
 

   

   

BASES DA MINHA IDENTIDADE JUDAICA |

Folha de orientação 72

Introducão / | ָ

Nestas folhas, nós pedimos a você tentar - e o acento é

sobre a sua experiência - resumir az bases principais de sua =
identidade judaica.

6 ei A suposição é que todo judeu constroi nara si mesmo sua

“identidade judaica, a base de decisões pessoais, emdiversos

campos. ,

ו Os diversos tópicos são apresentados aqui, como uma סע0-

posta sobre os temas que os judeus geralmnete tomaram decisões

Não é exigido de você que os use de forma total, parcial ou

talvez você noderá decidir até não usá-los. Mesmo se usar um

tópico nrovosto, a decisão sobre o seu contéúdo é inteiramen-

to de sua resnonsabilidade Lembrem-se que isto aqui não é

uma vrova de conhecimento ou de personalidade ou de moralidade

-e-nem de sentimentos. Isto, é apenas uma tentativa de esclare

cer a voces mesmos seu judaísmo, quando todas as decisões es-

tão em suas mãos, a

1. D que םג ₪81.00 ? 6 ps

As primeiras decisões que um ..:mem vode tomar em relação

a seu judaismo, são na verdade um esclarecimento sobre o que

c indivíduo sente. Como vonto de partida, supomos que um ho- - 0

mem não tem necessidade de sentir algo especial em relação f

a um certo tema, podendo perfeitamente não sentir nata; Um 4

“homem é senhor de sua vida, e isto se expressa em seu direito

de dizer:sIsto cu sinto e aquilo não. Porisso as perguntas que

nós apresentamos s£o apenas pronostas, que você, segundo sua 0

escolha, poderá relacionar-se a elas ou não,

   

   

dep Et pf - Eu sinto ou não, que sou judeu? a

- Se sim, qual é o tipo de sensações que possuo? São elas

positivas ou negativas? Existem outros compos nos quais,

minhas sensações son mais fortes? Qu talvez , estas contradi- .

zem meu sentimento em rejaçao ao judaismo?

 



 

- São meus sentimentos de judeu endereçados a algo? Ou a

alguém?

- Meus sentimentos ( em qualquer camno ) me obrigam a al-
guma coisa? 7

- Oque eu sirtocomo judeu me obriga a algo?

- Se estas pefguntas sobre o que você sente como judeu,

TTquina

não são relevantes em sua opinião, talvez você possa nrovor
outras? |

Agora, tentem escrever quais são as suas impressões sobre

o assunto, Estas impressões poderão exprimir-se numa folha va

zia, ou em qualquer outra forma escolhida por você, resumida-

mente ou não,

2. Minha opiniao a respcito de pertencer ao povo judeu

Durante sua história, os judeus pertenceram a um ou mais

destes marcos:

- negaram pertencer e vreferiram abandonar todo grupo

judaico.

- continuaram como individuos judeus.

- pertenceram a uma família judaica.

- pertenceram a comunidade judaica.

- parte do Estado de Israel,

- parte do povo judeu.

- pertenceram a outros marcos judaicos ( como vor exemplo

movimento juvenil, Tzahal, partido político, etc. )

Quem se sente como judeu, pode tomar decisões em qualquer

um destes planos. Podemos formular estas decisões na forma das

seguintes perguntas:

- Quais são os marcos judaicos que eu desejo pertencer a

eles? Quais são os que eu não desejo pe: tencer a eles?

- Existem marcos, que em minha opinião, são mais imnortan

tes que outros? Em outras palavras, qual o marco que eu dow

preferência?

- Existe uma expressao, no dia a dia, da minha nreferên -
cia em pertencer a este marco?

- Existem outras perguntas, que na minha ovinião, são mais

importantes, em relaçao a ligação vessoal a marcos da existên

cia judaica?
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Agora, tente escrever, quais sao as suas impressoes sobre

o assunto. Estas impressões voderão exprimir-se numa folha

vazia, ou em qualquer outra forma de expressao, de forma resu

mida ou exttensa.

3. Minha decisão a respeito da ligação a Israel e a Golá

Durante toda a sua história, os judeus viveram em uma ou

mais destes caminhos:

-“ maioria judaica em Eretz Israel

- minoria judaica em Eretz Israel.

- maioria juáaica na Golá.

- minoria judaica na Golá. 7

Um judeu pode tomar decisoes em algum destes caminhos.

Podemosredigir estas decisões na forma das seguintes.perguntas

- Aonde cu escolho viver, em Eretz Israel ou na Golá?

Ou no meio? Qual é sua ordem de preferência?

- Existe ligação entre minha escolha e a de outros Judeus?

Existe em sua opinião, outro centro de existência judaita?

- Quais são . sições em relaçao a aliá e a ieridá ?

- Quais são as consequências vráticas de mishas decisões

nestes assuntos? |

-— Existem outras verguntas, que vale a pena levantar?

Agora, tente escrever quais são as suas impressões sobre

esses assuntos, na forma que lhe parecer melhor.

4. Minhas decisões a respeito da memória judaica.

Durante toda sua história, os judeus vuderam relaciorar-

80 a sua história, de alguma das seguintes formas:

" -ignorá-la completamente.

