Como Viviam os
Judeus

Introdução

Quando Jesus vivia neste mundo, Ele vivia no
país de Israel. O povo era chamado de "israelitas".
Eles têm este nome pois são descendentes do
homem chamado "Israel". A Bíblia, a Palavra de
Deus, nos conta sobre o começo de todos os povos
do mundo, em especial a história dos israelitas.
Quando Jesus veio a este mundo, a mãe dele era
israelita, e assim, Jesus também o era. Então este
livro nos dá um conhecimento maior sobre o povo da
Bíblia e os seus costumes.
Este livro não faz parte da Palavra de Deus,
mas vai lhe ajudar a entendê-la. Depois de lê-lo,
procure os versículos na Palavra de Deus.
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O homem está arando a terra. O objeto de madeira
que está no pescoço dos bois se chama "canga" ou
"jugo". Enquanto andam, puxam o arado que está
amarrado na canga. Ela ajuda os bois a puxarem
juntos o arado. A ponta do arado cava a terra,
preparando-a para uma boa plantação. Quando os
bois não puxam bem, o homem cutuca-os com uma
vara comprida para fazê-los ir para frente, arrastando
o arado.
Atos 26.14; Isaías 2.4; 1 Coríntios 9.10
Mateus 11.29-30
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Quando o homem terminava de arar, punha as
sementes num saco e andava na roça, espalhandoas na terra.
O homem do desenho está semeando trigo
que é uma semente parecida com o arroz. Ela é
como capim, quando cresce fica alta com sementes
na ponta.
Marcos 4.1-20; Lucas 8.4-15; Mateus 13.1-30;
Lucas 9.62
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Quando o trigo fica amarelo, está pronto para
a colheita. Os israelitas cortavam o trigo com uma
faca curva e afiada. Depois que cortavam o trigo, eles
o amarravam em feixes e deixavam ao sol para
secar. As mulheres também ajudavam.
(NIB) Cevada é outra planta como trigo e arroz.
Quando a cevada está madura, a plantação fica
branca.
Marcos 4.26-29; Apocalipse 14.14;
João 4.35; 6.9; Apocalipse 6.6
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Quando o trigo ficava seco, o dono precisava
separar as sementes dos cachos. Ele espalhava os
feixes de trigo no chão duro e limpo ou numa pedra
bem grande e plana. Então fazia os bois darem voltas
sobre os feixes. E assim eram separadas as
sementes dos cachos.
Alguns israelitas não tinham bois. Eles batiam
o trigo com uma vara para separá-lo dos cachos.
Outro nome muito comum para os israelitas é
"judeu". Uma parte do país deles se chama Judéia. E
assim eram chamados "judeus".
1 Coríntios 9.9
Lucas 23.38; Gálatas 2.15
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Num dia de vento, os judeus separavam o
trigo da casca por meio do vento. Jogavam o trigo e
casca para cima. O trigo, que era mais pesado, caía
lá mesmo, enquanto o vento soprava a casca para
um lado. Aí colocavam o trigo limpo em vasilhas e o
guardavam em depósitos ou em buracos feitos na
terra, enquanto queimavam a casca do trigo.
Rute 3.2; Lucas 3.17
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Os israelitas usavam o trigo para fazer pão,
mas primeiro tinham que amassá-lo para fazer
farinha de trigo. Colocavam o trigo seco dentro do
moinho. Enquanto o jumento ia andando, a pedra
grande ia amassando o trigo.
Mateus 24.41; Êxodo 29.2
Marcos 9.42; Apocalipse 18.13,21-22
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As mulheres judias também moíam o trigo de
outro jeito. Elas punham o trigo numa pedra chata e o
amassavam com outra pedra chata, como a primeira
mulher está fazendo. Depois, elas misturavam a
farinha com água, sal e fermento, pois o fermento faz
crescer a massa. Com essa massa elas faziam os
pães e depois assavam no forno.
Mateus 24.41; Lucas 11.3,11
Mateus 7.9; Marcos 6.31-44; Lucas 4.4
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O desenho nos mostra uma mulher colhendo a
fruta chamada "uva". As uvas são doces e têm muito
suco. A planta que dá uva se chama "videira". Os
judeus tinham grandes plantações de videiras. A
plantação de videiras é chamada "vinha".
Lucas 6.44; João 15.1-8

Eles comiam as uvas frescas e também
punham outras ao sol para secar. Guardavam as
uvas secas para comerem quando acabava o
tempo das uvas.
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Este desenho nos mostra uma vinha cercada
por um grande muro de pedras. Os judeus faziam
muros em volta das vinhas para os animais não as
estragar. Eles faziam uma torre num canto da vinha e
um homem ficava sentado ali vigiando, e às vezes,
até dormia na torre, para que ninguém roubasse as
uvas, na época delas amadurecerem.
