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MÓDULO III – REGRESSANDO 

Classe 2: IRAT HASHEM & AHAVAT HASHEM 
Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 

 
 
Conteúdo: 
 

• Irat HaShem – Temor ao Criador 

• Ahavat HaShem – Amor ao Criador 
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Notas: 

Irat HaShem – Temor a HaShem 

Devarim 10:12-13 

Agora, pois, ó Israel, que é que HaShem teu Elohim pede de ti, senão que temas [Irat] a HaShem teu Elohim, 
que andes em todos os seus caminhos, e o ames [Ahavah], e sirvas a HaShem teu Elohim com todo o teu 
coração e com toda a tua alma, Que guardes os mandamentos de HaShem, e os seus estatutos, que hoje te 
ordeno, para o teu bem? 

 

Shemot 9.20-21 

Aquele que temeu a palavra de HaShem dentre os servos de Faraó, fez fugir a seus servos e a seu gado às 
casas. E quem não pôs em seu coração a palavra de HaShem, deixou seus servos e seu gado no campo. 

 

   Irá = Pachad (Medo) 

   Irá = Sim Lev (Pôr atenção. Literalmente 'pôr o coração') 

 

I Shemuel 7:3 

Então falou Shemuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Eterno, 
tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Eterno, e servi a ele só, e 
vos livrará da mão dos filisteus. 

 

Mishle Shlomo 1:7 

Irat HaShem reshit Da'at [Irat HaShem é o principio do conhecimento]. 

 

I Iochanan 4:18 

No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor tem consigo o castigo, e o 
que teme não é perfeito em amor. 

 

I Iochanan 5:3 

Porque isto é Ahavah [amor] de HaShem: que guardemos as suas Mitzvot [mandamentos]; e suas Mitzvot não 
são pesadas. 
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Devarim 10:12  

... Israel, que é que HaShem teu Elohim pede de ti, senão que temas [Irat] o HaShem teu Elohim...  

 

Toldot Iehoshua, Perek 105 (Mt 25:14-30) 

Iehoshua disse a seus talmidim outro exemplo: O Reino dos Céus é semelhante a um homem que sai em uma 
viagem para longe, chamou a seus servos e repartiu seu dinheiro. A um lhe dá cinco moedas de ouro, ao 
segundo duas moedas de ouro e ao terceiro uma; a cada um lhes deu como era devido e se foi em sua viagem. 
O que recebeu as cinco moedas de ouro foi e ganhou outras cinco. Como ele, também o que recebeu duas, 
comprou, vendeu e ganhou outras duas. Mas o que recebeu uma cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu 
senhor. Depois de muitos dias veio o senhor destes servos e averiguou deles o ajuste de conta do dinheiro.  

Aproximou-se o que recebeu as cinco moedas de ouro e lhe disse: Senhor meu, cinco moedas de ouro que me 
deste e eis aqui para ti outras cinco que ganhei. Seu senhor lhe disse: Certamente tu és um servo bom e fiel. 
Porque tem sido fiel no pouco, sobre o muito te porei, entra no gozo de teu senhor. Também se aproximou o 
que recebeu duas moedas de ouro e disse: Senhor meu, duas moedas de ouro me deste, eis aqui outras duas 
que ganhei. Seu senhor lhe disse: Certamente tu és um servo bom e fiel. Porque tem sido fiel no pouco sobre 
o muito te porei, entra no gozo de teu senhor. 

Então se aproximou o que recebeu uma e disse: Senhor meu, eu sei que tu és forte e duro, que colhe o que não 
semeou e que recolhes o que não repartiste. De maneira que em temor a ti fui e escondi tua moeda de ouro, 
e eis aqui o que és teu. Mas seu senhor respondeu e disse: Servo mau e preguiçoso, depois de saber que eu 
colho o que não semeio e recolho o que não espalhei, precisamente por isto tu devia haver dado minha 
possessão a meus cambistas e em minha vinda haveria recebido o que é meu com os ganhos. Portanto, tirem-
lhe a moeda de ouro e deem-na ao que ganhou cinco moedas de ouro. Ao que tem lhe será dado, e ao que 
não têm, até o que merece se lhe tirará. Ao servo preguiçoso, enviem-no a obscuridade dos lugares baixos, ali 
será o choro e o ranger de dentes. 

