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Mas, pOT' outro TiJdo, tuio se
imaginar que uma [greia

pode

que loi renoooda na SU4 comciencia de Ie' e na sUa piedade

"interior pudesse SeT constran·
gida, durante muito tempo, a

utilizar formulas ZUurgicas ina·

daptadas. 0 homem ""'e. ea:primindo-se, e qu.alquer a.bG/Clr-

mento da sua expressdo traz
necessariamente consigo uma
opressao do seu impulso vital l f •
Hennan Schmidt
(Trad. Ant6nio Jos' 'Massano)
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•
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15 V . J oannes, Quelques probl~mes du renouveau lilurgique, IDO·C doss.
67-35; ve r tamMm: Le Synode et Ie renouveau liturgique, [DOC doss. 67-40.
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A COMEMORA(:AO
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A

pre-

TRA v:ms dos artigos
cedentes, vimos ja que a instituigao cia Eucaristia nao impli~
cou uma :ruptura total com 0
culto do povo a que Jesus pertencia. Sera esse culto urn valor
do passado, que vern imicamente facilitAr a compreensao da
celebragao da presenj:;a de Deus
no N pva Testamento, ou e ainda
uma realidade viva para os ju-

deus do nosso tempo? Para
conseguirmos uma boa infonnagao ace-rca deste problema, in-

terrogamos aJguns judeus que
o conhecem a fundo, e sao essas
perguntas" juntamente com as
respostas <ladas, que constituem
o conteudo da presente documental,<ao~. Nao nos interessa
especialmente fazer a descri!;ao .
hist6rica das- festividades ju-

1
Gostariamos d e expressar os nossos agradecimentos a todas as pessoas
e institui~oes que simpilticamente nos deram a sua colaborar,;.ao; Rabi Marc H. Tanenb,,:um, Dir~ctor do departamento de ass!-mtos jnter-r~ligiosos do :4meri.can ]t1~is.h
Ccmmlttee de Nova Iorque; pror. Dr. J. Maler, do Marlm Buher Inshlutfor .7udaullk
da Universidade de Col6nia; M. Zaoui, do bulilul International des Eludes Ilihraiquu
de Paris; bulilule for Studies of Contemporary Judaism, da Univenidade Hebraica de
Jerusalem; Prof. Dr. M. Wittenberg, da AugUlitana-Hochschule de Neuendettelsch.au; Dr. Gertrud Luckner, da F1eiburgeT Rundbrie/, que contribuiu de forma importante· para 0 esclarecirnento das relatyiks ecumtnicas entre cristaos e judeus; K. Hruby
e Dr. E. L. Ehrlich, que nos inforrnararn sobre as festas da Pa!;COa e do Perdio e
Puriiicatyio, jnf9rrna¢o que .usarnos largamente nesta documentatyao,
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dalcas. mas mostrar que 0 culto

e

ainda hoje wna realidade

viva e, consequentemente, urn
elemento de coesio na comunidade judaica.. Aim disso, os
cristiios interessaram-se sempre pelo culto judaico ~ e veem
n ele a origem do seu proprio
culto '.
Surgiu-nos u rna dificuldade

ao orga.nizar a

document.a~ao ,

dado 0 facto de 0 judaismo
moderno, contrariamente ao que
se poderia pensar, nw apresentar uma unlformidade absoluta,
mas t er urn grau elevado de pluriformidade ·de culto ", alem de
o valor desse mesmo culto como

elemento de li~io ao Pavo de
Deus variaI' de oomunidade
para comunidade. 0 judaismo
actual <»mec;a a pensar hist6rica e criticamente, e coloca a
realidade etica no centro do cuIto, de modo queoelementoritual
desernpenba imicamente um papel marginal Da consciencia
judaica.. 0 centro hist6rico do

culto perdeu-se com a destruido temple de Jerusalem~ .

~io

que ainda nao foi restaurado
devido a estrutura do culto ter
algo de provisOrio, 0 que facilita a plurifonnidade. DificHmente se pode negar "que esta
situ~a.o est! na origem da

2 Para um estudo m.a.is profundo sobre a importincia dada pdos cat61icos .
ao culto judaico, COl15ulte--se Kirdu und SynlJgoge, Htmdbtuh .{tIr Ges,hichte lIOn Christm
und Judm, I (EslUgarda 1968), 495-8: G. Muller, (IDie jildische Gottesverebrung
und ihre Arn:iebungskraft>l.
3 Pouco 5C: tern escrito recen temepte sobre este 3.5$unto; recorrem05 ao
volume basico de H. N. R owley, Worship in Ann:en' Israel. l Is Forms tuUi Me{1llU!g
(Lo ndres 19&7); H . Tanenbaum, '"[""k JewUlr. Holida)'$ (Nova To rque); F. Weinreb,
T he O ld Biblical Year (pro ms., Genebra 1968); D. Baumgardt, YOOl Kipp ur and
the J ew of Today, Comm.mtlJry {Out. de 1959}; E. L. Ehrlich, K"luymbolik im Alten
TtJt4mmt wui im nachbihlis,hen J ulientum (Estugarda 1959) ; w. Gottschalk, Jurkntum .
SchickslJI, Westn und Gegenwart (Wiesbaden 1965); Th. H. Gaster, Ptusowr (Londrcs-Nova Torque 1958); E. D.Goldschmidt,D ie Puoch-Hall(l.da (Beriim 1937) ;J . H enninger, Ueber Friihlingsfeste bei den Semiten, In Verbo T"o (1963); K. Hruby, I"e Yo m
H il-Ki ppu ri m ou J our de l'Expiation, L'Orieni Syrim 10, nn. 1, 2, 4 (1965); R. R.
Geis, Vqm unbtkarmltll _7ude>llum (Friburgo 1961); G. G. Schoiem, M ajor Trends in
Jewish Mysticism (Londres 1955, 3.&ed.); E. R . Goodenoug h, Jewish Srbols 11I the
G,lltco-Rornan Ptriod (Nova Iorq ue 1954); S. W. Baron, Socilll and RelIgious HisliJry
of the Jews (Filadelfia 1952) ; H.J. Kraus, Giluesdiellst ill Imul (M unique 1962, 2.~ ed.);
fl. Schauss, Guide to .Jewish Hqlidays (Nova Iorq ue [962); J. B. Sesal, Tht Hlbrew
Passowr (Londres 1963); J . Soetcndorp, Sym/;qiik dtr jadisdlen RtllgWlI (Giitersloh
1963); S. Stein, The influence of Symposia Literatu re on the Literary Form of the
Pesach H aggada, Journal oj Jewish Studiu 8 «(957), pp. 13 ss.; a contrihui~o de
M. H . T anenbaum e E. L . Ehrlich, utilizada nota documentac;io, foi completada
com dados $Obre as festas judaicas, tirados de: Sl41Idard Jtwi;h Enqdaptdia de C. Roth
(Londres 1962); J . F. O ppenheimer, E. Ben Gu rion e E. G. Lowenthae, uxiion
dts Judmtums (Londres, etc., 1967); R . de Vaux, us /lu/iJutio/U dl {'A llcien T esltmrl1lt,
2 vots. (Paris 1959).
" E. L. Ehrlich, R eligieuze stromingen in het J odendom, Christw til I mul
I I, 2 Uunho de 1968), ·pp . 9. 15, anteriormente publieado em Du drrisllidl-jiitJisdll
A,beitsgtl1wucJuzjt in der Schweit. ( 1968).
~ C. Thoma e outros, Aujdell Tnlmmern des Tlmptls (Viena . I968).
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tisio do judaismo, sentida agora
mais acentuadamente do que
nunca. A diaspora em que os
judeus sao for~ados a viver,
longe de ser favoravel, "e urna
ameaj;a constante, pois que ju·
deus das mais diversas tenden·
eias sao impelidos para urn des·
tino comwn. 0 facto de eneararem a. hist6ria do seu pova,
nio so como tema academica,
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antes a celebrando atraves do
culto como a histOria da salvaCio a, em nada favoreceu a si-

tuacao.

