foi usado por Hitler em sua campanha nazista.
“Os judeus e suas mentiras”, publicado por Lutero em 1543 “Que faremos nós, cristãos,
com este povo rejeitado e condenado, os judeus? Vou dar-lhes meu conselho sincero:
primeiro, atear fogo às suas sinagogas... em honra ao nosso Senhor e à Cristandade, de
modo que Deus veja que somos irmãos...Aconselho que seus livros de orações e escritos
talmúdicos... lhes sejam arrebatados... Aconselho que seus rabinos sejam proibidos de
ensinar, sob pena de perderem a vida e serem mutilados...”
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Uma Breve Cronologia da Perseguição aos Judeus, Depois de Cristo d.C
Depois de Cristo
35
70
Os romanos sob Tito retaliam contra um levante judaico; destruíram Jerusalém e o
Templo, escravizaram muitos líderes e dispersaram o povo judaico. Em 79, Tito sucedeu
Vespasiano como imperador. Judeus e cristãos sofreram sob ele e o imperador
Domitiano.
88 – 97
O papa S. Clemente responsabilizou os judeus pela persecução de Nero aos cristãos.
113 – 116
A segunda revolta judaica contra Roma sob o imperador Trajano era sem sucesso.
135
A terceira rebelião judaica contra Roma foi esmagada e seu líder, Bar Kochba, quem
muitos judeus aceitaram como Messias, foi morto. Rábi Akiba foi torturado também.
200
Quando o imperador Severo criou leis impedindo que pagãos, sob pena de severa
punição, abraçassem o Judaísmo, o bispo de Alexandria, Orígenes, escreveu: “Podemos
então asseverar com absoluta certeza que os judeus não retornarão à sua situação
anterior, pois têm cometido os mais abomináveis crimes, formando a conspiração contra
o Salvador da raça humana… Por isso, a cidade em que Jesus sofreu foi
necessariamente destruída, a nação judaica expulsa do seu país e um outro povo (quer
dizer a Igreja) foi chamado por Deus para ser a eleição abençoada.
300
Eusébio, bispo de Cesaréia, declarou que os judeus em cada comunidade crucificaram
um cristão no seu festival de Purím como rejeição de Jesus. Usava a acusação de
assassínio ritual feita pelos pagãos Demócrito e Apião, a qual os romanos fizeram antes
contra os primeiros cristãos. Eusébio distinguiu entre hebreus que eram boas pessoas no
Antigo Testamento e judeus que caracterizou como maus.
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306
O Sínodo Eclesial e Elvira (Espanha) baniu todos os contatos comunitários entre cristãos
e os maus hebreus e estabeleceu que cristãos não podiam casar com judeus.
324
Quando Constantino chegou a ser imperador, declarou-se cristão e estimulou os seus
súditos a se converterem à Cristandade. Restabeleceu as leis dos seus antecessores que
proibiam aos judeus viverem em Jerusalém e se engajarem em qualquer atividade de
fazer prosélitos.
325
O Concílio Eclesial de Nicéia, convocado por Constantino, para assentar uma
controversa teológica referente à natureza de Cristo, continuou os esforços de separar a
Cristandade do Judaísmo decidindo que a Páscoa não pudesse mais ser determinado
pela páscoa dos hebreus (Pessach): Porque é demasiadamente imprópria que nestes
mais santos festivais sigamos os costumes dos judeus. De ora em diante, não tenhamos
mais nada em comum com esse odioso povo…
337
O imperador Constantino declarou: Deixem a minha vontade ser religião e lei da Igreja!
Um dos seus primeiros atos era proibir sob punição de morte o casamento entre um
judeu e uma mulher cristã.
367 – 376
S. Hilário de Poitiers escreveu e falou de judeus como gente perversa para sempre
maldito por Deus. S. Efrém se refere nos seus hinos a sinagogas como prostíbulos.
379 – 395
O imperador Teodósio protegeu os judeus das perseguições da Igreja aos heréticos.
Crisóstomo e Ambrósio de Milão – ambos santos – quiseram incluir judeus na
perseguição. Crisóstomo: Os judeus são os mais desvalidos de todos… São os pérfidos
assassinos de Cristo. Veneram o diabo, sua religião é uma doença… Ambrósio
repreendeu o imperador por reconstruir uma sinagoga e propôs que ele mesmo a
queimasse. S. Gregório de Nissa caracterizou os judeus como assassinos de profetas,
companheiros do diabo, raça de víboras, sinédrio de demônios, inimigos de tudo que é
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belo, porcos e cabras na sua lasciva grosseria. O Concílio Eclesial de Laodicéia proibiu
que cristãos respeitassem o Sábado Judaico.
395 – 408
O imperador bizantino Arcádio resistiu ao fanatismo cristão. Não permitiu a destruição
de sinagogas. S. Epifânio caracterizou os judeus como desonestos e indolentes.
408 – 450
Teodósio II. Proibiu que os judeus construíssem novas sinagogas.
415
S. Cirilo, o bispo de Alexandria, incitou o populacho contra os judeus e os tinha expulso.
O bispo Severo queimou uma sinagoga e incitou gente a agredirem e apoquentarem
judeus nas ruas. Muitos judeus converteram-se ao Cristianismo por medo. S. Agostinho,
bispo de Hipo: O verdadeiro judeu é Judas Iscariotes, que vende o Senhor por prata. O
judeu nunca pôde entender as Escrituras e para sempre vai carregar a culpa pela morte
de Jesus.
418
O bispo Severo de Maiorca forçou judeus a se converterem. Violenta luta de rua
irrompeu com um populacho incitado pelo bispo. A sinagoga foi queimada. Finalmente,
os líderes da comunidade judaica se renderam e 540 judeus foram convertidos. S.
Jerônimo, que estudara com cientistas judaicos na Palestina e traduziu a Bíblia ao latim
(a Vulgata), escreveu sobre a sinagoga: Se a chamares um prostíbulo, um covil e vício,
um lugar de depravar a alma, um abismo de qualquer desastre concebível ou qualquer
coisa que quiser, estarás ainda dizendo menos do que merece.
489
Um populacho cristão pôs fogo nas sinagogas de Antioquia e jogou os corpos de
chacinados judeus no fogo.
506
Um populacho cristão agrediu e destruiu a sinagoga de Dafne perto de Antioquia. A
congregação foi chacinada.
519
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A população cristã de Ravena agrediu judeus e queimou a sinagoga.
528
Sob o imperador Justiniano, a Lei Romana foi sistematizada e codificada como Corpus
Iuris Civilis, também conhecido como o Código Justiniano. A Lei e doutrina Eclesiais
chegaram a ser política de estado. Aos judeus não era permitido testemunhar contra
cristãos. Não podiam celebrar Peçah antes da Páscoa e não lhes era permitido senão
uma versão prescrita da Escritura nas suas sinagogas, e lhes era proibido usar orações
consideradas antitrinitárias.
535
O Sínodo Eclesial de Clermont decretou que judeus não pudessem ocupar cargos
públicos ou ter autoridade sobre cristãos.
538
Aos judeus foi (outra vez) proibido ter criados ou escravos cristãos, o que os
efetivamente excluía da agricultura. O Terceiro e o Quarto Concílios de Orleans
proibiram aos judeus aparecerem em público durante os períodos da Paixão e Páscoa.

