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Orientações ao aluno

• Conteúdos a serem estudados:
Aula 1: O misticismo judaico e a Cabala em Safed:
– O Império turco-otomano, Dona Gracia Mendes Nassi e Tiberíades, Principais sábios
de Safed, a magia da cidade de Safed, as cidades santas de Safed, Hebron, Tiberíades
e Jerusalém etc.
– Slides localizados nas págs. 5-6-7 da apostila.
Aula 2: O messianismo judaico:
– A etimologia da palavra Messias, o messianismo em David, as principais características
do messianismo judaico: a paz idealizada, a congregação das diásporas e o fim dos
tempos. As comparações entre o messias nas duas religiões etc.
– Slides localizados nas págs. 14-18-21 e 22 da apostila.
Aula 3: O Chassidismo na Europa oriental:
– Definição, líder espiritual, formas de atingir a D’us, o chassid e o tzadik, chabad, os
mitnagdim e seu líder Gaón de Vilna.
– Slides localizados nas págs. 24-26-27 e 28 da apostila.
Aula 4: A Emancipação judaica:
– Definição e dilema dos judeus, os iluministas franceses. Voltaire. O Aufklãrung (Iluminismo alemão), o movimento de pesquisa científica no Judaísmo, Mendelssohn e
Lessing, Darwin, Gobineau e Chamberlain. O antissemitismo e as imagens do judeu.
O caso Dreyfus e os “Protocolos dos Sábios de Sion”.
– Estudar Power Point completo.

Aula 5: Moses Montefiore:
– Filantropia e Tzedaká (diferenças), a codecoração na Era Vitoriana, Judith Cohen, a
política filantrópica de Montefiore, sua contribuição para o desenvolvimento de Eretz
Israel. O primeiro bairro judaico moderno em Jerusalém. Montefiore e sua carruagem.
– Estudar Power Point completo.
• Material de estudo:
– Apostila de classe. Explicações do professor em classe.
– Ler os textos da apostila.
• Forma de estudar:
– Rever o Power Point várias vezes e ao mesmo tempo estudar as explicações do moré.
Logo depois ler todos os textos da apostila referentes aos temas solicitados para
a recuperação.

• Entrega do Trabalho de Recuperação Final (T): 15/12/10.

• Prova de Recuperação (P): 15/12/10.

