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A Conversão 

 

A conversão, além de ser uma 

realização espiritual e mexer fortemente com 

o lado sentimental, mais do que tudo, é uma 

conexão especial com o Eterno, a qual, 

apesar de trazer muitos méritos para quem 

for fiel à essa nova conexão, exige um 

comprometimento e uma entrega verdadeira 

à Sua vontade, ou seja, no cumprimento 

integral da Torá, tanto a Torá escrita como a 

Torá Oral, incluindo as Leis rabínicas, como a 

Torá nos ordena: 

“(...) Cuidarás de fazer tudo como te 

ensinarem: De acordo com a instrução que te 

ensinarem, de acordo com as sentenças que 

te disseram, farás, não desviarás do que te 

disseram nem à direita nem à esquerda (...)” 

(Deuteronômio 17: 10-11) 
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  O Povo de Israel tem a função (apesar 

de muitos de seus integrantes não a 

cumprirem) de estudar, cumprir e transmitir a 

vontade do Criador. Aquele que deseja se 

converter deve estar consciente desta 

responsabilidade. 

Existem vários motivos que levam as 

pessoas desejarem a conversão. Existem 

aqueles que desejam se converter para 

casar-se, outros por distintos motivos sociais, 

econômicos ou, simplesmente, para fazer aliá 

– ou seja, tentar encontrar o sucesso de vida 

em Israel. 

Será que a conversão é válida 

independentemente do objetivo da pessoa? 

Será que a conversão é condicionada a 

certos requisitos ou basta simplesmente se 

converter? 

Veremos, ao longo desta apostila, que 

existem requisitos para uma conversão. 



O quê é a Conversão? – Visão e Temas 

relacionados à conversão ao Judaísmo 

 

 

9 

 

Portanto, é necessário que a pessoa seja 

sincera e, por outro lado, cabe ao tribunal 

rabínico averiguar a sinceridade de cada um 

que deseja se converter. 

 

Apresentando-se diante do tribunal 

rabínico 

 

Quando um não-judeu se apresenta 

diante de uma autoridade rabínica com o 

pedido de conversão, cabe a essa autoridade 

rabínica demonstrar uma resistência em 

relação ao tema. Ou seja, não aceitar o 

pedido de imediato.  

Isto não é por nenhum motivo pessoal, 

pois, a Torá proporciona a qualquer pessoa, 

de qualquer raça ou povo, o direito de se 

juntar ao povo de Israel. Somente que, existe 

a obrigação de averiguar se os interesses 
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dessa pessoa pela conversão são 

verdadeiros. Pois, caso contrário, a 

conversão não será válida. 

Vemos um exemplo de conversão 

verdadeira no livro de Ruth, em um episódio 

muito comovente, que ocorreu entre Ruth – a 

bisavó do rei David –, e sua sogra, Naomi. 

Nesse episódio vemos a vontade de 

Ruth, que insistia em juntar-se ao povo de 

Israel, enquanto Naomi, resistia em aceita-

la… 

Em um dramático diálogo, percebemos 

a sincera e pura vontade de Ruth de se juntar 

ao Povo de Israel, ao ponto que, o exemplo 

dela entrou para a história como fonte de 

aprendizado para todas as gerações, como 

uma demonstração prática, definindo o 

caminho correto para uma conversão 

verdadeira. 
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Traremos em seguida os versículos do 

Livro de Ruth traduzido, com comentários e, 

também, o texto original em nota para quem 

desejar conferir dentro da própria fonte. 

[Livro de Ruth capítulo 1, versículos 7 

ao 19]: 

(Versículo 7:)“E ela (Naomi) saiu do 

local donde estava (ou seja, dos campos de 

Moav) e suas duas noras (Ruth e Orpá) com 

ela; e caminhavam de retorno à terra de 

Yehudá (Israel). 

(Versículo 8:) Naomi disse a suas duas 

noras: vão, voltem cada uma para casa de 

sua mãe (de seus pais) e, D’us fará 

benevolência com vocês, assim como vocês 

fizerem com os falecidos (os filhos de Naomi 

que faleceram) e comigo. 

(Versículo 9:) D’us proporcionará a 

vocês satisfação, para cada uma um lar (ou 

seja, as abençoou para que cada uma case e 



O quê é a Conversão? – Visão e Temas 

relacionados à conversão ao Judaísmo 

 

 

12 

 

construa a sua família), ela as beijou, 

levantaram a voz e choraram. 

(Versículo 10:) Disseram (Ruth e Orpá) 

a ela (Naomi) que, com você voltaremos ao 

teu povo. 

(Versículo 11:) E disse Naomi, voltem 

minhas filhas, por que virão comigo? (Vocês 

acham que eu) ainda terei filhos em meu 

ventre (ou, seja, não tenho mais idade para 

ter filhos) para que vocês se casem com 

eles? 

(Versículo 12:) Voltem minhas filhas, 

vão, pois, já estou idosa para casar-me (e ter 

filhos), e, ainda que eu me casasse e viesse 

a ter filhos... 

(Versículo 13:) ...vocês esperariam eles 

crescerem? Ficariam (todo esse tempo) sem 

um marido? (Embora eu fale assim com 

vocês,) minha amargura é maior que a de 

vocês, pois, a “mão” do Eterno saiu contra 
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mim (ou seja, recebo sobre mim duros 

decretos). 

(Versículo 14:) E choraram mais (Naomi 

e suas noras – Ruth e Orpá), Orpá beijou a 

sua sogra (e regressou a seu povo), e, Ruth, 

apegou-se a ela (à sua sogra – Naomi). 

Observação: Por que Orpá resolveu 

regressar a seu povo? Por que não seguiu 

junto com sua cunhada Ruth os caminhos de 

Naomi para se juntar ao povo de Israel? 

Vemos daqui que, todo o interesse de Orpá 

se converter era baseado na esperança de se 

casar com um possível descendente de 

Naomi. Quando Naomi deixou claro que não 

haveria essa possibilidade, devido a sua 

idade avançada, Orpá regressou. Essa, de 

fato, foi a intenção de Naomi, averiguar as 

intenções de suas noras. 

(Versículo 15:) E disse (Naomi a Ruth), 

veja, eis que a tua cunhada regressou para o 
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seu povo e para o seu deus, volte (você 

também) com ela. 

(Versículo 16:) E disse Ruth (a sua 

sogra) não me force te abandonar, a te 

deixar, pois, para onde você for, eu vou; e, 

aonde você dormir, dormirei. Teu povo é meu 

povo e teu D’us é meu D’us!” 

(Versículo 17:) Assim como a tua morte, 

será a minha; e, ali, serei enterrada.  Que 

assim faça o Eterno comigo que, somente a 

morte separe entre eu e você. 

Observação: Destes versículos nossos 

sábios aprendem que uma pessoa, ao 

expressar a sua vontade de se converter ao 

judaísmo, deve-se avisá-la um pouco dos 

castigos destinados àqueles que transgredem 

os preceitos da Torá. Isto é para que ela 

tenha consciência e possa refletir sobre o 

tema, e, assim, ter a possibilidade de voltar 

atrás de sua decisão, já que a conversão 
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exige responsabilidade e não existe 

obrigação de se converter. 

A partir das palavras de Ruth, podemos 

entender, por alusão, o diálogo que ocorreu 

entre ela e Naomi. 

Naomi disse a Ruth: “É proibido para 

nós (judeus) nos afastarmos da cidade a qual 

pernoitamos em shabat, além de determinada 

distância. Ruth respondeu: “Aonde você for, 

eu vou!” 

Naomi disse: “É proibido para nós 

(judeus) ficarmos a sós, um homem com uma 

mulher não casados, em um ambiente 

fechado (para que não venham cometer 

transgressões referentes à relação proibida). 

