O Judeu Conservativo Ideal
Oito Expectativas de Comportamento
Rabino Jerome Epstein
1) O Judeu Conservativo ideal apóia uma sinagoga conservativa, participando de suas
atividades.
2) O Judeu Conservativo ideal estuda, como judeu conservativo, pelo menos uma hora
por semana.
3) O Judeu Conservativo ideal emprega os valores judaicos aprendidos para orientar seu
comportamento, mesmo quando entram em conflito com seus sentimentos ou
inclinações pessoais.
4) O Judeu Conservativo ideal incrementa sua vida judaica, graças ao seu compromisso
com o Judaísmo e a uma séria consideração dos valores judaicos, agregando um
mínimo de três mitzvot novas por ano.
5) O Judeu Conservativo ideal emprega os valores de tikun olam para ajudar no contínuo
reparo do mundo.
6) O Judeu Conservativo ideal só toma decisões sobre o comportamento judaico após ter
considerado seu efeito em klal Israel.
7) O Judeu Conservativo ideal aumenta seus vínculos e conexões com Israel.
8) O Judeu Conservativo ideal estuda para aumentar seu conhecimento do hebraico.
Muitas pessoas pensam equivocadamente que o Judaísmo Conservativo é um Judaísmo “em
que cada um escolhe o que lhe apetece” – em que não há regras nem expectativas.
Entretanto, na verdade, o Judaísmo Conservativo é comprometido com a tradição judaica e
com a observância das mitzvot.
Os ensinamentos de nosso Movimento deveriam afetar a forma como vivemos nossas vidas –
porque se o Judaísmo não der forma às nossas decisões diárias e ao nosso estilo de vida,
então não tem sentido. O Judeu Conservativo ideal é um judeu que se esforça, um judeu que
está sempre tratando de crescer em compromisso e em conhecimento. Cada um de nós
deveria subir continuamente pela escada da observância. O Judaísmo Conservativo nos pede
para aprendermos e crescermos.
A seguir, oferecemos oito expectativas de comportamento para ajudá-lo/la a construir os
fundamentos de um estilo de vida judaico conservativo forte e comprometido.
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O que faz o Judeu Conservativo ideal?


Apóia uma comunidade conservativa participando de suas atividades.




O Judaísmo é uma religião comunitária e nossas vidas judaicas são infinitamente
enriquecidas quando desempenhamos um papel ativo na comunidade sinagogal.
Assiste aos serviços em Shabat e nas Festas.



Participa regularmente de um miniam diário.



Apóia os programas de justiça social de sua comunidade.



Assiste aos eventos sociais de sua comunidade.

Estuda, como judeu conservativo, pelo menos uma hora por semana.
Nosso enfoque do estudo é especial. Estudamos textos criticamente e aportamos
conhecimento de outras disciplinas para nos ajudar a melhor compreender nossa herança. Ao
mesmo tempo, nos aproximamos do texto com o compromisso de preservar nossas sagradas
tradições.
Emprega os valores judaicos aprendidos para orientar seu comportamento, mesmo quando
entram em conflito com seus sentimentos ou inclinações pessoais.
O Judaísmo só é significativo se afetar a forma como vivemos nossas vidas. Nossa tradição
ensina que o estudo tem sentido apenas quando leva à ação. O Judaísmo deve ter uma voz
forte quando tomamos as decisões diárias em nossas vidas.


Aprenda o que o Judaísmo ensina sobre as questões críticas de nosso tempo.



Aja de acordo com os ensinamentos do Judaísmo.



Não siga a multidão, siga o que nossa tradição diz que é o correto.

.. melhora a qualidade de sua vida judaica por compromisso e como resultado da reflexão,
agregando um mínimo de três novas mitzvot por ano.
O Judaísmo Conservativo é único em seu enfoque da halachá e das mitzvot. Para nós, a
halachá é, ao mesmo tempo, uma lei que evolui e que nos cabe cumprir.


Agregue novas mitzvot à sua observância do Shabat.



Suba um degrau em suas observância da cashrut.



Seja mais consciente (e observante) das mitzvot de guemilut chassadim (atos de
compaixão amorosa).



Aumente sua observância das mitzvot que tenham a ver com a vida em família.



Busque oportunidades para dizer brachot.

Emprega os valores de tikun olam para ajudar no contínuo reparo do mundo.
Somos parceiros de Deus na salvaguarda de Sua criação. Um judeuconservativo não apenas
crê em reparar o mundo, mas também ajuda a fazê-lo. O judeu conservativo não apenas
sente dor pelo sofrimento humano, mas também faz algo para aliviá-lo.


Participe dos programas de justiça social de sua comunidade.



Dê tzedacá regularmente.



Ofereça-se como voluntário para trabalhar com pessoas carentes.



Faça do bikur cholim (visita aos enfermos) uma atividade regular.
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Só toma decisões sobre o comportamento judaico após ter considerado seu efeito em klal
Israel.
Klal Israel, a unidade do Povo Judeu, é um valor central do Movimento Conservativo. Ao
tomarmos decisões sobre nossas vidas ou nossas práticas religiosas, devemos pensar no
impacto que terão na comunidade judaica como um todo. Devemos evitar agir de forma que
nos divida enquanto judeus.


Faça um esforço para se envolver em programas da comunidade, para garantir seu
sucesso.



Só tome decisões pessoais depois de considerar como afetarão a comunidade em
geral.

Comunidade


Considere o impacto que suas escolhas terão na comunidade.

Aumente seus laços e conexões com Israel.
Desde seu nascimento, o Movimento Conservativo acreditou e ajudou a fomentar a causa
do sionismo. Como judeus conservativos temos que encontrar formas concretas de aumentar
nossos laços com Israel.


Associe-se ao MERCAZ (A Organização Sionista Conservativa).



Viaje frequ entemente a Israel.



Envie seus filhos aos programas que Israel oferece.



Apóie financeiramente Israel.



Considere fazer Aliá (emigrar para Israel).

Estuda para incrementar seu conhecimento de hebraico.
O hebraico, como idioma, une os judeus através do tempo e do espaço. É a linguagem
eterna de nosso povo e nos conecta com os judeus em Israel e em todo o mundo. É também o
idioma judeu para a prece e o estudo.
Entretanto, para muitos de nós, não é um idioma, mas apenas uma série letras que
podemos ler, mas não entendemos. É imperativo manter não apenas o hebraico em nossos
serviços, mas aumentar nosso conhecimento pessoal do hebraico como idioma.


Tenha aulas de hebraico como língua viva.



Estude as preces e seu significado.



Planeje estudar em um ulpan em Israel.

PERGUNTAS PARA DISCUTIR
1. Qual dos pontos lhe parece mais importante?
2. Qual lhe parece mais difícil de cumprir?
3. Há algum que lhe pareça estar demais?

Traduzido por Lica Tal
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