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Princípios de Sabedoria

Apresentação
A
porção
da
Mishná1
denominada
2
“Fundamentos” é uma obra riquíssima em sabedoria
que, em seus cinco capítulos, e apresenta alguns dos
conselhos mais importantes para a conduta diária.
Geralmente, esse texto é acrescido de um sexto
capítulo3 menos proverbial, e conhecido no meio
judaico como “Princípios Fundamentais”, ou ainda pela
tradução errônea “A Ética dos Pais.”4
Infelizmente, contudo, é pouco difundida para
além disso, por razões simples de entender.
Não apenas a linguagem e a estrutura literária são
tipicamente judaicas, exigindo de seu leitor uma boa
compreensão do Judaísmo, como é uma obra que
descreve uma realidade de muitos séculos atrás, e que,
1

A Mishná é um compêndio das decisões jurídicas quanto à prática da Lei
Judaica, compilado por Judá o Príncipe no século 3 e.c.
2

No hebraico ( אבותAvot).

3

O sexto capítulo é, na realidade, denominado Kinyan Torá. Apesar de sua
estrutura se assemelhar à do quinto capítulo, ele não faz parte da compilação
original.
4
Avot também pode significar “pais”. É, todavia, unânime no meio acadêmico
que o contexto da Mishná se refere a princípios fundamentais.
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portanto, pode ser de difícil compreensão na linguagem
atual.
Este livro visa corrigir isso, e apresentar no
português um trabalho inédito e bastante inovador.
Este livro não é, nem tem a intenção de ser uma
tradução dos “Princípios Fundamentais”, mas sim uma
releitura universal da obra.
Em outras palavras, esta obra procurou extrair do
tratado da Mishná a essência dos ensinamentos,
reescrevendo-os numa linguagem acessível à realidade
brasileira do século 21.
O objetivo é romper as barreiras do acesso ao
conhecimento, e oferecer a monoteístas brasileiros o
mesmo acesso que está disponível ao povo judeu, uma
vez que o Eterno ama a todos igualmente.
O resultado apresenta uma leitura vibrante,
dinâmica e atual, mas ao mesmo tempo profundamente
arraigada em ensinamentos milenares do povo judeu,
cumprindo assim o propósito de transmitir
conhecimento que permita aproximar a todos os homens
do Criador dos céus e da terra.
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Esses ensinamentos são conselhos práticos que
promovem
maior
desenvolvimento
de
uma
espiritualidade saudável e cada vez mais próxima ao
Criador.
Evidentemente, o processo de releitura precisa
fazer escolhas interpretativas, que nem sempre são a
única maneira de entender o texto.
Para minimizar o impacto dessa questão, levouse em conta as principais interpretações dos maiores
exegetas do povo judeu, de forma a se aproximar o
máximo possível da essência original.
Por questão tão somente de organização, a fim de
facilitar a leitura, a obra mantém divisão de capítulos e
versículos semelhante à maioria das traduções.
Esta versão é a primeira versão completa entregue
ao público em geral. Após as devidas correções e
ajustes, a primeira edição será disponibilizada.
Como em tudo que fazemos, nosso objetivo
principal é a democratização do acesso à informação.
Por isso, a obra é disponibilizada de forma gratuita.
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Por fim, agradeço a todos os que apoiam nosso
trabalho, para que continuamos conseguindo
democratizar o acesso à informação.
Pela misericórdia do Eterno, e para honra e glória
dEle a todo momento, humildemente subescrevo-me.
Felipe Moura

Fevereiro / 2017
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Capítulo 1

Capítulo 1
1. Guarde aquilo que receber do Eterno, e transmita-o
fielmente para que o conhecimento permaneça para as
futuras gerações.
Seja cuidadoso ao julgar, ensine o que aprender, e seja
sempre zeloso quanto à prática dos mandamentos do
Eterno.
2. Três elementos são fundamentais para toda a
humanidade: O cumprimento dos mandamentos, o
servir ao Criador e o agir em misericórdia.
3. Não espere recompensas quando for servir ao Eterno,
mas sim sirva-O por ser seu dever. E tenha para com o
Criador o mesmo respeito com o qual teria por seus pais.
4. Receba em sua casa pessoas sábias. Aproxime-se
delas e aprenda com elas sempre que puder.
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5. Seja hospitaleiro, e que as pessoas próximas evitem
situações que possam dar mau exemplo de conduta,
especialmente falta de decoro para com as mulheres.
Principalmente no que se refere a mulheres convidadas.
A conversa inconveniente e nociva pode trazer a ruína.
Ao invés dela, que o seu lar seja repleto de estudo das
Escrituras.5
6. Procure uma pessoa sábia de quem você possa
aprender, e alegre-se ao encontrar, como quem se alegra
ao fazer uma amizade. E aprenda a enxergar o que há de
bom em cada pessoa.
7. Sempre que possível, afaste-se do convívio com
pessoas ruins, e não faça amizade com quem pratica o
mal. Não fique preocupado quanto a ser punido.