Ruth respondeu: “Aonde você dormir, 

dormirei!” 

Naomi disse: “Nós, judeus, estamos 

comprometidos a 613 mandamentos”. Ruth 

respondeu: “O teu povo é meu povo!” 
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Naomi disse: “É proibido idolatria”. Ruth 

respondeu: “O teu D’us é o meu D’us!” 

Naomi disse: “Quatro tipos diferentes de 

pena de morte foram colocadas pela Torá à 

julgamento do tribunal rabínico (ou seja, na 

época em que o Grande Templo estava 

construído em Jerusalém, podia se aplicar a 

pena de morte através do veredito do tribunal 

rabínico. Contudo, atualmente, a partir da 

destruição do Grande Templo há cerca de 

2000 anos, não se aplica pelas Leis da Torá a 

pena de morte). Ruth respondeu: “Assim 

como a tua morte, será a minha!” 

Naomi disse: “Saiba que existem dois 

tipos de tumba para diferentes tipos de 

mortes que foram decretadas pelo tribunal 

rabínico. Ruth respondeu: “e ali serei 

enterrada!”  
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 (Versículo 18:) E viu (Naomi) que ela 

(Ruth) se esforçava para caminhar junto com 

ela, portanto, parou de lhe falar. 

Observação: Deste versículo 

aprendemos que, aquele que realmente sente 

o peso do julgo da Torá, tem que se esforçar 

para seguir, ou seja, a consciência da 

dificuldade do cumprimento dos preceitos da 

Torá em todas as situações da vida exige 

esforço, contudo, se a pessoa segue 

determinada em cumpri-los, apesar das 

dificuldades, é sinal que realmente captou a 

importância do tema e, o seu desejo é 

verdadeiro. Portanto, Naomi, ao ver que Ruth 

se esforçava para seguir com ela, ou seja, 

apesar de todas as advertências e a 

consciência da responsabilidade da 

conversão, mesmo assim estava disposta a 

seguir nesse caminho, parou de prova-la e 

seguiram juntas no caminho. 
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(Versículo 19:) E as duas caminharam 

até chegarem em Beit Lechem (Belém), (...)  

Observação: Nossos sábios aprendem 

deste versículo o quão querido são os 

conversos para D’us, pois, assim que Ruth 

demonstrou a sinceridade para a conversão, 

o versículo já coloca ela no nível de Naomi, 

dizendo: “as duas”, ou seja, de forma 

semelhante. 

 

Nota: Texto original do Livro de Ruth:  

ב  }ו{: א-רות פרק ב ִמְשֵדי מֹואָּ שָּ ם ִהיא ְוַכֹּלֶתיהָּ ַותָּ קָּ ַותָּ

ַקד ה ב ִכי פָּ ה ִבְשֵדה מֹואָּ ְמעָּ ֶהם  ’ִכי שָּ ֵתת לָּ ֶאת ַעּמֹו לָּ

ֶחם:  ה ּוְשֵתי  }ז{לָּ ּמָּ ה שָּ ְיתָּ קֹום ֲאֶשר הָּ ַוֵתֵצא ִמן ַהּמָּ

שּו ּה ַוֵתַלְכנָּה ַבֶדֶרְך לָּ ה: ַכֹּלֶתיהָּ ִעּמָּ ב ֶאל ֶאֶרץ ְיהּודָּ

ה ְלֵבית  }ח{ ְבנָּה ִאשָּ ֳעִמי ִלְשֵתי ַכֹּלֶתיהָּ ֵלְכנָּה שֹּ ַותֹּאֶמר נָּ

ּה )יעשה( ַיַעש ה ֶכם ֶחֶסד’ ִאּמָּ ַכֲאֶשר ֲעִשיֶתם ִעם  ִעּמָּ

ִדי:  ה ֵבית ’ ִיֵתן ה }ט{ַהֵּמִתים ְוִעּמָּ ה ִאשָּ ָּ ְמנּוחָּ ֶכם ּוְמֶצאן לָּ

ֶהן ַוִתֶשאנָּ  ּה ַוִתַשק לָּ ן ַוִתְבֶכינָּה: ִאישָּ ַותֹּאַמְרנָּה  }י{ה קֹולָּ

ְך נָּשּוב ְלַעֵּמְך:  ּה ִכי ִאתָּ ַתי  }יא{לָּ ְבנָּה ְבנֹּ ֳעִמי שֹּ ַותֹּאֶמר נָּ
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ֶכם ַלֲאנִָּשים:  יּו לָּ ִנים ְבֵמַעי ְוהָּ ה ֵתַלְכנָּה ִעִּמי ַהעֹוד ִלי בָּ ּמָּ לָּ

ַמְרִתי  }יב{ ַקְנִתי ִמְהיֹות ְלִאיש ִכי אָּ ָּ ִכי זָּ ַתי ֵלְכן ְבנָּה ְבנֹּ שֹּ

ִנים:  ה ְלִאיש ְוַגם יַָּלְדִתי בָּ ִייִתי ַהַלְילָּ ֶיש ִלי ִתְקוָּה ַגם הָּ

ֵגנָּה  }יג{ ֵהן ֵתעָּ לּו ֲהלָּ ֵהן ְתַשֵבְרנָּה ַעד ֲאֶשר ִיְגדָּ ֲהלָּ

ה  ד ִמֶכם ִכי יְָּצאָּ ַתי ִכי ַמר ִלי ְמאֹּ ְלִבְלִתי ֱהיֹות ְלִאיש ַאל ְבנֹּ

ה  }יד{’: ִבי ַיד ה ְרפָּ ן ַוִתְבֶכינָּה עֹוד ַוִתַשק עָּ ַוִתֶשנָּה קֹולָּ

ּה:  ה בָּ ְבקָּ ּה ְורּות דָּ ה  }טו{ַלֲחמֹותָּ בָּ ַותֹּאֶמר ִהֵנה שָּ

ּה ְוֶאל ֱאֹלֶהיהָּ שּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמֵתְך:  ְיִבְמֵתְך ֶאל ַעּמָּ

ִיְך  }טז{ שּוב ֵמַאֲחרָּ ְזֵבְך לָּ ַותֹּאֶמר רּות ַאל ִתְפְגִעי ִבי ְלעָּ

ִלין ַעֵּמְך ַעִּמי  ִליִני אָּ ִכי ֶאל ֲאֶשר ֵתְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאֶשר תָּ

י:  ה  }יז{ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלהָּ ֵבר כֹּ ם ֶאקָּ מּות ְושָּ מּוִתי אָּ ַבֲאֶשר תָּ

ֶות ַיְפִריד ֵביִני ּוֵביֵנְך: ’ ַיֲעֶשה ה ִסיף ִכי ַהּמָּ ה יֹּ ִלי ְוכֹּ

ּה ַוֶתְחַדל ְלַדֵבר  }יח{ ֶלֶכת ִאתָּ ַוֵתֶרא ִכי ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא לָּ

 : ֶחם ַוְיִהי ַוֵתַלְכנָּה ְשֵתיֶהם עַ  }יט{ֵאֶליהָּ נָּה ֵבית לָּ אָּ ד בֹּ

ִעיר ֲעֵליֶהן ַותֹּאַמְרנָּה  ל הָּ ם כָּ נָּה ֵבית ֶלֶחם ַוֵתהֹּ אָּ ְכבֹּ

ֳעִמי: ֹּאת נָּ  ֲהז
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Será que a conversão é uma 

obrigação? 

A Torá foi entregue através do Povo de Israel 

para toda a humanidade, e, para um não 

judeu não é necessário se converter ao 

judaísmo para que ele cumpra a Torá, isto é, 

cumprindo as sete Leis de Noé, um não judeu 

pode conquistar a sua porção no Mundo 

Vindouro. 

