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Amar a Deus e Amarmos a Nós Mesmos 
Guia do Facilitador 
Yaffa Epstein 
Tradução e adaptação para o português: Rabino Uri Lam 
 

Parte Um: Onde está o Amor? 
Introdução (5 minutos) 
Esta	sessão	irá	focar	na	questão:	o	que	significa	amar	a	Deus?	Como	o	relacionamento	
com	o	Divino	também	pode	me	levar	a	me	amar	e	a	me	tornar	uma	pessoa	mais	plena?	
A	questão	de	amar	a	Deus	é	complexa	e	pode	ser	muito	difícil	para	algumas	pessoas.	Amar	
a	Deus	é	um	conceito	difícil	para	todos;	os	rabinos	se	enfrentam	com	esta	questão	e	
conceito	ao	longo	das	gerações,	e	é	por	isso	que	há	tantas	interpretações	e	
entendimentos	do	que	significa	amar	a	Deus.	Reconheçamos	que	nem	todos	na	sala	têm	
as	mesmas	concepções	e	percepções	de	Deus.	
	
Ande pela sala, peça a todos para que se apresentem e respondam a 1a Pergunta 
em uma sentença. Se possível, anote as respostas para que você possa incorporá-
las na conversa mais adiante. 
1a Pergunta: O que é amor para você?  
 

Parte Um: Onde Está o Amor? (10 minutos)  
A canção a seguir é do musical Oliver!, inspirado no livro de Charles Dickens, 
Oliver Twist. A música e letra foram escritas pelo compositor judeu britânico 
Lionel Bart. Oliver é um jovem órfão solitário. Essa canção é a sua oração / prece 
por amor. Link (2:48m): https://www.youtube.com/watch?v=AsqqOmWR58g 
 
Peça a um participante para ler o Texto #1 em voz alta. 
 Texto #1: Lionel Bart: “Onde está o Amor?” do musical Oliver! 
Onde	está	o	amor?	Será	que	cai	lá	do	céu?	Estará	debaixo	do	salgueiro	com	o	
qual	tenho	sonhado?	Onde	ela	está?	Para	quem	eu	fecho	meus	olhos	para	
ver?	Será	que	eu	vou	conhecer	o	doce	“olá”	feito	somente	para	mim?	Quem	
pode	dizer	onde	ela	se	esconde?	Devo	viajar	para	muito	longe?	Até	eu	estar	
ao	lado	de	quem	eu	possa	significar	algo	para...	Onde...?	Onde	está	o	amor?	
Where	is	love? Does	it	fall	from	skies	above?	 Is	it	underneath	the	willow	tree	that	I’ve	
been	dreaming	of?	Where	is	she?	 Who	I	close	my	eyes	to	see?	 Will	I	ever	know	the	sweet	
“hello”	that’s	meant	for	only	me?	 Who	can	say	where	she	may	hide?	Must	I	travel	far	and	
wide? 	‘Til	I	am	beside	the	someone	who	I	can	mean	something	to	...	Where...?	 Where	is	
love?	
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Perguntas:  
1. Como o amor é entendido nesta canção?  
2. Que tipo de amor Oliver está buscando?  
 
De acordo com Oliver, o amor é algo que exige uma busca. Ele descreve o amor como uma 
pessoa: “Onde ela está?” Isso nos apresenta o amor como algo inerente a conectar e nutrir 
um relacionamento. Oliver procura o amor fora, como algo diferente de si mesmo. 
 
Texto #2: Oscar Wilde: Um Marido Ideal 
Oscar Wilde, o poeta e escritor irlandês do séc. 19 que escreveu diversas paródias sobre o 
amor, tem uma visão diferente. Apesar do humor, há uma mensagem séria na sua citação:  
Amar	a	si	mesmo	é	o	início	de	um	romance	de	longa	duração.		
	
