
No Judaísmo, o pentateuco recebe o nome 
de Torah que deriva do hebraico Yará, que 
significa ensinamento. A Torah é o manual de 
instruções que os judeus utilizam para viver, 
pois contém uma diversidade de assuntos 
como genealogias, normas, discursos, 
cânticos e fatos Históricos. Ela é composta 
por Gênesis (Bereshit), Êxodo (Shemot), 
Levítico (Vayikrah), Números (Bamidbar) 
e Deuteronômio (Devarim), o que leva um 
período que se inicia na Criação e que se 
estende até o substituto de Moisés que foi 
Josué. Foi escrita pelo profeta Moisés, o qual 
foi confirmado pelo próprio Senhor Jesus em 
Marcos 12.26 e João 1.17.

O Pentateuco se apresenta como uma série 
de livros que trazem respostas significativas 
de Deus a respeito de seu povo, de sua 
doutrina e principalmente sobre a vinda do 
Messias.

A Torah, ou o Pentateuco, é a regra 
fundamental de vida para os judeus e lhes é 
apresentado desde a mais tenra idade.,

Desde o nascimento, o bebê judeu já tem 
um contato direto com a Torah, pois até as 
canções de ninar trazem referência aos cinco 
livros de Moisés e engrandecem o nome de 
Deus e seus estatutos.

Uma criança judia assim que aprende a 
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falar, recebe as primeiras instruções da Torah, 
decorando passagens consideradas mais 
importantes para aquele momento da vida.

O “Modê ani” são as preces ao amanhecer 
e o “Shemá Israel” ao anoitecer, onde as 
crianças já começam a conhecer os cuidados 
de Deus em todo tempo diante da obediência 
a seus mandamentos.

A Torah tem como essência o “Mitsvót” que 
são as 613 normas de Deus para o seu povo, 
divididos em 365 mandamentos negativos, se 
referindo as proibições e 248 mandamentos 
positivos que exortam e obrigam o povo a 
realizar as regras determinadas por Deus. 

Dizer a um judeu que a Torah é apenas um 
livro de regras, para eles é ofensivo, pois eles a 
consideram muito mais, a Torah é o alicerce da 
fé judaica, assim como a Bíblia é fundamento 
de fé do cristão.

O Pentateuco traz uma visão humana e 
divina sobre todas as coisas, podemos ver que 
estes cinco livros da Bíblia trata da homem 
em todos seus aspectos: criação, queda, 
ruína, correção, comunhão, recompensa e etc. 
Também a visão divina fica muita enfatizada 
nestes livros: O Deus Soberano Criador de 
todas as coisas, a Santidade de Deus, o Poder 
sobre todas as coisas, proteção sobrenatural 
sobre seu povo e etc.
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