5

O termo “Escrituras”, utilizados ao longo desta obra, sempre se referem
exclusivamente ao conjunto de livros que o povo judeu chama de Tanakh, que
é uma abreviação de “Torá, Nevi’im, Ketuvim”. Trata-se da mesma obra que
os cristãos protestantes costumam chamar de “Antigo Testamento”.
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8. Quando pessoas em contenda te procurarem, seja
imparcial.
Parta do pressuposto de que ambos podem ter alguma
culpa, até que a situação fique clara.
Quando a contenda for resolvida, coloque um ponto
final no assunto, e não continue a procurar culpados.
9. Sempre que alguém te contar um fato, tome cuidado
com suas palavras. O que você falar pode acabar sendo
usado para inventar uma mentira.
10. Seja esforçado em seu trabalho, mas não aceite ser
oprimido! E não se envolva em politicagem.
11. Tome cuidado com suas palavras, pois as próximas
gerações aprenderão com elas.
Evite assim que venham a ter uma conduta maligna e se
percam, e tragam vergonha à reputação dos servos do
Eterno.
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12. Ame a paz, e busque a paz. Ame todos os homens,
e aproxime-os do aprendizado das Escrituras.
13. Aquele que é orgulhoso acaba tendo má reputação.
Aquele que não busca o conhecimento contribui para
que o conhecimento se perca.
Aquele que não estuda coloca sua vida em risco.
E aquele que tenta usar do conhecimento das Escrituras
para ter vantagens trará a morte sobre si.
14. Se você não se ajudar, não espere que alguém que
ajude.
E se você não ajuda o próximo, então nada é.
Comece agora e não deixe para depois!
15. Crie o hábito de estudar as Escrituras.
Fale pouco, e faça muito, e procure ser agradável com
todos os homens.
16. Procure estudar, e se aconselhe quando estiver em
dúvida.
13

E não tente comprar o favor do Eterno.
17. Não há sabedoria em ficar apenas falando muito
sobre as Escrituras.
O mais importante no estudo das Escrituras é agir em
obediência.
Ficar apenas falando muitas palavras só fará o pecado
aumentar.
18. Três elementos são fundamentais para toda a
humanidade: A verdade, a justiça e a paz.
É fundamental falar a verdade, agir em justiça, e
esforçar-se para ter paz quando possível.
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Capítulo 2

Capítulo 2
1. O bom caminho é aquele que traz honra para a pessoa,
e também é honroso perante os seus companheiros.
Ao obedecer ao Eterno, faça com a mesma boa vontade
algo que parece ser pequeno, e algo que parece ser
grande, pois a avaliação do Eterno é diferente da nossa.
O custo de cumprir um mandamento é muito menor do
que o benefício obtido através dele.
E benefício obtida ao transgredir um mandamento é
muito menor do que o custo que isso traz.
Para evitar transgredir, lembre-se sempre que o Eterno
vê todas as coisas, ouve todas as coisas, e registra todos
os seus atos.
2. Para evitar transgredir, duas coisas são importantes e
devem estar em equilíbrio: Estudar as Escrituras, e
ocupar-se com um trabalho. Esforçar-se nessas duas
coisas faz a pessoa não ter tempo para pensar no pecado.
Todo estudo das Escrituras é inútil se não vier
acompanhado de trabalho.
16

Aquele que trabalha em prol de outros seres humanos,
que faça isso por amor ao Eterno. E por amor àqueles
que o ensinaram, o Eterno o ajudará a fazer o trabalho,
e ele sempre agirá corretamente.
E aquele que seguir nesse caminho, o Eterno
recompensará com uma bênção tão grande que será
como se ele tivesse feito tudo sozinho, sem precisar de
ajuda ou ser ensinado.
3. Tome cuidado com governos, ou com pessoas de
autoridade, porque se aproximam por interesse e,
enquanto é bom para eles, parecem ser melhores
amigos. Mas quando alguém precisa, ou está mal, eles
desaparecem e não ajudam.

4. Se você fizer a vontade do Eterno com o mesmo
esforço que você faria algo que é da sua vontade, então
o Eterno fará a sua vontade com o mesmo esforço que
faria algo que é da vontade dEle.
Se você anular a sua vontade para fazer a dEle, então
Ele anulará a vontade dos outros que não querem coisas
boas para você.
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5. Não se afaste de todo mundo, achando que você
conseguirá sempre se virar bem sozinho por toda a sua
vida.
Não julgue outra pessoa se você nunca passou pelo que
ela está passando.
Não fale coisas que não deveria, achando que jamais
serão ouvidas. No fim, tudo acabará sendo ouvido.
Não adie coisas importantes, como estudar, dizendo:
“Vou estudar quando tiver tempo”, pois você pode
acabar nunca tendo tempo.
6. É muito difícil que uma pessoa limitada tenha medo
de pecar.
Uma pessoa ignorante não conseguirá ser temente ao
Eterno em todas as circunstâncias de sua vida.
Uma pessoa que é muito acanhada jamais conseguirá
aprender tudo o que precisa.
Um homem impaciente jamais conseguirá ensinar
coisas importantes aos outros.
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Um homem que vive só para o trabalho jamais se
tornará sábio.
No lugar onde ninguém tem coragem de agir como
homem, se esforce para que você tenha essa coragem de
agir como homem, e assim você poderá inspirar os
outros.
7. Se você fizer o mal, em algum momento isso se
voltará contra você. E se alguém te fizer mal, em algum
momento isso se voltará contra ele.
8. Não pense que ter muitas coisas resolverá o seu
problema, pois quanto mais coisas, mais problemas.
Quanto mais bens uma pessoa tem, mais medo terá de
perder o que tem.
Quanto mais mulheres, mais isso te desviará do Eterno.
Quanto mais se cercar de pessoas que façam a sua
vontade, maiores as chances de cair num estilo de vida
desregrado.
Quanto mais se cercar de empregados, mais medo terá
de ser roubado.
19