 

A Torá é para todos 

Qualquer pessoa de qualquer povo, 

independentemente de sua cultura ou nação, 

raça ou religião, pode receber a Torá sobre 

ela, sem a necessidade da conversão. 

A Torá foi entregue para todos os 

povos, ou seja, para toda a humanidade. 
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O que é a Torá? 

A Torá é a orientação de como nos 

comportar e conduzir em nossa estadia neste 

mundo. Ela é mais do que uma religião, é a 

expressão da realidade. Ela é a expressão da 

vontade de D’us. 

 

D’us Único e a Eternidade da Torá 

Deve-se ter em mente que é impróprio e 

repugnante possuir qualquer outra fé, exceto 

a fé verdadeira em D’us que criou e mantêm 

toda a criação e expressou a Sua vontade na 

Torá. Pois, além de ser impróprio e 

repugnante, se enquadra na proibição de 

idolatria, também desqualifica a pessoa para 

a conversão, já que possui falhas em sua 

aceitação de um domínio único – a base de 

todo o judaísmo. 
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Certa vez, uma pessoa buscou um dos 

Sábios do Talmud com o interesse de se 

converter, o sábio disse a ela: “(Antes de 

tudo...) Vá e se desfaça de todo objeto 

idólatra que se encontra em teus pertences” 

(Talmud, Avodá Zará) 

Qualquer outra fé ou preceito alternativo 

– ou seja, qualquer outra ideia que não é 

parte da Torá – é proibido. A própria Torá 

anuncia que ela nunca será modificada, não 

podendo acrescentar ou subtrair dela NADA 

em absoluto.  

Pois, além de ser ilógico acrescentar ou 

subtrair à vontade de D’us, já que, caso o 

Criador desejasse modificar as regras 

entregues perante milhões de pessoas e 

envolvendo toda a humanidade, não o faria 

em particular, através de uma única pessoa. 

Além disso, como citamos, essa ideia é 

contra a própria Torá – que nos alerta ser 
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proibido modificar as Suas Leis, como está 

escrito: 

 

“...para nós e nossos descendentes, para 

sempre cumprirmos os ditos desta Torá” 

(Deuteronômio 29, 28) 

“Não acrescentareis e não subtraireis sobre 

as Leis que Eu vos ensino...” (Deuteronômio 

4, 2 e assim consta também no Deuteronômio 

13, 1) 

 

Mesmo um integrante de um outro povo que 

queira cumprir a Torá, ele deve cumprir as 7 

Leis de Noé e suas ramificações, elas são as 

Leis Universais ditadas pela Torá para toda a 

humanidade, porém, de forma alguma criar 

uma nova religião. 

O Rambam escreve em seu livro 

‘Igueret Teiman’ – Todo profeta que aparecer 
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e disser que um dentre todos os preceitos 

que se encontram na Torá foi anulado, ele é 

um falso profeta, ele estará contradizendo a 

própria Torá, como está escrito: “...os temas 

revelados pela Torá nos pertence, a nós e a 

nossos descendentes para sempre – para 

cumprirmos todos os ditos desta Torá” 

(Deuteronômio 29, 28).  

Prossegue o Rambam explicando que 

não devemos nos surpreender pelos feitos 

surpreendentes desses falsos profetas que 

querem modificar as Leis da Torá, como está 

escrito (Deuteronômio 13, 2-4) que, mesmo 

se ele fizer milagres, não devemos escutá-lo. 

Saiba que essas maravilhas são efetuadas 

através de truques ou bruxaria...  

Uma vez que está escrito na Torá que 

Ela permanecerá para sempre, qualquer 

profeta que disser que, ‘a partir de agora’ ela 

foi modificada – está constatado que ele é um 

falso profeta, está contradizendo a Torá; 
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portanto, não devemos procurar “sinais”, pois, 

mesmo que haja “sinais” e maravilhas, a Torá 

nunca poderá ser modificada (vide Rambam 

Melachim 11, 3). 

 

A função de cada povo 

Cada povo tem a sua função na 

existência, não é necessário alguém que não 

nasceu no Povo de Israel se converter ao 

judaísmo. Ele pode conquistar o seu Mundo 

Vindouro cumprindo a vontade do Eterno, 

Criador dos Céus e da Terra, cumprindo as 

sete Leis de Noé, as Leis universais, sendo 

um bom Ben-Noach. 

Assim como cada povo tem a sua 

função, também o Povo de Israel tem a sua 

função. 

Independentemente da diferença de 

funções, deve sempre existir o respeito mútuo 
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entre as pessoas independentemente do 

povo a qual elas pertencem.  

Todo ser-humano é querido por D’us. 

Assim a Torá ensina, como consta na Ética 

dos Pais: 

“Querido é o ser-humano que foi criado 

com o Semblante Divino” (Ética dos Pais, 

cap. 3) 

Contudo, os integrantes do Povo de 

Israel estão comprometidos com o 

cumprimento de todos os Preceitos da Torá, 

e, por outro lado, os integrantes dos outros 

povos, com o cumprimento das Sete Leis de 

Noé e suas ramificações. 
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“O que acontece com um não-judeu que 

não queira se converter ao povo de 

Israel?” 

Diferente de outras religiões, o judaísmo 

não exige que os integrantes dos outros 

povos se junte ao Povo de Israel. Eles podem 

cumprir com suas funções sem modificar o 

“status” – cumprindo os sete preceitos de Noé 

e suas ramificações – desta forma eles serão 

dignos de receber recompensa pelos seus 

atos eternamente no mundo vindouro.  

Simplesmente, caso um não-judeu 

queira novas responsabilidades, recebendo a 

função de cumprir, estudar e transmitir para a 

humanidade os estatutos da Torá, será bem-

vindo, até mesmo, admirado, como consta no 

Rambam: “Quão digno e louvado é ajudar e 

tratar especialmente bem a uma pessoa que 

deixou o seu povo de origem, família e a casa 

de seus próprios pais para juntar-se com um 
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outro povo (o Povo de Israel) – simplesmente 

por amá-lo e buscar a verdade...” 

 

Curiosidade: A Prova Moral 

Existem várias maneiras de provar a 

veracidade da Torá. De fato, para quem 

estuda a Torá de forma séria e profunda, já 

não é necessário prova alguma, pois, a 

própria sabedoria da Torá prova a sua 

Divindade. Contudo, podemos ver, dentro de 

todas outras provas, uma bem especial. Seria 

como uma prova ética, que, para quem refletir 

sobre o tema, perceberá a sua veracidade. É 

um tema que se destaca, quando comparado 

com todas outras culturas existentes. 

Estamos acostumados a escutar de 

pessoas de diferentes religiões e seitas que, 

aquele que não pertence ao seu grupo vai 

para o ‘inferno’ e não tem uma porção no 

mundo vindouro. Em inúmeros casos, 
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inclusive integrantes de certos cultos exigem 

e obrigam com que pessoas de outras 

religiões se juntem a elas, por bem ou por 

mal. 

Em especial, em relação ao povo de 

Israel, vemos cruzadas, inquisições, 

holocaustos, atentados, ataques e 

perseguições ao longo de toda a história. (Em 

seguida traremos um episódio que expressa 

melhor essa ideia) 

Contudo, a Torá é diferente. Como 

citamos anteriormente, diferente de cultos 

criados pelos próprios seres-humanos, a Torá 

expressa a realidade, portanto, ela 

proporciona espaço para todas as pessoas, 

de todas as raças, povos e culturas. Todos 

têm a possibilidade de serem justos e 

conquistarem a sua porção no mundo 

vindouro. Como consequência, diferente de 

todas outras seitas, a Torá não exige a 

conversão, ou seja, não é necessário se 
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converter para adquirir a existência eterna. 

Não é necessário convencer as pessoas de 

outros povos a se converterem ao judaísmo. 