Mateus 20.1; Marcos 12.1
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No desenho vemos um homem pisando nas
uvas para tirar o suco. Elas estão num buraco que foi
cavado numa grande pedra. Um pouco mais para
baixo tem outro buraco, também cavado na pedra.
Quando o homem pisa nas uvas, o suco corre para o
lugar mais baixo. Daí guarda o suco para fazer uma
bebida chamada "vinho".
Marcos 12.1; Efésios 5.18; Mateus 26.29
Mateus 14.25; João 2.1-11
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Os judeus carregavam vinho ou água em
vasilhas feitas de couro de bode. Levavam o vinho
para vender no mercado carregando as vasilhas nas
costas.
O vinho era colocado em vasilha de couro
novo porque o vinho novo fermenta e cresce e o
couro novo estica. Se usasse uma vasilha velha, o
couro não ia esticar, mas ia rebentar, derramando o
vinho.
Marcos 2.22
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Depois da colheita das uvas, os judeus
cortavam das videiras os galhos velhos e secos e os
queimavam. Eles faziam isto para que, no outro ano,
a videira crescesse melhor e desse mais uvas que
também seriam melhores.
João 15.1-6
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Como aqui no Brasil, também na terra dos
israelitas tinha palmeiras. Uma vez, quando Jesus ia
para Jerusalém montado num jumento, o povo cortou
folhas de palmeiras e foi ver Jesus. No caminho onde
Jesus ia passar, deitavam as folhas de palmeira,
forrando e enfeitando o caminho, assim mostrando
que consideravam Ele uma pessoa respeitada e
importante.
Marcos 11.8; João 12.13; Aocalipse 7.9
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Muitas oliveiras crescem em Israel. A oliveira é
uma árvore que dá azeitonas. Os judeus comiam o
fruto e também tiravam o óleo das azeitonas. O óleo
se chama azeite. Usavam o azeite na comida e
também o queimavam nas lamparinas para iluminar a
casa. Quando tinham feridas, às vezes, colocavam
um pouco de azeite nelas para sarar. Quando
chegavam visitas, uma maneira do dono da casa
mostrar a sua alegria em recebê-las era colocar
azeite na cabeça delas.
Gênesis 8.11; Mateus 25.1-13; Lucas 7.46
1 Reis 17.12; Lucas 10.34; 19.29
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O desenho mostra uma planta chamada
"mostarda". Os israelitas plantavam as sementes nas
suas hortas. Embora as sementes sejam tão
pequenas, as plantas ficam as mais altas da horta. O
povo comia as folhas dessa planta. Também as
mulheres socavam as sementes de mostarda e
misturavam na comida.
Mateus 13.31-32; Marcos 4.30-32
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Outra fruta que existe em Israel é o figo. A
mulher do desenho está colhendo figos. O fruto
maduro é macio, doce e meio roxo. Os judeus
secavam figos ao sol. Às vezes, quando uma família
judia fazia uma viagem longa, levava figos secos para
comer na viagem, pois eles não apodreciam logo.
Mateus 21.19-22; Lucas 6.44; 21.29-31
Marcos 11.12-14; 11:20-22
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O inseto do desenho é um gafanhoto. As
pessoas pobres de Israel cozinhavam e comiam
gafanhotos. Às vezes, elas os secavam, punham sal
e depois comiam.
Às vezes, grande número de gafanhotos
pousavam nas árvores e nas plantas. Eles comiam
todas as folhas, deixando as árvores sem folhas.
Êxodo 10.4-6; Mateus 3.4; Marcos 1.6;
Apocalipse 9.3-7
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A terra de Israel não é plana. Há muitos altos e
baixos e também há montanhas bem altas. A chuva
cai durante alguns meses do ano, mas em outros
meses fica completamente sem chover. No tempo da
Bíblia, para os judeus poderem ter bastante comida,
era preciso ter chuva suficiente no tempo certo.
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Os judeus criavam muitas ovelhas e muitos
bodes. A maioria dos bodes eram pretos e as ovelhas
brancas. Estes animais comem capim e também
folhas de árvores.
A fêmea do bode se chama "cabra", e a cria se
chama "cabrito".
O macho da ovelha se chama "carneiro", e a
cria se chama "cordeiro".
Mateus 25.32; Lucas 15.29
Os judeus tomavam o leite e comiam a carne
destes animais. Com a lã das ovelhas as mulheres
faziam roupas e com as peles faziam capas. Também
teciam pano do pêlo dos bodes. Às vezes, curtiam as
peles dos animais e escreviam nelas, usando-as
como papel.