Porém, a pessoa que deseja ser melhor, o que ela tem
jamais será tirado.
Quanto mais estudar as Escrituras, mais terá uma vida
abençoada.
Quanto mais procurar aprender, mais sabedoria terá.
Quanto mais buscar se aconselhar com pessoas sábias e
íntegras, mais compreenderá sobre todas as coisas.
Quanto mais justo for, mais paz de espírito terá.
Se uma pessoa se esforça para ter uma boa reputação,
isso é uma grande riqueza!
Mas aquele que se esforça para aprender mais das
Escrituras, esse encontrou a vida eterna.
9. Não pense que você terá mais benefícios do Eterno só
porque você aprendeu bastante sobre as Escrituras, pois
isso não é mais do que sua obrigação. Você foi criado
com esse propósito de servir o Criador.
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10. Procure sempre ensinar alguém os caminhos do
Eterno, pois eles serão os sábios do futuro. Não se
preocupe com números, sempre haverá quem levará
adiante o que aprendeu.
11. Esforce-se para colocar em prática tudo aquilo que
aprender.
Aja de maneira tão íntegra que seus pais, ou aqueles que
te ensinaram, tenham orgulho de você.
Não aprenda o caminho da retidão apenas para fazer o
básico. Procure se esforçar para viver uma vida de
santidade em cada ato que você fizer.
Da mesma forma que você temia desobedecer seus pais,
tema também a transgressão, e isso ajudará a evitá-la.
Que os seus atos possam sempre inspirar aqueles que
estão próximos, e que eles possam entender cada vez
mais como andar corretamente.
12. Muito mais importante do que ser sábio nas
Escrituras é viver cada ensinamento das Escrituras.
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Muito mais importante do que viver cada ensinamento
das Escrituras é viver de maneira a inspirar outras
pessoas a viverem cada ensinamento das Escrituras.
13. Cinco coisas são importantíssimas para uma pessoa
desenvolver em seu caráter:
A primeira é ser generoso;
A segunda é ser um amigo leal;
A terceira é tratar bem o próximo;
A quarta é saber que toda ação tem consequências;
A quinta é procurar sempre pensar e fazer o que é bom;
A última das cinco é a mais importante, porque quem a
desenvolve acaba naturalmente fazendo as outras
quatro.
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14. Cinco coisas são importantíssimas de serem
evitadas, para que alguém não se corrompa:
A primeira é ser ganancioso ou apegado a coisas
materiais;
A segunda é ser um amigo desleal;
A terceira é tratar mal o próximo;
A quarta é tomar emprestado e não devolver, pois tomar
emprestado de uma pessoa é a mesma coisa que tomar
emprestado do próprio Eterno;
A quinta é sempre pensar e fazer mal;
A última das cinco é a mais importante, porque quem a
desenvolve acaba naturalmente fazendo as outras
quatro.
15. Três coisas são importantíssimas para a conduta com
o próximo.
A primeira: Tome o mesmo cuidado para não manchar
a reputação do seu próximo que você tomaria com a sua
própria reputação.
A segunda: Não seja uma pessoa que se irrita
facilmente.
23