554
O bispo Avito de Averna tentou converter judeus sem resultado. Então incitou um
populacho que destruiu as sinagogas. Os judeus tiveram de escolher entre batismo e
expulsão. Um judeu se converteu. Durante a procissão depois do seu batismo, um judeu
o borrifou com óleo rançoso. Isso enfureceu o populacho e muitos judeus foram mortos.
500 judeus permitiram ser batizados. Os restantes fugiram para Marselha.
561
O bispo de Uzes na França forçou os judeus na sua diocese a decidirem entre batismo e
expulsão.
582
João de Éfeso transformou sete sinagogas em igrejas. Sob o rei merovíngio Chilperico,
todos os judeus no seu reino tinham de escolher entre a conversão ou ter os seus olhos
arrancados.
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589
O rei espanhol Sisebuto restringiu severamente os direitos dos judeus no seu reino. Estes
não tinham permissão de possuir ou cultivar terra ou de operar em determinados
negócios. Mais tarde editou um ultimato a todos os judeus: converter-se ou ser exilados.
628 – 629
O imperador Heraclio ordenou e forçou a conversão de todos os judeus no seu império
e renovou os códigos de Adriano e Constantino que barravam os judeus de Jerusalém.
Dagoberto, o rei merovíngio, seguiu o exemplo e Heraclio, forçando os judeus no seu
reino sob ameaça de morte a se converterem à Cristandade.
633
O Terceiro Concílio de Toledo decidiu contra conversões compulsórias. Contudo, judeus
que no passado foram convertidos à força não podiam voltar ao Judaísmo, tendo de
separar-se das comunidades judaicas. Crianças judaicas foram tiradas dos seus parentes
e criadas em mosteiros. Nem a judeus, nem a convertidos à Cristandade era permitido
ocupar cargos públicos. O Concílio era presidido por Isidoro, bispo de Hispalis (Sevilha).
638
O Quarto Concílio de Toledo decretou que crianças judaicas batizadas como cristãs não
sejam evolvidas aos seus pais de sangue. Convertidos tinham de ser rigorosamente
supervisionados pelas autoridades eclesiais. Judeus tinham de jurar que teriam
abandonado a Lei e prática judaicas. Punições estendiam-se de açoites, perda de
membros, confisco de propriedade a ser queimado na estaca. Os bispos de Sevilha e de
Toledo, Isidoro e Juliano, escreveram documentos polêmicos contra os judeus.
638 – 642
Não católicos foram expulsos da Espanha visigoda.