Perguntas:  
1. Como o amor é entendido nesta citação? 
 2. O que significa “um romance de longa duração”? 
 3. Qual é o propósito do amor a si mesmo? Como ele é diferente de amar 
algo diferente de si mesmo?  
4. Como esta citação difere da de Oliver! (Texto #1)?  
 
O amor-próprio é eterno e essencial à nossa existência. Se não amarmos a nós mesmos, 
estamos negando algo básico em nossa própria humanidade e vitalidade. Se você comparar 
as duas citações, verá que elas têm ideias muito diferentes sobre o amor. Para Oliver, o 
amor é algo que está fora de si mesmo, algo milagroso e que depende da conexão com o 
outro. Para Oscar Wilde, o amor é interno e de longa duração. É importante compreender 
ambas as abordagens e visões de amor para lidarmos com a questão de amar a Deus. 
	
Parte Dois: Amar a Deus (30 minutos)  
Peça	aos	participantes	para	lerem	o	Texto	#	3	e	respondam	às	perguntas	em	chevruta.	
Chevruta	é	uma	parceria	de	aprendizagem.	Aprender	com	um	amigo	ou	dois	permite	que	
você	compartilhe	ideias	e	insights	uns	com	os	outros	enquanto	estudam	juntos.	
O	Deuteronômio	(Devarim)	nos	ensina	como	devemos	amar	a	Deus:	
	
Texto #3: Deuteronômio 6:5  

ַהְבָּת֔  יָך ְּבׇכל־ְלָבְבָ֥ך ּוְבׇכל־נְַפְׁשָ֖ך ּוְבׇכל־ְמאֶֹדָך: ְוָא֣ ת יְהָֹו֣ה ֱאֹלֶה֑   ֵא֖
Você	amará	o	Eterno,	seu	Deus,	com	todo	o	seu	coração,	com	toda	a	sua	
alma	e	com	todas	as	suas	forças.	
Este texto está na segunda linha do Shemá, no parágrafo Veahavtá, que se diz duas vezes 
por dia, e é uma das orações mais fundamentais e antigas da liturgia judaica. 
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Perguntas:  
1. O que significa para você amar a Deus?   
2. Com	o	que	devemos	amar	a	Deus,	segundo	o	texto?	Por	que	você	acha	que	
deve	ser	assim	e	por	que	isso	é	importante? 
3. Será que é um problema ordenar que tenhamos uma emoção? 
 4. O que significa amar um ser infinito, onisciente e intangível?  
 
Recebemos o mandamento de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa 
alma e com todas as nossas forças. Este é um mandamento de exigência muito elevada. 
Como podemos entender o que isso significa? Concentre-se no conceito de “com todas as 
suas forças”. Como isso se configurar no conceito de amar a Deus com todo o nosso ser? 
 
*** 
O rabino Adin Steinsaltz discute as diferenças entre amar os outros e amar a Deus. Um dos 
principais estudiosos do século XX, o rabino Steinsaltz é mais conhecido por seu 
comentário sobre todo o Talmud e por sua obra sobre o misticismo judaico. 
 
Texto #4: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz: Pedrinhas de Sabedoria  
Não	há	nenhuma	diferença	essencial	entre	o	amor	a	Deus	e	o	amor	ao	ser	
humano.	Mas	uma	vez	que	o	amor	a	Deus	não	é	descrito	em	inúmeras	
publicações	vendidas	em	bancas	de	esquina,	com	ilustrações	e	desenhos	
animados,	a	questão	parece	ser	muito	mais	difícil.	
É	verdade	que	existe	uma	dificuldade	intrínseca.	O	amor	a	Deus	depende	da	
capacidade	de	o	indivíduo	estar	consciente	Dele,	não	no	sentido	do	
conhecimento	do	que	está	escrito	neste	livro	ou	em	outro,	mas	em	termos	
da	consciência	pessoal.	Pode-se	amar	a	Deus	na	medida	em	que	se	é	capaz	
de	ter	consciência	de	Deus	ou	quando	se	é	capaz	de	sentir	Deus.	
Tudo	o	que	é	necessário	é	compreender	e	questionar-se	sinceramente,	
dentro	da	sua	própria	compreensão,	sobre	o	que	é	digno	de	amor;	então	o	
impulso	natural,	o	amor	a	Deus,	é	despertado.	
	