Apesar de todas estas dificuldades, as respostas as perguntas que a seguir apresentamas dio urna visiio da vitalidade
do culta judeu e podem facilitar ao clero crisUo a "compreensiQ do seu proprio eulto.

I-QUAIS AS FESTAS RELIGIOSAS CELEBRADAS PELOS
.JllDEUS DE TODO 0 MUNDO E QUAIS AS CELEBRADAS
s6 OCASIONALMENTE OU POR GRUPOS ESPEciFlcos?

o judaismo e mais urna atitude de viaa do que urn credo.
Nenhum judeu e totalmente indiferente a qualquer festa, e,
neste aspeCt.o, pode-se dizer. que
todps as celebram de urna foT'rna au de outra, Para esclarecf'.r
esta alflnna!;iio de cari.cter geral
e necessaria faoor urna distin!;iio entre as diferentes celebra!;iDes e as virias formas de vi"vencia. da. fe comum. No que
diz. respeito as festas, hi as
gr~des celebra!;oes anuais do
antigo Israel: a Festa dos .himos, a Festa dos Taberna.culos.
a Festa . das Semanas ---:- todas
com peregrin~oes - e a Pas0080, que era eventualmente
associada a Festa dos Azimos.
Nos 6Jtimos seculos do 'Antlgo
Test.3fnento, comec;an.m a ce·

' Iebrar-se v8.ri.as festas, tres das
quais se mantiveram a.t e aos
nossos dias: 0 Dia do Perdio
e Purifica!;i8.0, a 'Hanuka (dedica~ao do . Templo) e 0 Purim.
A esta juntou-se presentemente
o Yom Hcratsmuth (dis. da independencia), com pm significado mais politico do que religioso . .
Actualmente, draves da
forma de celebracao, pode distinguir-se tres grandes tendencias: os judeus ortodoxos, os
conservad.ores e 0 movimento
da reionna, au seja, os progressistas. Estas' tendencias sao
bastante indefinidas e nio seriam caraderizadas do mesmo
modo em JesusaJem e nos Est3.dos Unidos, por exemplo. Para
real!;iar as diferen!;ias de ati-

, L. Koerhuis, De Joodse ~hiedeni$, een blijyende presentie van God,
Christus (If Iml.el 8, 2 (Abril de 1965), p. 31: ({Uma das dausulas da lei, Tora, que
auxilia os f1fis a manterem presente a Alian.,a , f a ceIebra~o liturgica das obras
salvadoras de Deus na hist6ria do paVO)).
•
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tude no . que diz respeito as
festas, vamos utilizar-nos da .
exposi~ao de Ehrlich: 0 judeu
ortodoxo e fiel as praxes reli·
giosas dos tempos biblicos, tal
como eram explicadas pelc Tal·
mude e peJas autoridades medievais. Embora tambem neste
campo tenha bavida urna certa
. adapta.gao,

apeN'ei!;OOIDento e

as altera~oes
conteddo, mas
imicamente a forma externa.

moderniza~.ao,

nao afectaram

0

Celebram todas as festas com
urn ritualismo escrupuloso. No
moderno' Israel, tern urna es"
pecie de privilegio por re-

presentarem a orien~a.o mais
antiga: os conservadores e
o movimento dB. reforms. tern
pouca influencia. 0 movimento
da reforms. com~u ainda no
seculo XIX. A liturgia foi roor-

ganizada e abreviada, e introduriu-se 0 vernacuio. Deu-se

tamhem importancia a forma
estetica da li-t urgia. Esias medidas baseavam-se"num interesse
recente pela histOria judaica

e, 'consequentemente, afecta·
ram em especial as festas que
tinbam causas bistOricas . ou
culturals. Os reforroistas aproximam·se dos ortodoxos, aos
quais foram buscar certo numero de tradiCOes, sem, con·
tudo, partilharem os seus principios ideolOgicos. Entre _os
ortodoxos e 0 movimento da

lIS

refonna acham...se os CQnserva·
dores, - design~ incorrecta,
pois que entre estes e os reformistas nao ha senao uma diferenca de grau. 0 grupo conservador oom~u por tentar
manter a ' memoria da hisroria
judaica na America, pais de
onde e origiomo. No referente
as fesUs, celebra as mesmas
que os ortodoxos. Constitui um
grupo numeroso, Com interesses
religiosos, mas que nio e ortcdoxo DeJ:ll. concord a com as
refonnistas, principalmente par
~motivos sentimenta.is, pois que,
a seu 'ver, as reformi~tas desviam-se demasiado da tradicao
a qual eles, oonservadores, se
encontram ligados, ainda que'
pouco intensamente. Entre os
c6nservadores, contam-se grandes espiritos
Buber, Rosenzweig e Levinas, que fize.. .
ram urn estudo profunda dos
problemas do judaismo no
mundo actual. Mas sO moderadamente se interessaram pelo
movimento progressista.
Estas tres correntes tern em
comum a forma como encaram
a celebr~iio das festas judaicas: expressi.o colectiva da
comunidade judaica, e nio uma
fanna de devocio individual;
actualiza.cao .constarite da bist6ria de urn povo volta.Jo para·
o futuro, e 'Dic ·wn regreRSo
Dostilgico ao passado . .

