
Comunidade Zohar



INTRODUÇÃO



Está escrito em O Zohar (Veyikahel, pp. 32-52): "Cada 

dia uma voz chama todas as pessoas do mundo, 

'Isto depende de você. Separe uma parte de si 

mesmo e devote-a ao Criador'". ...  A voz assegura 

ao homem que, deixando de lado seus desejos ao homem que, deixando de lado seus desejos 

desnecessários, transitórios e terrestres, cessando 

sua interminável busca pelo apaziguamento, ele 

alcançará a verdadeira e eterna felicidade.



1. O QUE É A COMUNIDADE ZOHAR?

É uma iniciativa do Bnei Baruch com o objetivo de trazer a Luz do Zohar para toda e

qualquer pessoa que tenha desejo por conhecer e atingir a Realidade Superior, sem ter a

necessidade de ter estudado Kabbalah.

Esta é a grande inovação e desafio que esta iniciativa traz para o mundo em especial para

América Latina. A comunidade Zohar é resultado da união de amigos de Israel, Argentina,

Brasil, Chile, Colômbia e México.Brasil, Chile, Colômbia e México.

Trazer a Luz do Zohar para todos, ampliarmos os horizontes de nossa disseminação e

acelerarmos o processo de bem estar da humanidade.



2. TEMPO DE AGIR – POR QUE ESTUDAR O ZOHAR?

A humanidade está sempre se desenvolvendo. Nos tempos antigos, as necessidades

das pessoas eram muito básicas: comida, abrigo e procriação.

Estes são desejos naturais, bem como necessidades existenciais. Com o tempo,

maiores necessidades e grandes desejos surgiram como por exemplo: riqueza,

dominação, respeito e conhecimento.

Ao longo da história, tentamos satisfazer as necessidades que surgiram em nós.Ao longo da história, tentamos satisfazer as necessidades que surgiram em nós.

Tentamos encontrar nessas mudanças felicidade, amor e uma vida boa. Hoje, vemos

que esta perseguição foi em vão.

Enquanto cada geração é materialmente mais avançada, cada uma também sofre mais.

O uso onipresente de drogas e antidepressivos como fuga são sintomas do vazio

interno de nossa geração.



2. TEMPO DE AGIR – POR QUE ESTUDAR O ZOHAR?

A cada momento em nosso cotidiano nos são apresentadas mais e mais tentações, as

quais então corremos para satisfazê-las.

Pode ser uma nova peça de roupa, um carro, uma casa, um emprego melhor, um título

acadêmico, uma viagem ao exterior ou até mesmo um bom restaurante.

Mas cada vez que obtemos algo, o prazer se dissipa pouco depois e ficamos

imaginando: "O que vem a seguir?" Então a perseguição começa novamente.imaginando: "O que vem a seguir?" Então a perseguição começa novamente.

Por quanto tempo?

Hoje, mais e mais pessoas estão fazendo essa pergunta. E não apenas "Por quanto

tempo?", Mas também "Por que?“



2. TEMPO DE AGIR – POR QUE ESTUDAR O ZOHAR?

Por que nossas vidas estão se revelando como são?

Por que estamos em uma corrida constante, nunca encontrando realmente nenhum

descanso? Por que tudo se torna monótono e sem gosto depois de obtido? E, em geral, se

é disto que se trata a vida e não há nada que possamos fazer, por que precisamos disto?

Nunca houve um estado e tempo em que perguntas sobre o propósito e o significado daNunca houve um estado e tempo em que perguntas sobre o propósito e o significado da

vida tenham surgido em tantas pessoas. No passado, simplesmente não perguntávamos.

Vivíamos porque havíamos nascido.

Hoje, porém, tais questões que surgem repentinamente dentro de nós nos deixam

inquietos, nos levando adiante, e depois de anos de busca chegamos à sabedoria da

Kabbalah, a sabedoria do Zohar para nos ensinar a receber muito mais da vida.



2. TEMPO DE AGIR – POR QUE ESTUDAR O ZOHAR?

Anteriormente, não tínhamos necessidade da Kabbalah, do Zohar e daí a sua ocultação.