Perguntas:  
1. Você concorda com a afirmação do rabino Steinsaltz de que não há 
nenhuma diferença essencial entre amar a Deus e amar o ser humano? Por 
que sim ou por que não? 
2. De acordo com o rabino Steinsaltz, por que é difícil amar a Deus?   
3. O que o rabino Steinsaltz acha que é necessário para amar a Deus? 
Você concorda ou discorda? 
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Segundo o rabino Steinsaltz, não há diferença entre amar a Deus e amar o ser humano. O 
rabino entende que há uma dificuldade inerente em amar a Deus, pois Deus é intangível. A 
maneira pela qual amamos a Deus é nos tornamos conscientes de Deus. É uma escolha 
pessoal sentir e tornar-se consciente de Deus em nossas vidas. Amar a Deus é algo inerente 
e acessível a todas as pessoas. Tudo o que é necessário é o desejo e uma tentativa de elevar 
o nosso grau de consciência. O amor a Deus é um impulso natural na humanidade, 
despertado pela introspecção sincera: que quando sabemos que somos dignos de amor, 
nosso amor a Deus ocorre naturalmente. Sentir-se digno de amor, como o órfão Oliver, 
implica uma certa quantidade de amor próprio. 

Perguntas:  
1. Será que o amor é uma questão de escolha pessoal? Será que 
escolhemos amar? 
 2. Será que podemos amar a Deus com toda a nossa plenitude sem 
amarmos plenamente a nós mesmos?  
 
Há uma ideia subjacente aqui de que seria preciso estar em contato consigo mesmo a fim de 
estar em contato com Deus. Isso se conecta com o que dissemos sobre a oração Veahavtá: 
há uma totalidade possível de ser acessada quando falamos de amar a Deus. Conectar-se a 
si mesmo é inerente a conectar-se com Deus e com os outros. 

Texto #5: Talmud Bavli, Brachot 54a  
Comentário do rabino Steinsaltz no Talmud Bavli (Koren) 
Trad. p/ português: rabino Uri Lam 
A	Mishná	articula	um	princípio	geral:	O	
indivíduo	deve	recitar	uma	benção	para	o	
mal	assim	como	para	o	bem,	conforme	
está	dito:	“Você	amará	o	Eterno,	seu	
Deus,	com	todo	o	seu	coração,	com	toda	
a	sua	alma	e	com	todas	as	tuas	forças”	
(Deut.	6:5).	A	Mishná	explica	este	versículo	da	seguinte	maneira:	“com	todo	o	
seu	coração”	significa	com	as	suas	duas	inclinações:	com	o	yétzer	hatov	(a	
inclinação	para	o	bem)	e	com	o	yétzer	hará	(a	inclinação	para	o	mal).	Ambas	
devem	ser	subjugadas	ao	amor	a	Deus.	
	
Perguntas:  
1. Segundo	esta	fonte,	o	que	significa	amar	a	Deus	com	todo	o	seu	coração?	
2. O	que	você	acha	que	significa,	“Amar	a	Deus	com	a	sua	inclinação	para	o	
mal?”	Como	isso	é	possível	e	por	que	é	importante?	
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Esta passagem está centrada na palavra hebraica levavchá – seu coração. Na tradição 
rabínica, cada letra do texto bíblico é sagrada e intencional. O texto poderia ter dito libchá - 
seu coração, e teria tido o mesmo significado. Como resultado, a palavra levavcḥá tem uma 
letra extra, aparentemente desnecessária. Os rabinos entendem que a letra extra quer nos 
ensinar alguma coisa: que na verdade temos dois corações. Devemos bendizer a Deus por 
tudo, pelo bom e pelo mau. Há uma exigência aqui para a aceitação de ambos os aspectos 
de nossas vidas, e que ambos vêm de Deus. Uma pessoa tem dois lados diferentes, e ambos 
podem e devem ser usados para servir a Deus, e para ter um relacionamento com Deus. A 
inclinação para o mal não é necessariamente toda má – ela também pode ser usada para 
servir a Deus. 
Mais uma vez, temos a ideia de que amar a Deus deve fazer com que possamos acessar a 
nós mesmos. Este texto explica que uma pessoa tem muitos lados diferentes, e amar a Deus 
oferece uma oportunidade para colocar as diferentes partes de nós mesmos em conversa e 
em plenitude. 