A terceira: Procure sempre avaliar seus atos e se
arrepender, e nunca deixe isso para amanhã, pois você
não sabe até quando vai viver.
Aproxime-se de pessoas sábias que possam te ensinar,
mas não deixe que a proximidade te faça perder o
respeito. Pense nisso como se aproximar do fogo.
O fogo é bom, pois ilumina e aquece, mas chegar perto
demais pode te fazer se queimar. É bom se aproximar
de pessoas sábias, mas cuidado para não perder o
respeito, e acabar sendo repreendido.
16. Três coisas levar uma pessoa à destruição:
A primeira é o excesso de apego material.
A segunda é desejar coisas que sejam destrutivas.
A terceira é ficar alimentando o ódio contra outras
criaturas.
17. Tome com aquilo que pertence a outra pessoa o
mesmo cuidado que você tomaria com seus próprios
pertences.
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Procure sempre honrar e valorizar o momento de estudo
das Escrituras, pois é uma dádiva graciosa do, e não um
direito seu.
Tudo que fizer, faça-o sempre como se estivesse
fazendo para o Eterno.
18. Quando for recitar as Escrituras, ou orar, seja
sempre reverente e respeitoso.
Não ore mecanicamente, só por hábito ou para cumprir
uma obrigação. Ore como quem apresenta seus pedidos
e busca do Eterno a misericórdia.
Nunca pense que você é pecador demais, ou maligno
demais, para orar! Lembre-se que Ele está sempre
disposto a ser misericordioso, amoroso e a perdoar
quem é sincero.
19. Procure sempre ter disposição para estudar as
Escrituras. Se você estudar e se aprofundar, sempre
saberá o que dizer quando uma pessoa maliciosa te
confrontar.
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Lembre-se sempre de que o estudo das Escrituras é
como um trabalho, e o Eterno é como um patrão, que te
recompensará pelo seu serviço.
20. A obra do Eterno é muito grande, e muitas pessoas
que dizem servir ao Eterno são preguiçosas. Porém, o
tempo urge, e o Eterno é generoso em sua recompensa.
21. A obra do Eterno é muito grande, e por isso levará
bastante tempo para ser concluída. Não se preocupe se
você não conseguir ver os resultados daquilo que você
plantar. Sua obrigação é se esforçar sem desistir; não é
sua obrigação se preocupar com resultados futuros.
Se você estudar bastante as Escrituras, terá grande
recompensa, porque o Eterno é quem te recompensará,
e Ele é fiel.
Porém, é importante entender que a maior parte da
recompensa será na vida eterna.

26

Capítulo 3

Capítulo 3
1. Há três coisas que você deve vigiar para não pecar;
A primeira é saber de onde você veio;
A segunda é saber para onde você vai;
A terceira é saber a quem você prestará contas pelo que
fez.
Todos nós viemos ao mundo a partir de uma célula
insignificante e sem importância.
Todos nós ao deixar o mundo iremos para o mesmo
lugar, sem poder levar nada.
E todos nós vamos prestar contas de nossos atos perante
o Senhor Bendito, que é o Rei dos Reis.
2. Ore para que o Eterno abençoe o governo, pois se não
tivessem temor das leis civis, os homens se destruiriam
mutuamente.
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3. Se duas pessoas estão sempre jogando conversa fora
e falando bobagens, e nunca aproveitam o tempo para
falar sobre as Escrituras, eles são como os que se
reúnem para zombar das coisas sagradas.
Mas quando aproveitam o tempo para falar sobre as
palavras das Escrituras, então o próprio Eterno se faz
presente no meio deles. Pois o Eterno sempre se lembra
favoravelmente daqueles que têm reverência a Ele.
Mesmo aquele que se senta sozinho em silêncio é
recompensado pelo Eterno, pois dele o Eterno se agrada.
4. Se várias pessoas se reúnem para comer, e sempre
falam bobagens, nunca aproveitando o tempo para falar
sobre as Escrituras, é tão ruim quanto aqueles que se
reúnem para comer em rituais de idolatria, e o Eterno
tem isso por abominação.
5. Mas se várias pessoas se reúnem para comer e falam
sobre as Escrituras, é como se eles se sentassem à mesa
como o próprio Eterno, como num banquete feito no
Santuário de Jerusalém.
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6. Aquele que fica acordado até tarde sem fazer nada,
ou que sai sozinho e sem objetivo pelas ruas, ou cujos
pensamentos e planos são sempre de fazer coisas fúteis
e inúteis, serão cobrados pelo Eterno por ter
desperdiçado sua vida.
7. Aquele que investe seu tempo no estudo e na prática
das Escrituras não precisa se preocupar com o que
acontecerá com governo, ou com outras as coisas
mundanas. Ele pode confiar que o Eterno cuidará de
todas as coisas.
Porém, quem não estuda nem pratica as Escrituras,
viverá preocupado com assuntos mundanos, pois o
Eterno não tirará dele essa preocupação.
8. Se muitas pessoas se sentam para estudar as
Escrituras, o Eterno estará no meio deles, como se eles
fossem um conselho de anjos reunidos em Seu palácio.
O mesmo também se aplica a poucas pessoas, e o Eterno
a considera como se fossem seus próprios anjos.
Mesmo que sejam duas pessoas, o Eterno sempre ouvirá
aqueles que têm reverências a Ele.
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E mesmo que seja apenas uma pessoa, o Eterno se fará
presente e o abençoará, e o considerará como aqueles
que honram o Seu Nome.
9. Lembre-se sempre de que o Eterno não só é dono de
todas as coisas que você tem, como você também
pertence a Ele.
Aquele que sempre que vai estudar se deixa interromper
por coisas triviais, e nunca consegue dar sequência, será
cobrado pelo Eterno por ter desperdiçado sua vida.
10. Aquele que tem condições de aprender as Escrituras,
e acaba se esquecendo de seu aprendizado por pura
negligência, será cobrado pelo Eterno por ter
desperdiçado sua vida.
Porém, se aquilo que ele esqueceu era algo muito difícil
para ele compreender, ou se não esqueceu
intencionalmente, não será cobrado.
11. É mais importante temer o pecado do que ter
sabedoria. Quem teme o pecado terá uma sabedoria
duradoura.
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Mas a sabedoria sem o temor do pecado não tem
qualquer utilidade, e por isso não durará.
12. É mais importante ter atitude do que ter sabedoria.
Quem tem atitude terá uma sabedoria duradoura.
Mas a sabedoria sem atitude não tem qualquer utilidade,
e por isso não durará.
13. Aquele que age de forma amável com toda criatura:
O Espírito do Eterno se agrada dele.
Aquele que não age de forma amável com toda criatura:
O Espírito do Eterno não se agrada dele.
14. Aquele que dorme até tarde, vive bebendo, só quer
saber de brincadeiras infantis ou só anda na companhia
de pessoas tolas, destrói sua própria vida.
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15. Aquele que, de propósito, faz uma das coisas abaixo
não terá direito à vida eterna:
Aquele que profana coisas sagradas ou reuniões
solenes;
Aquele que envergonha outra pessoa publicamente;
Aquele que despreza as alianças do Eterno;
Aquele que distorce as Escrituras, mesmo a conhecendo
e tendo boas obras;
16. Trate os idosos com reverência, e os jovens de forma
amável. E procure sempre que possível cumprimentar
os outros com gentileza e bom humor.
17. Aqueles que estão a todo tempo fazendo
brincadeiras inconvenientes e falando bobagens acabam
se tornando promíscuos.
É bom sempre se lembrar daquilo que aprendeu dos
mais antigos para evitar cair em desobediência.
É bom fazer caridade e ajudar na obra do Eterno para
evitar cair no excesso de apego material.
33

