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MÓDULO I – FORMAÇÃO DE ISRAEL 

Classe 2: O LEGADO DOS TRÊS PATRIARCAS: CHESED, EMUNA E EMET 

Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 

 
 
Conteúdo: 
 
 

• O que é Chesed 

• Midat HaChesed na Eleição de Avraham. 

• Midat HaChesed acionada por Avraham. 

• Midat HaChesed excessiva por parte de Avraham, Yshmael, Sodoma e Gomorra. 

• O sacrifício de Itzchak, uma lição para moderar Midat HaChesed de Avraham 

• O que é Emuna 

• Ytzchak, a manifestação da Midat HaEmuna 

• O que é Emet 

• Yaakov, a manifestação da Midat HaEmet 

• Yosef Ha-Tzadik, o líder exemplar de Israel. 

• Israel no Exílio Egípcio, a formação de um povo. 
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Notas: 
Talmud, Sota 34A: 

Maase avot siman levanim (As ações dos ancestrais, são simbolos para seus filhos) 

Toldot Iehoshua, capítulo 98 

"... o que é de maior peso, ou seja, os requisitos da Torá, que são: Chesed, Emet B'emuna". 

Veja o texto no formato grego Matittiyahu 23:23: 

... e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé... 

 

O que é Chesed 

Tehilim 89:3  

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

 

A Midat HaChesed na Eleição de Avraham. 

Bereshit 6:8 

"Noach encontrado 'Chen' (beleza interna, graça) aos olhos de HaShem… - e continua o texto dizendo: Noach era um 
homem de Justo…". 

Carta às comunidades de Roma 9:6-13 

“... também Rivka, quando concebeu de um, de Ytzchak avinu; porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito 
bem ou mal (para que o propósito de Elohim, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele 
que chama), foi-lhe dito a ela: O maior servirá o menor. Como está escrito: Amei a Yaakov, e odiei a Esav.” 

Carta às comunidades em Éfeso 2:8-10 

Porque pela Chesed (graça/bondade) sois salvos, por meio da Emunah (confiança/firmeza/fé); e isto não vem de vós, é 
dom de Elohim. Não vem das obras, para que ninguém se glorie; Porque somos feitura sua, criados em Yeshua 
HaMashiach para as boas obras, as quais Elohim preparou para que andássemos nelas. 
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MASHAL SOBRE O CONCEITO CHESED: Toldot Iehoshua Cap.84 (Mt 20,1-16) 

Depois disto Yehoshua disse a seus talmidim: O Reino dos Céus é semelhante a um homem único, senhor de sua casa que 
se levantou cedo na manhã para contratar obreiros para sua vinha. Os contratou por um denário [equivale a 4 gramas 
de prata, ou o salário de um dia.] ao dia, e os enviou a sua vinha. Saiu a terceira hora do dia [9:00 am] viu a outros parados 
no mercado sem nada que fazer. Então lhes disse: Vão também vocês a minha vinha e o que és digno lhes darei, e se 
foram. Saiu outra vez ao meio dia e também na nona [3:00 pm] hora, e fez o mesmo. Na décima primeira hora [5:00 pm] 
saiu e também encontrou a outros parados, e lhes disse: Por que estão parados sem nada que fazer todo o dia? 
Contestaram-lhe: Porque nenhum homem nos contratou. Mas ele lhes disse: Vão também vocês a minha vinha. 

Então chegou a hora do entardecer e o Dono da vinha lhe disse ao encarregado dos obreiros: Chama-os e entrega-lhes 
seu salário. Começou com os últimos e terminou com os primeiros. Assim, os últimos receberam um denário. Os primeiros 
pensaram receber mais, mas ele deu a todos um denário. Então os primeiros murmuraram contra o Dono da vinha 
dizendo: Estes últimos trabalharam uma hora e os fez igual a nós que trabalhamos todo o dia ao calor. Respondeu-lhe a 
um deles: Amigo, não te fiz injustiça, por acaso não te contratei por um denário? Tome-o e vai-te. Se eu desejo dar a este 
último como a ti, não posso fazê-lo de acordo a meu desejo? Há mal em teus olhos quando eu sou bom? Assim os últimos 
serão primeiros e os primeiros serão últimos. Muitos são os chamados, mas poucos os eleitos. 