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O homem que cuidava de ovelhas era
chamado "pastor". Muitas vezes, o pastor dava
nomes às ovelhas. Ele sempre ia à frente delas e
elas o seguiam. Ele cuidava delas dia e noite.
Durante o dia ajudava as ovelhas a achar pasto.
Levava-as a riachos para beberem água. Quando
elas se machucavam, ele esfregava azeite nas suas
feridas.
Salmo 23; João 10.1-16
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O animal grande do desenho é um camelo. Os
judeus usavam os pêlos de camelo para fazer roupa.
Os homens andavam em camelos ou carregavam
coisas neles. Os camelos podem carregar carga bem
pesada e andam muito num dia. Quando um homem
tem que viajar muito por uma terra onde não tem
água, ele dá muita água para o camelo beber antes
de sair. O camelo pode ficar três dias sem beber
água.
Mateus 3.4; 19.24; 23.24; Marcos 1.6
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A casa do povo comum era de uma peça só.
As paredes eram de adobe, feito de barro e secado
ao sol. Este tipo de casa agüentava chuva, mas não
uma enchente.
Para fazer uma casa que agüentava
enchentes, cavavam uma valeta até alcançar a
camada de pedra que estava debaixo da terra. Então
colocavam pedras na valeta e depois colocavam as
paredes em cima das pedras.
Mateus 7.24-27; 1 Coríntios 3.10; Lucas 6.46-49
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O desenho mostra uma casa dos judeus. Seu
telhado é plano. À tardezinha, as famílias sentavamse nos telhados por ser mais fresco. Havia uma
escada fora da casa para subir até o telhado. Muitas
vezes as casas estavam bem perto uma da outra e
dava para andar do telhado de uma casa para os
telhados de outras.
Marcos 2.4; Lucas 12.3; Atos 10.9;
2 Reis 4.10; Marcos 13.15
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Não chove muito em Israel e lá não tem muitos
rios. Mas tem água embaixo da terra. O povo cava
poços bem fundos para conseguir água. Tiram água
do poço com balde amarrado numa corda. Há muitos
anos, Abraão, o antepassado dos judeus, cavou um
poço como este no desenho. Aquele poço ainda
existe em Israel.
Gênesis 26.18-22; João 4.6-15
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Este quadro mostra o interior de uma casa dos
judeus. A mulher está cozinhando. O homem está
lavando os pés de um visitante que acaba de chegar.
As pessoas viajavam a pé e as estradas eram
empoeiradas. Por isso os pés das pessoas ficavam
quentes e sujos. Quando chegava visita sempre
ofereciam água para lavar e refrescar os pés. Ou se a
família tinha servo, era este quem lavava os pés do
visitante.
João 13.4-17
Gênesis 18.4; 43.24; Lucas 7.44
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Esta mulher está tecendo pano. Há muitos
anos as mulheres em Israel faziam tecidos em teares
como neste desenho. Ainda hoje há mulheres que
tecem usando este tipo de tear. Geralmente elas
tingiam seus tecidos. Quando o tecido estava pronto,
elas faziam roupas para si mesmas e para suas
famílias. Às vezes, elas vendiam uma parte do tecido
nos mercados.
Mateus 9.16; Atos 16.14
Provérbios 31.13,19,24
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As duas mulheres estão carregando grandes
feixes de uma planta chamada "papiro", e o homem
está fazendo esteira de papiro num tear.
Para fazer papel cortavam as hastes em tiras
estreitas e as apertavam juntas. A seiva delas colava
uma à outra. Depois punham ao sol para secar. O
papel era pesado e grosso. Há muitos anos parte da
Bíblia foi escrita em papel de papiro.
Lucas 4.17; 2 João 12; Isaías 19.7
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Quem faz vasilha de barro chama-se "oleiro".
Os dois homens atrás estão preparando o barro para
o oleiro. Enquanto o oleiro gira a pedra de baixo com
os pés, a pedra de cima, junto com o barro, vai
girando. O oleiro vai formando um pote da maneira
como ele acha bom. Depois de secar, os potes são
queimados para ficarem bem duros.
Isaías 41.25 João 2.6 Romanos 9.21
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Antigamente como também hoje em dia, havia
muito peixe no Mar da Galiléia. Homens chamados
"pescadores" gastam seu tempo todo pescando.
Depois de apanhar peixe, os pescadores vendem
uma parte fresca. Outra parte salgam, colocam em
cestas e levam ao mercado. O sal conserva os peixes
para não se estragarem.
É comum usar redes para apanhar peixe como
vemos os homens fazendo no desenho.
Mateus 4.18; 13.47-48; João 21.1-14; Lucas 5.1-11
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Quando os pescadores terminavam seu
trabalho, lavavam as redes e as penduravam para
secar. Muitas vezes, peixes ou pedras rasgavam as
redes e assim era necessário consertá-las como os
homens estão fazendo.
