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MÓDULO IV – CRESCENDO ESPIRITUALMENTE 

Classe 1: DESVENDANDO AS MIDOT TOVOT 
Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 

 
 
Conteúdo: 
 

• Tikun HaMidot – Retificando nossos atributos  

• Midat HaZehirut – O Atributo da Precaução  

• Midat HaChesed – O Atributo do Altruísmo  

• Midat HaAhavah – O Atributo do Amor  

• Midat HaPerishut – O Atributo da Abstenção  

• Midat HaAnavah – O Atributo da Humildade  

• Midat HaDin veMidat HaRachamim – O Atributo da Severidade e o Atributo da Compaixão 

• Midat HaNekiut – O Atributo da Limpeza  

• Midat HaNedivut – O Atributo da Generosidade  

• Midat HaSavlanut – O Atributo da Paciência 

• Entrando em ação sobre suas Midot  
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Notas: 

Tikun HaMidot – Retificando nossos atributos 

O conceito de Tikun HaMidot - reparação dos atributos/da nossa vida.  

O que são as Midot, plural de Midah?  

Midot Tovot vs. Midot HaOt - qualidades positivas e qualidades negativas 

Midot e Sefirot tem o mesmo sentido. 

Como obtemos o Tikun HaMidot? 

Como podemos pretender uma paz mundial, se não existe paz interna? 

 

Shimon Kefa Alef 2:21, 24 

Porque para isto sois chamados; pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que 
sigais as suas pisadas. [...] para que vivamos com Tzedakah [para a justiça]; para que uma vez mortos para o 
pecado vivamos para a justiça. 

 

Midat HaZehirut – O Atributo da Precaução 

Olam Haze, a Era presente – antessala. 

Olam Haba 

 

Devarim 28:9 

Adonai te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos de 
Adonai teu Elohim, e andares nos seus caminhos. 

 

Qual é o objetivo do ser humano neste mundo?  

 

Devarim 11:26-28 

Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção [a vida] e a maldição [a morte]; a bênção [a vida], quando 
cumprirdes as Mitzvot de Adonai vosso Elohim, que hoje vos mando; porém a maldição [a morte], se não 
cumprirdes as Mitzvot de Adonai vosso Elohim, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno ... 
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Ramchal (Rabino Moshe Chaim Luzzatto) - “Messilat Iesharim” (O Caminho dos Justos): 

“Essencialmente não existe diferença entre a cegueira física e a cegueira espiritual.” Aquela pessoa que fecha 
seus olhos a realidade estão cegas como aqueles que tem cegueira física. 

 

Dados de Harvey e Marilyn Diamond, “Fit for Life II” (1987); e de John Robbins, “The Food Revolution” (1998): 

Os americanos consomem mais produtos de laticínios que qualquer outro país no mundo (135 kg para todo 
homem, mulher, e criança). Se os produtos de laticínios realmente ajudassem [prevenisse] a osteoporose, eles 
deveriam ter muito poucas incidências da doença. 

A incidência mais alta de osteoporose está em países onde são consumidos produtos de laticínios e 
suplementos de cálcio nas maiores quantidades (EUA, Suécia, Finlândia, e o Reino Unido). A incidência de 
osteoporose é mais baixa em países onde são consumidas as quantias menores de produtos de leiteria (países 
asiáticos e africanos). 

A fratura do fêmur é nove vezes mais freqüente entre os negros que vivem nos EUA do que entre os negros 
que vivem na África do Sul. 

As incidências de osteoporose são mais baixas em países onde são consumidos menores quantidades de 
laticínios (a Ásia e África). 

Na China rural a população consome apenas metade do cálcio consumido pela população nos EUA. Entretanto, 
na população dos EUA ocorrem 5 vezes mais fraturas do que na China rural. 

Osteoporose é uma doença exclusiva da espécie humana; as únicas exceções são os animais sob cuidado 
humano. 

Os alimentos cujo consumo provocam a maior perda de cálcio através da urina são a proteína animal e o café.  

 

Michael Rabbens, M.D. 

Poucos adultos podem metabolizar a proteína corretamente no leite de vaca. A principal proteína no leite de 
vaca é a caseína, [o qual] não é a principalmente necessidade para os humanos. De acordo com meus estudos, 
crianças e adultos têm muita dificuldade em digerir a caseína. Meus estudos também mostram que pelo 
menos em 50% das crianças ou mais a caseína não é digerida. 