mo
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n - ONnE ENCONTRAM OS JVDEUS APOIO PARA A SUA
.
CONSCIilNCIA DE POVO?
Todos nos lembramos ainda
de que a recu~r~o total de
J erusa.h~m foi vivida pelos israeli-ta.s oomo urn. acontecimento
r·eligioso. CoII).paravam-na a.
Iuta entre David e Golias. Contudo, 0 problema aqui era mais
a interpret~ao de urn aoontecimento religioso e politico

actual confrontado com a experlencia. hist6rica do Antigo
Testamento; do que uma celebra.!fio oomemorativa do passaclo. Nas grandes festas, 0
pensamento judaico volta-se
essencialmente para. 0 passado.
'. "

papel importante. Nio sao s6
os judeus que, em comunhio
com todo 0 seu povo, oomemoram e celebram 0 passado; "0
proprio lave 0 evoca, a fim de
prosseguir na oo.ndu~o do seu
pavo. Para os judeus, hi um.a
oontinuidade na.s obras salvadoras de lave, baseada na valldade. da Alian!;,a e Da for~
" .oonstant.e das suas pt:<>messas.
. Assim, a actividade ·criadora.
de Deus na elei.~io, na reden~io,

na

Alian~a,

na Tara e em

todas as suas obras que cons·
tituem a hist6ria da salva~io,
e f~damental para a presente
Nessas ocasioes, 9 judeu . V91s itu~o e oiienta-se para a
ta-se para Deus e to~a simultaneamente oonsciencia da hisconstrucio do futuro. Os aeonrona . do seu povo; vive-a. em tecimentos assim comemorados
e celebrados ' reforc;am a unicomunbio com os outros .c
dade do povo de Deus ao Iong-o
sente-se urn elo da cadeia aas
gera~es. :t claro que tern consdos seculos e · constituem 0
ciencia da responsabilidade das
ponto de partida, 0 centro, a
suas a;~ como - individuo, ' climax e a orige.m 'da existenmas a eomunidade ocupa semcia. dos judeus como povo de
pre 0 primeiro Iugar. A ' ceJe- . Deus. E assim, a ora~3.0 e a
bra~io das festas vivida Como
medita~io, em Israel, voltam-se
a expressao do espiri to do
constantemente para estes bejudaismo: Deus, a Tora.e Israel
tas, a' -f im de item buscar 0
sao uma unidade. 0 aspecto
ali menta necessario 'sua prode reciprocidade da Alian~a
gressao para 0 futuro T.
tamrem aqui dese.mpenha um

e

a

, . L. Koerhuis, {ITt. dl. , p. 32; B. van lencl, Algumas raizes biblicas
gcramento cristao, Coru;ilium 1 ( 1968), 7·20.

do
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W-SERAO ESTAS FESTAS UNICAMENTE A COMEMORA"AO DAS OBRAS .DE IAn, NARRADAS NAQUll.O A
QUE os CRISTAOS CHAMAM 0 ANTIGO TESTAMENTO?
As comemo~Qes da tradiCio
judaica niD 'sio linica · e sim·
plesmente uma evoca!;a.o, ma~
implicam sempre uma perspectiva futura, urn. compromisso,'
urna renov~o. A ignorancia

rnorativa do ' passado, combi·
nada com a arquoologia, que
se transfonnou num hobby ' na·
cional, serve de inspira!;ao e
refor!;a 0 zelo actual, baseado
na esperan!;a messiinica tra·
deste facto levou a formacao . dicional. A peregrina~ao de
do preoonceito cristao de con300.000 pessoas a.o Muro das
siderar que 0 judaismo p6sLamenta.cOes, na festa do Pen·
-biblico e destituido de hist6ria.
tecostes judaico, em 14 de Ju·
(Gesohichtslosigkeit). A reeanho de 1967, mostrou urn retlo·
pitula~ das ohras sa1vff'icas
rescimento da consciencia reli·
de Deus continua a ter efeito
giosa. Em tais oca.sioes, tor·
revoiucionario, mesmo nos cirna.se dificil distinguir entre
culos tradicionais. Alimenta. a
consciencia religiosa e consesperan~ consciente de que
ciencia nacionaI, e ainda mais
em breve havera novas Planidificil perceber ate que ponto
fes~Oes de lave. A poesia
os sentimentos religiosos es·
religiosa, que recorda 0 pastio a ser aproveitados para
sada de lUna forma epica, no
fins politicos, .0 que afinal nem
rim da Antiguidade e no prinsena necessario, rx>is que e ca·
cipia da Idade Media ' tinha 0
racteristico do modo como os
efeito de pa.nfIetos messianicos
judeus celebram a hist6ria
revolucioo.anos. Acba-se . este
comemorar urn acontecimento
aspecto ainda presente, por
religioso nio 56 na quaJidade
forma profana. no Estado de
de comunidade crente, mas
Israel, especialmente entre os
como grupo etnico $ . Este facto
Sionistas 8. A celebracao cometoma·se ainda mai5 evidente
8 A, C. Ramselaar, De situatie van het J oodse godsdienstige ieven in Israel,
Chris/us en Israel I I, 2 (Junho de 1968), especiaUnente p. 20, d! alguns exemplos:
«Nas bandeiras exponas no Dia dOl tndependencia. pode ler·se: 'Este e 0 dia eon·
quistado peto TsiJhfJl' (0 exen ::ito israelita) e ni.o. pelo Senhor' (Slm, 118); a decla·
ra~io de independl:neia de J 948 diz: «0 Estado de Israel seni baseado na lioer.
dade, na justi~a e na paz, de acordo com as vis-UtS do! profetas israelitas. Confiantes
no Rochedo de Israel, assinaram os seguinte5 ( ... ) Shabbath 5.0 Ijar 5708 - 14 de
Maio de 1948». Ap6s 0 entusiasmo dos primeiros ano!. teve de sc: encarar a dura
realidade. 0 Sionismo ji nilo era uma VlsaO. Os mitagres da lec.nologia ni.o aeon·
tedam s6 em Israel. Consequentemente levantava-se 0 problema : «Q ue tern 0
Estado de I srael para nos dar, como Judeus. alem da independencia e do poder
militar?»
9 J. B, Agus, Tht mtll1!ing of Jtwim History (Nova Iorque. 1964), vol. II.
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ao observarmos de pe.rt.o as
grandes festas judaicas, e espe-.
cialmente a forma como hoje
dia sao celebradas. Para
uma melbor compreen.sio, con·
servamos a di'visio anterior-·
mente mencionada: as quatro
festas antigas dos Azimos, das
Semanas, dos Tabernaculos e
da Pascoa, e as tris post:eriores,
Perdio e Puri.fica!;ao, Hanuka
e P-urim.

em

a)

A Festa dos Azunos.

·E sta. festa. remonta provavel.
mente aos tempos em que Is~el
Ievava ainda uma existencia se·
mi-n6mada. Era. -um festejo da
primavera e assinalava 0 cexodO lt para novas pasta:gens. 0 sacrificio (sem padre e desligado
do altar) tern mn papel importante. De facto, estava ja. associado a. festa do l!:xodo, qu~
comemorava a forma.cio do
Povo como tal. Na celeb~io
moderns.. a enfase recai: contudo, sobre essa d orma!;8.olt
de Povo, sobre a liberta!;8.o da
eScravatura, enquanto os el~
mentos anUgas da festa da pri·
mavera, em que se sacrificava
urn animal para ohter a prot~ do rebanho, desapare-.
ceram. por completo. Por isso
teriamos de liga.-Ia a. Pe.sah.
.b) ·A ccPesah" (ou Pascoa).
Para. urn povo que celebra a
sua hist6ria atraves do culto,

o momento do seu nascimento
como povo tern urn Iugar importante na celebra.t;io. A ressurrei!;i.o do estado de Israel 1 0
sa.1ientou a importancia desta
festa , que se limita cada vez
menos a. mera recorda.!;io d;,
urn. passado distante. 1; sobretudo a actualiza.~io religiosa
·d o que esta a ·acontec.er e uma
directriz para 0 futuro.
Basica.mente, a festa e dominada pela oonvic~ao .religiosa
de que Deus libertou Israel da
escravidio do Egipto, Dao s6
para . fazer dele urna g:ra.nde
nac;io, mas uma grande na~ii.o
para 0 semr. Era t&mbem 0
festival da comunidade por ex·
celencia, celebrado com grandiosidade no centro religioso
do povo, 0 temp)o de J erusalem.
Ap6s a destruiCao do templo,
em 70 d. C., transformou-se
essencialmente numa festa de
fa.milia com urn ritual adap·
tado a. ' celebra!;io .domestica.
A tradi~ao judaica (Misht1a
Pes. X, 5) acentuou este caricter fainiliar: cDe gera!;io em
gera!;ao, todos se devem con·
siderar como se tivessem saido
do Egipto». No principio da
. Idade Media., havia urn pequeno
livro que regulavR . as varias
priticas a observar nests. festa,
que deviam ser seguidas com
rigor. A palavra hebraica ·que
designa organiza!;io ou regu~
lamento e seder, e assim as
duas noites que preced~ a