653
O Oitavo Concílio de Toledo concordou com o rei Recesvindo da Espanha que
apareceu perante o Concílio chamando o Judaísmo de uma poluição do seu país e
pediu a remoção de todos os infiéis. Os judeus tiveram de assinar um juramento
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(placitum) que tornou a prática do Judaísmo quase impossível. Violações foram punidas
por cremação ou apedrejamento.
655
O Nono Concílio de Toledo prescreveu que judeus convertidos passassem todas as festas
judaicas e cristãs na presença dum bispo.
681
O rei Erviges da Espanha proibiu que judeus praticantes entrassem em portos do mar.
Mandou que todos os judeus fossem batizados. Os convertidos tinham de ouvir sermões
cristãos e não tinham permissão observar as leis dietéticas. O Duodécimo Concílio de
Toledo confirmou as ordens do rei que decretaram queimar o Talmude e outra literatura
judaica.
692
O Sínodo trulanico do Império Oriental proibiu que cristãos assistissem festas judaicas, e
que tivessem relações amigas com judeus e amparo de médicos judeus.
693 – 694
Os Décimo Sexto e Décimo Sétimo Concílios de Toledo, presidido pelo rei Egiza e o
sucessor do bispo Juliano, Félix, restringiram outra vez severamente os direitos dos
judeus, acusando-os de minarem a Igreja, de massacre de católicos, de conspiração com
mouros e de destruição do país. Judeus foram declarados escravos, sua propriedade foi
confiscada e suas crianças forçosamente educadas em famílias católicas ou mosteiros.
722
O Judaísmo foi proscrito no império por Leão III e os judeus batizados à força. Alguns
foram mortos, queimados nas suas sinagogas.
829
O arcebispo de Lião, S. Agobard, escreveu nas suas epístolas que judeus nasceram
escravos, e que estariam roubando crianças cristãs para vendê-las aos árabes.
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845
Os bispos de Lião, Rheims, Sens e Bourges convocaram o Concílio de Meaux para
renovar restrições antijudaicas. O imperador Charles de Bald recusou implantá-las no
Concílio de Paris (846).
855
Luís II, rei da Itália, expeliu os judeus de efeito em 1o. de outubro de 855. Em sermões
durante o período da Páscoa, a população de Beziers foi encorajada a vingar a
crucificação de Jesus. A nobreza de Toulouse tinha por alguns anos o privilégio de
publicamente esbofetear as orelhas do presidente da comunidade judaica nas Sextas
Feiras Santas. Mais tarde, isso foi mudado para um pagamento anual que os judeus
tinham de fazer.
1009 – 1012
Como resultado da destruição do Santo Sepulcro em Jerusalém pelos moslins,
comunidades judaicas foram atacadas por populares em Orleans, Ruão, e Roma. Judeus
que recusaram a conversão foram expulsos de Mogúncia sob o imperador Henrique II
na primeira perseguição séria na Alemanha.
1021
Roma foi golpeado por um terremoto e um vendaval na Sexta Feira Santa. Vários
judeus foram detidos e acusados de terem metido um prego através duma hóstia no dia
anterior, causando por isso o desastre natural. Sob tortura confessaram profanação de
hóstia e foram mortos por cremação. Profanação de hóstia chegou a ser uma acusação
muito difundida, foi muitas vezes piorada por rumores de que a hóstia sangrara. Para as
incultas e supersticiosas massas, isso confirmava o dogma da Eucaristia.
1063
Quando soldados na sua marcha atacaram comunidades judaicas durante a guerra para
expulsar os sarracenos da Espanha, o papa Alexandre II preveniu os líderes franceses
dos exércitos a não fazer mal aos judeus.
1078
O papa Gregório VII decretou que judeus não pudessem ocupar cargos públicos ou ser
superiores de cristãos. Em 1081, Afonso VI de Toledo, Espanha, foi representado pelo
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papa por apontar judeus em cargos de estado. Judeus tinham de pagar taxas extra para
sustentar a Igreja.
1095 – 1096
O papa Urbano II convocou para uma Cruzada contra os turcos. O duque de Lorena
tentou juntar um exército para a Cruzada. Para coletar dinheiro, espalhou o rumor de
que iria matar os judeus para vingar a morte de Cristo. Os judeus da Renânia lhe
pagaram 500 peças de prata como resgate. O imperador Henrique IV mandou que os
cavaleiros o seu império não atacassem os judeus. Cruzadores massacraram judeus de
Ruão e de outras cidades na Lorena. Comunidades judaicas na Alemanha supriram o
exército de Pedro o Eremita, tentando assim evitar os ataques os Cruzadores. Estima-se
que 10.000 judeus foram massacrados na França e na Alemanha. Emich de Leisinger
com seu bando de milhares de Cruzadores ignorou a ordem do imperador, começando
uma campanha e terror contra os judeus. Em Speyer matou doze. O restante da
comunidade foi protegido pelo bispo de Speyer que puniu alguns dos assassinos
cortando-lhes as mãos. O conde Emich, então, moveu o seu bando a Worms. O bispo e
Worms não podia proteger os judeus na sua diocese. O arcebispo de Mogúncia e
autoridades civis deram asilo sagrado aos judeus e fecharam as portas da cidade ao
conde Emich. Os soldados deste arrombaram as portas e mataram 1.000 judeus. Os
judeus de Colônia tinham fugido, só dois foram mortos e a sinagoga foi queimada.
Quando os bandos moviam-se descendo o vale do Reno, uma estimativa e 12.000
judeus foram assassinados nas cidades ao longo do rio Reno. Bandos e tropas moveramse pelo vale a Mosela, matando judeus no seu caminho. À comunidade judaica de Trier
foi dada proteção pelo bispo, sob condição de conversão. Muitos foram batizados,
outros se suicidaram. Os Cruzadores e Guilherme o Carpinteiro, executaram outros. O
cavaleiro Volkmar chegou na Hungria com 10.000 homens para juntar-se ao exército de
Pedro o Eremita. Atacou a comunidade judaica em Praga. O bispo Cosmo e líderes a
cidade tentaram em vão para os massacres. Quando tentou atacar os judeus em Nitra,
os húngaros vieram em sua defesa e derrotaram os cruzados. Gottschalk, um cavaleiro o
exército de Peter o Eremita, chefiou a seção sob seu comando, massacrando a
comunidade judaica de Ratisbona.
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1099
Os Cruzadores sob Godofredo de Bouillon conquistaram Jerusalém. Massacraram os
moslins e impulsionaram judeus, rabanitas e caraítas, para dentro da sinagoga e os
queimaram vivos.
1100
O primeiro pogrom de judeus em Kiew. Em vários distúrbios os populares pilharam lares
saquearam o distrito judaico.
1120
O papa Urbano II declarou que os judeus devem ser tolerados. Na sua convocação à
Cruzada, falou favoravelmente sobre os judeus. Embora as Cruzadas eram dirigidas
contra os moslins na Terra Santa, os bandos, que se formaram marchando pelo país
trouxeram incontáveis sofrimentos aos judeus que, junto com os moslins, eram vistos
como inimigos da Cristandade.
1140
O monge cisterciense Rudolf excitou gente contra os judeus na França e Alemanha.
Massacres correram em Colônia, Worms, Speyer e Estrasburgo. Os arcebispos de
Mogúncia e Colônia solicitaram Bernardo de Clairvaux que silenciasse Rudolf e ordenar
o povo a não molestarem os judeus. Como isso não tivesse efeito nenhum, Bernardo
finalmente veio à Alemanha e mandou Rudolf de volta ao mosteiro. Embora Bernardo
se opunha ao matar os judeus, demonizou-os também e convocou uma Segunda
Cruzada.
1140
A primeira acusação de assassínio contra judeus relatada ocorreu em Norwich,
Inglaterra. Líderes judaicos foram mortos. Pedro o Venerável de Cluny tentou fazer
voltar Luís VII da França contra os judeus. Quis que financiassem as Cruzadas.
1146
A pregação do monge Rudolf continuou ter efeito em ataques de populacho, massacres
e batismos forçados através de todo o vale do Reno. Simão o Pio de Trier e uma mulher
judia de Speyer foram mortos quando se recusaram a serem batizados, apesar de
tentativas de autoridades civis e eclesiais para proteger os judeus.
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1147
Cruzadores na Alemanha assassinaram 20 judeus em Würzburg. Em Belitz, todos os
judeus foram cremados. 150 judeus foram assassinados na Boêmia. Ataques a
comunidades judaicas também na França.
1171
Acusação de assassínio ritual em Blois, França. A inteira comunidade judaica de 34
homens e 17 mulheres foi torturada e queimada.
1181
Acusação de assassínio ritual em Bury St. Edmund, Inglaterra. 1183 o mesmo em Bristol.
1192 em Winchester.
1188
Quando Richard I foi coroado, populares atacaram a comunidade judaica em Londres e
Iorque. Richard puniu os desordeiros. A judeus batizados à força foi permitido retornar à
sua fé.
1190
O rei Richard era capaz de proteger os judeus contanto que estava no país. Quando o
deixou para uma nova Cruzada, os agregados cruzadores na Inglaterra atacaram
comunidades judaicas. Os bairros do Port of Lynn em Norfolk foram queimados e os
judeus massacrados. Judeus de Norwich refugiaram-se no castelo real. 1.500 judeus
foram assassinados em Iorque. A comunidade em Stanfort foi pilhada e os que não
alcançaram o castelo foram mortos.
1191
Na França, a cidade de Bray foi cercada pelo rei Filipe. Os judeus tinham escolha entre
batismo e morte. A comunidade cometeu suicídio. Filipe queimou 100. Crianças
menores de 13 foram poupadas.
1194
Os judeus de Londres tinham de pagar 3 vezes a importância que cidadãos cristãos
tinham de pagar para o resgate de Richard I.
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1195
Um presbítero, Fulk of Neuilly, que quis reformar a Igreja, pregou através da França
inteira contra usura e exigiu que usurários devolvessem os seus ganhos aos pobres.
Populares usavam seus sermões para atacar judeus, e barões os usavam para expulsar
os judeus dos seus reinos de autoridade e confiscar as suas propriedades.
1209
Na Cruzada contra os albigenses (considerados como uma heresia cristã), 20.000
pessoas, inclusive a comunidade judaica, foram massacradas quando a cidade de
Bezziers foi tomada de assalto.
1215
O Quarto Concílio do Latrão, presidido pelo papa Inocêncio III, ordenou que os judeus
usassem um distintivo amarelo em forma dum anel. Isso era a primeira vez no ocidente
que se exigiu dos judeus que se distinguissem do resto da população por seu vestuário.
(O Código de Omar tivera isso decretado antes em países moslins) Aos judeus não era
permitido vestir os seus melhores roupas aos domingos ou andar em público em dias
especiais como Páscoa.
1218
O rei Henrique II transformou esse decreto conciliar para um secular, ordenando a todos
os judeus na Inglaterra usar um distintivo na sua roupa exterior todo o tempo, para
distingui-los dos cristãos.
1222
Durante o Concílio de Canterbury, os bispos ingleses emitiram uma injunção impedindo
que cristãos vendessem provisões a judeus. Para neutralizar isso, o justiciário do rei,
Hubert de Burgh, emitiu uma ordem que proibiu aos súditos do rei, sob pena de prisão,
recusar-se a prover judeus com os necessidades da vida.
1231
O papa Gregório estabeleceu a Inquisição para contrabalançar muitas heresias cristãs
