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MÓDULO IV – CRESCENDO ESPIRITUALMENTE 

Classe 2: O LASHON HARA – A MALEDICÊNCIA 
Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 
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Notas: 
Orchot Tzadikim (O Caminho dos Justos) de Moshe Chaim Luzzatto 

Todo aquele que comenta em detrimento de seu companheiro. Ainda que esteja dizendo a verdade comete 
Lashon Hara se estiver comentando em detrimento a seu companheiro. 

 

Vaikra 19:16a 

Não andarás com mexericos entre o teu povo... 

 

Vaikra 19:16b 

... não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Adonai. 

 

Vaikra 19:14 

Antes que o cego não colocar uma pedra de tropeço. 

 

Shemot 23:1 

Você não deve proferir um relatório falso. 

 

Toledot Iehoshua, Perek 56 

Quando a boca desperta o coração fala. 

 

Toledot Iehoshua, Perek 67 

... O que entra pela boca não suja ao ser humano, senão o que sai da boca é o que suja ao ser humano... 

 

Toledot Iehoshua, Perek 67 

... O que sai pela boca é movido pelo coração, e isto é o que enuncia o ser humano. Porque o coração profano 
tira o engano, o assassinato, os adultérios, os roubos, falsos testemunhos e as maldições. Todas estas coisas 
são as que sujam o ser humano... 
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Bereshit 1:3 

E disse Elohim: Haja luz; e houve luz. 

 

Iaakov 3:1-12 

Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos 
tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também 
refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam; e conseguimos 
dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, e levadas de impetuosos ventos, se 
viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua 
é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. 
A língua também é um fogo; como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e 
contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, 
tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela 
natureza humana; mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear; está cheia 
de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Elohim e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à 
semelhança de Adonai. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto 
se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus 
irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar 
água salgada e doce.  

 

Mishle Shlomon 12:28 

Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde.  

 

Mishle Shlomon 21:23 

O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. 

 

Livro: Chafetz Chaim, Rabi Yisrael Meir HaKohen Kagan 

 