É bom sempre cumprir o que se promete ao Eterno para
evitar ter uma vida desregrada.
É bom sempre procurar fazer silêncio para evitar deixar
o caminho da sabedoria.
18. A maior prova de amor que o Eterno deu é ter criado
o ser humano à Sua imagem e semelhança.
O Eterno tem um amor ainda mais profundo por aqueles
que o buscam e o têm como Senhor é considerá-los
como Seus filhos.
O Eterno tem ainda mais apreço por aqueles que andam
de acordo com as Escrituras, pois foi dada para nós em
amor.
19. O Eterno planejou todas as coisas, mas também
levou também em conta o livre arbítrio.
Toda a humanidade será julgada em bondade, mas o
Eterno também levará em conta o que cada um fez em
sua vida.

34

20. Nada é de graça, pois tudo na vida tem um preço.
O Eterno colocou todos os recursos do mundo à
disposição dos homens. Porém, é importante ter
consciência de isso é um empréstimo.
O Eterno ira cobrar de cada pessoa pelo que fez com os
recursos que foram colocados à disposição.
No fim, devemos confiar que o Eterno tem preparado
todas essas coisas para o bem, que será revelado na vida
eterna.
21. Não adianta termos nossos afazeres cotidianos e não
nos dedicarmos ao estudo e prática das Escrituras. Mas
também não adianta nos dedicarmos ao estudo e prática
das Escrituras e sermos negligentes com nossos afazeres
cotidianos.
Não adianta ter sabedoria e não ter temor ao Eterno. Mas
também não adianta ter temor ao Eterno e não ter
sabedoria.
Não adianta ter conhecimento e não ter entendimento.
Mas também não adianta ter entendimento e não ter
conhecimento.
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Não adianta alimentar o espírito com as Escrituras e não
alimentar o corpo com comida. Mas também não
adianta alimentar o corpo com comida e não alimentar
o espírito com as Escrituras.
22. Não adianta ter muito conhecimento teórico e pouca
prática. Quem é muito sábio mas não pratica acabará
destruindo sua própria vida.
É melhor se preocupar mais com praticar o que se sabe
do que com ficar se enchendo de conhecimento teórico,
sem que isso seja colocado em prática.
Pessoas que se voltam mais para a prática serão
abençoadas e resistirão aos tempos atribulados.
23. O mais essencial no estudo das Escrituras é conhecer
o seu aspecto prático.
Outras ciências, tais como a astronomia, a linguística e
a matemática, são importantes para melhorar ainda mais
o estudo, desde que não se perca de vista o essencial.
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Capítulo 4