Inclusive, o contrário, até mesmo aquele que 

deseja se converter por livre e espontânea 

vontade, encontra várias dificuldades e 

tentativas para lhe desestimular a deixar esse 

caminho. Pois, de fato, é suficiente para os 

integrantes de outros povos, não-judeus, o 

cumprimento das sete Leis de Noé. 

Certa vez, escutei de um converso que, 

em sua busca pela verdade, passou por 

vários diferentes tipos de igrejas e cultos até 

chegar a Torá. O que mais lhe chamou a 

atenção foi que em todos eles havia um ponto 

em comum... Em todos eles era escutada a 

seguinte frase: “Quem deixar a nossa ‘graça’ 

vai para o inferno”. Depois escutei 

exatamente o mesmo testemunho de vários 

outros conversos. 
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Por que 7 e não 613? 

Por que existe diferença de exigência no 

cumprimento dos preceitos da Torá entre os 

integrantes do Povo de Israel e os integrantes 

de outros povos? 

 

Os integrantes do Povo de Israel estão 

comprometidos com o cumprimento integral 

dos Preceitos da Torá, ou seja 613, por outro 

lado, os integrantes dos outros povos, estão 

comprometidos somente com as Sete Leis de 

Noé e suas ramificações. 

Por um lado, os méritos de cumprir os 

Preceitos da Torá – como integrante do Povo 

de Israel – são grandiosos, por outro, a 

cobrança por desrespeitar algum preceito é 

muito severa, inclusive existem transgressões 

como relações ilícitas, idolatria, desrespeitar 

o shabat, etc... que causam o corte da alma e 

pena de morte (hoje em dia, como não temos 
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o San’hedrin, não se aplica na prática a pena 

de morte, porém, a cobrança é feita por D'us 

de outra maneira). Aquele que deseja se 

converter deve se perguntar: “Estou ciente 

disso? (Não seria mais simples seguir 

compromissado somente com as 7 Leis?)” 

A diferença na exigência relacionada ao 

cumprimento dos Preceitos entre o Povo de 

Israel e os outros povos se deve à diferença 

da função de cada um. Contudo, como 

citamos, o respeito mútuo é requerido, já que 

todos são queridos por D’us. Todos foram 

criados com o Seu Semblante. 

O povo de Israel está comprometido 

com mais preceitos. Isto significa mais 

responsabilidade. 

Explicaremos melhor o tema:  

Essa história começou a 

muitos anos atrás...  
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O nosso antepassado 

Avraham (Abrão) nasceu em uma 

geração onde todos praticavam 

idolatria – exceto umas poucas 

pessoas que viviam isoladas.  

Refletindo sobre a ordem 

existente na natureza, Avraham 

chegou à conclusão de que, 

obrigatoriamente, existe um Deus 

que criou e controla toda a criação, 

e que não existe nenhuma força 

independente Dele.  

Para ele, estava claro que 

todas as pessoas que se 

relacionavam com as forças dos 

elementos da natureza, como forças 

independentes, estavam 

equivocadas – elas praticavam 

idolatria.  
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Avraham começou a 

influenciar o mundo, demonstrando 

a existência de um Criador, ele 

inclusive estava pronto para 

sacrificar a própria vida para 

cumprir a vontade do Criador...  

Mais do que Deus escolheu a 

Avraham, Avraham escolheu a 

Deus!   

Itschak (Isaac), o filho de 

Avraham, perpetuou a sua missão. 

Seu neto Yaakov (Jacob) também 

assim o fez; o título “Israel” – em 

hebraico bíblico “Israel” é formado 

por duas palavras “Iashar El” - 

“Diretamente com Deus” – estava 

guardado para quem recebesse a 

função de estudar e transmitir os 

estatutos de Deus.   

Avraham, Itschak e Yakov – 

três gerações – após haverem sido 
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provados várias vezes e terem 

demostrado uma grande submissão 

para cumprir a vontade do Criador, 

finalmente conquistaram o título 

“Israel”; ele foi entregue a Yakov – 

que passou a se chamar “Israel”. 

Deste foi formado o Povo de Israel, 

que reconheceu a unicidade de 

Deus. Portanto, foi este o povo 

escolhido para receber e transmitir 

a Torá, Livro Sagrado, que instrui, 

auxilia e que inspira os nossos atos 

no mundo em que vivemos para 

alcançar o objetivo determinado por 

Deus.  

A partir desse momento – ou 

seja, a partir do momento em que o 

título “Israel” foi entregue a Yaakov 

e seus descendentes – uma pessoa 

de um outro povo que queira 

receber esta função – a função de 
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“Israel” – deverá se juntar ao Povo 

escolhido para esta função 

seguindo os critérios determinados; 

junto com o título “Israel” eles 

também receberão a respectiva 

responsabilidade – uma nova 

situação espiritual e o julgo do 

cumprimento de todos os preceitos 

da Torá. 

Agora entendemos o motivo 

pelo qual uma pessoa que deseja 

se converter ao judaísmo deve 

aceitar sobre ela o julgo da Torá no 

momento da imersão do mikve, 

caso contrário, a conversão é 

imprópria. 

 

 

 



O quê é a Conversão? – Visão e Temas 

relacionados à conversão ao Judaísmo 

 

 

37 

 

Recebendo o Julgo da Torá 

Para a conversão ser válida, é necessário 

que a pessoa receba sobre ela todos os 

preceitos da Torá e também os rabínicos 

(como a Torá ordena, que temos que ouvir os 

Sábios). Uma pessoa que deseja se 

converter deve refletir: “Será que eu estou 

disposta a viver integralmente segundo as 

Leis da Torá?” 

 

A conversão 

D’us entrega a alma judia no momento 

da imersão no mikvê. Para a conversão ser 

válida, ela deve atender os requisitos 

traçados pela Torá. 

Um dos requisitos é aceitar o julgo da 

Torá. Tanto os preceitos que foram escritos 

na Torá como os preceitos rabínicos, já que 
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assim a Torá instrui – respeitar a orientação 

dos verdadeiros sábios da Torá. 

Quem entrega a alma para a pessoa é 

D’us. Portanto, não adianta fazer a conversão 

de forma que Ele não instruiu na Torá. 

A Torá é a expressão da realidade. 

Assim como não podemos modificar as leis 

da natureza física, tampouco podemos 

modificar as leis da natureza espiritual. 

Nós temos que nos submeter a vontade 

de D’us, esta é a realidade, e, não o 

contrário. Como alguém pode pretender 

modificar a vontade Dele ou achar que Ele se 

submeterá a sua vontade? É muita 

pretensão. Não funciona! 

Uma vez que a função do povo de Israel 

é estudar a Torá para cumpri-la e transmiti-la, 

aquele que não recebe sobre si o julgo da 

Torá, não recebe a alma judia.  
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A obrigação do cumprimento da Torá 

Escrita e da Torá Oral 

 

A Torá Escrita está “entrelaçada” com a 

Torá Oral, elas “vão juntas”. [Nota: A própria 

Torá Escrita menciona a existência da Torá 

Oral. Está escrito no Livro Levítico (26, 46): 

“Estes são os estatutos e as leis e as Torót (a 

palavra Torá Escrita no plural – ou seja, duas 

Torót) que deu o Eterno entre Si e o Povo de 

Israel, no Monte Sinai, através de Moshé 

(Moisés)” – A palavra Torá está escrita no 

plural para nos ensinar que foram entregues 

no Monte Sinai duas Torót – uma escrita e 

outra oral (Rashi, Sifra). A Torá começa com 

a letra “Beit” – a segunda letra do alfabeto 

judaico – para nos aludir à existência de duas 

Torót – escrita e oral (Meiri; Torá Meirá 1)] 

Poderíamos comparar com as peças de 

um jogo e as suas regras. Sem saber quais 
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são as regras, não teremos como alcançar o 

proveito desejado de suas peças.  

