
LEGENDA:

- Temas
- Questionamentos
- Objetivos
- Mídia (filmes, vídeos, livros, textos, músicas e etc.)
- Dicas práticas e culturais
- Para o peil

ÓTICA DE COERÊNCIA

MÓDULO SIONISMO E ISRAEL

- Sionismo e Israel sob a ótica da piramide educativa

- Israel e coerência em relação à Declaração de Independência
- QOC se interem das posturas internas e externas tomadas por Israel e se questionem 
de sua coerência.
- QOC e QOM se sintam no dever, como chaverim chazit, de questionar os rumos de 
Israel e pensar nas formas de alcançar nossa visão.

a) Coerência com a Declaracão de Independência 
- QOC relacionem a carta da declaração de independência com a atualidade de Israel.

- “Este é o direito natural de o povo judeu ser mestre de seu próprio destino, 
como todas as outras nações, em seu próprio Estado soberano.”

- O quanto os judeus são mestres de seu próprio destino em Israel
- Teudat Zehut de acordo com a halachá
- Lei do Retorno

- E mestres do destino de Israel?

- ”O Estado de Israel será aberto para imigração judaica e para o 
recebimento de exilados; patrocinará o desenvolvimento do país para o 
benefício de todos os seus habitantes; será baseado na liberdade, justiça e 
paz como imaginado pelos profetas de Israel; garantirá liberdade de religião, 
consciência, língua, educação e cultura; respeitará os lugares sagrados de todas 
as religiões”

- O quanto dessas promessas se aplicam hoje em dia nas políticas 
internas e externas de Israel?

Exemplos para discutir:
- Polemica da aceitação ou não dos imigrantes ilegais
- Lei do Retorno
- Desigualdade social Ashkenazim e Sefaradim



- Outros..   
- Garantir a liberdade mas restringir as possibilidades é coerente?

- “Nós estendemos nossa mão a todos os estados vizinhos e seus povos numa 
oferta de paz e boa vizinhança, e apelamos a eles para o estabelecimento de 
laços de cooperação e ajuda mútua com o soberano povo judeu, estabelecido 
em sua própria terra. O Estado de Israel está preparado para fazer a sua parte 
em um esforço comum para o desenvolvimento de todo o Oriente Médio.”

- Analisando as posturas históricas de Israel quanto ao diálogo pela paz.
- O quanto o governo atual está aberto ou aberto para dialogar ou 
negociar com seus vizinhos?
- A problemática da demonização do outro.(judeus a povos árabes, 
povos árabes a judeus)

- Chazit, Sionismo e Coerência
- QOC e QOM se questionem sobre a coerência de nosso sionismo
- QOC pensem qual o sionismo ideal da Chazit
- QOC se relacionem com a nossa visão e tentem aproximá-la de suas vidas.

a) O sionismo da Chazit
- Conhecendo nossa visão e nosso ponto de sionismo da ideologia e 
questionando sua validade.
- Questionando a incoerencia entre a ideologia e a prática em relacao a aliá.

- Chazit se adequa aos peilim ou os peilim a Chazit?

b) Acham Ha`am e sionismo espiritual
- Israel como centro definidor da identidade judaica

- QOC se questionem sobre o que é a diáspora e qual o seu papel para o 
judaísmo.

- A destruição do Segundo Templo como inicio da “dispersão”
- Como devem relacionar-se Israel e a diáspora?

- É coerente mantermos um judaísmo realizador frente a uma realidade que não 
é propícia?

- Israel dos Profetas
- QOC tenham a dimensão das expectativas depositadas em Israel ao longo da história.
- QOC contrastem as diversas profecias sobre Israel com a realidade atual.
- QOM vejam a nossa visão como uma profecia sobre Israel e sintam responsabilizados 
por cumpri-la.

a) Profetas e uma Israel Messianica

- pegar material da peula (nati kives tem)



https://www.dropbox.com/s/8ekbhkhcqtiuu67/profetas.doc

- Rav Kook
- Criacao de um Estado Judaico exemplar e a chegada de Messias
- Lei, Terra, Povo = Redencao

- Antecipando Messias pelo Estado de Israel

b) Altneuland
- QOC entendam o sionismo político de Herzl mas também conhecam sua 
novela profética Altneuland, de 1902.

- Se fossemos escrever um romance sobre nossa Israel ideal, o que 
escreveriamos?
- Analisando as profecias expostas em Altneuland:

-  Concordamos com essas premissas para que Israel se torne um 
estado melhor?
- QOC analisem a sociedade de Israel sob a ótica das seguintes 
sentenças:
a) “O estado de Israel será um estado Florido com ajuda da tecnologia.”
b)  “Será uma sociedade nova progressista baseado nos esforços 
cooperativistas.”
c) ” Será uma mistura de estado liberal com um socialismo 
cooperativista.”
d) ” A terra de Israel não pertencera ao indivíduo, será propriedade de 
todo o povo judeu.”
e) “As mulheres serão totalmente Emancipadas.”
f)  “A educação será gratuita, todos deverão ter direito a educação e 
saúde.”
g) “Os criminosos não serão castiçados serão reeducados.”
h) “Haverá separação entre religião e o estado.”
i)  “Haverá liberdade de consciência e tolerância será uma grande 
democracia.”
j) “O problema árabe deverá ser solucionado sem dificuldades com ajuda 
do diálogo.”

https://www.dropbox.com/s/8ekbhkhcqtiuu67/profetas.doc

