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MÓDULO III – REGRESSANDO 

Classe 1: COMO NOS APROXIMAMOS DO CRIADOR 
Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 

 
 
Conteúdo: 
 

• Elohim vs. Deus 

• Emunah vs. Fé 

• O dever do ser humano no mundo 

• Musar – a Ética Verdadeira 
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Notas: 

Elohim vs. Deus 

Mishle Shlomo 22:6 

Eduque uma criança de acordo com o seu caminho; mesmo quando ela crescer não se afastará dele. 

 

Termos para o Criador: 

“El” ( לא ), “Elohim”, “El Tzadik”, “El Emunah”, “El Gibor”, “El Shadai”, “HaShem”, “YHVH ( הוהי )”, “Adonai”. 

 

Emunah vs. Fé 

Bereshit 15:6 

Veheemin baShem (E creu ele em HaShem). 

 

Bereshit 12:1-4 

Ora, HaShem disse a Avram: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te 
mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. 
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as 
famílias da terra. Assim partiu Avram como HaShem lhe tinha dito, ... 

 

Bereshit 13:14-16 

E disse o HaShem a Avram, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar 
onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente; porque toda esta terra que vês, te hei 
de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra; de maneira que 
se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. 

 

Bereshit 15:1-2 

Depois destas coisas veio a palavra de HaShem a Avram em visão, dizendo: Não temas, Avram, eu sou o teu 
escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Avram: HaShem Elohim, que me hás de dar, pois ando sem 
filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliézer? 
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Bereshit 15:4-5 

E eis que veio a palavra de HaShem a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro; mas aquele que de tuas 
entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora, e disse: Olha agora para os céus, e conta as 
estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. 

Bereshit 15:6 

Veheemin baShem [E creu ele em HaShem], e imputou-lhe isto por Tzedakah [justiça]. 

 

Não é obediência. Emunah é perseverança, firmeza. Emunah é manter-se constante em algo que 
já começou ainda que as circunstâncias sejam adversas. 

 

Devarim 9:23 

E em Kadesh-Barnea, HaShem lhes enviou e disse: “Rumem ao norte e ocupem a terra que eu lhes dei”, mas 
vocês rebelaram-se contra a palavra de HaShem, Elohim de vocês, e não tiveram Emunah Nele ou Lhe 
obedeceram. 

Mishle Shlomo 14:15 

Peti iaamin lechal davar [O homem ingênuo acredita em toda palavra]. 

Toledot Iehoshua, Perek 32 (Mt 8:5-10) 

Sucedeu que entrou em K’far Nachum haRamata e veio a ele um chefe de Centenas rogando-lhe dizendo: 
Senhor meu, meu filho esta atirado em minha casa da enfermidade de encolhimento da qual lhe provoca 
estremecimento. Iehoshua 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. 

Iehoshua escutou, se assombrou e disse aos que seguiam atrás dele: Certamente eu lhes digo que não hei 
achado em Israel alguém com uma perseverança tão grande na verdade como este homem.  

Lucas 18:1-8 

E contou-lhes também um Mashal sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa 
cidade um certo juiz, que nem a Elohim temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma 
cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum 
tempo não quis atendê-la; mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Elohim, nem respeito os homens, 
todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, e me importune 
muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Elohim não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam 
a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém 
vier o Filho do homem, porventura achará emunah na terra? 
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Lucas 11:5-10 

Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, 
empresta-me três pães, pois que um amigo meu chegou a minha casa, vindo de caminho, e não tenho que 
apresentar-lhe; se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes; já está a porta fechada, e os meus 
filhos estão comigo na cama; não posso levantar-me para os dar; digo-vos que, ainda que não se levante a 
dar-lhos, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que 
houver mister. E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; porque 
qualquer que pede recebe; e quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á. 

 

Toledot Iehoshua, Perek 86 (Mt 20:29-34) 

Entraram em Yericho e foi atrás dele muitas pessoas, e eis que dois cegos saíram junto ao caminho. Escutaram 
vozes da multidão e perguntaram que poderia ser isso. Foi-lhes dito: Vem o profeta, Iehoshua de Natzrat! 
Então clamaram dizendo: Ben David tem misericórdia de nós! As pessoas os repreendiam, mas a pesar disto 
eles seguiam clamando e dizendo: Senhor Ben David, tem misericórdia de nós! Então Iehoshua se deteve, os 
chamou e disse: Que sejam que faça por vocês? Eles disseram: Senhor, que sejam abertos nossos olhos. 
Iehoshua teve compaixão deles, tocou seus olhos e lhes disse: É vossa perseverança na verdade a que lhes há 
sarado. Imediatamente viram, deram graças ao Poderoso e seguiram atrás de Iehoshua, então todas as 
pessoas deram graças ao Poderoso por isto. 

 

Toledot Iehoshua, Perek 40 (Mt 9:20-21) 

De repente eis que uma mulher com fluxo de sangue por doze anos veio detrás dele e tocou o tzitzit de sua 
roupa. – Ela dizia em seu coração: Se somente tocar seu vestido, imediatamente serei sarada –. Voltou seu 
rosto e lhe disse a ela: Minha filha fortalece-te no Eterno, porque tua perseverança na verdade é tua cura. E 
naquela hora foi sarada. 

 

O dever do ser humano no mundo 

Toledot Iehoshua, Perek 14 (Mt 5:14).  

Maor atem baolam [Vocês são fonte de luz no mundo]. 
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Musar, a Ética verdadeira 

Musar, em português traduzimos como ética. 

Musar é uma disciplina.  

Musar é prática diária.  

 

Lista de algumas Midot Tovot (Qualidades Positivas): 

Achraiut   (Responsabilidade) 

Ahavah   (Amor / Entrega) 

Anava    (Humildade / Tomar o lugar correspondente) 

Bar HaLevav   (Pureza de coração) 

Bitachon   (Confiança) 

Emet    (Verdade) 

Erech Apaim   (Lento para a ira) 

Hakarat HaTov  (Gratidão) 

Histapkut   (Simplicidade) 

Ira    (Reverência) 

Menuchat HaNefesh  (Tranquilidade da Alma) 

Nedivut   (Generosidade) 

Nekiiut   (Limpeza) 

Nichuta   (Calma) 

Perishut   (Separação / Abstenção) 

Rachamim   (Compaixão) 

Savlanut   (Paciência) 

Seder    (Ordem) 

Shefal Ruach   (Humildade de espírito) 

Shetika   (Silêncio) 

Simcha   (Alegria) 

Tahara   (Pureza) 

Tzedek   (Justiça / O Correto) 

Tzeniut   (Modéstia) 

Zehirut   (Cuidado) 

Zerizut   (Diligência / Entusiasmo) 
 

Veja ORCHOT TZADIKIM (O Caminho dos Justos) de Moshe Chaim Luzzatto, um livro que contém um extenso comentário sobre 
muitas Midot (Virtudes) com base no Tanakh. 