Seguindo o nosso exemplo, a Torá 

Escrita seria comparada com as peças do 

jogo; e a Torá Oral com as suas regras.  

Como poderíamos cumprir e usufruir 

dos Preceitos da Torá sem o conhecimento 

adequado de como cumpri-los?!  

Por exemplo: A Torá nos adverte uma 

porção de vezes em relação ao cumprimento 

do Shabat e da pureza do lar (ou seja, os 

períodos onde o relacionamento matrimonial 

deve ser interrompido) – leis básicas e 

fundamentais no judaísmo; poderíamos 

questionar: 

Por um lado, a Torá enfatiza a 

importância dessas mitsvót, contudo, 

baseando-nos somente no que está escrito 

na Torá, como poderíamos cumpri-las? A 
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Torá não explica de forma clara e abrangente 

as suas regras!  

Novamente, quem desejar cumprir 

adequadamente esses preceitos, 

obrigatoriamente deverá recorrer à Torá Oral. 

Receber as explicações que foram entregues 

no Monte Sinai junto com a Torá Escrita. 

Quem agir de forma distinta está 

optando em utilizar os conceitos da Torá 

segundo uma interpretação especulativa – 

humana – deturpada, e, assim, 

desconectando-se da verdadeira influência 

Divina adquirida pelo cumprimento da Torá. 

Ao modificar as regras, mesmo utilizando as 

mesmas peças, o jogo já não será o mesmo. 

Quando as regras da Torá são modificadas 

passará a ser uma outra Torá. 
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O momento da imersão no mikvê - 

Nascimento 

No momento que a pessoa se converte 

obedecendo os critérios da Torá, ou seja, 

após de fazer o brit milá (para os homens) e 

entrar na mikve com a intenção e receber 

toda a Torá e se converter ao judaísmo na 

presença do tribunal rabínico, a pessoa 

recebe uma nova alma; é como se estivesse 

nascendo naquele momento.  

A alma de conexão do povo de Israel se 

junta a ela e não tem mais como deixa-la. 

Não tem mais como voltar atrás. Ou seja, 

mesmo que a pessoa se arrependa da 

conversão, seguirá sendo integrante do povo 

de Israel e carregando sua responsabilidade 

durante todos os dias de sua vida. Também 

em sua pós vida, no mundo das almas, terá 

que prestar contas pelas suas ações como 

um integrante do povo de Israel.  
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Em outras palavras, a partir do 

momento da conversão não tem mais como 

deixar a responsabilidade de ser judeu. 

 

Conversão unicamente com a intenção de 

casar-se com um integrante do povo de 

Israel 

Uma pessoa que deseja se converter ao 

judaísmo unicamente por algum interesse 

próprio, como, por exemplo, para receber 

benefícios de Aliá, para casar-se, etc.... e, 

não com o objetivo de receber as 

responsabilidades da função do povo de 

Israel, ou seja, de receber o julgo da Torá, a 

conversão é imprópria. 
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Conversão com a intenção de seguir 

cultuando uma idolatria 

Também, como citamos antes, o nome 

Israel quer dizer “direto com D’us”, ou seja, 

uma relação direta com D’us, sem 

intermediários. Para receber a alma de Israel 

a pessoa deve estar se conectando 

diretamente com D’us, Quem criou e mantêm 

a Sua criação. 

Caso a pessoa queira receber a alma de 

Israel – direto com D’us – deve estar livre de 

qualquer tipo de idolatria. Caso contrário, não 

estará ‘direto com D’us’, então, como 

receberá Dele a alma de Israel? 

 

Existem pessoas que descriminam os 

conversos? 

Podem haver pessoas que descriminam 

os conversos, contudo, saiba que eles estão 
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agindo contra os princípios da Torá – Eles 

devem imediatamente modificar a forma de 

agir e de pensar...”  

Qualquer pessoa, de qualquer outro 

povo, que se juntou ao povo judeu, 

independentemente de sua raça, religião ou 

nacionalidade – é bem-vinda; inclusive existe 

um preceito que nos ordena amar a um 

converso de forma especial. Além disso, a 

Torá, em 24 diferentes passagens, expressa 

a obrigação de amar e se preocupar pelos 

conversos.  

Nossos Sábios exclamaram: “Quão 

digno e louvado é ajudar e tratar 

especialmente bem a uma pessoa que deixou 

o seu povo de origem, família e a casa de 

seus próprios pais para juntar-se com um 

outro povo (o Povo de Israel) – simplesmente 

por amá-lo e buscar a verdade...” 
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Perseguições e Descriminações 

 

Uma pessoa que deseja se converter 

deve também refletir sobre o seguinte ponto: 

O Povo de Israel é descriminado e 

perseguido. Em todas as gerações tentam 

exterminá-lo. “Será que eu estaria 

disposto a me juntar a Ele e passar por 

todos esses problemas? 

 

Em todas as gerações existem 

tentativas de extermínio sobre o povo de 

Israel. 

Não há muito tempo, aconteceu o 

holocausto. Em torno de seis milhões de 

judeus foram assassinados. Outros milhões, 

exilados, sem casa, sem dinheiro... 
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Durante toda a história perseguições, 

cruzadas, inquisições, ataques de países, 

ataques terroristas e ameaças sem fim. 

Inclusive atualmente existem países que 

expressam a grande vontade de atacar e 

exterminar Israel. 

A pessoa deve pensar por um momento: 

“Será que eu estaria disposta em viver assim. 

Passar por todos esses problemas?” 

“Vale a pena entrar nessa situação?” 

“Será que eu estaria disposta em cumprir a 

Torá inclusive nessas situações tão difíceis?” 

A pessoa que se converte deve saber 

que o cumprimento da Torá não é fácil, 

inclusive em condições normais de vida. 

Ainda mais em situações de dificuldades. 

Mais ainda quando é descriminada e 

perseguida. Mesmo assim, em qualquer uma 

dessas situações, deverá ser fiel aos 
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Preceitos Divinos que comprometem o povo 

de Israel. 

 

Por que o povo de Israel é tão 

perseguido? 

Existem alguns motivos pelos quais o 

povo de Israel é perseguido. 

O motivo principal e essencial é o 

objetivo que existe por de trás dessas 

perseguições, o qual está relacionado com a 

antiga luta de essav e yakov... porém, este 

tema é complexo e profundo e, aqui, não é o 

local de alongar. 

Contudo, podemos entender outros 

motivos que explicam, em outros aspectos, o 

motivo dessa interminável perseguição. 

Um deles é uma cobrança implícita. Ou 

seja, já que uma das funções do povo de 

Israel é transmitir a vontade de D’us e de ser 
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exemplo para as nações, quando, por algum 

motivo, ele não cumpre com a sua função, 

mesmo que inconscientemente, surge uma 

vontade inexplicável das nações cobrarem do 

povo de Israel e acaba se expressando com 

perseguições. 

No entanto, existe outro motivo em um 

aspecto mais prático. A persistência da Torá 

no mundo passou a ser uma ameaça as 

outras culturas que alegam a modificação da 

Torá. Como exemplificaremos em seguida... 

 

“A Fórmula da Riqueza” 

Dois amigos estavam 

passando por sérias dificuldades 

financeiras e resolveram procurar 

uma fórmula para solucionar os 

problemas 'uma vez por todas'. 
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Armando: “Meu caro amigo 

Diego, eu tive uma ideia brilhante!” 

Os nossos problemas estão para 

terminar. Poderemos resolver todos 

os problemas e ainda ficaremos 

milionários!” 

Diego: “Me parece um bom 

começo. Pode seguir!” 

Armando: “Vamos criar uma 

seita... Atrairemos muitos fiéis e 

pregaremos conceitos “divinos” e 

ganharemos muito dinheiro!” 