Mas hoje, porém, nossa necessidade dela é a principal razão de sua aparição em nossa

geração.

A segunda razão é a situação especial em que estamos hoje. O desenvolvimento da

tecnologia e da mídia transformou o mundo em uma pequena vila na qual somos

completamente interdependentes. Todavia, ao mesmo tempo, nossos egos e nosso ódio

uns pelos outros, estão aumentando.uns pelos outros, estão aumentando.

Está se tornando quase impossível para nós tolerar os outros, começando no nível mais

pessoal, onde cada membro de uma família precisa de um quarto pessoal, um carro

pessoal e praticamente uma casa pessoal. As pessoas acham muito difícil manter

relacionamentos, e as taxas de divórcio estão aumentando. A unidade familiar está

desmoronando em todo o mundo.



2. TEMPO DE AGIR – POR QUE ESTUDAR O ZOHAR?

Estamos vivendo juntos, apertados em um pequeno planeta, antagônicos uns aos outros e

incapazes de nos dar bem. A quantidade de armas de destruição em massa acumulada em

todo o mundo nos levou a um estado perigoso, onde tudo ao nosso redor é instável e

imprevisível. É seguro dizer que perdemos nossa capacidade de governar o mundo.

Olhando para o futuro, se continuarmos em nosso caminho atual, não está claro como

sobreviveremos. Que tipo de mundo estamos deixando para nossos filhos? A geração de

hoje é a primeira em que as pessoas deixam de acreditar que seus filhos terão uma vida

melhor que a sua!

Com todas estas condições, O Livro do Zohar e as outras fontes da Kabbalah estão

aparecendo, nos explicam que a situação que enfrentamos agora é de há muito prevista.



2. TEMPO DE AGIR – POR QUE ESTUDAR O ZOHAR?

O Livro do Zohar foi realmente escrito para esta geração, para nos libertar de um estado de

"exílio espiritual", a incapacidade de perceber a força superior e a expansão da realidade.

Se desejarmos melhorar nossa situação, deveremos fazer do Livro do Zohar o livro principal

do nosso mundo, uma vez que O Zohar é mais que um livro, é um meio de nos conectar

com a força superior.

Quando nós aprendermos a ler O Zohar corretamente, descobriremos que ele é um meio de

receber abundância e veremos como, com sua ajuda, tudo muda. Gradualmente,

começaremos a sentir que outra força está presente, uma força superior e boa, nos

envolvendo, e o ar está "imbuído" desta força.



2. TEMPO DE AGIR – POR QUE ESTUDAR O ZOHAR?

Em conclusão: a natureza nos levou a um ponto especial no desenvolvimento

humano, um passo antes de um novo degrau de existência. Estamos prestes a

dar um salto qualitativo para o nível espiritual, e é por isto que o trampolim - a

sabedoria da Kabbalah e principalmente o Livro do Zohar - está aparecendo

diante de nós



NÓS E A NATUREZA

É melhor para nós aceitarmos as palavras do cabalista, que HaTeva [a

natureza] é igual [em Gematria] a Elokim [Deus].

Baal HaSulam, "A Paz"



3. NÓS E A NTUREZA

O Livro do Zohar explica que existimos em um sistema único e vasto, chamado "Natureza"

ou Elokim [Deus],   todavia nós sentimos apenas uma fração desse sistema, uma fração

chamada "este mundo".

O propósito de nossa existência é nos elevar acima dos limites deste mundo e sentir aO propósito de nossa existência é nos elevar acima dos limites deste mundo e sentir a

totalidade do sistema conhecido como "Natureza", a força superior. Quando atingirmos esse

degrau, seremos preenchidos com abundância, prazer e luz infinitos, com percepção e

compreensão sublimes, uma sensação de equilíbrio, plenitude e harmonia, como existem na

Natureza em geral.



3. NÓS E A NTUREZA

Para entender o que devemos fazer para obter toda esta recompensa, O Zohar recomenda 

que examinemos a conduta da Natureza de um ângulo um pouco mais amplo do que o 

habitual.