Maimônides, o rabino, médico, comentarista e filósofo espanhol do séc. 12, expande a 
ideia de amar a Deus com a inclinação para o bem e com a inclinação para o mal. 

Texto #6: Maimônides: Comentário sobre a Mishná Brachot 9:5  

Com	o	yétzer	hatov	(a	inclinação	para	o	bem)	e	com	o	yétzer	hará	(a	
inclinação	para	o	mal)	–	o	que	significa?	Que	você	deve	colocar	em	seu	
coração	o	amor	a	Deus	e	a	fé	em	Deus,	mesmo	nos	momentos	de	amargura	e	
de	raiva	–	porque	tudo	isso	é	a	inclinação	para	o	mal,	conforme	é	dito:	“Por	
todos	os	seus	caminhos	você	deve	Conhecê-lo”	(Prov.	3:6),	mesmo	quando	
você	estiver	envolvido	em	um	delito.	
	
Perguntas:  
1. Como Maimônides entende o que significa amar a Deus?  
2. O que é significativo na capacidade de amar a Deus “com a sua 
inclinação para o mal” mesmo nos momentos em que você peca, erra, 
transgride? O que isso ensina sobre o amor?  
 
Maimônides	oferece	uma	explicação	do	que	significa	amar	a	Deus	com	a	inclinação	para	o	
mal.	Ele	escreve	que	até	mesmo	em	nossos	piores	momentos	–	especialmente	em	nossos	
piores	momentos	–	devemos	cumprir	o	mandamento	de	amar	a	Deus,	e	ainda	somos	
capazes	de	amar	a	Deus.	Muitas	vezes	as	pessoas	se	desesperam	e	se	distanciam	de	Deus	
quando	não	estão	bem	emocionalmente.	Este	texto	permite	que	mesmo	a	pessoa	que	se	
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sente	mais	distante	de	Deus	pode	ter	um	relacionamento	com	Deus.	Talvez	seja	
especificamente	quando	se	sente	longe	de	Deus	que	a	pessoa	é	mais	capaz	de	tentar	se	
relacionar	com	Deus.	
Este	texto	nos	ensina	que	somos	verdadeiramente	capazes	de	colocar	todas	as	partes	de	
nós	mesmos	em	relação	com	Deus.	Não	só	somos	capazes,	somos	ordenados	a	amar	a	
Deus,	mesmo	com	as	piores	partes	de	nós	mesmos.	
Observe	o	versículo	citado	por	Maimônides	de	Provérbios	3:6,	"Conheça-O	em	todos	os	
seus	caminhos,	e	Ele	irá	direcionar	as	suas	veredas.”	Mais	uma	vez	temos	o	conceito	de	
todos.	Em	todas	as	nossas	vidas	e	nos	nossos	diferentes	estados	emocionais,	temos	a	
oportunidade	de	conhecer	a	Deus.	
	
Vamos	voltar	à	ideia	do	rabino	Steinsaltz	de	que	amar	a	Deus	tem	a	ver	com	tornar-se	
mais	consciente.	Se	eu	me	permito	realmente	estar	presente,	e	estar	no	estado	real	onde	
estou,	sou	capaz	de	me	conectar	com	a	minha	consciência	e,	portanto,	com	Deus.	Como	
Maimônides,	o	rabino	Steinsaltz	está	nos	pedindo	para	estarmos	conscientes	de	nós	
mesmos,	e	usarmos	essa	consciência	para	trazer	Deus	às	nossas	vidas.	
	