10 B. Halphen, Tlu uua oj /he } m;Uh Slal~ (Cambridge, Mass., 1961 ) ;
A. Heruberg, T1u ,(wnis/ /dta. A historical anDlysir OM rtaJn (Nova lorque 1960);
A. L. Sachar, A history oj 1M }tWS (Nova Iorque 1965, 5.• ed. ).
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festa sao chamadas seder. 0 Ii·
vro com os textos que, se leem
nessas noites denomina-se ~::nar
rativa luLgada». Contem esc1arecimentos e interpretac;5es extraidas da rica literatura rabinica, que explicam 0 significado da histOria do exodo
aqueJes que. nele tomam parte.
A leitura domesti:ca deste livrinho , ~az-se durante uma refeic;ao
festiva ronvencionada.
HOllve va.rios factores que
contribuiram para a ascensao
da hagada. Quando cessou 0
culto no templo, ap6s a sua
destruigao, no ano 70, roi necessanD irnpor uma eerta ordem
e urn sistema na liturgia, que
se desenvolvia rapidamente, sob
a infIuencia da exegese do Midrash. As familias precisavam
de . uma manua.I simples que
contivesse as numerosas regras
a obserVar na festa da Pascoa ..
Alern elisso, Cluando a Hagada
da Pesah foi oompilada, os
judeus ja naa eram livres, mas
estavam sob ,a ·dependencia do
imperio Romano. Tinham per·
dido a autonomia e precis~vam
mais uma vez de se libertar'
da servidao. a ritual da Pascoa
acentuava esta ansia de independencia; nao podiam celebrar
a festa sentados, mas na posigao a que s6 0 homem livre
tern direito ern Roma: a posigao reclinada. Num texto da
tradigao rabinica, podia ler-se
o seguinte: «Rabi Levi disse:
Enquanto os escravos estio ·
habit\lados a sentarem-se direi~ para comer, ~ jude~
devem tomar a refei~a6 da Pas-

coa na POSlgao reclinada, para
mostrar que 0 homem foi liberta.do da · escravidao~ (Jer. Pes.
X, 37 b). Nem 0 homem mais
. pobre deve comer noutra posic;;ao que nw seja a posigao
recHnada (b. Pes. X, 1).
. Na Pascoa, os judeus, que entao celebram 0 exodo do Egipto,
identificam-se com aqueles que
realmente tiveram de abandonar esse pais: pass ado e presente coincidem.
E 'por todas estas razoes que
qualquer judeu pode celebrar
a festa da Pesah, que continua
a ser a expressao do desejo de
. liberdade e de individualidade
de urn povo. Presentem.ente, os
orlodoxos dao rnais relevo aos
elementos nacionais. enquanto
os reformistas e os conservadores acentuam 0 sentido religioso da liberdade e 0 caracter
apolitico da comunidade judaiea (<<Somos algo mais do
que imieamente urn povo»).
a aspecto de actualidade e,
contudo, comum a ambas as
orieniagoes, 0 que nao se deve
imieamente a narra.c;;iio do
EXodo, mas tambem aD facto
de a festa ser uma festa de
familia. Como e celebrada em
easa, e nao 56 na sinagoga,. as
mulheres e as c:r:ianc;;as tomam
iambem parte activa nela.
A Hagada 'diz que 0 membro
mais novo da familia deve
pedir uma explica.c;;a.o sobre 0
Significado desta refeica.o formaL 0 leitor da Hagada tern
entio oportunidade de aprofun-

dar todos os aspectos re1acioriados com 0 povo judeu : a cer-
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c) A Festa das Sen:tanas.
teza da Alian~ entre Deus e
o seu povo e a importancia
Se a Festa dos Azimos; que
da familia, gem a qual nao
havena vida nem povo judaioo.
mais tarde se ligou a. festa da
. independencia e aD nascimento
As priticas do seder exereem
uma atraccao sobre todos os
da nac;3.0, recordava a exisjurleus, independentemente do . tencia nomada de' Israel, a
PTl1f)O a aue pertencem. Na
Festa. das Semanas evoca 0
p~o agricola. t: urna festa
P~"H·.oa, 0 iudeu vive a uniao
enm 0 sen DoVO e a diver!'iidade
rUs-tica, urna esnecie de festa
de oriP.Jltacoes tern aaui uma
das colheitas. Mais tarde, ininrfluencia multo menor do oue
troduziram nela a comemorac;:ao
~e nem~a.. A p1ura'irlarle nao e
da salvac;:ao, a alian!;a. :£: evi-.
devicl.a aauilo aue todos te;n
dente " a rela.c;:ao que ha entre
de comum e que e a base da " a Festa das Semanas e a Pascoa, se compararmos 0 desenunirlade. mas a rnotivos como
a di.t"erenca· de paises de ori2'em
volvimento de ambos os temas:
uma festa de n6madas - uma
(America. Oriente.' Israel, Eurona .ocinental, Portu~, etc.)
festa de camponeSes; uma festa
e diferen~as de natureza fifode primavera - urna festa de
s6fica. 0 Judaismo nao SO'fre
colheitas; exodo - alianc;:a; lio peso da sua diveniidade. esta
berdade - Tora ; ·autonomiae antes urn indicio de vitaHdade. dePendencia da alian!;a e da
Reduz-se" a urn problema de inlei. Esta festa mostra como
terpreta!;ao dB. religiio. 0 Ju-· Deus, Tora e Israel repre. dafsmo opos-se sempre a. dogsentarn uma unidade para os
mati~io da. fe; e principaljudeus. Ao co~trario da Pasmente uma aqtude de vida que
eoa, nao tern cerim6nias espeaceita conscientemente a traciais. Os Conservador~ e aldic;io. E nenhurna 'festa se
guns Reformistas introduziram
adapta melhor a expressao
o habito de oonvidar rapazes
destas ideias do que a pascoa.
e raparigas para que ' fa!;am
Coaduna-se eia com os senti-· urn compromisso publico de
mentos judaicos, quer seja eelelealdade para com a:. Alianc;:a.
brads. num kibutz de Israel,
Nesta festa, os Orlodoxos comeDum lar abastado de Berlim
moram os pogroms medievais
eei,d ental, ou entre os judeus
e modernos, que muitas vezes
do movimento da Reforma, em
se faziam -nesta altura do ano.
Nova Iorqu~, ou Melburne 11.
]] J?ie geistige Gestalt des gegenwartigen
22, 5 (MaIO de 1968), pp. 22 1-3.