Nosso mundo é um mundo fechado. Nós existimos em um sistema único e geral, onde todas 

as partes estão interconectadas. Nós não podemos nos considerar acima da natureza e as partes estão interconectadas. Nós não podemos nos considerar acima da natureza e 

onipotentes; é uma maneira de destruir a nós mesmos. Também não podemos escapar da 

natureza porque somos parte integral dela. Portanto, nós devemos estudar a Lei Geral da 

Natureza e andar de mãos dadas com ela.



3. NÓS E A NTUREZA

Observar a natureza nos ensina que todos os organismos vivos são construídos com base

no cuidado com os outros. As células de um organismo se conectam entre si para doações

mútuas com o objetivo de sustentar todo o organismo.

Cada célula do corpo recebe o que precisa para sua existência e gasta o restante de seus

esforços cuidando de toda a totalidade do organismo.esforços cuidando de toda a totalidade do organismo.

Uma célula imprudente que não leva em consideração seu ambiente e o utiliza para seu

próprio bem é uma célula cancerígena.Tal ato tão egoísta acaba levando à morte de todo o

organismo.



3. NÓS E A NTUREZA

Nos níveis de inanimado, vegetativo e animado, o específico age para o bem do geral e

encontra sua plenitude nisso. Sem esta atividade harmoniosa, a existência não seria

possível. A única exceção é a sociedade humana. Por quê?

Porque, diferentemente dos outros degraus, onde a lei da Natureza impõe equilíbrio e

harmonia, a Natureza deu aos seres humanos livre arbítrio, um lugar para sua participação

consciente na harmonia geral da Natureza.consciente na harmonia geral da Natureza.

Se nós tomarmos parte do sistema incorretamente, a corrupção que infligiremos refletirá em

nós e o experimentaremos como sofrimento. Assim, gradualmente, ao longo de milhares de

gerações, a Natureza está nos levando a entender que devemos estudar sua lei geral e,

eventualmente, agir em conformidade.



O QUE É O LIVRO DO ZOHAR

O sagrado Zohar se conecta a Ein Sof [infinito].
Rabi Moshe Israel Bar Elijahu



4. O QUE É O LIVRO DO ZOHAR

O Zohar foi escrito por Rabi Shimon Bar Yochai (Rashbi), que viveu no 2º e 3º séculos AD

(Anno Domni) tornou-se um guia para as pessoas alcançarem a origem de suas almas.

É uma coleção de comentários sobre a Torah, contendo todos os estados espirituais que as

pessoas experimentam quando suas almas evoluem. No final do processo, as almas

alcançam o que a Kabbalah se refere como "o fim da correção", o mais alto nível dealcançam o que a Kabbalah se refere como "o fim da correção", o mais alto nível de

integridade espiritual, portanto a leitura o Zohar é um guia prático para as ações internas

que uma pessoa realiza a fim de descobrir estados profundos de alta percepção e sensação.



4. O QUE É O LIVRO DO ZOHAR

É um livro de grande força espiritual e sabedoria; reconhecido como uma das obras mais

importantes da Kabbalah (senão a mais importante na visão de alguns cabalistas). É uma

fonte de energia espiritual que traz bênçãos, proteção e bem estar para aqueles que o leêm

ou folheiam seus textos sagrados. O que é necessário para isto?

R: Um desejo sincero e digno, e a certeza de um coração aberto, fé (confiança), uma menteR: Um desejo sincero e digno, e a certeza de um coração aberto, fé (confiança), uma mente

receptiva.



UM TESOURO OCULTO
A linguagem do Zohar é boa para a alma ... jovens e velhos estão lá, cada um 

de acordo com o seu entendimento e a raiz de sua alma.

Rav Tzvi Hirsh Ben Yaakov Horowitz, Upright Conducts, Item 5



5. UM TESOURO OCULTO

O maior cabalista de nosso tempo foi Rav Yehuda Ashlag (1884-1954). Graças ao seu

trabalho, o Livro do Zohar começou a se tornar conhecido. Rav Ashlag é conhecido como

Baal HaSulam [Hebraico: Dono da Escada] pelo seu comentário Sulam [Escada] sobre o

Livro do Zohar. Nos seus últimos anos, Baal HaSulam escreveu o que é conhecido como

"Escritos da última geração", que começam com as seguintes palavras:

“Há uma alegoria sobre amigos que estavam perdidos no deserto, famintos e sedentos.