 

Ahavat HaShem – Amor a HaShem 

Nível Um  

 ‘Ahavah’ ( הבהא ) é o termo ‘Hav’ (ou seja, Hei e Vet – הב) e que significa 'Dar' ou ‘Entregar’, que 

também forma o verbo (Iahav – בהי ).  

 

Mishle Shlomo 30:15   

“A sanguessuga tem duas filhas: (hav – bh) e Dá (hav – bh). Estas três coisas nunca se fartam; e com a quarta, 

nunca dizem: Basta!” 
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Tehilim 108:12 

“Dá-nos (HAVAH – hbh) auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem.” 

 

Hebraico proto-sinaítico: בה  

• Hei ( ה): Contemplar, Revelar, Respirar 

• Beit (ב): Tenda ou Casa 

Hav = Dar 

 

A raiz de Amar (Ahav – bha), porém traz uma letra a mais: בהא   

• Alef (א): Boi, Força 

• Hei ( ה): Contemplar, Revelar, Respirar 

• Beit (ב): Tenda ou Casa 

Amar (Ahav – bha) é a força de dar 

 

Primeira Carta as Comunidades de Corinto 13:4-7  

Ahavah é sofredor, é benigno; Ahavah não é invejoso; Ahavah não trata com leviandade, não se ensoberbece. 
Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; não folga com a 
injustiça, mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 

 

Nível Dois 

Ahavah é uma qualidade é uma virtude 

 

Mishle Shlomo 5:18-20 

Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como cerva amorosa, e gazela 
graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo; e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E porque, filho 
meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha? 

 

Nível Três 

Iochanan 15:13 

Ein Ahavah gedola meachavato sheranoten et nafsho bead ididav (Não há amor maior que a entrega de seu 
ser que alguém faz pelos seus amigos). 
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Iochanan 3:16 

Porque HaShem amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho eleito... 

I Carta de Iochanan 4:9 

Nisto se manifestou o amor de Elohim para conosco: que Elohim enviou seu filho preferido ao mundo, para 
que vivamos por meio dele. 

Devarim 6.4-9  

Amarás (DARÁS), pois, a HaShem teu Elohim de todo o teu CORAÇÃO, e de toda a tua alma, e de todas as tuas 
forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; 

Maimônides: 

Devemos pensar e contemplar as Mitzvot de HaShem, os ditos de HaShem, as ações de HaShem até que as 
compreendamos e experimentemos a alegria máxima na compreensão de tudo o que ela significa. 

Shadal (Shemuel David Lutzato), Itália, século XIX 

Ahavat HaShem é quando uma pessoa constantemente põe a HaShem ante ele, de maneira que a prioridade 
de sua mente e seu coração são agradar a HaShem e observar seus estatutos, leis e mandamentos. 

II Carta de Iochanan 1:6 

Zot hi Ahavah, she-nit'halech b'Mitzvotav. (Isto é Ahavah, que caminhemos em suas Mitzvot). 

I Carta de Iochanan 4:7-21 

Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Elohim; e qualquer que ama é nascido de Elohim e 
conhece a Elohim. Aquele que não dá não conhece a Elohim; porque Elohim é dar. Nisto se manifesta o dar de 
Elohim para conosco: que Elohim enviou seu Filho preferido ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está 
o dar, não em que nós tenhamos dado a Elohim, mas em que ele nos deu a nós, e enviou seu filho para 
propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Elohim assim nos deu, também nós devemos dar uns aos outros. 
Ninguém jamais viu a Elohim; se nos damos uns aos outros, Elohim está em nós, e em nós é perfeito o seu dar. 

Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos, e testificamos 
que o Pai enviou seu filho para salvador do mundo. Qualquer que confessar que Iehoshua é o filho de Elohim, 
Elohim está nele, e ele em Elohim. E nós conhecemos, e cremos no que Elohim nos tem dado. Elohim é doação; 
e quem está em doação está em Elohim, e Elohim nele. Nisto é perfeito o dar para conosco, para que no dia 
do juízo tenhamos confiança; porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. No dar não há temor, antes 
o perfeito dar lança fora o temor; porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em dar. 

Nós o damos a ele porque ele nos deu primeiro. Se alguém diz: Eu dou a Elohim, e odeia a seu irmão, é 
mentiroso. Pois quem não dá a seu irmão, ao qual viu, como pode dar a Elohim, a quem não viu? E dele temos 
este mandamento: que quem dá a Elohim, dê também a seu irmão. 