Capítulo 4
1. Um sábio sempre consegue aprender alguma coisa
com todas as pessoas.
Alguém é forte quando consegue controlar seus
impulsos. Pois é mais difícil conquistar a si mesmo do
que ganhar guerras.
Um rico é aquele que está feliz com o que obtém com
seu próprio trabalho. Ele será feliz tanto nesta vida
quanto no mundo vindouro.
Uma pessoa é honrada quando honra os outros, pois
honrar uma pessoa é honrar o seu Criador. E o Criador
honrará aquele que O honra, e desprezará aquele que o
despreza.
2. Tenha a mesma dedicação para cumprir um
mandamento difícil e um fácil.
Quem cumpre um mandamento acaba cumprindo
outros. E quem peca numa coisa acaba pecando noutras.
3. Não desrespeite ninguém intencionalmente, nem
considere impossível alguma coisa que você você tenha
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que fazer, pois tudo tem um propósito, e você não sabe
que pode acontecer amanhã.
4. É melhor ser humilde. De que adianta ser orgulhoso
se todos nós morreremos do mesmo jeito, sem levar
nada desta vida?
5. Todos devemos manter o respeito para com o Nome
do Senhor. A negligência é tão ruim quanto a blasfêmia.
6. Aquele que estuda as Escrituras para aprendê-las
estará capacitado a aprender e ensinar. Mas aquele que
estuda as colocá-las em prática estará capacitado a
aprender, ensinar, observar e praticar.
7. Não use das Escrituras para se engrandecer, nem para
benefício próprio.
Aquele que usa as Escrituras de forma distorcida, para
se aproveitar dos outros, perde o direito à vida no mundo
vindouro.
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8. Quem honra as Escrituras também será honrado pelos
homens. Quem desrespeita as Escrituras não terá o
respeito dos homens.
9. Tome cuidado quando você avalia os outros. É
prudente pensar bastante, para não cometer uma
injustiça, nem criar inimigos desnecessariamente.
Aquele que julga os outros de forma leviana é uma
pessoa ruim e arrogante.
10. Nunca julgue alguém sem ouvir o ponto de vista de
outros, pois o único que pode julgar sozinho é o Senhor.
Não tente forçar ninguém a aceitar sua opinião, pois
ninguém tem essa obrigação.
11. Aquele que é fiel na prática das Escrituras na
pobreza terá a oportunidade de praticá-la na riqueza.
Aquele que não é fiel na prática das Escrituras na
riqueza também será negligente na pobreza.
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12. Nunca trabalhe tanto que te deixe impossibilitado de
praticas as Escrituras.
Seja humilde perante todas as pessoas.
Se você se for negligente com a prática das Escrituras,
sempre encontrará vários pretextos para não praticá-las.
Se você for esforçado na prática das Escrituras, o
Senhor te recompensará abundantemente.
13. Procure obedecer e não pecar, pois suas obras
falaram sobre você. Mantenha-se praticando a justiça e
se arrependendo do pecado.
14. Quando pessoas se juntam por uma causa nobre, no
fim serão bem-sucedidas. Quando se juntam por uma
causa que não é nobre, no fim não serão bem-sucedidas.
15. Quando der aula, respeite o seu aluno como
respeitaria a si mesmo.
Quando trabalhar, respeite seu colega como respeitaria
um professor.
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Quando for estudar, respeite seu professor como
respeitaria o Senhor.
16. Procure sempre estudar com cuidado, para que você
não acabe arrumando um pretexto para pecar
intencionalmente.
17. É uma grande honra ser conhecedor das Escrituras,
ser um sacerdote, ou ser um rei. Mas é ainda mais
honroso ter uma boa reputação.
18. Busque sempre um ambiente em que as Escrituras
são valorizadas. Não pense que você pode levar as
Escrituras para lá sozinho, pois isso também dependerá
de seus colegas. Evite confiar só na sua própria
capacidade de fazer um ambiente se tornar bom.
19. Ninguém consegue explicar totalmente porque as
coisas dão certo para pessoas más e dão errado para
pessoas boas. Portanto, devemos confiar no Senhor, que
conhece todas as coisas.
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20. Seja sempre o primeiro a ser educado, e prefira ser
o menor na companhia de homens sábios do que ser o
maior num grupo com pouco conhecimento.
21. Esta vida é uma preparação para o mundo vindouro.
Procure se preparar nesta vida como alguém que se
apronta para ir a uma festa.
22. Fazer uma pequena boa ação hoje é muito melhor do
que toda a eternidade. E um pouco do descanso da
eternidade é muito melhor do que esta vida inteira.
23. Quando uma pessoa está sofrendo, não é hora de dar
sermão ou de dizer que tudo vai passar. Respeite o
tempo de cada um.
24. Não fique feliz com o sofrimento de alguém que
você não gosta, nem comemore o tropeço dele. Quem
faz isso provoca o Senhor.
25. É bom aprender o mais cedo possível, pois quanto
mais cedo aprendemos, maiores as chances de
permanecer firme no que aprendeu.
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26. Nunca é bom agir baseado no conselho de pessoas
inexperientes. Aquele que se aconselha com os mais
velhos tem maiores chances de sucesso.
Mas tome cuidado: A experiência nem sempre se deixa
transparecer. É melhor observar a pessoa por suas ações.
27. Três coisas destroem uma vida: Inveja, excesso de
sexualidade e ganância.
28. Todos nascem, morrem e voltarão a viver. Por isso,
é importante reconhecer que o Senhor é o nosso Criador.
Ele é misericordioso, mas também é justo. Ele nos
perdoa, mas também nos julga.
Feliz é o homem que não pratica o mal perante Ele, nem
é negligente, nem injusto, nem aceita propina, pois tudo
pertence ao Eterno, e tudo será avaliado por ele.
Nós não escolhemos quando nascer, nem quando viver,
nem quando morrer, nem podemos escolher quando
iremos ser julgados pelo Senhor.
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Capítulo 5