Um deles havia encontrado um povoado repleto de todos os prazeres. Ele lembrou-se dos

seus pobres irmãos, mas já se afastara deles e não sabia o lugar onde eles estavam. O que

ele fez? Ele começou a gritar e soprar o chifre; talvez seus pobres amigos famintos

ouviriam sua voz, se aproximariam e chegariam àquele povoado abundante, cheio de todos

os prazeres.



5. UM TESOURO OCULTO

“O mesmo está diante de nós: nós nos perdemos no terrível deserto, juntamente com toda

a humanidade, e agora encontramos um grande e abundante tesouro, a saber, os livros da

Kabbalah no tesouro. ....”

“Agora, ilustres leitores, este livro está aqui diante de vocês em um armário. Ele declara

explicitamente toda a sabedoria da diplomacia e o comportamento da vida pública e privada

que existirá no final dos dias, ou seja, os livros da Kabbalah ...que existirá no final dos dias, ou seja, os livros da Kabbalah ...

“Abra estes livros e você encontrará todo o bom comportamento que aparecerá e o fim dos

dias e vocês encontrarão neles a boa lição pela qual organizar também os assuntos

mundanos hoje. "



O QUE ENCONTRAMOS NO 
ZOHARZOHAR

A linguagem do Zohar é boa para a alma ... jovens e velhos estão lá, cada um 
de acordo com o seu entendimento e a raiz de sua alma.

Rav Tzvi Hirsh Ben Yaakov Horowitz, Upright Conducts, Item 5



O Que Encontramos no Zohar

1) Comentários sobre as porções da Torah

A Torah conhecida como os cinco livros de Moisés através de suas porções literais 
ocultam inúmeros segredos, o Zohar é a Luz que ilumina estes segredos e mistérios. 

Os cincos livros são

Beresheet = GenesisBeresheet = Genesis

Shemot = Exôdo

Vayikira = Leviticus

Bemidbar = Números

Devarim = Deuteronômio



O Que Encontramos no Zohar

2. Dez Sefirot

Que ocultam a Luz do Mundo Superior, e criaram um pequeno ponto escuro, onde o
universo nasceu, são dez cortinas de ocultação. Cada uma delas sucessivamente reduz a
emanação da Luz Superior até o ponto onde não há quase nenhuma iluminação da Luz
(este mundo). Entretanto, esta pequena iluminação que permanece neste universo escuro,
sustenta nossa existência, nossas vidas, planetas, galáxias, enfim o inanimado, vegetativo,
animal e falante. Elas são:

-Keter = Coroa

-Hochma = Sabedoria

-Binah = Entedimento

(*)Daat = Conhecimento

-Zeir Anpin = Pequena Face (inclui 6 Sefirot)

-Hesed = Misericórdia (Hassadim)

-Gevurah = Julgamento

-Tifferet = Esplendor

-Hod = Glória

-Yesod = Fundação

-Malchut = Reino



O Que Encontramos no Zohar

3. Patzufim

Uma estrutura completa de dez Sefirot cria um Partzuf ou Forma Espiritual. Juntas estas 
forças constroem toda a nossa realidade, tal como água e areia formam o cimento, Dez 
Sefirot constroem uma Forma Espiritual.  Cada um deles representa um estado ou força 
espiritual, que gera um sub-estrutura e fundação para todos os mundos que formam a 
realidade.

4. Cinco Mundos4. Cinco Mundos

Todos os Partzufim acima (Formas Espirituais) criaram um mundo espiritual. No total 
existem Cinco Mundos que criaram toda a realidade, portanto todas as Cinco Formas 
Espirituais acima são requeridas. Nosso mundo físico esta contido em Assyia.