J udentums,

Herder KrmupondeRZ.

•
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d) A Festa dos Tabernaculos.

Originalmente, era a festa
das colheitas, de canicter alegre, mas, mais tarde, transfol'-.
mou-se Duma comemo-rac,;io festiva do facto de. Israel ~ssUlr
a Tora. Os pergaminhos da iei
sio transportados em procissio Da sinagoga.. em volta do
pulpito. A primitiva festa agricola dos camponeses agradecendo a Deus a colheita Iigou-se
tambem a. salv~io na tradic.;tlo
judaica: os israelitas tinham
de .viver em cabanas, em memoria das cabanas em que
lave fez com que as seu,s

antepassados vivessem. ap6s

0

exodo do Egipto (cf. Lev. 23:
43) . A relac.;iio entre as cabanas
do festival original das colhei-

tas "e as tendas em que os israelitas ' viviam no deserto pode
parecer bastante remota ao
leitor com sentido critico.. 1!:, :
no ent;mto, importante compreender que esta festa nao
comemora imicamente um aeontecimento do passado mas tainbern 0 presente, nomeadame."lte
o destino com~ dos judeus
atraves da histOria. Embora
tenha desaparecido a peregrin~io, que DO tempo em que
existia 0 templo se juntava a.
celeb~io da festa, eSta . continua a ter 0 mesmo relevo.
Se a nota de actualidade e
caracteristica das quatro festas
antigas, e igt!almente propria
das tres mais recentes: Perdio
e Purifica~, Hanuka e Purim . .

e) 0 Dia do Perdi.o e Purlfica~o (HYOID ((Kippur~).

Apesar de ser ainda hoje
uma das grandes solenidade do
judaismo, denominada mesmo
como « 0 dia dos dias:» na Mishna, esta festa de 10 do mes
Tishri (Setembro-Outubro) era
desconhecida no period~ anterior e imediatamente posterior
. 300 exilio do Antigo Testamento.
Se a Pascoa celebra a libertagio do' pOvo judaico, 0 Dia
do Perdio e Purifica~io come:mora. a libe~ao do individuo;
enquanto a primeira e uma
festa familiar, 0 Dia da · Purificacao e uma festa da sinagaga. Depois de sair de casa segundo urn ritual, toda a familia
vai para sinagoga, oode passa
prlLticamente 0 dia inteiro. Os
judeus consideram, esta festa

a

como a pausa principal do ano
religioso, 0 dia em que todos
confessam os seus erras, na cez:teza de que recom~ar e nio
s6 possivel como necessario
para. a rea1iz~io da missio
do Povo entre 05 homens. 0 antigo e romplicado ritual que
se realizava no templo (cf. Lev.
16) loi. simplificado e adaptado
a sinagoga. :m ainda 0 dia em
que os j'udeus que se alienaram
do seu povo valtam . e fazem
penitencia. A festa
efectiv~
mente, a expressao institucionalizada da atitude de con·
versaa a que os profetas se
referem com insistencia (c/.
Jer. 18:8; Os. 14:1. 8S.). En.
quanto 0 ritual do Levitico

e,

teaJca

a

purifi~o

do templo

....

:" .

." .
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de toda a impureza ritual, a · brada com uma solenidade espeCial e decidiram transforexplica este dia js.
rna-Ia num acontecimento anual
como urn dia de pureza etica
(ef. 1 Mac. 4:36·59). Como '0
e de regene~io moral. 1= tamtemplo de Salomao (I Rei8
bern nesta data' que se recor8:2 e ,15) e 0 altar reconsdam os mortos. Nao e simpl.estruido do segundo templo (Esd.
mente urn momento de piedade
3 :4) eram dedicados na Festa
dedicado aos mortos, mas ainda
dos Tabernaculos, associavama recorda~ao das vidas hurnanas que a hisl6ria reivindicou
·se frequentemente estas duas
no decurso dos seculos. A som- . festas. Alero das procissoes no
bl'a da Inquisit;io espanhola, que
templo, 0 ritual prescrevia 0
acenar de ramos de hera, fono seculo XV obrigou 150.000
judeus a converterem-se ao calhas de palmeira. e outra folhagem, acompanbado de hinos.
tolicismo, esta ainda presente
Na Mishna,' como na ce.leno cantico Kol Nidre1., que urn
solista. recita na sinagoga. E
brat;io actual, a Ranuka e, em
assim, a festa ~ vivida como a
primeiro lugar, urna festa de
· liberta~ao da condi~io de pecaluz. Isto esta. provivelritente
dor e de toda a opressio que
ligado ao facto de,. na recontiranizou a comunidade juClaica;
sagra~ao do templo, se ter noopr:essao que nio e'exclusivavamente acendido 0 candelabra
mente um problema.do passado.
de sete bragos, que estivera
. apagado durante tres anos. Hi
urna lend~ que 'diz que os Maf) A ((Hanuka).
cabeus, durante ~ conquista,
encontrararn urn J:)Cqueno frasco
A origem hist6rica desta
com 6Jeo sagrado no templo
testa consiste na revolta milide Jerusalem, que dava ' para
tar de Judas Macabeu cOntra"
manter a metWra a arder duAnUoco, mon'a rca d3. Siria, que
'rante urn dia.-Mas, como que por
teve por objectiv~ assegurar a
ll}ilagre, esteve acesa durante
Iiberdade de conscioocia dos
oito dias. A primeira impresjudeus contra a· infi1~io 'do
sao que uma pessoa estranha
Helenismo. Uma das primeiras .. tern e que esta. festa. e para. as
acc;oes de Judas depois da vi- ' crian~as. Recebem presentes e,
toria foi dedicar novamente 0
durante oito dias, dao-lhes cditemplo (hanuka significa inaunheiro para velas». Apesar
gura~ao ou renov~Q), a 25 de
disso, a festa representa para.
Ki.slew (Nov..- Dez., 165 •. C.
as judeus urn apelo a sua conso que levou erradamente certas
ciencia para defenderem. a lipessoas arelacionaremestafesta
berdade, a fim de que -lhes seja
com 0 Natal cristao). A reconpassivel viverem segundo as .
sagra.~io do' temple foi celesu~ convi~oes.
Mishna

,

•
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«Purinu~.

Esta festa, que diL ~ impressao de ser 0 carnaval judeu,
com mascaras e rodadas de
bebidas, tern a sua origem nas
eomunidades judaicas da

pora orienta1.

