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Para o judeu era importante pertencer  
a uma família autenticamente judia: 
isto é, ser descendente  
de Abraão,  
considerado Pai de todos  
Os judeus. Eles pensavam  
que Deus os havia separado  
dos outros povos e salvaria 
somente os judeus
autênticos. Para muitos 
judeus modernos, nos dia 

de hoje, ainda pensam assim.         
 
Dt 7,1-16;  Dt 26,3-11; Jo 8,33 
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Livro de origem de 
Jesus Cristo filho de 
Abraão foi o pai de 
Isaac; Isaac foi pai de 
Jacó; Jacó foi pai de 
Judá e seus irmãos, 
Jobed foi pai de Jessé; 
Jessé foi pai de Davi; 
Matã foi pai de Jacó; 
Jacó foi pai de José, 
esposo de Maria, da 
qual nasceu Jesus... 
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Jesus que também era filho descendente de 
Abraão responde aos fariseus: 
“Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de 

Abraão”.     Jo 8,31-59 
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Por trás disso estava o Primeiro 
Mandamento. No livro do Êxodo cap.20,2-5  
lemos assim:  

Eu sou Javé teu Deus, que te fez sair do 
país do Egito, da casa da escravidão. Não 
terás outros deuses diante de mim. Não 
farás para ti imagem de escultura, nem 
figura de coisa alguma de que está em 
cima no céu, ou em baixo, na terra, nem 
nas águas de baixo da terra. Não te ”. 
inclinarás diante desses deuses e não os 
servirás                  Ex.20,1-5 e Ex.32,1-6 





1Rs 18,20-46;  Dn 3,1-23; 6,1-29;  Ex 1,11 



Os judeus consideravam impuros todos esses 
povos. Não se misturavam para não se 
contaminarem com os costumes deles. Quem se 
casava ou se aproximava desses povos se tornava 
impuro. 

At 10,11-18 
At 10,28 

Lc 9,51-55 
Mc 7,24-30 



  Por isso que os judeus não aceitavam a 
dominação romana.Com a sua presença na 
Palestina e no Templo, a terra ficou impura e o 
Templo profanado. Devido a isso, um grupo de 
judeus chamados Essênios, que seguiam mais 
rigorosamente a lei, se separaram do convívio 
social 

Mt 5,1-20 
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A região da Samaria era toda considerada 
impura e os Samaritanos eram 

considerados pelos judeus,uma raça 
impura pelo fato de serem descendentes 

da população misturada com 
estrangeiros. Os judeus puros os 

detestavam mais do que aos 
estrangeiros. Não se casavam com os 

samaritanos e nem mantinham com eles 
nenhum contato ou com qualquer objeto 

usado por eles. 
 

                                                                                                Jo 4,4-9;  Jo 8,48   Eclo 50,25-26 



Lc 17,16;  
10,33ss 



   A tradição do puro e do impuro se tornou tão 
rígida para os judeus que uma pessoa se 
tornava impura até por suspeita de ter tocado 
em algum objeto de estrangeiros. Nem no 
dinheiro estrangeiro eles podiam tocar. 

(Mc 7,3-4;  Jo18,28) 
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Vai ao encontro de  mulher 
Samaritana,  conversa com ela e... 

...ela muda de vida. 

Vai ao encontro de  mulher 

E o que faz  
    Jesus? 







Eram tido como impuros 
e pecadores públicos.  
Eles eram geralmente,  
pobres e ganhavam a 
vida cobrando impostos  
como fiscais dos  
romanos. Eram odiados
por causa disso.  
Os seus chefes, os  
Publicanos, eram  
considerados impuros também, por  
ficarem ricos indevidamente. 
considerados impuros também, por 

Mt 9,10-13 



Lc 5,29-32;  Mc 2,13-14 



(Mc 5,25-27) 





(Mc 7,1-23) 23)23)

Mc7,1-23 



Quebrava a pureza o fato da pessoa comer carne 
de certos animais assim como a carne de porco:- 
fazia mal à saúde. Para o judeu, o porco se tornou 
a coisa mais abominável que havia. Por isso os 
judeus. Por isso quando Jesus curou os dois 
endemoniados mandou que o espírito mal fosse 
para uma manada de porcos. Outros animais era 
proibidos de se comer porque eram usados nos 
cultos religiosos de outros povos.        Lv 11,1-8;  Mt 8,28-34 
 

QuebravaQuebravaQuebrava fatofatofatofatofato dadadadadada
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(Jo 9,1-3 
 Mt 9,1-8) 
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No Oriente a mulher não participava da 
vida pública. Seu lugar era em casa, cuidar 
da casa e dos filhos. Negócios, conselhos, 
tribunais, reuniões, contratos... Eram feitos 
só para os homens. 

No Oriente a mulher não participava da 



A formação da mulher limitava-se ao 
aprendizado dos trabalhos domésticos, 
costura, fiação, buscar água. Quando 
chegava o marido ou o pai devia lavar as 
mãos, os pés e o rosto deles 
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(Jo  4,27) (JoJoJoJo  4,27)4,27)4,27)4,27)



Lv 12, 1-8; Lv 12,19-30; Lc 2,22-23 
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No culto,  
as mulheres 
só escutavam.  
Não liam nem  
dirigiam a palavra 
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(Lc 8,1-3; Lc 10,38-42; Jo 11,1-31) 





Mt, 26,6-13;  
Lc 10,38-42;  
Jô 11,1-44 



Lc 7,11-17 
Lc 21,1-4 
Mc 7,24-30 



Depois da morte de Jesus foram 

as mulheres que descobriram e 
reconheceram que Jesus estava  

vivo apesar da desconfiança dos apóstolos. vivo apesar da desconfiança dos apóstolos.vivo apesar da desconfiança dos apóstolos.vivo apesar da desconfiança dos apóstolos.vivo apesar da desconfiança dos apóstolos.vivo apesar da desconfiança dos apóstolos.(Mc 16,1-8) 

Mc 16,1-8 





 Onde você acha que precisa 
mais esclarecimento? 

 Que discriminações eram 
criadas com a tradição do puro 
e impuro? 

 Como era vista a mulher? 

 Que atitude Jesus toma diante a 
exclusão da mulher? 

             (criar dinâmica para partilha) 