 

Dr. William Ellis, Healthview Newsletter (Nº14): 

Milhares e milhares de testes de sangue que eu administrei verificou-se que as pessoas que invariavelmente 
bebem de 3-4 copos de leite por dia tiveram os mais baixos níveis de cálcio de sangue. Meus testes mostram 
conclusivamente, em minha opinião, que adultos que usam produtos derivados do leite não absorvem 
nutrientes como também adultos que não fazem. 

 

Como evitarmos o mau?  
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Midat HaChesed – O Atributo do Altruísmo 

O que é Chesed?  

 

Pirke Avot, Perek 1, Misha 2 

Shimon, HaTzadik, foi um dos últimos [membros] da Grande Assembléia. Ele costumava dizer: O mundo apoia-
se sobre três coisas – o estudo da Torah, a Avodah [o serviço a Deus], e os Gemiilut HaSadim [atos de bondade]. 

 

Tehilim 89:3  

Olam Chesed ibane. (o mundo é construído com Chesed). 

 

Pirke Avot, Perek 5, Mishna 10 

O que é meu é teu, e o que é teu é teu... 

 

Atos 20:35 

... Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. 

 

Talmud - Rabi Ben Haninah: 

O que significa o texto da Torah quando diz: ‘Após Adonai vosso Elohim andareis’ (Dt 13:4) imita os Seus 
atributos. 

 

Lucas 14:12-14 

E dizia também ao que o tinha convidado: Quando deres um jantar, ou uma ceia, não chames os teus amigos, 
nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te 
tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, 
mancos e cegos, e serás bem-aventurado; porque eles não têm com que to recompensar; mas recompensado 
te será na ressurreição dos justos. 
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Midat HaAhavah – O Atributo do Amor 

Iochanan 15:13 

Não há Ahavah maior que a entrega de seu ser que alguém faz pelos seus amigos. 

 

Marcos 12:41-44 

E, estando Iehoshua assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o 
dinheiro na arca do tesouro; e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas 
pequenas moedas, que valiam meio centavo. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo 
que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro; Porque todos ali deitaram 
do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. 

 

Vaikra 19:18b 

E amarás o teu próximo como a ti mesmo. 

 

Midat HaPerishut – O Atributo da Abstenção 

Vaikra 19:2 

Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, Adonai vosso Elohim, sou 
santo. 

 

Talmud, Tratado Ievanot 20a: 

Santifica-te através do que te foi permitido. 

 

Talmud Ierushalmi, Tratado Nedarim 9:1 

Não te são suficientes as proibições da Torah, para que tenhas que recorrer a mais proibições? 

 

Moshe Chaim Luzzato 

O ser humano deve abster-se não só do que esta proibido, senão inclusive em alguns casos abster-se de coisas 
que estão permitidas, e a razão é porque é possível que aquilo que esta permitido lhe possa fazer com que 
transgrida uma proibição. 
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Nazir, aquele que faz o voto de Nazireu (Nm 6:8) 

 

Rav Abraham Joshua Twerski, comentário do livro Mesillat Iesharim (O Caminho dos Justos) de Moshe 
Chaim Luzzato - “Lights Along the Way” 

 

Primeira Carta as Comunidades de Corinto 9:24-27 

Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de 
tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém; eles o fazem para alcançar uma coroa 
corruptível; nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta; assim combato, não 
como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu 
mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 

 

Toledot Iehoshua, Perek 17 (Mt 5:28-30) 

Também lhes disse: Podem entender literalmente o que foi dito aos antigos: Não adulterarás. Mas eu lhes 
digo: Todo o que vê a uma mulher e a cobiça, já adultera com ela em seu coração. Se te incita teu olho direito, 
tire-o e jogue-o fora de você; e se te incita tua mão, corte-a. Melhor te é que perda um de teus membros a 
que todo teu corpo no Guehinom. 

 

Toda a pratica de abstenção de coisas necessárias. 