~

dias-

feita, prova-

velmente, em mem6ria de urn

. pogrom a que as judeus escapa.ram de uma forma que lhes

pareceu milagrosa. A fuga e
narrada em Ester. Haman, vizir
do rei persa Assuero (Xerxes),
decidiu ·exterrriinar os judeus e
escolheu, a sorte, o · dia 14 de
Adar (Fev.-Ma.~o) para a execllI;ao dos sellS fins. Contudo,
Ester e seu ti~, Mordecai, conseguiram virar 0 feiti{:o contra
o feiticeiro, e loi 0 proprio
Haman quem foi executado, 0
que, para os judeus, foi uma
solu~io feliz: A hist6ria, que
e mais urna ienda do que urn
{acto real,
Hda ns. sinagoga

e

. ns. festa do Purim. Durante a
leitura, 'q uando 0 nome de
Haman, 0 principal inimigo dos
judeus. e mencionado pela primeita. .vez, deve-se fazer mnito
barulbo como sinal de indignacao e 6dio.
'€ uma festa curiosa, de ins-

piracao quase profana. Evita·se

IV - Q.UAL

A"FUNQAO

cuidadosamente citar' 0 nome de
Deus durante a narra.:tiva. Mas
exprime pel'teita:mente 0 des"tin6 dos judeus em muitos pogroms e perseguicoes, pelo que
se adequa &os sentimentos
actuais. Hi ate varias celebraCi5es iocais,do Purim (por exemplo 0 Wintz Purim de Francfort), que comemora 0 facto de .
os judeus terem por vezes conseguido escapar .aos males que
Ihes eram destinados. A testa
do Purim esta, mais do que
qualque; outra.. ligada ao folclore e aos costumes loeais. Ha
quem a considere a celebra!;ao
do Ano Novo, trazida da BabiIonia. para Israel, por causa das
mascaras e bebidas, e tambem
devido a ausencia de atmosfera
religiosa.. 0 que e facto e que .0
Purim e a festa judaica. mais
popular, e nao se pode afinnar
qu~ nio tern importancia.
Para compreender que estas .
celetira.coes nio' sao Ulna trlera
recordacao, mas a celebra{:8.o
ritual da histOria da salva~o,
que nao pertence ' ~ passado,
sena preciso tomar parte neIas,
sentir a atmosfera. especial das
suss ora.cOes, hines, ritos e sim-

bolos.

DO TEMPLO DE JERUSALtM

NESTAS FESTAS?

A descricio anterior mostrou-nos ja que a maior parte das
festas eram origipa1mente eelebradas no santuano principaJ,
.de Israel, 0 templo de Jerusa-

"

iem. Mas como este templo era
o 'santuiLrio nacional, situado
na capita-I, e 0 centro reJ.igioso
do povo, 0 seu destino encon- .
trava.-se intimament~ ligado a.

,."

", '
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hiswria pOlitica e religiosa do
reino, 0 que se verificou ate a
destrui~io do templo, quase.
quatro seculos depois de ter
sida construido. Depois do cativeiro da Babil6nia, conruuiu-se urn segundo templo, sobre 0
qual Ezequiel tinha tido 'uma
visao durante 0 cativei'ro (c/.
Ez. 40:1-44, 9). Este foi saqueado .por Antioco EpifAnio, em
169 a. C., e restaurado por Judas
Macabeu. · Como ja anteriormente dIssemos; a restaura~ao
e celebrada na . Hanuka. Cerca
de urn seculo mais tarde, Pompeu, depois de ter conquistado
Jerusalem, entrou no templo
mas r espeitou-o e nio tacou no
tesouro. Em 20-19 &. C., Herodes, 0 Grande, empreendeu &
reconstru~ao total do templo,
cujo projecto foi concluido cerca
de dez anos mais tarde, emoora
houvesse milhares de homens a
trabalhar nele ate 64 d. C. Ap6s
a conquista e .d~trui~io de Jei-usa1em pelos roman os, nao_ se
reconstruiu novo templo '2. Os
maometanos levan,taram a mesquita de Oman junto do local

do antigo templo. Tal como as
grandes festas comernoravam os
acontecimi:mtos ligados ao exodo
do Egipto, e a Area recordava
&os judeus a A1ian~a entre Deus
e 0 seu Pbvo, assim tami>em
o templo simbolizava a pred-estin~iio de Jerusalem e da dinas- .
tia de David, e a protec~io divina implicada,nesta elei~a.o 13.
COnsequenternente, a destrui.;;io
do templo era urn ponto criUco .
na hist6ria ' do culto judaico U.
o significado da destrui~ao, seguida da construcao de urn
templb pagio. e, con-tudo, muj·
tas vezes exagerado, tanto par
judeus como par cristaos, como
se indicasse a aproximacio do
fim do mundo e a confirma~ao
divina do cristianlsmo I'. A
(mica consequencia da destrui-~ ·f oi a cria~o de urn Iitual
mais s6brio nas festas judaiC8.S,
que tin:ham agora de se adaptar
aos molde~ de, uma celebra~ao
caseira au da siriagoga, geralmente p~uena. Mas apesar dessas simples celebra!;oes, a consciencia da individualidade ju. daica manteve-se intacta.

12
H Gazelles, NalSstmtt de l'Eglue. S«ltJUllIe njtth? (Pans 1968).
13 Para apreclar 25 vinas tendcncias, consulte_se 0 n(lmero ~ela1 de
Esprit (Sel. de 1966), que provocou dlversas rea~Oes .
. 1(
W. Baier, Werden die ChriSien in der jiidiscnen Liturgic verwiinschl?,
o.rimtluu.ng, ~.2,~ (15 de Mar~o de 1.968), .pp. 57-8, e S. Lauer, "Cnriste ndiskrimi·
nlerung 1m Judlschen Gebr:t?)); E. L. Ehrhch, 1m Haus des Judentums gibt es viele
Zimmer, CArislus tTlimul32 , 13 e 14 ( 15 ~ 3 1 de Julno de 1968), pp. 162 e 163.
15 A revol .u~o de Bar Kochba, nos anos 132-5 d. C., roi, para ojudaismo,
u ma ~m~~a superior a destrui~o do lemplo. A opiniio de quc a destrui~o do templo
COnst~UIU uma queb.ra no desenvo[~·imento do judaismo ~ aceite por M . Noth,
Gt$Ch"hlt /sratls (Berhm 1965, 3.- ed.) . pp. 13-15 c 389-400; C. Roth, A History cif
''!e Jews (Nova Jorque 1964, 3.- cd.), p. Ill, coniidera qu.e a dcstruit;10 ~6 teve
slgn.Lfi~ad.o nu~ periodo dctcrminado; ~ considerada extremameme im portante para
o cnstlamsmo porS. G. F. Brandon, TkFall of Jtrusalen and the Chrisli4n. Glum" (londres
1957, 2.;1. ceq, pp. 249.51, c Jesus and lite <tDlots (Mant:hestcr 1967), pp. 281.2.
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A funC;;io do templo voltou ,
contudo, .' a ser urn pr:oblema
actual, pois que, . no ano passado, ao veneer a guerra dos seis
was, os israelitas tomaram novamente posse do local do antigo templa 10. Os judeus ortod6xos, que dominam, no aspecto religioso, em Israel, ainda
nao fizeram qualquer alusiia a
urna possivel reconstruc;iia. 0
que nao e de admirar, se nos
lembrarmos que 0 culto se afastou total mente do ritual sacrificial ·do templo. Mesmo durante
a sua existencia, 0 ritual apresentava .is. tendencia para a
espiritualizac;;ao. Que ~e faria
com urn novo templo? Reintroduzir a lilurg·ia seria urn anacronismo que nem os judeus
ortodoxos conservadores aceitariarn. Como se podeI'ia formar
urn novo clero basearlo nas leis
do Levitico e da .El';critura e
na tra.di<iao juda·ica ? Os Dedirlos
de reconstnlcio do temolo vern
~eralmente das r~oes naeionatistas com aqueia mentalirlade
que lim iudeu culto, da categoria de Werblow~ki, clas.."lificaria
como «deturoac;;ao ·nacionalista
da religiiio:. H.
Ternos ainda. de considerar
uma. tradieio .iudaica. recentemente lembrada t>e'lo chefe
Rabi Nissim, que diz que 0 ter-