que brotaram devido a maiores liberdades no renascimento de países europeus.
Provocaram a autoridade da Igreja Romana. A Inquisição era para desarraigar heresias
antes e que se espalhassem às massas. Tribunais, compostos pela maior parte e monges,
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serviam de polícia, prossecução, juiz e júri. Autoridades seculares executaram as torturas
e queimações no posto de impenitentes hereges, pois os inquisidores quiseram evitar
derrame de sangue. Os judeus, naturalmente, eram especialmente vulnerável a ataques
durante esses expurgos.
1232
O papa Gregório IX lamentou aos bispos na Alemanha que os judeus aí estariam sendo
tratados demasiadamente bem. Proibiu relações amigas entre cristãos judeus.
1235
O bispo de Lincoln declarou que os judeus teriam de ser em cativeiro para os príncipes
da terra. Têm o labéu de Caim, sendo condenados a migrar pala face da terra. Mas
teriam também o privilégio de Caim. Não devem ser mortos.
1236
As comunidades judaicas em Anjou, Poitou, Bordeaux e Angouleme são atacadas por
cruzadores. 500 judeus escolheram a conversão e mais que 3.000 foram assassinados. O
papa Gregório IX, que originalmente convocara a Cruzada, era escandalizado sobre essa
brutalidade, criticando o clero por não a prevenisse.
1239 – 1242
Por ordem do papa Gregório IX, todas as cópias do Talmude tiveram de ser entregues às
ordens dos franciscanos e dominicanos para serem examinadas. Parece que o decreto
papal foi executado somente na França. Livros judaicos e o talmude foram apreendidos
também na Inglaterra, havendo cremação de livros. Em Paris, 24 carradas de cópias do
talmude foram queimadas. O papa Inocêncio IV parou as confiscações e mandou
devolver as cópias de talmude, embora não sem expurgar as passagens que pareciam
objetáveis à Igreja.
1244
Em Londres, judeus foram acusados de assassínio ritual e taxados para uma alta
importância de dinheiro como punição.
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1247
Quando a acusação de assassínio ritual chegou a ser muito difundida, causando muitas
atrocidades, o papa Inocêncio ordenou uma investigação da acusação, que provou que
era uma invenção anti-judaica.
1255
O corpo morto do Pequeno S. Hugo de Lincoln foi descoberto numa fossa sanitária
perto da casa dum judeu. Sob tortura confessou que Hugo tivera sido assassinado para
um ritual. O rei Henrique III ordenou seu enforcamento depois de arrastado vivo pelas
ruas, atado num cavalo. 100 judeus foram levados a Londres para processo. 18 foram
enforcados sem processo. 2 foram perdoados e um absolvido.
1261 – 1264
Estudantes, presbíteros e monges de Canterbury atacaram o bairro judaico. Populares
saquearam a seção judaica de Londres em 1262 e 1264.
1263
Um debate houve em Barcelona, Espanha, diante do rei Tiago I, nobreza, bispos e
líderes monges. Rábi Moisés ben Naleman teve de defender o talmude contra um judeu
convertido, Pablo Christiani, que tentou provar a eficiência da Cristandade a partir do
talmude. O rei Tiago ordenou apagar passagens do talmude, que eram objetáveis a
cristãos.
1267
O Sínodo de Viena decretou que cristãos fossem proibidos a atender cerimônias
judaicas. Judeus eruditos foram proibidos a discutir com cristãos simples. Os judeus
tinham de usar chapéus cornudos, chamados de pileum cornutum. As pessoas realmente
criam que os judeus tinham cornos que estavam escondendo embaixo desses chapéus,
sendo crianças o diabo. Tomas de Aquino (1226-1275) disse que os judeus não
poderiam ser tratados como vizinhos, mas deveriam viver em perpétua servidão.
1270
Judeus foram massacrados na Alemanha: em Weissenberg, Magdeburg, Sinzig, Erfurt e
outras cidades. Em Sinzig, a comunidade foi trancada na sinagoga no Sábado e
queimada viva.
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1272
A sinagoga principal de Londres foi fechada. A razão apresentada foi que o canto
disturbava a devoção dos monges na vizinhança. Os judeus tinham de reunir-se em
casas particulares, mas até isso era restrito por ordem do bispo de Londres.
1275
O Statutum Judeismo foi passado na Inglaterra sob o rei Eduardo I. A lei proibiu os
judeus a cobrarem juros, restringiu a área onde pudessem viver, mandou judeus a partir
de sete anos usar o distintivo e exigiu que os acima de doze pagassem uma taxa anual
na Páscoa. Mas a lei permitiu também que judeus, pela primeira vez, arrendassem terra
para lavoura e se tornassem comerciantes e artesãos.
1278
Eduardo I acusou-os de moedeiros. Buscas de casa a casa tiveram lugar pela Inglaterra
inteira, e 680 judeus foram jogados na Torre de Londres. Muitos foram enforcados e
tiveram sua propriedade apanhada pela coroa.
1280
Na Polônia, autoridades civis tentaram atrair judeus estabelecendo vida judaica numa
base racional. Mas a Igreja insistiu que os judeus ficassem isolados do resto da
população. O Sínodo de Buda introduziu o distintivo judaico. Na Espanha, os judeus
foram forçados a ouvir sermões de conversão de monges nas suas próprias sinagogas.
Fanáticos populares agrediram judeus contra as ordens das autoridades civis.
1281
A maioria dos judeus espanhóis foram presos nas suas sinagogas num Sábado do
janeiro, mas soltos com a promessa de pagar uma grande importância de dinheiro de
resgate.
1282
O arcebispo de Canterbury fechou todas as sinagogas na sua diocese.
1283 – 1285
Dez judeus foram assassinados por populares em Mogúncia, depois de terem sido
acusados de assassínio ritual. 26 judeus foram mortos como resultado duma acusação
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de assassínio ritual em Bacharach. 40 judeus foram assassinados depois duma acusação
de assassínio ritual em Oberwesel. Em Munique, 180 judeus foram queimados vivos na
sinagoga depois duma acusação de assassínio ritual.
1290
Em 18 de julho, o rei Eduardo I, em Concílio, mandou que todos os judeus, sob pena de
morte, deixassem o país até o dia primeiro de novembro.
1298
Severas persecuções tomaram lugar na Francônia, Bavária e Áustria. Um nobre alemão,
de nome Rindfleisch (era chamado de Judenschlächter [açougueiro de judeus]) juntou
um pequeno exército e começou a matança de judeus de cidade a cidade. Em cerca de
seis meses queimou e massacrou um número estimado de 100.000 judeus em 140
comunidades, incluindo Würzburg, Ratisbona, Nuremberga, Augsburg, Heilbronn e
Rottingen.
1306
Sob Filipe IV, todos os judeus do seu reino, aproximadamente 100.000, foram presos
em 22 de julho. Foi lhes dito que deixassem o país dentro de um mês. Não podiam levar
senão suas roupas e provisões para um dia. Sua propriedade deixada atrás foi usada por
Filipe para reencher a tesouraria real, esta que tivera sido exaustada pelo seu feudo com
o papa e sua guerra contra os flamengos.
1308
O bispo de Estrasburgo, João de Dirpheim, inquiriu os judeus de Sulzmatt e Rufach por
acusação de profanação de hóstia. Foram queimados vivos.
1315
O rei Luis X chamou de volta os judeus que tinham sido expulsos da França. Eles, em
troca, puseram condições, que foram atendidas. Mas outra vez tinham de usar
distintivos.
1320
O papa João II ordenou a inquisição em Toulouse. Aí e em Perpignan, o talmude foi
queimado. Durante a Cruzada dos Pastores, 40.000 pastores e camponeses marcharam
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de Agen a Toulouse, matando qualquer judeu que não era disposto a ser batizado. Em
Verdun, 500 judeus fugiram a uma torre. Quando foram assediados, cometeram
suicídio. 120 comunidades judaicas no sul da França e no norte da Espanha foram
exterminadas.
1328
Milhares de judeus foram assassinados por populares ao redor de Estella, quando um
monge pregou infamantes sermões antijudaicos.
1338
O bispo João de Dirpheim causou o massacre de judeus em Estrasburgo no aniversário
da Conversão de S. Paulo.
1348
Quando a peste grassava na Europa, os judeus na Espanha foram acusados de
planejarem a envenenar os poços dos cristãos. Na França, Espanha e Suíça, judeus
foram assassinados porque o povo cria que teriam envenenado os poços ou o
pretenderiam fazer. No mês de setembro, o papa Clemente VI editou bula papal
declarando os judeus inocentes da acusação de causar a praga. Exortou o clero a
proteger os judeus e até excomungou assassinos. Mas os populares não podiam ser
retidos. 10.000 judeus foram assassinados por populares poloneses nas cidades perto da
Alemanha, apesar da proteção real dada pelo rei Kasimir. O prefeito de Estrasburgo,
Konrad von Winterthur, junto com outras autoridades, defendeu os judeus contra os
ataques de populares e as acusações do bispo. Os concelhos de outras cidades tentaram
o mesmo.
1349
A comunidade judaica de Basiléia foi queimada morta numa estrutura especialmente
construída. 2.000 judeus pereceram em Estrasburgo. Em Worms, 400 judeus foram
queimados. Em Oppenheim, os judeus queimaram-se a si mesmos, temendo a tortura.
O mesmo aconteceu em Frankfurt. Em Mogúncia, 6.000 judeus foram queimados à
morte quando o populacho pôs fogo nas suas casas. Em Erfurt, a comunidade judaica
de 3.000 foi massacrada, e em Breslau todos os judeus pereceram. Em Viena, os judeus
cometeram suicídio, aconselhados por seu rabi, para evitar tortura. As comunidades
judaicas de Augsburg, Würzburg Munique foram destruídas. Os judeus foram expulsos
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de Heilbronn. Os judeus de Nuremberga que não fugiram, foram queimados à morte
num lugar que desde então é conhecido como Judenbühl. Os judeus de Königsberg
foram massacrados. Em Bruxelas, aproximadamente 500 judeus morreram num
massacre.
1354
12.000 judeus foram massacrados em Toledo.
1357
Quando a peste voltou outra vez na Francônia, os judeus foram outra vez incriminados
de terem envenenado os poços. A peste, também chamada a Morte Preta, matou
milhares. Durante esse tempo, o mito de conspiração judaica foi inventado, mito esse
que, apesar das suas absurdidades, continua sendo acreditado por muitos, até hoje!
1366 – 1369
Quando a guerra civil grassava entre o rei Pedro e Henrique de Trastamora, muitos
judeus foram massacrados por mercenários empregados por ambos os lados.
1384
Os judeus de Nördlingen foram atacados e massacrados.
1389
Populares atacaram e massacraram milhares de judeus em Praga.
1391
A Inquisição virou-se contra os judeus que se tinham convertido à Cristandade. Em
muitos casos, continuaram secretamente praticar o Judaísmo, sendo por isso
considerados heréticos. Por toda a Inquisição, um número estimado e 50.000 judeus
foram mortos, e outros 160.000 batizados à força. Em muitas cidades da Espanha,
sinagogas e mesquitas foram transformadas em igrejas, e comunidades judaicas sofreram
terríveis perseguições. Depois, 300 judeus foram assassinados ou cometeram suicídio em
Barcelona, 11.000 judeus permitiram que fossem batizados.