A	próxima	fonte	se	volta	para	o	amor	que	foi	expressado	em	Deuteronômio	(Texto	#3)	e	
oferece	outra	interpretação.	
Convida-se	alguém	para	ler	o	Texto	#7	em	voz	alta	
Texto #7: Talmud Bavli, Yomá 86a 
Comentário do rabino Steinsaltz no Talmud Bavli (Koren) 
Trad. p/ português: rabino Uri Lam 
Abaye	disse:	Assim	como	foi	ensinado	
em	uma	baraita	que	determinou:	“Você	
amará	o	Eterno,	seu	Deus”	(Deut.	6:5);	
significa	que	você	deve	fazer	com	que	o	Nome	dos	Céus	seja	amado.	
	
Pergunta:  
 1. De acordo com esta fonte, o que significa amar a Deus com todo o seu 
coração?  

Esta passagem do Talmud é parte de uma discussão sobre o que é considerado uma 
profanação do Nome de Deus. Neste contexto, Abaye (um famoso rabino na Babilônia na 
época do Talmud) explica o que significa amar a Deus como: permitir que Deus torne-se 
amado através do comportamento do indivíduo no mundo. 
Este é um conceito completamente novo do que significa amar a Deus: não é mais 
simplesmente concentrando-se em meu próprio relacionamento com Deus. Agora exige-se 
que eu olhe para fora de mim mesmo, para os outros, e permita que o meu relacionamento 
com Deus os afete. Esta fonte sugere que o meu comportamento no mundo deve ser um 
exemplo para os outros, e deve, de alguma forma, demonstrar o meu relacionamento com 
Deus. 
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Este texto não exige uma resposta emocional a Deus, mas sim uma resposta 
comportamental. Ele sugere que o que é realmente necessário é nos comportamos de uma 
forma que respeite Deus, e que isso é bom e moral. Ele não exige que sintamos nada. Em 
vez disso, devemos nos comportar de uma maneira divina, por assim dizer, e assim trazer a 
presença de Deus para o mundo. 
 
Pergunta:  
 1. Amor deve ser sentido? Podemos agir como se amássemos? Amor é um 
comportamento ou uma emoção?  

Parte Três: Como Deus nos ama? (10 minutos)  
Peça a um participante para ler o Texto #8 em voz alta 

Texto #8: Ahavá Rabá  
Segunda e última benção recitada antes do Shemá nas orações matutinas 

  
Você	tem	grande	amor	por	nós,	Eterno,	nosso	Deus.	Sua	compaixão	e	bondade	não	têm	
limites!	 Nosso	 Pai,	 nosso	 Rei!	 Assim	 como	 nossos	 antepassados	 confiaram	 em	 Você	 e	
aprenderam	as	leis	da	vida,	permita	que	também	nós,	hoje,	possamos	aprender	com	Você!	
Queremos	que	nos	ensine	a	entender	e	a	avaliar,	a	ouvir,	a	aprender	e	a	ensinar;	a	proteger,	
a	realizar	e	a	manter;	a	compreender	todas	as	palavras	da	Sua	Torá,	com	amor.	
Que	os	nossos	olhos	brilhem	ao	lermos	a	Torá;	e	que	em	nossos	corações	conectemo-nos	
com	as	Suas	mitzvot;	que	os	nossos	corações	estejam	unidos	para	amar	e	admirar	a	Deus,	
para	que	possamos	amar	e	admirar	as	pessoas.	Confiamos	em	Você,	e	assim	festejamos	e	
nos	alegramos.	
Conduza-nos	para	a	paz	e	a	bênção	desde	os	quatro	cantos	da	Terra,	e	encaminhe-nos	de	
cabeça	erguida	para	a	nossa	terra.	Pois	Você	é	Deus,	que	promove	a	redenção,	e	que	nos	
escolheu	entre	todos	os	povos	e	línguas	para	nos	aproximar	do	Seu	grande	Nome	de	modo	
contínuo	e	verdadeiro,	para	Lhe	agradecermos	e	proclamamos	a	Sua	unicidade	com	amor.	
Bendito	seja,	Eterno,	por	escolher	o	Seu	povo,	Israel,	com	amor.	
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Ouve	 Israel,	 preste	 atenção,	 cada	 judeu:	 silencie	 completamente	 a	 sua	 mente,	 abra	
totalmente	a	sua	percepção.	Feche	os	olhos,	cubra-os	com	sua	mão,	volte-se	para	a	sua	
essência.	Medite	sobre	o	que	você	pronuncia,	interiorize	e	absorva	cada	palavra	de	tal	forma	
que	o	Shemá	se	torne	parte	do	seu	próprio	ser.		
(do	sidur	Shavua	Tov,	da	CIP,	organizado	pelo	rabino	Uri	Lam)	
	