 

Deuteronômio 7:6-8 

Porque povo santo és ao SENHOR teu Deus; o SENHOR teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial, de 
todos os povos que há sobre a terra. O SENHOR não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão 
era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos; Mas, porque o 
SENHOR vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o SENHOR vos tirou com mão forte e vos 
resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. 
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A Midat HaChesed acionada por Avraham. 

Bereshit 18:1-2 

... estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis três homens em pé 
junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. 

Mishle (Provérbios) 11:17 

O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo.Enquanto o cruel ele mesmo se torna danos. 

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. 

Tehilim 89:3  

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

 

A Midat HaChesed desmedida por parte de Avraham, Yshmael, Sodoma 
e Gomorra. 

Devarim 17:7 

"Destruiras o mal dentro de você" 

Midrash Tanjuma, Siman Alef 

"Quem é misericordioso com o Cruel, é cruel para o Misericordioso" 
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Mishle 14:34 

“A Chesed (justiça) exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações.” 

 

O sacrifício de Itzchak, uma lição para moderar Midat HaChesed de 
Avraham 

Bereshit 22:2 

 E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em 
holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. 

Yeshaiahu 55:8-9 

 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o 
SENHOR. 9 - Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os 
vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 

 

O que é Emuna 

Êxodo 17:12  

... assim houveram em suas mãos EMUNA (firmes) até que o sol se pôs. 

Guemara, Tratado Makot 24a, 

"Havakuk resume a Torah em apenas um dizer: 'Mas o justo vive B'emuna (pela confiança/fé)'." (Habacuque 2:4) 

Pirke Avot, Capítulo 6. Mishná 5 

Emunat Chachamim (em Chachamim B'emuna) é um dos 48 atributos necessários para adquirir a Torah. 

Mishle 14:15 

"O tolo para toda palavra dá crédito" (Peti chá'amin lechol davar) 

Carta aos Hebreus 11:1,8 

ORA, a Emunah (confiança/fé) é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem... 
Pela Emunah Avraham, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança; e saiu, sem 
saber para onde ia. 
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Ytzchak, a manifestação da Midat HaEmuna 

Toldot Iehoshúa Cap. 32 

Sucedeu que entrou em K’far Nachum haRamata e veio a ele um chefe de Centenas rogando-lhe dizendo: Adoni, meu 
filho esta atirado em minha casa da enfermidade de encolhimento da qual lhe provoca estremecimento. Yehoshua lhe 
disse: Eu irei e o sararei. Respondeu o chefe de Centenas e lhe disse: Senhor meu, eu não sou digno de que entres baixo 
de meu teto, tão somente decreta algo para que se cure. Pois eu sendo uma pessoa pecadora ainda assim tenho domínio, 
baixo meu comando tenho a ginetes, e digo a um deles vá e ele vai, e a outro vem e ele vem, e a meus servos lhes digo 
façam isto e o fazem. Yehoshua escutou, se assombrou e disse aos que seguiam atrás dele: Certamente eu lhes digo que 
não hei achado em Yisrael alguém com uma Emunah guedola (hluDg hnuma grande perseverança) tão grande na verdade 
como este homem...  

 

O que é Emet 
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Tehilim 119:142 

"Torat'cha Emet" (a Torá é verdade).  

Tehilim 119:152 

"Kol Emet mitzvosecha" (todos os teus mandamentos são verdadeiros.) 

 

Yaakov, a manifestação da Midat HaEmet 

Micha, Miqueias 2:4 

"Emet Yaakov e Chesed para Avraham" 

 

Yosef Ha-Tzadik, o líder exemplar de Israel. 

 

 

 

Israel no Exílio Egípcio, a formação de um povo. 

 

 


