
CEM

Centro de Estudos da Multipolaridade

Marinhagens e Singraduras
MS.201 8.1 .A.w.CA.FV

civilização
bíblica

flavia virginia

www.portalcem.com
www.portalcem.com/sobre
www.portalcem.com/cadernos


index

Abertura

Noese + Civilização Bíblica

CEM

Exposição

Noese da Civilização Bíblica

O Absoluto

Biblioteca da Civilização Bíblica

Eixo do Tempo

Instituições da Civilização Bíblica

Fontes

Contato

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

CEM | MS.2018.1.A.x.CA.FV | Noese da Civilização Bíblica



abertura



Esta é a primeira exposição de um campo temático desenvolvido por

mim, ao qual intitulo Noese, cu ja preocupação principal é divisar o

terreno epistêmico que nos compõe. Assim, os temas da área do

conhecimento estão incluídos aí, desde a sua formatação até suas

fronteiras — e mesmo a forma de quebrá-las.

Para melhor estudar e expor este campo temático, escolhi uma

civilização específica que tem peculiaridades de extremo interesse

para a pesquisa: a. é suficientemente antiga para ter testemunhado

mudanças noéticas importantes; b. tem uma produção literária

imensa, variada, de difícil codificação e que deixa claro que sempre

houve métodos e camadas distintas de leitura, o que nos obriga a

readentrar o próprio exercício noético a que nos propomos; c. seus

membros estão vivos até hoje, o que nos leva a crer que vão seguir

testemunhando câmbios na área da Noese, nos permitirndo

perguntar quais serão as próximas visões que esta civilização

desenvolverá como contribuição à humanidade.

Entenda-se que o que chamamos de Civilização Bíblica é, na verdade,

um conjunto de civilizações que se desenvolveu a partir do material

bíblico e pára-bíblico legado pelo povo de Israel. Assim, também nos

interessam textos cristãos e muçulmanos. De uma perspectiva

cronológica, nossa pesquisa se dá "desde Adão e Eva" até o início do

Islam. Também tratamos de aliar os dizeres da arqueologia e de

outras ciências correlatas, no intuito de buscar inspiração para nossas

perguntas e nos mantermos à altura da dinâmica desta incrível

aventura humana que é a Civilização Bíblica.

PS: esta versão do Caderno contém apenas o programa geral do curso

de 5 aulas que teve lugar entre Setembro e Outubro de 201 7.

noese + civilização bíblica

Uma
notável

aventura
humana
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O Centro de Estudos da Multipolaridade é um instituto de

educação e pesquisa sediado em São Paulo cujas principais atividades

são a produção de conhecimento e a elevação da cultura. Entendemos

que podemos nos tornar responsáveis pelo nosso destino histórico

comunitário, decid indo com consciência o que consideramos bom para

ele e rejeitando o que nos parece mau.

Sabemos que temos direito a uma cultura elevada, a um

conhecimento autóctone, a uma leitura crítica do nosso mundo e a um

desenvolvimento pessoal e coletivo pautado na virtude. Para isso,

produzimos cursos, pesquisa, publicações, eventos culturais e

artísticos, encontros interinstitucionais e consultoria , que se dão no

âmbito do encontro entre diversas disciplinas e atuação em variados

contextos, como acadêmico, artístico-cultural, militar, político e

informacional.

Nosso enfoque é civilizacional, portanto, trabalhamos para o

entendimento profundo e edificação das civilizações. Nosso pilares

são o conceito de Noese, da filósofa brasileira Flavia Virginia , que

nos ajuda a compreender a configuração da moldura mental própria a

cada civilização, aliado ao conceito de Metateoria da Presença,

baseada sobretudo na obra do filósofo russo Alexandr Dugin (nosso

parceiro intelectual) , que prima por uma vida com valores tradicionais

humanos. Buscamos assim a escolha livre dos autores e das ideias do

nosso interesse e uma ação baseada na nossa presença real.