- Adam Kadmon O Homem Primordial
- Atzilut Emanação
- Bryah Criação
- Yetzira Formação
- Assyiah Ação



O Que Encontramos no Zohar

5. Profetas

Amós, Ageu, Habacuque, Oseias, Malaquias, Reis (Melachim), Miqueias, Naum, Obadias, 
Samuel, Juízes (Shoftim), Sofonias, Ezequiel, Josué, Isaias, Jeremias, Joel, Jonas e 
Zacarias 

6.Escritos

- Daniel,- Daniel,
- Crônicas  Divrei Hayamim
- Lamentações  Eicha
- Ester  Esther
- Ezra 
- Nemias Nechemiah
- Jó Iyov
- Eclesiastes  Kohelet
- Provérbios Mishlei
- Rute --> Rut



O Que Encontramos no Zohar

7.Anjos

Anjos são componentes distintos de energia, fazendo parte de uma vasta rede de 
comunição através dos mundos superiores. Cada anjo é responsável para transmitir as 
várias forças de influência em nosso universo físico.

Adriel, 

Ahinael (Anael), 

Dumah, 

Gabriel, 

Kadshiel (Cassiel), 

Kedumiel (Kadmiel), 

Metraton, 

Michael (Miguel), 

Rachmiel,  (Gael)

Raphael (Rafel), 

Tahariel, 

Uriel



O Que Encontramos no Zohar

8.Cinco Níveis da Alma

- Nefesh Primeiro nível da Alma
- Ruach Segundo nível da Alma
- Neshama Tercceiro nível da Alma
- Haya Quarto nível da Alma
- Yehidah O nível mais alto, o quinto nível da Alma 

9. Pessoas

- Er Filho de Noé
- Rabbi Elazar Filho de Rabbi Shimon bar Yochai
- Rabbi Shimon bar Yochai Autor do Zohar
- Jacob, Issac, José, Jethro, Judah

10.Nações

Mencionadas no Zohar não são lugares geográficos, elas  representam nossos atributos 
internos.



O Que Encontramos no Zohar

11. Os Nomes de Deus

Tal como um simples raio de luz do sol contém as sete cores do espectro, a única Luz do

Criador contém as diversas forças espirituais, estas diferentes forças são chamadas de Os

Nomes do Criador.

Cada nome por conseguinte denota um atributo específico e uma força espiritual. As letras

do alfabeto hebraico que compõem estes Nomes são as interfaces pelas quais estas

diversas Forças agem sobre o nosso mundo físico.

O Nome mais Comum de Deus é o Tetagrama (4 letras – Yud, Hei, Vav, Hei), pela força

contida nele (ao contrário do que muitos pensam) nós não o pronunciamos em voz alta,

quando expressamos este Tetagrama nós usamos o termo Hashem, que significa O

Nome.

- Adonai, El, Elohim, Hashem, Shadai, Eheyeh, Tzevaot, (Yud, Hei, Vav, Hei)



COMO FAREMOS 



1- Leremos as porções do ZOHAR em grupo

2- Sempre que disponível uma breve explicação da porção

3- Comunidade ZOHAR não é um curso mas um processo contínuo  de reuniões de grupo

4- Não teremos sessões de perguntas e respostas

5- Um formulário de inscrição estará disponível no Portal

6- As reuniões serão físicas com extensão virtual aos interessados

7- Não há pré-requisitos

8 – As reuniões serão as 5as feiras – das 19.30-21:00



LEITURA DA PORÇÃO 
A ROSA A ROSA 



Uma Oração do Ari
(Leitura antes de estudar o Zohar)

Governante do universo, Mestre dos Mestres, O Pai da misericórdia e do perdão, nós agradecemos a Ti,
nosso Deus e Deus de nossos pais, curvando e nos ajoelhando, que Tu nos trouxeste próximos a Tua
Torah e ao Teu Trabalho Santo, e nos permitiste tomar parte dos segredos da Tua Santa Torah.

Quão merecedores somos nós que nos concedeste tal grande favor, que é a razão que imploramos
diante de Ti, que perdoarás e absolverás todos os nossos pecados e que eles não trarão separação
entre Tu e nós.