ceiro templo sera. construido
por Deus. Embora esta afirma~o nao tenba: · de· se. considerar como urna especie de
dogma, as judeus, .de urna
maneira geral, acreditam que
a templo sera. restaurado no
fim do mundo. Pelo qu·e ja nio
e necessario orar pela sua restaurac;;a.o. A construc;;io do ter· ~eiro templo, no tim do mundo,
. nio sera feita pelas maos do
homem, mas par Deus. Nio
estara aqui implieito urn significado ·escatol6gico e esoiritual '?~ urn facto. que os judeus,
de uma maneira ger·al, repudiam as tentativas, tais como
as Que foram feitas pelo chef.e
Rabi do exercito israel·i ta, J.
GOren, para avivar a recordac;a.o do anthm templo, atrayeS da explora~ao do sentimentalismo nacional. 0 Rabi Goren, no ana passad.o. a 9 de AWJ
orientqu 0 aniversario da destruicio do templo, um s~rVj~o
relii!;ioso pUblicO efectuado · no
terreno do mesrno, que fora
conquist~do na .euen-a dos seis
dias. Para a consciencia religiosa judaica, sera. mais imoor~ ·
.tante que existam sempre
.iudeus QU~ vio rezar junto do
Muro das. Lamentac;;oes, a fim
de descobrir Qual a sua missao no mundo actual.
I

Oer Streit urn den itidischen Gouesd.ienst auf dem Temoelbefll, HtrdeT
21 ( 1967), DO. 473-4 Cf C. Thoma, Die _Z~nt6runlt des TemDel, von
.Terusalem (A. D. 70) als Wende, Auf den Triimmem des Tempels (VienaIFriburgolBasi~I~ ) ,a.
.
.
IT
Th ] eruslllnn PDJI Wn-Kg de 28 de Agosto de 1967.
..
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v - SERAO AS CELEBRAI';OES JUDAICAS ESSENCIALMENTE SERVII';OS RELIGIOSOS BASEADOS EM TEXTOS
E HAVERA NELAS LUGAR PARA A IMPROVISA(:lO?
Dissemos ja que, D& maior
parte das festas judaicas, se
leem passagens das Escrituras
- algumas vezes 'bastante
gas -, que se relacion,a m
o asPecto' da bistoria da
va~ao a celebrar. Algumas
tas {estas, como a Pascoa,
urn

ritual

Ion·

com
sal.
des-

tern

'ponnenorizado

e'

rigoroso, '0 que nio impede que,

na maior parte delas, baja pos·
sibilidade de improvisa~o. No
Purim~

a .improvisa~o tern tim

lugar importante, mas 0 seu
caracter e' purarnente profano.
Nas o~ras; feStas, ha maior
margem de improvisacio, sobre· .
tudo nas celebracoes domesticas e nas ora~5es das celebra~oes

da sinagoga. Isto aplica·se especialmenle aoo qua:tro

dias que ainda nio z:;nenciona-.
mos, os quatro 'dias historicos
de jejum, que se relacionam '
com a destrui~o do templo,
o rnais importante e 0 Tishoh
Bo'ov, 0 nono dia de Ov (Julho-Agosto). Os restantes sio 10
de Teves. (Dez.-Jan.) f em que
se comernora 0 inicio do cerco
de J erusalern;: ~ 7 de Tamuz

IS

(Junho-Julho), em que foi feita
uma brecba na muralha da
Cidade Santa.; e :3 de Tishri
(S'e t.-Out.J, que recorda 0 assas-

sinio do governador da Judeia
por Nabucodonooor, e marea
o i-nicio do cativeiro da BabiIonia. 0 primeiro dia. de jejum
comernora a destrui~io do templo original peloo Caldeus, em
568 a:. C. Mas 0 mesmo dia
recorda tambem -0 exilio · dos
judeus de Espanha, em 1492,
e a expulsio de todos os
judeus das provincias da fronteira russa, em 1915. Como
estes dias nio vem mencionados na Tora, a forma de celebra~io

difere de comunidade

Para. comunidade. Os Reformis·

tas nein sequer os celebram,
.pois, eni sua opiniio, nao hi
lugar Rara 0 lu't o na destrui(tao do \ templo. Para eles, e 0
inicio de uma nova era da existencia judai'ca, urn com~o trigico, sem duvida, mas que ajudou os judeus a tomarem conseiencia da sua nova missao:
serem a luz de toda a humanidade.lS.
'

K. Thieme, Chrisien und Jwkn (MailU. 1961 ), pp. 32-7.
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VI - SERA QUE .AS FESTAS DA ACTUAL LITURGIA
JUDAICA FORAM DE QUALQUER MODO INFLUENCIA.
DAS PELAS GRANDES FESTAS DA LITURGIA CRISTA?

o problema que 'aqui se pOe e
exactamente 0 oposto,
ficon

sam achar influencias cristas,
JX)is as [estas cristis est.ao
esclarecido' em artigos como 0
muito menos ligadas a urn
de Barrosse, sobr.e a celebradeterminado pavo, mas tern
/itao da Eucaristia e da pascaa. . cacicter universal e sao orienPodem encontrar-se algumas
tadas para 0 alem. Podernos
influencias marginais do Natal
encontrar uma certa corresna 'c elebracao da Hanuka.
pondencia nas datas de cele-.
Tanenbaum tambem se refere
bragao, mas isso e prova:vela festa do Pentecostes, que mente caracteristioo das festas
J!omernora 0 dam das linguas,
religiosas mais antigas. ,fa
no primeiro domingo de Penmostrarnos que algumas festas
tecostes cristao e eelebra 0
judaicas nao sao tao originais
universalisrnci da doutrina criscomo a primeira 'vista passam
ta..
Midrash pOsterior conta
parecer, 0 que ' acontece com
tambe'ffi alga de sernelhante
a
Pascoa, ainda que seja uma
sobre a Festa das Semanas.
festa
importante. Alguns dos
Segundo essa, fonte. a· , Tora
seus elementos foram possivelDaD loi dada imicamerite aos
mente ,trazidos pelos israelitas
judeus. As tabuas da lei foram
do Egipto, ou de outras civientregues a Moises no deserta,
uma especie de terra de ninJizagoes mais antigas. l!: claro
que, rnesrno para os judeus,
guem, que a ninguem pertence,
e, simultAneamente, e proprieestas feSt¥ levantam problemas; ern especial" para. os Refordade de todos. No Midr(.t8h,
mistas, que tern uma visao
esta eserito que a voz de Deus
se propagou' em setenta linguas . rna,is a.mpla do significado do'
judaismo que os Ortodoxos.
de fogo porque se supunha
No entanto, com a ascensao
que havia setenta ~inguas difedo Estado' de Israel, a maior
ren-tes' no mundo. Desta forma,
tenta mostrar 0 universalismo
parte. das festas ganharam
.relevo, 0 que simultineamente
.da Tora para toda' a h~ani
dade,
iniplica 0 perigo de serem aproo elemento etnico especifico veitadas para fins nacionais
ou politicos, Nao ha, contudo,
das festas judaicas e a rel~
nenhum problema real de secugao consequente com 0 mundo
terreno sao demasiado prolariza~ao. como acont~ce com
nunciados para que ai se posas celebr~oes cat61icas.
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VII - PARTICIPARAO TAMBEM AS MULHERES
CRIANf;:AS NAS FESTAS JUDAICAS?
Como toda a liturgia judaica
estava muito ligada a datas e
haras, 0 servi!:;o do templo