Defendemos a Multipolaridade como modelo geopolítico que atende

às nossas metas de soberania epistêmica e existencial.

Damos especial atenção às áreas geográficas do Brasil, dos demais

países dos BRICS e da Latinoamérica.

cem

Produzir
conheci-
mento e
elevar a
cultura
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exposição



Paraíso

Adão e Eva

Pacto

Abraão

Deserto do Sinai

Moisés

Reinado

David

Templo

Sadoque

Destruição do Templo

Neo-Babilônia

Roma

Movimentos de sobrevivência à destruição do Templo

Messianismo

Qumran (Pergaminhos do Mar Morto)

Rabinismo

Rabi Akiva

Cristianismo

Dinastia romana dos Flávios

Islam

Maomé
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A principal característica do povo de Israel foi a descoberta do

Absoluto, em oposição direta ao que havia ao seu redor, chamado

Paganismo ou Politeísmo. A questão não fica bem delineada,

entretanto, se posta a partir do ponto-de-vista numérico: muito

embora tenhamos nos habituado a pensar que o Judaísmo é uma

relig ião monoteísta, estamos tratando, na verdade, de um outro

recorte, bastante distinto, e que orig ina o monoteísmo (ou outros

números) , em vez de o contrário. E esta temática é a principal

abordada em toda a filosofia da Civilização Bíblica: a recuperação do

entendimento sobre o Absoluto e sua relação conosco, seres humanos,

plasmada na história e nos feitos históricos da vida cotid iana do

homem.

Esta situação se opõe ao jogo circundante a este povo, o jogo do

Metadivinismo: os deuses são oriundos do Reino Metadivino, que é a

fonte inexplicável de todas as coisas, da qual todos os seres criados —

deuses e humanos — dependem. Daí mesmo se orig ina uma série de

mais ou menos deuses, dependendo da região do mundo, sendo este

número irrelevante. A relevância, em ambos os casos, está na relação

que os humanos podem estabelecer com esta força: indireta, no caso

do Metadivinismo, e direta, no caso do Echad (um, em hebraico) .

o absoluto

Echad
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1 . Tanakh: Torah, Neviim, Ketuvim

2. Septuaginta: versão dos 72 sábios do Tanakh para o grego

3. Pergaminhos do Mar Morto (versões dos livros do Tanakh,

comentários sobre vários livros, Louvores, livros regulando a vida da

seita de Qumran, livros que não aparecem no Tanakh)

4. Apócrifos e Pseudoepígrafos

5.Evangelho

4. Midrash: literatura de explicação do material do Tanakh, tanto

estórias de interpretação (midrash agadah) quanto leis (midrash

halachah)

5. Exercícios dos sábios:

a. compilados no século I I : Mishnah, Beraita, Tosefta

b. compilados no século V: Talmud Babilônico e de Jerusalém

6. Vulgata V São Jerônimo

7. Quran

8. Hadith

9. Al-Sirat Al-Nabawiya

biblioteca da civilização bíblica
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eixo do tempo
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Bíblia Hebraica

BERLIN, Adele & BRETTLER, Marc Zvi. The Jewish Study Bible. 2a.

edição. New York: Oxford University Press, 201 4

JPS Hebrew-English Tanakh. 2a. edição. Philadelphia: Jewish

Publication Society, 2003

Evangelho

KOHLENBEERGER I I I , John R., editor. Bíblia de Estudo Integrada. Rio

de Janeiro: Thomas Nelson, 201 7

Alcorão

ALI , Abdullah Yusuf, tradução. The Qur'an Translation. 2a. edição.