- relacionar-se a ela inteiramente, tanto quanto nossível

- relacionar-se a fatos especiais da história judaica 00-

mo senão de importância especial,

Podemos rediir este: decisões na forma das seguintes

perguntas:

- Eu escolho viver como continuarão da memória judaica,

ou desligando-se dela? Ou como continuação de algumas partes

desta memória? De que nvartes ?
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- É sua relação a esta memória passiva( assim foi, não ng

o que fazer ( ou ativa ( assim aconteceu, é de nossa capacida

de, dar a isto um significado em nossos dias ? )

“Dentro àa História Judaica, existem fatores que eu atri=
buo a eles um significado especial, em relação a época atual?
Qual é por exemplo, sua relação ao sacrifício de Isaae ? 4

saída do Egito ? Entrega das tábuas da lei ? Destruição do

primeiro templo? A Mishná 6 o Talmud ? A história do povo jus

deu no Galut? Ao holocausto ? A indevendência de Israel ?
- Qual é sua relação ao que acontece hoje em Israel ?

No mundo judaico em geral ?

- Qual será sua reação, no que acontecerá com o novo ג =

deu no futuro próximo ? Em Israel ? No Galut ?

- Existem outras nerguntas relevantes em sua opinião ?

Agora, tente resvonder, da forma que Você achar melhor,

5.Minhas decisces a respeito da forma de vida judaica.

Diferentes judeus relacionaram-=se de forma distinta a sua

forma de vida:

-existem judeus que para cles, a forma de vida judaica é

principalmente formada pela crença e pela religião.

-existem judeus que dizem que toda forma de vida q.e os

judeus escolhem, 880 formas de vida judaicas.

-existem judeus que para eles, a forma de vida judaica é

formada pelos rituais ( rezas, festas, bar-mitzvá, ete. ).

- existem judeus que para cles, a forma de vida judaica

expressa-se nas relações entre o homem e o vróximo, segundo os

princípios do judaísmo.

- existem judeus que para eles, o nrincipal da vida judai

ca é doar dinheiro a Israel.

- existem judeus que para eles, o princival da vida judai

ca é a existência nacional judaica em Eretz Isrcel.= do

- existem judeus que afirmar. que, hoje em dia, não existe

significado ao conceito de vida judaica.

Todo judeu vode tomar decisões relacionadas a forma de

vida judaica, como ele a interpreta. Podemos assim formular

as seguintes perguntas:
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- Como você compara a forma de vida judaica de seu avô,

com a de seu pai, é com a sua?

- E a forma de vida judaica um fator imortante de sua

identidade judaica ? Como você a classifica na ordem de impor

tância, junto aos outros fatores ?

- Se realmente, este é um fator importante, quais são.

os componentes de vida judaica, que você escolheria para

incluir em sua identidade judaica ? E qual é a sua ordem de

importância ( como por exemvlo, comportamento ritual, ou com-

portamento social ? ),

- Você scria capaz de enumerar os "10 mandamentos" do

comportamento judaico, como você pretende cumpri -lo ? ( claro

que não há necessidade de enumerar dez, você voderá satisfa -

zer-se com apenas um, ou Se o assunto em sua opinião não é.

importante, nenhum ).

- Existem outras perguntas relevantes em sua opinião EE

Agora tente escrever suas decisões sobre este assunto.

Você poderá expressar-se da melhor forma que nvuder.

6. Minhas decisões a respeito da cultura judaica,

As decisões de cada judeu, no campo da cultura judaica

poderão ser resumidas nas seguintes perguntas:

- Eu dou importância, qualquer que seja, a cultura judai-

ca? Qual o meu lugar dentro dela ?

- Se a cultura judaica é importante, qual a sua imvortân-

cia dentro de minha identidade judaica? E qual o seu lugar

dentro de minha identidade, em comparação com as bases não

judaicas ?

- Quais são af características da cultura judaica que eu

atribuo a elas importância :

$ a língua hebraica

$ a literatura hebraica - do Tanach em diante

$ o folclore judaico

8 8 poesia judaica

$ a cozinha judaica



 

- No que cxpressa-se na prática, minha relaçao à cultura
judaica? Anático ? Estudioso ? Contribuidor ? Criador?

Tente escrever da forma que quizer, qual a sua relação”..

as decisões neste campo |

7. Minhas decisões no plano da crença,

Quase todo homem vossui um sistema de crenças segundo de-

cisão própria. Um homem religioso segue sua crença religiosa.

tim democrata segue sua crença na democracia. Mas, talvez, à

prova doseu sistema de crenças, não é somente o fato de você

segui-lo ou não, mas se você está disposto a lutar em sur de-

fesa, ou talvez até de propagá-la,

Podemos redigir isto de outra forma: Qual é o problema de

foco, onde o homem concentra o princinal de suaêxistiência?

A pergunta que necessitamos responder de forma péssoal é:

A crença também pertence a identidade judaica ? Quais são es-

tas crenças ? Existe algum vroblema principal, que ao redor

dele, nós concentramos a nossa existência judaica ?

Algumas crenças possíveis ( existem muitas outras ) :

- crença em um Deus único e em suas mitzvot.

- crença em Medinat Israel.

- crença no povo judeu.

- crença nos valores de comvortamento humano, tanto uni -

versais, romo judaicos.

- crença na democracia,

- crença que a vida foi destinada ao prazer.

- crença que podemos viver sem crença, e sem algum proble

ma central.

Em outras palavras : Em que ( talvez em nada ) eu estou

disposto(a) a lutar ?

-Qual é a minha filosofia particular de vida - exi; tam

nela tases judaicas ל

-E minhas decisões obrigam-me a tomar atitudes práticas ?

Escrevam suas decisões, ou suas dúvidas neste campo. Como

sempre, sua expressão pode ser de qualquer tino, desde uma fo

lha em branco, até uma lista detalhada de seus sentimentos.