Capítulo 5
1. Por causa dos justos, as bênçãos do mundo se
multiplicaram. Por causa dos ímpios, a destruição do
mundo se multiplicou.
2. O Senhor é extremamente paciente em sua
misericórdia, mas quando o pecado prevalece, Ele
exerce seu juízo.
3. O Senhor é extremamente paciente em sua
misericórdia, e quando a justiça prevalece, Ele derrama
suas bênçãos.
4. O Senhor sempre testa bastante aqueles a quem Ele
ama, pois é superando as tribulações que conseguimos
progredir em nossa fé.
5. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas, e
sempre realiza maravilhas em nosso favor.
6. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas, e
sempre pune a iniquidade na medida certa.
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7. O Senhor sempre nos dá várias chances para nos
arrependermos. Porém, quando seguimos pecando, Ele
nos repreende.
8. Sempre que andamos em obediência, o Senhor cuida
de todas as outras coisas, e suas maravilhas nos cercam
a todo momento.
9. Quando preparou o mundo em que vivemos, o Senhor
separou todas as coisas de que precisaríamos. Devemos
confiar que Ele, a todo momento, sempre providencia
que tenhamos aquilo que é necessário para nossa
próxima jornada.
10. O sábio não fala antes de alguém mais experiente.
O sábio não interrompe quando o outro está falando.
O sábio não se apressa para responder.
O sábio sempre busca ter todas as informações antes de
agir ou emitir sua opinião.
O sábio sempre fala de maneira ordenada.
O sábio não finge conhecer aquilo que não sabe.
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O sábio sempre concorda com o que é verdadeiro,
independentemente de quem esteja dizendo a verdade.
O teimoso age ao contrário em todas essas coisas.
11. Todo pecado traz consequências negativas. Mas,
quanto maior o pecado mais sérias se tornam as
consequências.
12. A ira do Senhor sempre vem no tempo adequado,
quando não agimos dentro da justiça.
13. Existem quatro tipos de pessoas:
O homem simples diz: “O que é meu, é meu. E o que é
seu, é seu.”
O ignorante diz: “O que é meu, é seu. E o que é seu, é
meu.”
O santo diz: “O que é meu, é seu. E o que é seu, é seu.”
O maligno diz: “O que é meu, é meu. E que é seu, é
meu.”
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14. Existem quatro tipos de temperamento.
Aquele que se irrita facilmente, mas se acalma
facilmente. Esse fica na mesma.
Aquele que dificilmente se irrita, mas dificilmente se
acalma. Esse também fica na mesma.
Aquele que dificilmente se irrita, mas se acalma
facilmente. Esse é santo.
Aquele que se irrita facilmente, mas dificilmente se
acalma. Esse é iníquo.
15. Existem quatro tipos de aluno:
Aquele que aprende rápido, mas esquece rápido. Esse
fica na mesma.
Aquele que aprende devagar, mas demora para
esquecer. Esse também fica na mesma.
Aquele que aprende rápido, e demora para esquecer.
Esse é um bom aluno.
Aquele que aprende devagar, e esquece rápido. Esse é
um mau aluno.
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16. Existem quatro tipos de pessoas que fazem caridade
aos necessitados:
Aquele que quer dar sozinho. Esse desvaloriza o que o
outro pode fazer.
Aquele que quer que só os outros dêem. Esse
desvaloriza o que é dele.
Aquele que quer dar e quer que os outros dêem. Esse é
santo.
Aquele que não quer dar e nem quer que os outros dêem.
Esse é iníquo.
17. Existem quatro tipos de pessoas que vão a uma aula:
Aquele que vai, mas não estuda. Esse pelo menos faz
bem de ir.
Aquele que não vai, mas estuda. Esse pelo menos faz
bem de estudar.
Aquele que vai e estuda. Esse é um bom aluno.
Aquele que não vai, nem estuda. Esse é um mau aluno.
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18. Existem quatro tipos de pessoas que se aproximam
de um professor;
Aquele que absorve todos os ensinamentos.
Aquele que muito absorve, mas pouco pratica.
Aquele que absorve e pratica na mesma medida.
Aquele que separa o que é bom do que é ruim.
19. O amor interesseiro sempre acaba quando terminam
as vantagens. Mas o amor puro jamais se acabará.
Um exemplo de amor interesseiro é o do desejo sexual
sem nenhum afeto.
Um exemplo de amor puro é o de uma amizade
verdadeira.
20. Existem dois tipos de debate: O construtivo e o
destrutivo.
O debate construtivo é quando as duas partes têm por
objetivo o crescimento.
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O debate destrutivo é quando pelo menos uma das partes
quer apenas ser melhor do que a outra.
21. Tome cuidado quando você ensina alguma coisa a
várias pessoas.
Se você as ensina coisas boas será recompensado. Mas
se ensinar o mal, então terá
a responsabilidade de todos os pecados cometidos por
quem você conduziu.
22. Um homem fiel ao Senhor deve ter três qualidades:
Ser generoso, humilde e pacífico.
Um homem iníquo tem três características: É pão-duro,
orgulhoso e arrogante.
Os homens fiéis serão abençoados pelo Senhor e
herdarão o mundo vindouro.
Os homens iníquos serão destruídos.
23. Quando você for fazer a vontade do Senhor, seja
forte, ágil e corajoso.
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24. Os que desrespeitam o Senhor serão destruídos, e os
que são amorosos terão vida eterna.
O justo anseia por ver a restauração do bem nos seus
dias de vida.
25. Cada pessoa deve estudar as Escrituras
continuamente. Mas, deve ter um ritmo constante e sem
atropelos.
É importante aprender bem um passo para poder dar
outro em seguida.
26. Nas Escrituras encontramos bons conselhos sobre
todas as coisas que vamos passar nesta vida.
27. O Senhor recompensa o esforço, e não o resultado.
Quanto maior o seu esforço, maior a recompensa,
independentemente do resultado.
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Adendos