 

Midat HaAnavah – O Atributo da Humildade 

Bereshit 48:13-14, 17-20 

E tomou Iosef a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Menashe na sua mão esquerda, 
à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de 
Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Menashe, dirigindo as suas mãos 
propositadamente, não obstante Menashe ser o primogênito. (...) Vendo, pois, José que seu pai punha a sua 
mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos; e tomou a mão de seu pai, para a transpor de 
sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Menashe. E Iosef disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o 
primogênito; põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou, e disse: Eu o sei, meu filho, eu o 
sei; também ele será um povo, e também ele será grande; contudo o seu irmão menor será maior que ele, e a 
sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará 
Israel, dizendo: Elohim te faça como a Efraim e como a Menashe. E pôs a Efraim diante de Menashe. 

 

Toledot Iehoshua, Perek 13 (Mt 5:5) 

Bem-aventurados os Anavim [mansos], porque eles herdarão a terra. 
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Anavah é o reconhecimento de meu lugar e a conduta que devo ter de acordo a este 
reconhecimento. 

Se expressa em três aspectos: 

1) em minha pessoa;  

2) em minha relação com outras pessoas; e  

3) entre o Criador e eu. 

 

Midat HaDin veMidat HaRachamim – O Atributo da Severidade e o 
Atributo da Compaixão 

O termo “Din” e o “Rachamim”. 

Rachamim, raiz de “Rechem”, em português ventre ou entranha. 

 

Bereshit 43:14 

ViEl Shadai iten lachen rachamim lofenei haiish ... 

Que o Todo-Poderoso lhes conceda piedade ante aquele homem... 

 

Bereshit 43:30 

E Iosef apressou-se, porque nichemeru rachamaiv [as suas entranhas comoveram-se] por causa do seu irmão, 
e procurou onde chorar; e entrou na câmara, e chorou ali. 

 

Ieshaiahu 49:13 

... Adonai fará Rachamim aos Anavim. 

... Adonai mostrará compaixão aos Anavim. 

 

Ieshaiahu 49:15 

Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do 
seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. 

 

Melachim Alef 3:26 

Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei (porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho)... 
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A Midat HaRachamim não significa que te conduza como um bobo. 

 

Lucas 15:4-7 

Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, 
e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso; e, 
chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha 
ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu [ou seja, em Adonai] por um pecador [por alguém 
que viole a Torah] que faz Teshuvah, mais do que por noventa e nove Tzadikim que não necessitam de 
Teshuvah. 

 

Pinchas Shapiro (1700) 

Se a pessoa não pecasse, não haveria maneira pela qual Adonai expressasse a Midat HaRachamim. 

 

Midat HaNekiut – O Atributo da Limpeza 

Ramchal (Moshe Chaim Luzzatto), Messilat Iesharim (O Caminho dos Justos): 

Nikiut é o estado do coração. 

Este conceito [de Nekiut] é alcançado pela pessoa que está completamente isenta de traços negativos e de 
pecados. 

 

Toledot Iehoshua, Perek 17 (Mt 5:27-28) 

Também lhes disse: Podem entender literalmente o que foi dito aos antigos: Não adulterarás. Mas eu lhes 
digo: Todo o que vê a uma mulher e a cobiça, já adultera com ela em seu coração. 

 

Bereshit 2:16-17 

E ordenou Adonai Elohekha ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da 
árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente 
morrerás. 

 

Bereshit 3:2-3 

E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no 
meio do jardim, disse Elohim: Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. 
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Se obtemos o erradicar o desejo pelo proibido, isto nos garantirá que nossas ações sejam 
positivas.  

 

Toledot Iehoshua, Perek 98 (Mt 23) 

... limpem o que está dentro para que o que está por fora esteja puro. 

 

Devarim 5:21 

Não cobiçarás a mulher do teu próximo; e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu 
servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. 

 

Rav Abraham Joshua Twerski, comentário do livro Mesillat Iesharim: 

“Quem sabe algumas pessoas possam nos acusar de sermos fundamentalistas, de sermos fanáticos, ou 
segundo nossa forma de vida de como as mulheres hebreias se vestem; porém perguntaríamos: que pessoas 
que valoriza sua vida, que valoriza sua saúde, viveria próximo de uma área radioativa?”  

 

Midat HaNedivut – O Atributo da Generosidade 

Mishle Shlomo 19:17 

Quem se compadece do pobre empresta a Adonai, e Ele o recompensará. 