Esta	bênção	descreve	como	Deus	se	sente	sobre	o	povo	judeu.	Aqui,	somos	informados	de	
que	 Deus	 ama	 e	 escolhe	 “Seu	 povo,	 Israel”.	 Esta	 bênção	 vem	 imediatamente	 antes	 de	
recitarmos	Veahavtá.	Em	outras	palavras,	os	 rabinos,	ao	construirem	as	orações	diárias,	
fizeram	uma	coisa	muito	bonita.	Eles	criaram	uma	bênção	que	afirma	que	Deus	ama	o	povo	
judeu	antes	do	parágrafo	que	nos	ordena	amar	a	Deus.	Ou	seja,	quando	recitamos	a	linha	
“Você	amará	o	Eterno,	seu	Deus”,	já	está	garantido	que	Deus	nos	ama.	Isso	pode	significar	
que	a	relação	com	Deus	é	garantida.	Tudo	o	que	precisamos	fazer	é	caminhar	para	essa	
relação.	
Isso	se	relaciona	com	tudo	o	que	temos	discutido	até	agora,	porque	esta	benção	significa	
que	o	nosso	relacionamento	com	Deus	é	incondicional.	Deus	nos	escolheu	para	estar	em	
relação	 conosco,	 e	 Deus	 nos	 ama.	 Tudo	 o	 que	 precisamos	 fazer	 é	 decidir	 estar	 nesse	
relacionamento.	 Isto	 também	 significa	 que	 podemos	 ser	 nossos	 Eu’s	 completos	 e	 reais,	
nossos	Eu’s	plenos,	quando	estamos	em	relacionamento	com	Deus.	
 
Perguntas:  
1. Como é que a perspectiva dessa oração – a de que Deus ama o povo judeu – pode 
afetar a nossa compreensão da oração Veahavtá e a nossa discussão de hoje? 
2. O que significa para você saber que Deus o ama incondicionalmente? 
3. Que outros relacionamentos que você tem nos quais o amor é incondicional? 
Você é amado incondicionalmente, ou você ama incondicionalmente? 
4. Que conexão você vê entre o amor de Deus por nós e o amor-próprio? 

Conclusão (5 minutos) 
 Amar	a	Deus	pode	ser	entendido	de	muitas	maneiras	diferentes.	Amar	a	Deus	pode	ser	
entendido	como	uma	conexão	com	algo	fora	de	nós	mesmos	ou	como	algo	inerente	a	
quem	somos.	Tornar-se	mais	inteiro	e	mais	consciente	de	mim	mesmo	pode	me	trazer	
para	mais	perto	de	amar	a	Deus.	Amar	a	Deus	pode	ser	um	veículo	para	me	amar,	e	para	
me	ajudar	a	me	tornar	mais	inteiro.	
	
Perguntas:  
1. Como você escolhe se relacionar com Deus? Você O ama? Se assim for, como 
esses sentimentos se manifestam?  
2. Você sente que o amor de Deus por você é incondicional? Será que isso lhe 
capacita a amar a si mesmo?	 