E que seja a Tua vontade perante a Ti, nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos despertarás eE que seja a Tua vontade perante a Ti, nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos despertarás e
prepararás nossos corações para amar e a Ti reverenciar e que talvez Tu ouça nossas palavras, e abra
nossos corações fechados para os estudos ocultos da Tua Torah, e talvez sejam nossos estudos
agradáveis perante o Teu Lugar de Honra, como o aroma do incenso doce e Tu vertas sobre nós a Luz
da fonte de nossa alma para todo o nosso ser. E que as centelhas dos teus santos servidores, através
dos quais Tu revelaste a Tua sabedoria para o mundo, brilhem.

Que os méritos deles, os méritos de nossos pais, o mérito da Torah deles e a santidade nos suporte
para assim não tropeçaremos por meio de nosso estudo. E pelo mérito deles iluminem nossos olhos em
nosso aprendizado como declarado pelo Rei Davi, O Doce Cantor de Israel: “Abra meus olhos, para que
assim eu veja as maravilhas da Tua Torah” (Tehilim 119:18). Porque de Sua boca Deus concede
sabedoria e entendimento.

“Que as palavras da minha boca e os pensamentos de meu coração encontrem favor perante Ti, Deus,
minha Força e meu Redentor” (Tehilim 19:15)



A ROSA

1. Rabi Hizkiyah abriu (começou): “Está dito, como uma rosa entre espinhos” (Shir HaShirim —

Cântico dos Cânticos 2,2). Ele pergunta, “O que representa uma rosa?” E responde, “É a 

Assembleia de Israel, que significa Malchut. Pois há uma rosa, e há uma rosa. 

Assim como uma rosa entre espinhos tem as cores vermelha e branca, a Assembleia de Israel 

(Malchut) consiste de julgamento e misericórdia. Assim como uma rosa tem treze pétalas, 

assim também a Assembleia de Israel consiste de treze propriedades de misericórdia, assim também a Assembleia de Israel consiste de treze propriedades de misericórdia, 

circundando-a por todos os lados. 

Afinal de contas, Elokim (o nome do Criador que alude à Sua atitude para com os inferiores 

pela força do julgamento, como está escrito, ‘No princípio, Elokim criou’ (a primeira sentença da 

Torá), no princípio (inicialmente) quando Ele refletiu, criou treze palavras para cercar a 

Assembléia de Israel e protegê-la, que são: O, CÉU, E-A, TERRA, E-A TERRA, ESTAVA, 

VAZIA, E-CAÓTICA, E-AS TREVAS, SOBRE, A FACE, DO ABISMO, E-O ESPÍRITO, até a 

palavra Elokim” (em hebraico, a conjunção “e” é ligada à palavra seguinte; portanto, o grupo 

assim formado é considerado uma só palavra).



A ROSA – OBSERVAÇÕES

O segredo da proteção espiritual é revelado através de um discurso metafórico dado por Rabbi

Hizkiyah. Ele explica que as forças espirituais que nos guardam e protegem são chamadas de 

os Treze Atributos da Misericórdia. 

Estas forças chegam até o nosso mundo através das primeiras treze letras da Torah. Quando Estas forças chegam até o nosso mundo através das primeiras treze letras da Torah. Quando 

Julgamentos são decretados contra nós, estas treze forças podem nos salvaguardar desses 

Julgamentos e de suas influências. 

Quando nós começamos a atrair esta Luz de proteção para nós, no exato momento que 

começamos olhar as formas e sequencias dos textos em Aramaíco e aprender as percepções 

espirituais apresentadas ali.



https://www.youtube.com/watch?v=SpZNsqhUafk

A
Assista - Vídeo sobre a Porção a Rosa

www.iarvut.org.br



CONTEÚDO DA PRÓXIMA REUNIÃO 24/10

INTENÇÃO NA ORAÇÃOINTENÇÃO NA ORAÇÃO

ITENS DO ARTIGO A PAZ

PORÇÃO A SER LIDA: BOTÕES DE FLORES