Às vezes, em vez de usar rede, as pessoas
pescavam com tarrafa pequena ou com anzol.
Mateus 4.21; Lucas 5.2; Mateus 17.27;
Marcos 1.16,17
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O Mar da Galiléia nem sempre é calmo. Às
vezes, acontecem fortes tempestades. O vento torna
as ondas tão grandes que a água enche os barcos e
eles afundam. Também o vento pode empurrar os
barcos com força contra rochas muito grandes e fazer
com que eles quebrem. Aí os barcos afundam e os
homens podem morrer afogados.
Marcos 4.36-41; Atos 27
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Quando Jesus viveu aqui na terra, o povo
judeu era governado por outro povo, o povo romano.
Cada homem na terra dos israelitas tinham que dar
dinheiro ao governo romano. O dinheiro que o povo
dava ao governo chamamos de "imposto". Havia
judeus que eram cobradores de impostos. Os outros
judeus não gostavam deles, achando que eram muito
maus porque ajudavam aos romanos. O dinheiro
recolhido se usava para pagar o conserto das
estradas, pagar salário aos soldados e outras coisas
semelhantes.
Mateus 17.24-27; Marcos 2.14; Lucas 2.1-5;
Mateus 9.9
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O governo romano era poderoso. Muitos dos
soldados dele trabalhavam e moravam em Israel.
Eles faziam o povo obedecer à lei e mantinham
sempre ordem na terra. Eles lutavam com espadas,
lanças, arcos e flechas. Também protegiam a cabeça
com capacete e carregavam escudos à frente deles.
Mateus 8.5-10; 27.27; Marcos 15.16; Lucas 23.36
Lucas 7.1-10; Atos 21.31-36; 23.23-24;
Efésios 6.10-17
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Quando um homem viajava para longe, tinha
que tomar muito cuidado com ladrões. Eles atacavam
pessoas e roubavam seu dinheiro, comida, roupas e
jumentos. Às vezes, até matavam as pessoas.
Quando os soldados pegavam os ladrões,
colocavam-nos na prisão. O desenho mostra como as
pernas do prisioneiro eram presas entre dois pesados
pedaços de madeira. Era assim que ficavam seguros.
Lucas 10.30-37; Atos 16.24
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O homem no quadro está pronto a matar o
cordeiro e apresentá-lo a Deus. Pode ser que
estivesse fazendo assim para adorar a Deus ou para
que Deus perdoasse seus pecados. Depois de matar
o animal, ele vai queimá-lo em cima dessas pedras
que chamamos de "altar". Deus tinha mandado o
povo de Israel fazer assim.
Gênesis 8.20; 12.7; Hebreus 7.27
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Tendas são casas de pano ou de couro de
animais. Enquanto os judeus viajavam, mudavam
suas tendas de um lugar para outro. No centro da
figura está a tenda, chamada "tabernáculo", onde os
judeus adoravam a Deus. Na frente da tenda havia
um lugar onde os sacerdoes podiam lavar-se e o altar
onde eles matavam os animais e os queimavam.
Fora da cerca havia muitas tendas onde os israelitas
moravam.

Êxodo 26; 40.34; Hebreus 8.1-5
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Muitos anos depois, o Rei Salomão fez uma
grande casa onde o povo adorava a Deus. Não
usavam mais a tenda. Esta casa, chamada "templo",
foi feita de pedra e era muito bonita. Ela ficava na
cidade de Jerusalém. Muitos anos depois, os inimigos
de Israel destruíram este templo. Bem mais tarde, um
rei chamado Herodes, o Grande, construiu outro
templo para Deus. Era esse o templo onde Jesus ia.
Mateus 12.6; Marcos 15.38; João 2.14-21
Lucas 2.41-51; 21.5,6; Atos 21.26-30
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A figura mostra a Palavra de Deus escrita em
couros de animais. Era o tipo de livro que usavam
nos tempos antigos. Enquanto liam, enrolavam o
couro de uma vara para a outra. Estes livros eram
bem caros e as pessoas não tinham cópias próprias
nas casas delas. Quando os judeus reuniam-se para
ouvir a Palavra de Deus, um deles se levantava e lia
para todos os outros.
Lucas 4.16-21; João 14.24
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Alguns judeus enterravam os mortos em
cavernas que tinham cavado nas colinas de pedra.
Antes de enterrar o morto, eles lavavam o corpo e
colocavam perfume nele. Depois embrulhavam o
morto em panos e o punham numa caverna. Depois
de pôr o corpo na caverna, os homens fechavam a
entrada com uma pedra grande.
Mateus 27.60; João 19.40; Marcos 6.29
Gênesis 23.9; Lucas 7.11-17
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