Diego: “Me parece uma 

inspiração 'divina'!” 

Armando: “Isso mesmo. Assim 

ficaremos ricos e famosos!” 

Diego: “Só falta um 

'detalhezinho'... Como começar?” 
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Armando: “Muito simples, 

vamos escrever um texto bonito 

com mensagens profundas e dizer 

que ele é Divino; depois 

organizamos encontros e 

convenceremos a todos nos 

entregar os dízimos além de 

doações esporádicas para a 

'organização'!” 

Diego: “O quê vamos escrever 

neste texto para convencê-los de 

sua 'veracidade'?” 

Armando: “Vamos escrever 

que D'us Se revelou para nós e nos 

orientou...” 

Diego: “Quem vai acreditar 

nesta idiotice?” 

Armando: “Vamos dizer que 

D'us Se revelou perante várias 

pessoas! Uma multidão!” 
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Diego: “Mas ninguém vai 

acreditar nisso... Um vai perguntar 

ao outro e ninguém vai confirmar! 

Não saiu nas notícias e ninguém 

ouviu falar sobre isso. Então, quem 

vai acreditar? Só a tua mãe, ela 

acredita em tudo o que você fala!” 

Armando: “Pense um pouco! 

Nós falaremos que este evento 

ocorreu há muitos anos atrás... 

Vamos falar que aconteceu já há 

1000 ou 3000 anos! Ninguém 

poderá provar o contrário!”  

Diego: “Como não? Existem 

registros, escavações, culturas... 

Você acha que algo tão 

impressionante não estará de 

alguma forma registrado na 

história?” 
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Armando: “Então, nos resta 

somente uma maneira...” 

Diego: “Qual?” 

Armando: “Vamos fazer como 

todos fazem... Falaremos que nós 

recebemos a palavra de D'us. Só 

nós dois. Depois começaremos a 

convencer novos adeptos. 

Poderemos começar oferecendo 

cargos importantes para algumas 

pessoas e depois utilizar de alguns 

truques para impressioná-los...” 

A permanência do judaísmo é uma 

ameaça à veracidade das outras religiões. O 

único local que argumenta uma grande 

revelação aos olhos de milhões de pessoas é 

a Torá. Como alguém poderia se atrever em 

escrever que o mundo inteiro presenciou algo 

que não existiu? Quem acreditaria em 

tremendo absurdo que ninguém escutou falar 
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dele? Este é o motivo que ninguém pode 

inventar um início tão convincente. Contudo, 

assim consta na Torá – Uma revelação aos 

olhos de milhões de pessoas, um evento tão 

impressionante que ninguém pode negá-lo... 

Este evento se encontra registrado em várias 

culturas e na história do mundo inteiro. 

Inclusive, não há muito tempo atrás foi 

encontrado o Papiro Ipuwer, pergaminhos 

escritos há cerca de 3300 anos por um 

egípcio que vivenciou todos os milagres 

relatados na Torá.  

Portanto, restou somente dizer que a 

Torá foi modificada através de uma 

'revelação' individual. Contudo, a mesma 

Torá já nos advertiu que Ela nunca será 

alterada! 

[Nota: O Papiro Ipuwer, foi comprado 

pelo museu nacional holandês de Leiden 

(catálogo número 344). Ele foi escrito por um 

egípcio que relatou as pragas que vivenciou 
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no processo da saída do Povo Judeu do 

Egito. Quando ele se referia ao Povo de 

Israel utilizava o termo “inimigos da terra”. Em 

seu relato constatou-se que os Egípcios 

experimentaram as dez pragas exatamente 

como está relatado na Torá. Por exemplo, ele 

escreve: “O rio virou sangue, sangue em 

todos lugares... Uma coluna de fogo 

acompanha os inimigos da terra...”] 

Agora podemos entender mais um 

motivo para as insistentes tentativas de 

converter justo os judeus as outras religiões 

ou simplesmente exterminá-los. 

 

Casamento 

Um converso pode casar com uma 

pessoa que já nasceu como integrante do 

povo de Israel?  
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Uma pessoa de outro povo que se 

converteu, aderindo-se verdadeiramente ao 

judaísmo – seguindo os critérios da Torá – 

integrou-se ao Povo de Israel e realmente 

não haverá nenhum problema de casar-se 

com alguém que já nasceu como integrante 

do povo de Israel com ela. O contrário, estará 

cumprindo com o preceito de amá-lo 

duplamente. 

Porém, no caso de um não-judeu que 

não se converteu ao judaísmo, o próprio 

Criador – Conhecedor de todos os mundos 

espirituais e de nosso mundo físico – revelou 

que o relacionamento não será permitido; ou 

seja, um integrante do Povo de Israel não 

poderá casar-se com um integrante de outro 

povo. A proibição não é consequência de um 

preconceito – como já foi citado acima – que 

qualquer pessoa pode se juntar ao povo de 

Israel – a proibição é simplesmente um fruto 

da incompatibilidade espiritual – para evitar 
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uma conexão que causará danos espirituais 

irreparáveis para ambos os lados. 

 

Conduta judaica 

No princípio da apostila, trouxemos o 

episódio do Livro de Ruth, com comentários, 

onde vemos a insistência e a disposição de 

Ruth aceitar sobre ela o julgo da Torá de 

forma íntegra. 

Agora, em seguida, traremos outros 

temas aludidos nesse episódio, citados em 

outros comentários sobre o Livro de Ruth: 

Consta no versículo 16: “Disse Ruth (a 

sua sogra) não me force te abandonar, a te 

deixar, pois, para onde você for, eu vou; e, 

aonde você dormir, dormirei. Teu povo é meu 

povo e teu D’us é meu D’us!” 

Assim disse Ruth a sua sogra: Não me 

force a te abandonar, pois, de qualquer forma 
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já estou decidida em relação a minha 

conversão. Se não for com você, será com 

outra pessoa. Assim, é melhor que seja 

através de ti, e não através de outra (já que, 

com certeza, não encontrarei alguém que me 

instrua melhor que você). Portanto, ao 

escutar esse argumento, começou Naomi 

instrui-la de acordo com as Leis referente aos 

conversos. 

Naomi disse a Ruth que não é uma 

conduta correta para as filhas de Israel 

frequentarem teatros ou outras atrações 

parecidas que se encontram na cultura de 

outros povos. Então, Ruth respondeu: “Onde 

você for, eu vou!” 

Naomi disse a Ruth que não é uma 

conduta judaica viver em uma casa que não 

possui mezuzá. Ruth respondeu: “Onde você 

dormir, dormirei!” 
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Naomi então relatou sobre as proibições 

da Torá e suas consequências. Ruth 

respondeu: “O Teu D’us é o meu D’us!” Logo 

Naomi relatou outras mitsvót. 

Deste trecho do Livro de Ruth 

aprendemos que, além dos preceitos que 

comprometem o povo de Israel, também é 

exigido dele uma conduta diferente. Mais 

nobre e elevada. Não é propício frequentar 

locais de futilidades e, tampouco, locais 

indecentes.  
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A Preparação 

 

Traremos em seguida uma lista com 

temas importantes para o dia-a-dia de uma 

vida judaica.  

Com certeza, aquele que deseja a 

conversão, pode utilizar esta lista como um 

pequeno roteiro de preparação ‘haláchica’ 

(legislativa) para uma vida baseada nos 

conceitos da Torá de forma integra. 

Devemos ter em mente que as Leis que 

acompanham o dia-a-dia de um judeu são 

inúmeras. De fato, a cada dia, durante todo o 

período de vida, vamos conhecendo novas 

Leis e novas condutas propícias que devem 

ser acopladas na vida diária de um integrante 

do povo de Israel. Esta lista tem como 

objetivo somente levantar tópicos de Leis 

frequentes para o dia-a-dia. 
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Traremos também nomes de livros onde 

o tema citado possa ser estudado. Contudo, 

antes, traremos um texto que ilustra o motivo 

de existir tantas mitsvót, em cada campo da 

vida de um integrante do povo de Israel. 