fazia parte das func;oes masculinas, estando as mulheres
dispensadas dele. Mesmo nas
modernas sinagogas, .ha geralmente urn lugar reservado
para as mp.lQ,eres, embora as
. comunidades liberais tenham
tendencia a acabar com esta
segrega!<ao. Mas,_ na celebraC;;iio _domestica, a mulher tern
nitidamente urn papel impor-

E

AS

tante. Muitas vezes, e a personagem principal da fest~:
Debora e Jael foram louvadas
em canticos como heroinas de
Israel (Juiz.
4 :5) ; Atalia
ocupou 0 trona da Judeia
durante yarios anos (II Reis
11); a profetisa Holda rfoi consultada pelOs "ministros do rei
(II Reis 22:14 " 55.) e as livros
de Judite e Ester contaIn como
o povo loi salvo devido a interven!:ao de uma mulher.

vm-ATE QUE PONTO UMA FIGURA QUASE MiSTICA
COMO MARTIN HUBER E REPRESENTATIVA
DAS CELEHRAf;:OES RELIGIOSAS JUDAICAS?
Pelo que foi dito attY aqui,
conclui-se que 0 desenvoIvimento da individualidade de
povo e a posse da terra sao
aspectos essenciais na historia
. da salvac;io. Qualquer · destes
elementos tem de ser compreendido em senlido concreto,
mas e susceptive} de uma interpretacao mais espiritual. Pando
a problema em termo~ concertos: tern a prornessa de: Deus
relativa aD pais de Israel de
ser interptetada necessariamente no sentido de·um Estado

19

.independente? Uma fig-ura profetics. como Martin Buber nao e
des::m qpiniao 10 . Mas os profetas
·sao muitas vezes homens isolados, e Buber nao e excep!:ao.
Nao se pode dizer que as suas
ideias sejam: aceites pela maioria dos judeus, embora ele
tivesse desempenhado urn papel
importante ao dar . novo re~evo
. a. mensage:in .iudaica nos nossos dias. Nao pretendemos
entrar na discussiio do movimento Sionista au no problema
delicado de saber se 0 Estado

M. Buber. Zwei" Glaubensweisen; WtT'« I (Munique 1693), pp. 651-.81.
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nao pennite falar em nome da
comunidade judaica.. A sua .
analise critica socialista do
Sionismo e as suas ideias humanistas . e pacifistas fazer com
que nao seja bern aceite petos
Aqui, 0 observador tern de
judeus, embora para isso conconsiderar duas cruas allera··
tribuam tambem outros motivos. N a resposta a p.ossa perconsiderar duas cruas aiternativas. 1: um facto que 0 que aeongunta, 6 Professor J. Meyer,
teceu em Israel nos u!timos
do Martin Buber lnstitut filT
aDOS levou novamente os judeus
Judaistik, da Universidade de
"a darem irnportaneia a. hist6Colonia, disse que a atitude
ria da salva~io, quer no seu
de Buber em relac;ao a Tora
aspecto positiv~; quer no negao impediu de tamar uma atitivo. l: evidente que em tudo
tude !ucida e coerente perante
isso esta implicito urn certo senas festas judaicas. Encontra-se
timentalismo, sentimentalismo
mais filcHmente uma aproxima-..
religioso tio forte que tern. de
C;io mistica das festas case extenorizar oa celebra~ao
ractensticamente judaicas em
das festas tradicionais. ConAbraham Isaak KUk ou na teologia moderna de Joshua Hestudo, DaO se pode ignorar que
a «terra prometida. nunea foi
_
.
chel.
urna ·entidade estatica que
Em qualquer dos casos; 0
pudesse ser restaurada em 'sua
judaismo moderno e urn fenofonna e extensao originais.
meno de tal modo pluriforme
Apesar disso, e possivel erer
que· nao Be ·pode fazer generalique as Ia!:os Que . ligam os
~Oes. As linhas de demarcajudeus ao seu pais nao sao uni!:iio entre as diversas escolas
de pensamento sao ti~ vagas
camente de natureza hist6rica,
psico16~ica ou politica, mas
que e dificil classificar urn detambem de natureza ' religiosa.
terminado autor. Nao hi qualBuber, apesar de mistico, e
quer escata para avaliar a relipor- muito que esfe.i a Jig-ado i
giiio; 56 a pra.tica da Tora de-escola mfstica da .ucrania, foi
tennina se se e judeu. 0 "la!:o
demasiado inrfluenciado na sua . rnais forte e 0 do cdestino
atitude em rela~ao ao cristia- . comum ~ . E e preciS"amente esse
nismo por Albert Schweitzer e
destino comum .Que sobressai e
Rudolf Bultmann e, conseauenda relevo as celebrac;5es litUrgitemente, tern uma men talidade
cas. p la!;o enti-e urn .i udeu praticante de detenninado pais, 0
muito ocidentalizada, que lhe
de Israel se deve identificar

com

a

terra

prometida. de
Deus !o. Poder-se-a considere.r
o actuai Estado de Israel como
urn sinal da presenca. de' Deus
oa conducao do pavo escolhido?

20 .T- J. Stamm, Der Staal [stall und dil LandverheissUJI.ien tkr Bihd (Zurique[
Francfort, 2.- ed:, 1961 ); G. von Rad, Verheissenes Land und Jihwes Land, Guammelll Siudim <l:um Ailln TlSla~nl (Munique 1958).
"
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sionist& . ~ religi~ que · s6
aceita. 0 la~o etnico e 0 israe. lita nacionalista .nao religioso

existe imicamente no espirito
daqueles ' que ·identificam a religiio. tradicional com a conscieneia nacianal. Mas, em qual-

quer dos casas, 0 jud~ esta.
talvez demasiadamente ' mar.cado. para ver na celebra~io c:ta
hist6ria unicamente urna comemO,ra!;&O' Httlrgica; ' atemoriza-se, cada vez que sente que 0
passado nio es~a. morta.
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