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.
Manaus-Amazonas

Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com

51

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS

Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia

1399
Em Posen, Polônia, um rabi e 13 anciãos da comunidade judaica foram lentamente
queimados à morte, acusados de terem apunhalado a hóstia e a jogado numa cova.
Rumores circularam que a hóstia teria sangrado, o que, naturalmente, confirmava o
dogma da Eucaristia.
1407
Os fogosos sermões do monge e reformador Vicente Ferrer causou opressivas ações
contra os judeus na Espanha e agressões de populares. É creditado com 20.000 forçados
batismos em Castela e Aragão.
1413 – 1415
Dom Fernando de Aragão convocou debates em Tortosa. Foram imaginados para
facilitar para judeus a conversão à Cristandade. Os líderes judaicos de Aragão foram
forçados a debater com um judeu convertido, Jerônimo de Santa Fé. As disputas
prolongaram-se por um ano e nove meses, com resultados negativos para as
comunidades judaicas.
1419
O papa Martinho V e os reis espanhóis restauram direitos judaicos. Sinagogas e cópias
de Talmude são-lhes devolvidos.
1422
A Cruzada contra os hussitas na Boêmia e Morávia causaram muito mal a comunidades
judaicas. Na sua marcha a Praga, o exército do imperador alemão Sigismundo, com
mercenários holandeses, destruiu comunidades judaicas ao longo do rio Reno, na
Turíngia e na Bavária, tudo para vingar o insultado Deus dos cristãos.
1427 – 1429
Uma bula, editada pelo papa Martinho V, proibiu os capitães do mar transportarem
judeus à Terra Santa. Também, numa outra bula, exigiu a proteção dos judeus,
estabelecendo direitos da comunidade, entre estes permitindo aos judeus estudarem em
universidades.
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1431
Uma acusação de assassínio ritual levou à destruição de comunidades judaicas alemãs
em Ravensburg, Überlingen e Lindau.
1432
Os judeus foram expulsos de Saxônia.
1434
O Concílio de Basiléia, presidido pelo papa Eugênio IV, revogou as liberdades que
Martinho V tinha conferido. Os judeus tinham de viver em bairros separados das
cidades, atender sermões de conversão e não tinham permissão de atender
universidades.
1443
Os judeus de Venécia tinham de usar o distintivo amarelo.
1451
O papa Nicolau V, numa bula, confirmou as velhas exclusões de judeus da sociedade
cristã e de todas as profissões honestas. João de Capistrano foi apontado pelo papa para
orientar a Inquisição dos judeus. Nos seus sermões repetia as acusações de assassínio
ritual e profanação de hóstia, o que levou a persecuções em Breslau sob o rei Ladislau
da Silésia.
1454
Quando o exército polonês pela Ordem Teutônica e os prussianos, o clero, que fora
excitado pelos sermões de Capistrano na Polônia, culpou a lenidade real para com os
judeus pela calamidade. Direitos judaicos foram retirados e populares atacaram
comunidades judaicas.
1457
Tropas poloneses em marcha à Cruzada contra os turcos atacaram os judeus de
Cracóvia, matando cerca de 30.
1492
Todos os judeus foram expulsos da Espanha católica.
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1500 – 1530
Os dominicanos batizaram muitos judeus. Esses convertidos, porém, não eram muito
mais seguros dos ataques de populares. Alguns destes convertidos escreveram
extremamente hostis volumes antijudaicos, pretendendo causar dano à Judiaria: Vítor de
Carben em 1505, João Pfefferkorn (quatro peças sarcásticas) em 1505-09, Antônio
Margharita em 1530. Os dominicanos também rejeitaram o estudo da língua hebraica.
1509
O imperador Maximiliano autorizou João Pfefferkorn a destruir qualquer coisa que fosse
blasfema ou hostil à Cristandade. Começou em Frankforte no rio Meno, onde vasculhou
lares judaicos e sinagogas, confiscando mais que 1.500 manuscritos.
1517
No tempo da Reforma, o papa editou uma bula: Cum nimis absurdum. Essa é
reconhecida como o documento cristão antijudaico mais devastador que jamais foi
escrito. Requis que os judeus usassem distintivos de ignomínia, vivessem em guetos e
vendessem qualquer propriedade fora dos muros do gueto.
1521 – 1523
Em O Magnificat e no tratado Que Jesus Cristo nasceu judeu, Martim Lutero reagiu
contra o tratamento rude de judeus, esperando que eventualmente pudessem se
converter. A Reforma contribuiu para mais liberdade para os judeus. Em países
protestantes gozavam de maior tolerância e tinham menos restrições, podendo
desenvolver uma cultura mais dinâmica do que em países católicos. Mesmo assim, os
judeus continuaram vivendo vidas precárias em qualquer lugar. Nos países católicos, a
guetoização chegou a ser a norma. A cultura judaica era sufocada, e o novo estereótipo
de judeu de gueto foi adicionado aos muitos já existentes.
1541
João Eck, o polemista católico romano, escreveu um tratado contra Davi Gans, um
judeu. Gans esperava que o protestantismo fosse mais tolerante ao judaísmo. O panfleto
de Eck, Refutação dum Livro Judaico, revivifica todas as antigas acusações: assassínio
ritual de crianças, profanação de hóstia, etc. Além disso, chama os protestantes da
Alemanha aduladores e amadores de judeus.
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1543
Essa acusação pode ter contribuído para a mudança da atitude de Lutero aos judeus.
Transpirou uma série de tratados, intitulados “Sobre Judeus e as suas Mentiras, Sobre
Shem Hamforas: Suas sinagogas devem ser incendiadas… suas casas devem igualmente
ser demolidas e destruídas… Deixem-nos ganhar seu pão pelo suor dos seus narizes,
como ordenado às crianças de Abraão. Reverteu à posição medieval de perigo do
ataque de Eck contra o protestantismo e à crença das histórias de Eck de que os judeus
matariam crianças para os seus rituais. No tratado nas últimas palavras de David,
moderou sua posição, mas seguiu a tradição de interpretar o Antigo Testamento em
termos cristológicos. Esses panfletos mostraram-se impopulares e teriam sido esquecidos,
se os nazistas os não tivessem ressuscitado na Edição de Munique (primeiro vol. 3,
1934). Alguns homens famosos do tempo da Reforma que eram simpáticos aos judeus
eram João Brenz (1499 – 1570), o reformador da Suábia, e os teólogos André Osiander
(1498-1552) e Matias Flacius (1520-1575).
1554
Em Genebra, Teodoro Beza publicou um livro sobre Porquê heréticos devem ser
punidos pelos magistrados. Essa era uma réplica ao eloqüente apelo de Sebastião
Castellio por liberdade religiosa. Castellio fora removido de Genebra pelo reformador
João Calvin, porque duvidava que o Cântico dos Cânticos formasse parte das Escrituras.
1580 – 1620
A República dos Sete Países Baixos (Holanda) chegou a ser muito tolerante aos judeus.
Chegou a ser um porto para judeus que fugiram da Inquisição. Os argumentos de
Castellio por liberdade religiosa prevaleciam sobre a influência de Beza. Quando os
Países Baixos estavam sob o reinado de Carlos da Espanha, os judeus foram expulsos.
1582
Na Scots Confession (Confissão Escocesa), cap. 18, o reformador João Knox manteve a
doutrina calvinista original de intolerância, distinguindo “a prostituta” (Roma) e as sujas
sinagogas de a verdadeira Igreja.
1622
O rei Cristiano da Dinamarca e outros convidaram judeus a residirem nos seus países,
quando a Guerra dos Trinta Anos grassava na Europa Central.
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1646 – 1647
A Confissão de Westminster, por ato do parlamento escocês, substituiu a Confissão
Escocesa, definindo a Igreja em termos universais sem difamações antiromanas ou antisemíticas nos seus capítulos sobre a Igreja.
1648 – 1649
Durante a rebelião dos Cossacos e camponeses russos na Polônia, Ucrânia, Rússia
Branca e Lituânia, as mais cruéis torturas foram inventadas para os judeus. Milhares
morreram sob prolongada brutalidade. Crianças não foram poupadas. Há relatos de
raptos e horríveis chacinas, de gente sendo morta devagar com lanças, de mulheres
fendidas e gatos vivos costurados dentro delas. A cidade de Hamburgo expulsou os
judeus.
1654
Em 22 de setembro, Pedro Stuyvesant enviou para casa uma carta anti-semita das
colônias no Novo Mundo à Companhia da Índia Ocidental, indicando que os judeus
aqui também estavam em dificuldade. Os puritanos da Inglaterra viam os judeus como
desafio ao evangelismo cristão
1718
Carlos XIII da Suécia abriu o país à imigração judaica. Todavia, restrições econômicas e
de viajar foram impostos.
1744
Os judeus foram expulsos da Boêmia, e 1745 da Morávia, sob a imperatriz Maria Teresa.
1753
Sob a Imperatriz Isabel Petrovna, cerca de 35.000 judeus foram expulsos da Rússia.
1768
A expansão da Rússia e a derrota da Polônia confrontaram os russos com largamente
estabelecidas comunidades judaicas, que anteriormente não estavam sob o seu domínio.
A Czarina Catarina II, a Grande, estabeleceu um território, o assim chamado Recinto de
Residência. Era para impedir a população judaica de influenciar a sociedade russa e
para ser um pára-choque entre a Rússia e os seus vizinhos ocidentais. Os judeus
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precisavam de licenças especiais para viajar fora do Recinto. Perseguições e judeus
continuaram violentamente na Polônia, Lituânia e Rússia, aonde os judeus fugiram dos
cruzadores e da Inquisição da Europa ocidental.
1791
Aos judeus foi dada cidadania na França. A idade do Iluminismo (ou da razão) produziu
um racionalismo que foi aplicado a assuntos sociais e econômicos. O sentido limitante
de nacionalidade trouxe outra vez dificuldade para os judeus, porque estavam vivendo
espalhados através de muitas nações.
1796
Os Países Baixos concederam aos judeus plena igualdade e cidadania.
1808 – 1810
O Czar Alexandre I quis integrar os judeus na sociedade russa, ordenando que
deixassem as aldeias onde estavam residindo. Um número estimado em 500.000 judeus
deixaram o campo e flutuaram para dentro das cidades, onde milhares morreram de
fome, de frio ou de doença. Medo de epidemia causou a revogação da lei.
1814 – 1820
Aos judeus de Dinamarca foi concedido emancipação quase completa. Cidades alemãs
ainda expulsaram regularmente judeus: Lubeque, Brema, Würzburg e outras cidades da
Francônia, Suábia e Bavária. Os assim chamados distúrbios HEP! HEP! (um grito de
cruzadores: Hierosolyma est Perdita – Jerusalém está perdida) tomaram lugar em
Francoforte, Darmstadt, Bayreuth, Karlsruhe, Düsseldorf, Heidelberga, Würzburg e até
em Copenague.
1821
Milhares de judeus fugiram da Grécia, depois de distúrbios antijudaicos.
1844
Carlos Marx (um judeu) publicou seu tratado Sobre a Questão Judaica, Zur Judenfrage,
repetindo os antigos estereótipos que os cristãos usaram.
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1845
O socialista francês, Afonso Toussenel, publicou o seu ataque anti-semítico Os Judeus,
Rei da Época, Les Juifs Rois de lepoque.
1848
A revolução trouxe a emancipação dos judeus, mas já em 1851 as constituições de
Prússia e de Áustria incluíram outra vez restrições antijudaicas.
1850
Distúrbios contra judeus na cidade de Nova-York, guiados por um policial irlandês.
1855
Comte de Gobineau publicou seu Ensaio sobre a Desigualdade das Raças
Humanas, Essai sur linequalité des races humaines. O moderno anti-semitismo usou isso
pesadamente.
1868
Hermano Gödsche publicou sua novela Biarriz sob o pseudônimo e Sir John Racliffe.
Num capítulo intitulado de No Cemitério Judaico de Praga descreve um segredo
encontro de meia-noite de representantes das 12 tribos de Israel, recebendo direções do
Diabo sobre como dominar o mundo. Em 1872, só esse capítulo foi reimprimido como
um panfleto em St. Petersburg, Rússia, com a declaração de que embora a história fosse
ficção, basear-se-ia em fato. O panfleto foi reimpresso, mais tarde, em Moscou, Odessa e
Praga.
1869
Os judeus receberam status igual de cidadão na Alemanha.
1870
O gueto em Roma foi formalmente abolido – contra os desejos do papa Pio IX – e os
judeus chegaram a ser cidadãos iguais no reino da Itália.
1871
O padre Augusto Rohling de Praga publicou seu panfleto O Judeu do Talmude, Der
Talmudjude. Era um vicioso ataque anti-semita vastamente circulando entre católicos.
Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.
Manaus-Amazonas

Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com

58

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS

Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia

1873
Guilherme Marr publicou seu panfleto Vitória da Judiaria sobre o Germanismo, Der Sieg
des Judentums über das Germanentum. Aqui, o termo anti-semitismo foi usado pela
primeira vez.
1875
O Kulturkampf (Luta de Cultura) de Bismark contra os católicos na Alemanha, foi
interpretado por católicos como sendo influenciado pelo capital judaico como vingança
pela romana persecução aos judeus.
1878
Adolfo Stoecker, o fundador do Partido Socialista Cristão de Trabalhadores na
Alemanha, era cometido a anti-semitismo. Mais que 100.000 judeus romenos imigraram
nos Estados Unidos, para evitar inanição por causa das leis discriminatórias no seu país.
1879
O professor Henrique von Treitschke na universidade de Berlim, fez-se um nome no
mundo, não somente como historiador, mas também como moderno anti-semita. Numa
coleção de ensaios Uma Palavra sobre a nossa Judiaria, Ein Wort über unser Judentum,
declara, por exemplo, que anti-semitismo é uma reação natural do sentimento nacional
alemão contra um elemento estranho que usurpara largamente demais um lugar na
nossa vida.
1881
Uma petição com 250.000 assinaturas foi submetido a Bismark pelo Movimento Berlim,
exigindo severas restrições na vida judaica na Alemanha. O primeiro de muitos severos
pogroms contra os judeus foi iniciado pela Sagrada Liga na Rússia, consistindo de 300
oficiais de exército. Os pogroms causaram uma das maiores emigrações na história
judaica. Eugênio Duhring publicou seu A Questão Judaica como um Problema de Raça,
Costume e Cultura, Die Judenfrage als Rassen-, Sitten- und Kulturfrage: A origem do
desprezo geral, sentido pela raça judaica, jaz na sua absoluta inferioridade em todos os
campos intelectuais. Os judeus mostram uma falta de espírito científico, uma fraca
compreensão de filosofia, uma inaptidão para criar em matemática, arte e até música.
Fidelidade e reverência com respeito a qualquer grande e nobre são-lhes alheias. Por
isso, a raça é inferior e depravada… A obrigação dos povos nórdicos é exterminar tais
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raças parasitas como exterminamos serpentes e bestas de presa. Comícios do
Movimento Berlim terminaram em distúrbios de bandos movimentando-se pelas ruas
gritando Juden raus! (Judeus fora!), atacando judeus ou pessoas de aparência judaica,
quebrando janelas de comércios judaicos.
1882
O padre E. A. Chabauty publicou Os Judeus, nossos Mestres, Les Juifs, nos Maitres!,
sobre nações cristãos sendo atacadas por conspiração judaica.
1886
A Aliança Anti-semítica Alemã era formada por partidos da ala direita. Edudardo-Adolfo
Drumont publicou seu A França Judaica, La France Juive, uma obra violentamente antisemítica, largamente circulada.
1887
Otto Boeckel, um dos líderes da Aliança Anti-semítica Alemã, foi eleito ao
Reichstag(Parlamento) em Berlim. Karl Lüger, um político da esquerda, fez público o seu
anti-semitismo. Chegou a ser um líder maior do anti-semitismo austríaco. Em Mein
Kampf(Minha Luta), Hitler atribui seu anti-semitismo à influência de Lüger.
1889
Max Liebermann von Sonnenberg, que fora um líder no Movimento Berlim, fundou o
Partido Anti-semítico Social Alemão, Deutsch-Sociale Antisemitische Partei, em Bochum,
Vestfália. O primeiro jornal anti-semítico na Hungria apareceu em Pressburg.
1890 e depois
Quatro milhões de judeus fugiram à Europa Ocidental e América, devido à perseguições
na Europa Oriental. Mas aqui também – na Terra dos Livres – os judeus foram restritos,
sofrendo as antigas acusações. O Sionismo desenvolveu-se na Europa. Hermano
Ahlwardt publicou seu A Luta de Desespero dos Povos Arianos Contra a Judiaria, Der
Verzweiflungskampf der Arischen Völker mit dem Judentum, pintando a Judiaria um
como polvo que controlasse qualquer setor da nação alemã. Anti-semíticos partidos
ganharam cinco vagas no Reichstag (Parlamento) alemão.
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1892
Eduardo Drumont fundou o jornal francês La Libre Parole para popularizar seu antisemitismo.
1893
Anti-semíticos partidos ganharam dezesseis vagas no Reichstag (Parlamento) alemão.