Referências
Os ensinamentos desta obra são baseados nos
dizeres dos seguintes sábios judeus:
Capítulo 1
1:2 - R. Shim`on o Justo6
1:3
- R. Antiguenos de Sokho
1:4-5 - R. Yossi Ben Yo`ezer de Sereda
1:5
- R. Yosse Ben Yo’hanan de Jerusalém
1:6 - R. Yehoshua` Ben Pera’hyah
1:7 - R. Nitai de Arbel
1:8 - R. Yehudá Ben Tabai
1:9 - R. Shim`on Ben Sheta’h
1:10 - R. Shema`yah
1:11 - R. Avtalyon
1:12-14 - R. Hillel
1:15 - R. Shammai
1:16 - R. Gamli’el
1:17-18 - R. Shim`on Ben Gam’liel

6

Não há referência específica para o 1:1, por isso a enumeração começa a
partir do 1:2.
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Capítulo 2
2:1 - R. Yehudá o Príncipe
2:2-4 - R. Gamli’el Ben Yehudá
2:5-8 - R. Hillel
2:9-14- R. Yo’hanan Ben Zakay
2:15 - R. Eli`ezer
2:16 - R. Yehoshua`
2:17 - R. Yosse
2:18 - R. Shim`on
2:19-20 - R. El`azar
2:21 - R. Tarfon
Capítulo 3
3:1 - R. Aqavya Ben Mahalal’el
3:2 - R. Hanina
3:3 - R. Hananya Ben Teradyon
3:4-5 - R. Shim`on
3:6 - R. Hanina Ben Hakhinay
3:7 - R. Ne’hunya Ben Hakané
3:8-9 - R. Halafta Ben Dosa
3:10 - R. El`azar de Bartuta e R. Shim`on
3:10 - R. Dostai Ben Yannay, em nome de R. Me’ir
3:11-13 - R. Hanina Ben Dossa
3:14 - R. Dossa Ben Harkinas
3:15 - R. El`azar de Modi`in
3:16 - R. Yishma`el
3:17-20 - R. `Aqiva
3:21-22 - R. El`azar Ben `Azaryah
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3:23 - R. Eli`ezer Ben Hisma
Capítulo 4
4:1 – Ben Zomá
4.2-3 – Ben Azai
4:4 – R. Levitas de Yavne
4:5 – R. Yo’hanan Ben Barokhá
4:6 – R. Yishma`el Ben Yo’hanan
4:7 – R. Sadoq
4:8 – R. Yossi
4:9-10 – R. Yishma`el Ben Yossi
4:11 – R. Yonatan
4:12 – R. Me’ir
4:13 – R. El`azar Ben Ya`aqov
4:14 – R. Yo’hanan o sapateiro
4:15 – R. El`azar Ben Shamuá
4:16 – R. Yehudá
4:17 – R. Shim`on
4:18 – R. Nehoray
4:19 – R. Yanay
4:20 – R. Matyah Ben Heresh
4:21-22 – R. Ya`aqov
4:23 – R. Shim`on Ben El`azar
4:24 – R. Shemu`el o jovem
4:25 – R. Elisha Ben Avuyah
4:26 – R. Yossi Bar Yehudá e R. Me’ir
4:27 – R. Me’ir
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Capítulo 5
5:23 – Yehudá Ben Teimá
5:26 – Ben Bag-Bag
5:27 – Ben Heh-Heh
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Faça parte deste projeto!
Se você, como eu, acredita na democratização da
informação, na quebra de barreiras, e na nãocomercialização do conhecimento do Eterno, ajude a
tornar este livro uma realidade acessível a todos.
Itaú (Preferencialmente)
Ag. 7062
C/C 26683-3
Caixa Econômica Federal (ou nas lotéricas)
Conta Poupança: 1374.013.93399- 5
Banco do Brasil (ou nos Correios)
Ag. 3559-9
C/C 51292-3
Seja generoso com esta obra, para que possamos
seguir nosso trabalho!
Contato: shaul@judeu.org
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