 

Termo em hebraico, ‘dar’ ou ‘entregar’ é ‘Natan’ ( ןתנ ) 

 

Atos 20:35b 

... Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. 

 

Tehilim 37:21 

O ímpio toma emprestado, e não paga; mas o justo se compadece e dá. 

 

Mishle Shlomo 11:25 

O generoso prosperará quem dá alívio aos outros, alívio receberá. 
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Mishle Shlomo 22:9 

Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. 

 

Devarim 15:10-11 

Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno, quando lhe deres; pois por esta causa te 
abençoará Adonai teu Elohim em toda a tua obra, e em tudo o que puseres a tua mão. Pois nunca deixará de 
haver pobre na terra; pelo que te ordeno, dizendo: Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu 
necessitado, e para o teu pobre na tua terra. 

 

Midat HaSavlanut – O Atributo da Paciência 

Carta de Shaul às comunidades de Roma , Perek 8:28 

Aos que amam Elohim tudo o que lhe sucede ajuda para o bem. 

 

Toledot Iehoshua, Perek 110 (Mt 26:41) 

... Porque a verdade é que o espiritual está pronto para ir ao seu Criador, mas a carne é fraca e enferma. 

 

Entrando em ação sobre suas Midot 

Benjamin Franklin, Autobiografia: 

Cada vez que eu violar qualquer uma dessas virtudes, farei um pequeno ponto preto para esse valor no dia 
específico. O objetivo é não ter pontos pretos na tabela. Saberei então que estou realmente vivendo de acordo 
com essas virtudes. 

 

Oliver Goldsmith: 

Você pode pregar um sermão melhor com sua vida do que com os lábios. 
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Processo: 

1º) Faça uma lista das Midot Tovot, das virtudes 
  

2º) Escreva uma frase ao lado de cada Midah, descrevendo como saberá que está sendo assim.  
Por exemplo:  

• “Estou vivenciando a Ahavah em seu mais alto nível sempre que me dou aquilo que eu 
necessito a alguém que já criei um nível prévio de Ahavah.” 

• “Atuo com Perishut sempre que me abstenho de algo que me é licito, porém me desvia de 
meu crescimento espiritual.” 

• “Vivo a Anavah sempre que consigo viver meu papel de forma verdadeira e sincera, sabendo 
qual é meu lugar e posição em cada ambiente que estou.” 

 
3º) Assuma o compromisso consigo mesmo de experimentar de fato essas Midot Tovot, pelo menos uma 

vez por dia.  
Pergunte-se:  

• Qual dessas Midot já experimentei hoje?  

• Em quais ainda não estive, e como farei para alcançá-la até o final do dia? 
 

4º) Para cada vez que descumpra com uma Midah, faça um traço na linha e no dia correspondente, seu 
objetivo é acabar a semana sem nenhuma marca em sua agenda. 

 

Exemplo: 

Midah Descritivo Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

Perishut “Atuo com Perishut sempre que me 
abstenho de algo que me é licito, porém 
me desvia de meu crescimento espiritual.” 

xxxx xx x xxx xx xxxx xx 

Ahavah “Estou vivenciando a Ahavah em seu mais 
alto nível sempre que me dou aquilo que 
eu necessito a alguém que já criei um 
nível prévio de Ahavah.” 

xx xx x x  x xx 

Anavah “Vivo a Anavah sempre que consigo viver 
meu papel de forma verdadeira e sincera, 
sabendo qual é meu lugar e posição em 
cada ambiente que estou.” 

xxxx 

xxxxx 

xxxx xxx xxxx xxx x  

... ...        

... ...        
 

Dr. Wayne Dyer: 

As pressões não criam um comportamento negativo. Pense em si mesmo como uma laranja. Se uma laranja 
é espremida, se toda essa pressão é aplicada do exterior, o que acontece? O suco escorre, não é mesmo? Mas 
a única coisa que saí quando a pressão é aplicada é o que já está dentro da laranja. 
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Anthony Robbins 

Creio que é você quem decide o que tem dentro de si, ao se ater a um padrão superior. Assim, quando a 
pressão for aplicada, será “o que há de melhor”. Afinal, nem sempre se pode contar com uma travessia 
tranquila. Lembre-se: quem você é todos os dias — as pequenas ações também, não apenas as grandiosas — 
constrói seu caráter e forma sua identidade. 

 