1894
O processo e conselho de guerra do oficial francês Alfredo Dreyfus (um judeu) por
traição; foi mais tarde provado que foi causado por anti-semíticos oficiais de alto patente
do exército e gente no ministério de guerra que forjou os documentos. O Caso Dreyfus
causou distúrbios anti-semíticos na França.
1899
Houston Steward Chamberlain publicou sua obra As Fundações do Século Dezanove
(The Foundations of the Nineteenth Century). Levou a teoria racial de Gobineau à sua
conclusão lógica, proclamando os germânicos como a raça mestre e exigindo uma
cruzada contra os judeus.
1900 – 1910
Centenas de pogroms contra os judeus foram iniciados e sustentados pelas Centenas
Pretas na Rússia e Ucrânia. Uma breve versão dos Protocolos dos Doutos Anciãos de
Sião foi publicado por Pavolackai Krushevan no seu jornal Znamya em St. Petersburg. A
aceitação da sua ficção pela polícia segreda do Czar, ainda por cristãos aí e mais tarde
em outros países, provaram como o antijudaísmo cristão tinha predisposto o povo a crer
a mais fantástica propaganda anti-semita. S. A. Nilus publicou o texto inteiro dos
Protocolos na terceira edição do seu livro O Grande e o Pequeno em St Petersburg. G.
Butmi publicou sua versão dos Protocolos Os Inimigos da Raça Humana em St.
Petersburg (quatro edições em dois anos). (Veja também 1917 e 1939).
1911
Werner Sombart publicou seu livro O Judeu e o Moderno Capitalismo. Afirma que
Judaísmo e capitalismo são praticamente sinônimos. Declarou: Interesses intelectuais e
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habilidade intelectual são mais fortemente desenvolvidos nele (no judeu) que forças
físicas (manuais). (Compare 1881, onde Duhring declarara exatamente o contrário).
1914
Leis antijudaicas foram abolidas, para que judeus pudessem lutar para a Santa Mãe
Rússia na Primeira Guerra Mundial.
1915
O grã-duque Sergei, comandante-em-chefe dos exércitos russos, decretou a recolocação
de todos os judeus no Recinto, temendo que tomassem partido com os alemães.
600.000 foram transportados à força ao interior da Rússia. Cerca e 100.000 deles
morreram de abandono às intempéries e de inanição.
1918 – 1920
Aproximadamente 200.000 judeus sofreram morte violenta durante a fratricida guerra
civil da Rússia e da guerra russa-polonesa em 1920. Era principalmente na Ucrânia, mas
houve também massacres em massa de judeus em Minsk, Pinsk e Vilna pelo exército
polonês (documentado pelo governo dos EU) e em Yekaterinburg, Sibéria. Em julho de
1919, mais que 2.000 judeus foram massacrados pelo Exército Branco sob o almirante
Kolchak. Os judeus foram acusados pelos bolcheviques de serem capitalistas e opostos a
eles, e pelos Brancos de serem Vermelhos e comunistas. Sofreram mais pelos Brancos,
que não fizeram diferença entre eles e os Vermelhos. Lenin proscrevia pogroms, mas o
tratamento melhor que os judeus recebiam dos Vermelhos dava mais prova aos Brancos
de que os judeus eram comunistas. Torturas terríveis e massacres de judeus aconteceram
na Ucrânia sob o general Denikin, cujo Exército Branco no sul da Rússia era armado e
financiado principalmente pelos aliados, mormente o britânico. Na Declaração Balfour, a
British Foreign Secretary (Ministério do Exterior Britânico) declarou a Palestina como
sendo o lar nacional (national home) para os judeus. As nações árabes protestaram. Os
Protocolos dos Doutos Anciãos de Sião foram primeiramente publicados na Inglaterra.
Em distúrbios de Berlim e Munique, os judeus foram culpados pela Alemanha ter
perdido a guerra.
1920 – 1921
Gottfried zer Beek (Ludwig Müller) publicou os Protocolos em alemão. Alcançaram seis
edições. A versão de Müller chegou a ser a versão oficial dos nazistas em 1929. Os
Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.
Manaus-Amazonas

Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com

62

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS

Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia

Protocolos foram publicados também na França, Estados Unidos e Polônia. O Retorno à
Normalidade reviveu o Ku Klux Klan nos Estados Unidos, e restrições de todas as
espécies foram impostas na gente de descendência hebraica. Hitler fez o seu primeiro
discurso importante contra os judeus em 13 de agosto, exigindo que se tirasse deles
todos os seus direitos. Aproximadamente 1.450.000 judeus imigraram nos Estados
Unidos num período de cerca de 30 anos. Para frear a imigração, o presidente Harding e
o Congresso rescreveram as leis, limitando a imigração por nacionalidade por ano a três
porcentagem do número das pessoas dessa nacionalidade já nos Estados Unidos no
censo de 1910. Outra severa restrição de imigração foi legislada em 1924.
1925
Hitler publicou seu Mein Kampf (Minha Luta): Se, com a ajuda do seu credo marxista, o
judeu está vitorioso sobre outros povos do mundo, sua coroa será a grinalda funeral da
humanidade… Hoje creio que estou agindo de acordo com a vontade do Criador
Onipotente: defendendo-me contra o judeu, luto pela obra do Senhor.
1926 – 1933
Os pogroms continuaram na URSS, Polônia, Romênia, Hungria, Grécia e México. Na
Alemanha, cemitérios judaicos e sinagogas foram profanados.
1933
Hitler chegou ao poder na Alemanha. Os judeus foram excluídos do serviço civil,
profissões legais e universidades, não tinham permissão de ensinar em escolas e não
podiam ser editores de jornais.
1934
Grupos antijudaicos formaram-se por todo o Canadá. Anti-semitismo era espalhafatoso
em muitos magazines e jornais.
1935
Os judeus perderam sua cidadania na Alemanha.
1936
Palestinos rebelam-se contra o Sionismo e a decisão britânica de oferecer aos judeus
terras árabes. Durante o ano de 1936, meio milhão de judeus foram assentados na
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Palestina. Os britânicos tentaram bloquear o fluxo de imigração e negociar com
organizações paramilitares judaicas. Nos expurgos de Stalin, muitos judeus perderam
suas vidas na URSS. O Cardeal Hloud, o primaz da Polônia, numa carta pastoral,
exortou os católicos a boicotarem negócios judaicos.
1937
Os campos de concentração de Sachsenhausen, Buchenwald e Lichtenburg foram
estabelecidos na Alemanha. Todos os professores judaicos perderam os seus empregos
na Itália. Crianças judaicas foram segregadas. Os Protocolos foram publicados na Itália e
circularam largamente.
1938
Durante a noite de 9-10 de novembro, cerca de 7.000 lojas e negócios judaicos foram
pilhados, a maioria das sinagogas queimadas e 91 judeus mortos na Alemanha. Cerca
de 30.000 judeus mais ricos foram levados a campos de concentração. Mais tarde, a
maioria desses foram soltos e receberam papéis de emigração, depois de todas as suas
posses terem sido confiscadas. Uns poucos cem mil judeus podiam emigrar da
Alemanha, Áustria, Boêmia e Morávia, transferindo tudo que tinham aos nazistas. Os
judeus foram excluídos da vida pública, de escolas e universidades. Tinham de usar
distintivos amarelos em forma da Estrela de David na sua roupa todo o tempo. Foram
acusados de qualquer mal embaixo do sol, e estavam sempre com receio de levar uma
batida ou ainda ser morto nas ruas.
1939 – 1941
O início da Segunda Guerra Mundial trouxe uma mudança da política de emigração
para a de exterminação. Milhares de judeus foram arrebanhados pelos comandos de
ação (Einsatzkommandos) da SS atrás da frente alemã que avançava e fuzilados ou
levados a campos de concentração na Polônia. A GESTAPO (Geheime Staatspolizei =
Polícia Secreta do Estado) arrebanhava judeus, ciganos, Testemunhas de Jehovah,
comunistas, homossexuais e outros, e os pôs em campos.
1942
Em 20 de janeiro, a conferência de dezesseis oficiais nazistas de alto patente em BerlimWannsee planejou a solução final, a completa exterminação da Judiaria Europeia.
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1942 – 1945
Aproximadamente seis milhões de judeus, entre eles cerca de um milhão de crianças,
foram mortos em campos especiais de extermínio, todos situados na Polônia, que estava
ocupada pelo exército alemão. O mais proeminente desses campos era Auschwitz.
Holocausto é um termo bíblico que significa oferta queimada. O povo judaico se refere a
esse evento mais devastador da sua história como à Shoáh. Muitas Igrejas na Alemanha
suportaram Hitler como herói nacional. Algumas lhe resistiram. Mas a Cristandade como
um todo falhou miseravelmente no resistir ao mal feito aos judeus e a outras minorias. E
quando judeus refugiados bateram nas portas das nações opostas aos nazistas, esses
refugiados foram rejeitados. Por todo o mundo ocidental, as Igrejas ficavam geralmente
caladas, quando os judeus necessitavam de ajuda, sendo eventualmente massacrados. O
Holocausto é, portanto, também a culminação do antijudaísmo cristão dos séculos. O
seu próprio ensinar antijudaísmo paralisava os cristãos de agirem apropriadamente,
quando seculares forças anticristãs e pagãs assumiram a linguagem de antijudaísmo das
Igrejas Cristãs, levando este à mortífera conclusão. No início havia a palavra antijudaica
– no fim a Solução Final.
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CAPÍTULO VIII
O GENOCÍDIO ÀS PORTAS (Séc. XIX-XX)
Os fundamentos do genocídio (Shoá)
• Nacionalismo pós-napoleônico.
• Xenofobia, Cientificismo, Evolucionismo e Eugenia.
• Mitos protestantes e católicos a respeito dos judeus.
• Capitalismo (Ocidente) e Comunismo (Oriente).
• A acusação: “Protocolo dos sábios de Sião”
• Henry Ford afixou no estacionamento de sua fábrica: – “Judeus são traidores para a
América e não são confiáveis. Judeus ensinam comunismo, judeus ensinam ateísmo,
judeus destroem o cristianismo, judeus controlam a imprensa, judeus produzem filmes
obscenos, judeus controlam o dinheiro.”

SHOÁ – O “HOLOCAUSTO – Séc. XIX-XX
• 1933: Hitler torna-se chanceler.
• 1933: Boicote aos negócios judaicos (01/04).
• 1935: Leis de Nuremberg (15/09).
• 1935: Himmler chefe da SS.
• 1937: Ordem para o exército alemão se preparar para a guerra (05/11).
• 1938: Crianças judias expulsas banidas das escolas alemãs (15/11).
• 1939: Alemanha invade a Polônia (01/09).
• 1941: Heydrich planeja a “Solução Final” (31/07).
• 1941: Primeira experiência com câmaras de gás em Auschwitz (03/09).
• 1942: BBC informa que 700.000 judeus foram eliminados na Polônia (02/06).
• 1945: Hittler e Eva Braun cometem suicídio (30/04)

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.
Manaus-Amazonas

Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com

66

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS

Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia

“Veio sobre mim a mão do SENHOR; ele me levou pelo Espírito do SENHOR e me
deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles.
Eram mui numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, me
perguntou: Filho do homem, acaso, poderão reviver estes ossos? Respondi: SENHOR
Deus, tu o sabes. Disse-me
Ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do SENHOR. Assim
diz o SENHOR Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o espírito em vós, revivereis.” (Ez
37:1-5)
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CAPÍTULO IX
O RENASCIMENTO DO ESTADO JUDEU (1947 e 1948)
O retorno para a terra de Israel
• O renascimento de Israel é fenômeno sem precedentes na história da humanidade.
Um povo que foi para o exílio (~135 EC.), foi espalhado, sobreviveu por 2000 anos
sem um estado nacional e retornou a sua própria terra é um milagre, um evento ímpar.
• Theodor Benyamim Ze’ev Herzl (1860-1904): jornalista húngaro, precursor do
moderno sionismo.
• Organizou a Iª Conferência Sionista em Basel na Suíça (29/08/1897): estavam
presentes 197 delegados de 19 países.
• Aliá – subida: uma referência à imigração de judeus à Terra de Israel.
• Iª Aliá (1882-1891): 30.000 judeus.
• IIª Aliá (1903-1905): 40.000 judeus, pelo pogrom de 1903.
• IIIª Aliá (1919-1923): 35.000 judeus.
• 1947: por causa das agitações árabes, a Inglaterra quebra a promessa de entregar
Israel.
• Um navio real inglês interceptou o navio Exodus, com mais de 4500 judeus,
Obrigando-os a retornar para a Alemanha.
• Os ingleses mantinham o controle de Israel com 100.000 soldados britânicos para uma
população de 600.000 judeus e 1.2 milhões de árabes.
• A Inglaterra decide passar a decisão à ONU, que tinha de dividir a Terra entre
“palestinos” e judeus.
• A ONU deu seu voto final sobre a criação de duas novas entidades na “Palestina” em
15 de Maio de 1948 – voto minerva de Osvaldo Aranha, brasileiro.
• “A Terra de Israel é a terra natal do povo judeu. Aqui, nossa identidade espiritual,
religiosa e nacional foi formada [...] Exilados da Palestina, o povo judeu permaneceu fiel
em todos os países da dispersão, e nunca cessou de orar e esperar por seu retorno e
restauração [...] assim, hoje proclamamos o estabelecimento do Estado Judeu na
palestina, chamado Israel [...]” (GURION, David)
• 1498: 600.000 de judeus.
• 1956: 1.2 milhões de judeus.
• 1999: 4.7 milhões de judeus.
• 1973: 1.8 milhões de judeus.
• 2010: 6 Milhões de Judeus
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A profecia se cumpre:

“[…] então, O SENHOR, teu Deus, mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te
ajuntará, de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o SENHOR, teu
Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te
ajuntará o SENHOR, teu Deus, e te tomará de lá. O SENHOR, teu Deus, te introduzirá
na terra que teus pais possuíram, e a possuirás; e te fará bem e te multiplicará mais do
que a teus pais. O SENHOR, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua
descendência, para amares o SENHOR, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua
alma, para que vivas.” (Dt 30:3-6)

Sim! Eles Voltaram, e tudo esta se cumprindo!
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QUESTIONÁRIO
1.
A teoria da evolução é um fato? Explique
2.
O que é teocracia? Explique
3.
Adão e Eva existiram? Explique
4.
Explique as circunstâncias para a divisão do Reino de Israel
5.
Quais as nações que levam cativos os reinos de Israel?
6.
O que é o período chamado silêncio profético?
7.
Qual o seu e entendimento sobre os acontecimentos no antigo testamento
no que se refere a Israel?
8.
Qual o seu e entendimento sobre os acontecimentos no primeiro século
até a História atual no que se refere a Israel?
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