 

Por Que Tantas Mitsvót? 

“Deus quis beneficiar o Povo de Israel, 

portanto Ele nos deu 'uma porção' de 

mitsvót.” (Ética dos Pais) 

 

O R. Iechiel Yakovzon contou em uma 

de suas palestras que, certa vez, em sua 

infância, caminhava pelas ruas nas cercanias 

de sua casa; ele se deparou com o Grande 

Sábio Rabi Shlomo Zalman z”l, a vontade de 

falar com o Sábio era tão grande que, 

impulsivamente, ele “pensou” em voz alta... 

“Rabino, eu tenho uma pergunta...” 
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O Sábio, escutou a voz do menino e 

pediu para as pessoas que estavam em sua 

volta abrirem o caminho para ele se 

aproximar... 

Sábio: “Pois não, o que você deseja 

perguntar?” 

O menino se viu parado frente a frete 

com o Sábio, parecia um sonho... Sem ter 

nada preparado para perguntá-lo, de 

imediato, se recordou de uma questão que 

havia em sua mente...  

Menino: “Está escrito que Deus quis 

beneficiar ao Povo de Israel, então ele nos 

deu uma porção de mitsvót... Se Deus quis 

nos beneficiar, por que nos deu tantas 

mitsvót? Não seria melhor dar umas poucas? 

Seria bem mais fácil!” 

Sábio: “Posso te fazer uma pergunta? 

Você calça sapatos antes de sair de casa?” 
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Menino: “É claro!” 

Sábio: “Me explique, qual é a ordem 

que você os calça?” 

Menino: “Eu faço como está escrito nas 

leis judaicas... primeiro calço o lado direito e 

depois o lado esquerdo.” 

Sábio: “e como você os amarra?” 

Menino: “Primeiro o esquerdo e logo o 

direito... Como está escrito...” 

Sábio: “E como você os retira?” 

Menino: “Também como está escrito... 

antes o lado esquerdo e logo o lado direito.” 

Sábio: “Você está vendo que mérito nós 

temos... De qualquer forma, todas as pessoas 

calçam, amarram e descalçam os sapatos... 

Tanto o direito quanto o esquerdo... 

Independente de sua cultura ou religião... O 

que importaria para alguém calçar o lado 
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direito antes do esquerdo? Você 

simplesmente se acostumou a calçá-los, 

amarrá-los e descalçá-los segundo os 

critérios da Torá e por isso está recebendo 

méritos... Está vendo... esta é a explicação, 

vários e vários atos de nosso dia a dia que, 

de qualquer forma, haveríamos de realizá-los, 

receberemos méritos por realizá-los seguindo 

a orientação do Criador... Simplesmente pelo 

fato que Deus quis nos beneficiar...” 

O R. Iechiel Yakovzon contou nesta 

palestra que, a partir deste episódio – ainda 

como um menino – procurava relacionar com 

alguma mitsvá todos os atos que realizava, e 

desde então ele sentiu vontade de 

transformar atos “neutrais” (ou seja, 

mundanos) em atos eternos... 
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Temas ‘haláchicos’ de referência 

para aqueles que desejam se 

preparar para conversão: 

 

Shabat 

Velas, kidush 

Melachót (trabalhos proibidos no 

shabat), o básico de cada melachá. 

Muksê (objetos que são proibidos 

movimentar no shabat) 

Eruv (e proibição de carregar de um 

recinto ao outro) 

Tchumim de shabat (não distanciar-se 

da cidade no shabat, mesmo sem carregar 

nada) 
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[Essas Leis podem ser estudadas no 

livro “Shomer Shabat” do Rav Dichi, é 

conciso, prático e abrangente] 

 

Cashrut 

Carne e leite 

Carne (shchitá e casherização; não é 

necessário saber as leis de como ‘lishchót’ e 

casherizar a carne, somente que é 

necessário comprar com um bom hechsher) 

Animais, aves e peixes puros e impuros 

(tudo que sai de animais impuros é proibido, 

por exemplo, leite de burro, ovos de aves não 

casher, óleo de peixe sem escamas) 

Vinho (leis de vinho nochri) 

Cozido de nochri (cozinhado por não-

judeu) 
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Frutas e legumes (trumót, maasrót, orlá, 

tolaím (vermes)) 

[As Leis sobre cashrut podem ser 

estudadas no livro “Cashrut na prática”] 

 

Rezas 

Shacharit, minchá, arvit (mussaf e neilá 

em yom kipur) 

Acrescimos (dos chaguim, rosh 

chodesh, shabat, chanuká e purim, taaniót) 

Halel 

[As Leis sobre rezas e preces podem 

ser estudadas no livro “A arte de dizer amen”. 

Nesse livro se encontram também as leis 

relacionadas ao birkat hamazon e todas as 

outras brachót] 
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Birkat hamazon 

Quando é obrigado fazer birkat 

hamazon (quantidade de pão, tempo, quando 

come refeição de mezonót) 

Acréscimo que se faz no birkat hamazon 

(nas datas especiais) 

[Estas Leis podem ser estudadas no 

livro “A arte de dizer amen”] 

 

Birkót hane’enim 

Hamotsi, mezonót (brachá rishoná e 

acharoná) 

Há’ets, há’adamá, She’hakol (brachá 

rishoná e acharoná) 

Brachót do cheiro (Atsei bessamim, 

minei bessamim) 

She’echianu (frutas da nova estação) 
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[Estas Leis podem ser estudadas no 

livro “A arte de dizer amen”] 

 

Leis do dia-a-dia 

Acordar (modê ani, netilat yadaim) 

Brachá quando sai do banheiro 

Bikót hashachar 

Kriat Shemá (dia e noite; antes de 

dormir) 

Kipá, tsitsit 

Leis relacionadas a pureza do lar 

(períodos que a esposa fica proibida para o 

marido e a conduta entre os conjugues) 

Leis relacionadas a “tsniút” – recato 

(roupas, comportamento). 

Empréstimos sem “ribit” – juros 



O quê é a Conversão? – Visão e Temas 

relacionados à conversão ao Judaísmo 

 

 

70 

 

Shatness (proibição de usar lã com linho 

juntos) 

[Todas essas Leis, e outras, podem ser 

estudadas no livro Kitsur Shulchan Aruch; é 

aconselhado fazer um estudo diário para que, 

com o tempo, passar por todas as Leis] 

 

Chaguim (Festas) 

Leis de Pessach, chol há’moêd, sfirát 

há’ômer e shavuót 

Leis de Rosh Há’shaná, Yom Kipur e 

sucót 

Yom Tov: Diferença entre leis de Shabat 

e Yom Tov (passar fogo, cozinhar, carregar); 

eruv tavshilim 

[Essas leis podem ser estudadas nos 

livros do Rav Dichi: “Pessach e suas Leis” e 

“Rosh Há’shaná, Yom Kipur e sucót”] 
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[As Leis de Chanuka, Purim, Tishá be’av 

e outras datas, pode-se estudar no livro 

“Kitsur Shulchan Aruch”.]  