New York: Tahrike Tarsile Qur'an Inc., 2008

Qur'an. I stanbul: Nesil, 201 1

BROWN, Francis et all. The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English

Lexicon with an Appendix Containing the Biblical Aramaic. 1 6a.

edição. Massachusetts: Hendrickson Publishers Marketing, 201 5

Literatura
sagrada

Dicioná-
rio
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ELIOR, Rachel. Three Temples: On the Emergence of Jewish

Mysticism. Oxford: The Littman Lilbrary of Jewish Civilization, 2004

FRANCISCO, Edson de Faria. Manual da Bíblica Hebraica: Introdução

ao Texto Massorético: Guia Introdutório para a Biblia Hebraica

Stuttgartensia. 3a. edição revisada e ampliada. São Paulo: Vida Nova,

2008

GOTTWALD, Norman K. Introdução Socioliterária à Bíblia Hebraica.

São Paulo: Paulus, 1 998

HARARI , Yuval Noah. Sapiens — uma Breve História da Humanidade.

1 9a. edição. Porto Alegre: L&PM, 201 7

HEISENBERG, Werner. Physics and Philosophy. London: Penguin

Classics, 2000

KAUFMANN, Yehezkel. A Relig ião de Israel. São Paulo: Editora

Perspectiva, 1 989

LAMADRID, Antonio Gonzalez. As Tradições Históricas de Israel —

Introdução à História do Antigo Testamento. 2a. edição. Petrópolis:

Vozes, 201 5

LEMAIRE, André. The Birth of Monotheism. Washington: Biblical

Archeology Society, 2007

PROENÇA, Eduardo de, org. Apócrifos e Pseudoepígrafos da Bíblia .

São Paulo: Fonte Editorial, 201 7

SILVA, Clarisse Ferreira da. O Novo Templo e a Aliança Sacerdotal da

Comunidade de Qumran: em Estudo sobre o Rolo do Templo. São

Paulo: Humanitas, 201 3

SITCHIN, Zecharia. A Guerra dos Deuses e Homens. São Paulo: Madras,

201 4

VAUX, Roland de. Instituições de Israel no Antigo Testamento. São

Paulo: Vida Nova, 2004

VERMES, Geza. The Complete Dead Sea Scrolls in English. Revised

edition. London: Penguin Books, 201 1

WARKER, Margareth, editora. Paul: Jewish Law and Early Christianity.

Washington: Biblical Archeology Society, 201 2

Livros
gerais
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E-mishnah

Online Soncino Babylonian Talmud Translation

ELIOR, Rachel. Who Wrote the Dead Sea Scrolls and Why Were They

Forgotten? (palestra pela University of Chicago Divinity School, em

inglês)

ELIOR, Rachel. Congregações de Memória nos Dias do Segundo

Templo (palestra em local não identificado, em hebraico)

ELIOR, Rachel. Entre o Messias filho de David e Israel B'al Shem Tov

(palestra na Cátedra do Museu Tel Aviv, em hebraico)

HAYES, Christina. Introdução to the Hebrew Bible (curso aberto da

Yale University, em inglês

SHINAN, Avigdor. Introdução à Literatura da Agadah (curso aberto da

Universidade Hebraica de Jerusalém, em hebraico)

SOLOMON, David . In One Hour (diversas palestras na página dele, em

inglês)

Livros
online

Vídeos
online
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https://www.youtube.com/watch?v=wLit979B60Y&index=1&list=PL61X9ZWPL_P0wN8TClODMIUywWmptmItr
https://oyc.yale.edu/religious-studies/rlst-145
http://inonehour.net/
https://www.youtube.com/watch?v=DvAHK2mK2W0&t=3261s&list=WL&index=1&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=QO0h5wWnNLM&list=PL61X9ZWPL_P0wN8TClODMIUywWmptmItr&index=4&t=4263s
https://www.youtube.com/watch?v=fSkdOySVZgk&list=PL50DADB35E8ADC32A
http://ancientworldonline.blogspot.com.br/2012/01/online-soncino-babylonian-talmud.html
http://www.emishnah.com/sedarim.html
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cem@cemrb.net

+551 1 3225-9623

Brazil
Avenida São João, 31 3/2o. andar

CEP 01 035-000

São Paulo-SP

Brazil

Russia
Tverskaya Street, 7/605

1 25375

Moscow

Russian Federation
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