 

Hashkafá (Visão da Torá) 

Estudar os 13 princípios do Rambam 

(basta a tradução simples, se encontra em 

alguns sidurim. Não é necessário decorar 

palavra por palavra, somente que os 

conceitos estejam claros) 

Saber o básico sobre: messias, vida 

depois da morte (“sachar e onesh” – 

recompensa e cobrança pós-vida), “tchiat 

hametim” (ressurreição dos mortos). [Todos 

esses temas estão bem resumidos nas 

apostilas sobre os temas básicos do 

judaísmo] 
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O dia que iniciou o Povo de Israel 

 

Israel foi considerado um povo ao 

receber a Torá. Como está escrito: 

“Neste dia (do recebimento da Torá) vocês se 

fizeram um povo.” (Deuteronômio 27, 9) 

 

A função e a obrigação conjunta em 

relação ao cumprimento e o estudo da 

vontade do Criador formou dos integrantes de 

Israel um povo. Isto se passou antes da 

chegada do povo em sua terra. Isto inclui a 

seguinte mensagem: “Vocês não são como 

os outros povos. A existência do Povo de 

Israel é independente de sua permanência 

sobre a terra designada. Este é o segredo da 

eternidade de Israel. Mesmo ao serem 

expulsos da terra de Israel, a obrigação 

conjunta no cumprimento da vontade do 
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Criador segue conectando todos os seus 

integrantes – esta conexão nunca irá se 

desfazer! 

 

10 Mandamentos e 613 Preceitos (248 para 

fazer e 365 para não fazer) 

 

Qual são os 10 Mandamentos? 

1. Emuná em D’us (“Anochi”) 

2. Não ter outros deuses 

3. Não jurar pelo Nome de D’us em vão 

4. Lembrar o dia do Shabat para 

santifica-lo 

5. Honrar o pai e a mãe 

6. Não assassinar 

7. Não adulterar 
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8. Não roubar (almas, ou seja, 

sequestrar) 

9. Não testemunhar em falso 

10. Não cobiçar (a casa, a esposa e os 

outros pertences de seu companheiro) 

 

A parte escrita da Torá é formada pelos Cinco 

Livros (Pentateuco - Chumash), Profetas e 

Escritos, formando um total de 24 Livros. 

 

Os 24 Livros 

Os 24 Livros da Torá (Torá, Profetas e 

Escritos) são conhecidos como TANAC”H 

 ou seja, uma sigla formada a partir da ,(תנ"ך)

primeira letra de cada uma das categorias 

dos Livros: Torá (Pentateuco), Nevi’im 

(Profetas) e Ketuvim (Escritos). Em seguida 
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traremos os nomes dos 24 Livros separados 

por categorias: 

 

Torá (Pentateuco) 

1. Bereshit (Gênesis)    

2. Shemot (Êxodo) 

3. Vaikra (Levítico) 

4. Bamidbar (Números) 

5. Devarim (Deuteronômio) 

 

Nevi’im (Profetas) 

6. Yeoshua (Josué) 

7. Shoftim (Juízes) 

8. Shemuel (Samuel) 

9. Melachim (Reis) 
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10. Ieshaiahu (Isaías) 

11. Irmiahu (Jeremias) 

12. Ichezkel (Ezequiel) 

13. Shneim Assar Os Doze [Este livro é 

chamado assim, pois, é formado por Doze 

Profetas: 1. Hoshéa (Oséias); 2. Yoel (Joel); 

3. Amós; 4. Ovadiá (Obadias); 5. Yona 

(Jonas); 6. Michá (Miquéias). 7. Nachum; 8. 

Chabakuk; 9. Tsefaniá (Sofonias); 10. Chagai 

(Ageu); 11. Zechariá (Zacarias); 12. Malachi 

(Malaquias)] 

 

Ketuvim (Escritos) 

14. Tehilim (Salmos) 

15. Mishlei (Provérbios) 

16. Ióv (Jó) 

17. Shir Há’shirim (Cântico dos Cânticos) 
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18. Ruth (Rute) 

19. Eichá (Lamentações) 

20. Kohélet (Eclesiastes) 

21. Ester 

22. Daniel 

23. Ezra – Nechêmia (Neemias) 

24. Divrei Há’iamim (Crônicas) 

 

A Torá Oral 

Moshe Rabeinu (Moisés), antes de 

deixar este mundo, escreveu toda a Torá com 

suas próprias mãos e entregou um livro para 

cada tribo, também escreveu e um livro para 

ser colocado no Aron Hakodesh (Arca 

Sagrada) para servir de testemunho. Porém, 

as explicações que recebeu de como cumprir 

os preceitos da Torá, Moshe não escreveu; 
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ele transmitiu para os anciãos, para Yeoshua 

e também para todo o Povo de forma geral, 

portanto foi chamada de Torá Oral. Os Sábios 

de cada geração recebia a Torá Oral dos 

Sábios da geração anterior (Rambam, 

Introdução Yad HaChazaka). 

Originalmente, as explicações da Torá 

encontravam-se somente “na boca” das 

pessoas – ou seja – somente na mente dos 

integrantes de nosso povo e não foi escrita 

em um livro. 

Rabi Yehudá Há’nassi, conhecido como 

Rebi, há cerca de 2000 anos atrás, percebeu 

que os estudiosos da Torá estavam 

diminuindo e os sofrimentos de nosso Povo 

crescendo; O Império Romano se expandia 

pelo mundo e o Povo de Israel fugindo de 

canto a canto, portanto – 34 gerações após a 

entrega da Torá – decidiu escrever uma obra 

que estaria presente nas mãos de todos para 

que pudessem estudar rapidamente os 
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conceitos da Torá Oral – dessa forma ela não 

seria esquecida. 

Passaram-se mais seis gerações – ou 

seja, 40 gerações desde Moshe Rabeinu – 

quando Rav Ashi escreveu o Talmud Bavli, 

cerca de 100 anos após Rabi Yochanan ter 

escrito o Talmud Yerushalmi. Os dois 

“Talmudim” são explicações das Mishnayot, 

esclarecimento de sua profundidade entre 

outros temas que foram desenvolvidos; eles – 

juntos com as outras obras que vieram 

explicá-los – serviram de base para formar o 

código de leis judaico – como foi transmitido 

de geração em geração desde Moshe 

Rabeinu. 
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Não acreditar em ‘qualquer coisa’ 

 

Devemos ter o máximo cuidado de não 

acreditar em qualquer ideia que nos 

oferecerem. Como sempre e, hoje ainda 

mais, existem várias e várias teorias, culturas, 

crenças vãs e idolatrias que tentam nos 

influenciar, manipular e convencer de sua 

‘falsa veracidade’. Assim o Profeta nos 

adverte:  

 

Eis que virão os dias – diz o Eterno D'us – em 

que enviarei fome à terra, (porém) não fome 

de pão e não sede de água; mas sim de se 

escutar as palavras do Eterno”  (Amós 8:11). 

Ou seja, haverá fome e sede espiritual. 

Aparentemente, a fome e a sede espiritual é 

algo positivo. 
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Então, como entender o fato de este versículo 

estar escrito entre as maldições que virão 

acontecer no final dos dias? 

 

Para responder a esta questão faremos 

uma comparação entre a fome espiritual e a 

fome material. Assim como o nível de 

exigência em relação à qualidade dos 

alimentos a serem ingeridos por uma pessoa 

com fome extrema diminui quanto maior a 

sua necessidade, o mesmo se dá no âmbito 

espiritual. Uma pessoa sedenta por 

espiritualidade é atraída por ofertas que 

prometem saciá-la. 

Esta mensagem está aludida no 

versículo supracitado. Haverá uma fome e 

sede espirituais, portanto, de várias maneiras 

as pessoas poderão ser seduzidas pelas 

diversas propostas para suprir a falta 

espiritual existente. Este novo cenário – de 
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fome espiritual – nos exige analisar 

cuidadosamente cada proposta oferecida. 

Toda a nossa eternidade depende de 

nossas decisões, portanto, devemos ser 

cuidadosos e não colocar nossas almas em 

qualquer local. Devemos ser cautelosos e 

identificar qualquer ideia contraditória a Torá 

e descartá-las de imediato. 

 


