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INTENÇÃO DO ENCONTRO



Está escrito: "O Senhor é um e Israel é um"; portanto, eles estão aderidos ao Criador,

uma vez que isto é apropriado que o ELE se apegue a ele. E quando é isto? É quando

Israel é agrupado e unido em completa unidade. Neste período, eles são considerados

como um, e o Criador está sobre eles, pois Ele é Um.

Mas quando seus corações se dividem e eles se separam, eles não podem estar aderidos

a ELE e o Criador não está sobre neles. Pelo contrário, outro deus está sobre eles. Issoa ELE e o Criador não está sobre neles. Pelo contrário, outro deus está sobre eles. Isso

está implícito no verso: “E vocês que aderiram”, significando quando estão aderidos e

unidos um ao outro: “Vocês estão vivos, cada um de vocês.” Quando eles estão em uma

unidade. Então, convém que ELE se apegue a ele, e o único Criador esteja sobre eles.

Degel Machaneh Ephraim, VaEtchanan



RELEMBRANDO O ENCONTRO 
PASSADOPASSADO



1. RELEMBRANDO FALAMOS NO PRIMEIRO ENCONTRO

- Sobre o Tempo de Agir – Porque estudar o Zohar

- Nós e a Natureza

- O Que é o Livro do Zohar

- O Zohar um livro de muitas camadas

- O que encontramos no Zohar

- Porções A ROSA, BOTÕES DE FLÔRES



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.

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.

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".

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.



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

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 estasdo 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)



2. ZOHAR UM LIVRO DE MUITAS CAMADAS – INTROSPECÇÕES

(1) Quando você lê o Zohar com o comentário Sulam, mesmo sem primeiro entender como tudo

se desenrola, o Zohar começa a transformar nossa percepção em uma percepção oposta. O

livro muda nossa atitude em relação ao mundo. O Zohar fornece exemplos que nos conectam

ao nosso próximo estado, um estado mais evoluído na doação. Isto é semelhante à maneira

como criamos nossos filhos. Continuamos a mostrar a ele exemplos de um estado um pouco

mais avançado para desenvolvê-los. Assim, gradualmente os levamos a estados mais

evoluídos. O Zohar nos afeta da mesma forma, revelando o próximo degrau que nos espera.

(2) É importante entender que, no curso de nosso desenvolvimento espiritual, não

"desaparecemos" deste mundo. Não paramos de trabalhar ou funcionar normalmente. Em vez

disso, uma sensação da força que realmente opera na realidade é adicionada às nossas vidas.

Chegamos a um estado em que toda a realidade aparece como uma única entidade, um único

sistema. Sentimos que há uma força operando aqui - eterna, inteira, além do tempo, espaço e

movimento. É isto que O Livro do Zohar nos ajuda a descobrir.



2. ZOHAR UM LIVRO DE MUITAS CAMADAS – INTROSPECÇÕES

(3) O Livro do Zohar está sendo revelado para nos explicar como perceber a realidade corretamente, e

não é coincidência que a ciência também esteja sinalizando que a realidade é muito mais ampla e rica

do que podemos perceber atualmente. Os cientistas estão dizendo que existe um tipo de "energia

escura", que existem todos os tipos de manchas brancas ou negras no universo, que existem outras

dimensões que não podemos perceber em nossos sentidos ou desenvolver ferramentas para

perceber.

(4) O que nós percebemos através do nosso desejo, nossa memória e nossos cinco sentidos é chamado

"este mundo". Porque nosso desejo e nossa memória são apenas nossas, somos tão limitados quanto

as células individuais. Para sentir toda a realidade, o reino mais elevado da informação, devemos nos

conectar aos desejos dos outros - aqueles que aparentemente estão fora de nós, mas que na verdade

são partes de nós. Em outras palavras, para perceber a verdadeira realidade, devemos substituir

nossa desejo e mudar do nosso desejo egoísta interno, para o externo.

FIM DA PARTE 1



O QUE O ZOHAR INVESTIGA



O QUE O ZOHAR INVESTIGA

o Zohar fala, expõe e explica apenas o que diz respeito as almas humanas. Tudo mais que
o LIVRO menciona e usa é para auxiliar o entendimento das almas humanas e o resto é
“ignorado”.

A 1ª Definições (Limitação)

Existem quatro categorias de conhecimento que são quatro degraus de atingimento de
qualquer definição, objeto, ação ou propriedade:

“Nosso atingimento começa a partir da matéria”

“O Zohar trata apenas da forma da matéria e matéria!”



O QUE O ZOHAR INVESTIGA

A 2ª Definição (Limitação)

Tudo que existe na Realidade Divina que se relaciona com a criação das almas e suas 
formas de existência estão condicionadas pelos três estados a saber:

O Mundo do Infinito (Ein Sof)
O Mundo de Atzilut
Os mundos de Beria, Yetzira e Assiya

O Mundo de Atzilut é absolutamente divino e refere-se tanto a correção final quanto Tzitzum
Aleph. É o mundo da nossa correção e melhoramento das nossas almas. Os Mundos de Aleph. É o mundo da nossa correção e melhoramento das nossas almas. Os Mundos de 
Beria, Yetzira e Assyia são os mundos onde nós existimos. E são os mundos que o Zohar
investiga.



O QUE O ZOHAR INVESTIGA

A 2ª Definição (Limitação)

Os Mundos de Beria, Yetzira e Assyia são os mundos onde nós existimos. E são os 
mundos que o Zohar investiga.



O QUE O ZOHAR INVESTIGA

A 3ª Definição (Limitação)

Em cada um dos mundos de BYA existem três aspectos:
Dez Sefirot ,
As Almas
E o resto da realidade

Dez Sefirot
Dez Sefirot que representam a descida da Luz na forma de diminuição gradual das
emanações. Na medida de nossa habilidade de nos comunicarmos com estas Dez Sefirot,
nós percebemos a Luz.

As Almas
As Almas vestidas nestas Dez Sefirot existem dentro da realidade que as circundam. Desta
maneira um elemento está dentro do outro. Existem almas de dois tipos – As Superiores e
as Humanas.

O Resto da Realidade
O resto da realidade é composto por Anjos, Roupas e Palácios, que são forças espirituais
inferiores que circundam as almas humanas.

-Anjos são similares aos animais,
-Roupas são forças que são externas com relação ao homem, mas muito próximas a ele,
-Palácios são forças que estão mais distantes do homem



O QUE O ZOHAR INVESTIGA

Com isto completamos os três aspectos
fundamentais sobre entender o Zohar e que
você deve manter em mente enquanto
estudando:

Nunca ultrapassar:

1. A estrutura da matéria e forma da matéria1. A estrutura da matéria e forma da matéria

2. A estrutura dos mundos de BYA

3. A estrutura das almas humanas



O QUE O ZOHAR INVESTIGA

Importante ter em mente que se nos ativermos dentro destas três limitações, nós

entenderemos corretamente com o que o Livro do Zohar deseja nos prover. Então, de

forma acurada receberemos Sua mensagem através do que desce Dele para nós e então

estabeleceremos o contato com o Livro.

Inicialmente  o que recebemos é somente o necessário para a nossa 

correção. Cada palavra do Zohar fala sobre isto.  correção. Cada palavra do Zohar fala sobre isto.  



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 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 daagradáveis 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)



LEITURA DA PORÇÃO 
QUEM AS CRIOU (*)

O ZOHAR discute os meandros do processo espiritual da Criação e explora os mistérios

associados com os mundos superiores espirituais, as letras do alfabeto hebraico (1) osassociados com os mundos superiores espirituais, as letras do alfabeto hebraico (1) os

Patriarcas. O texto explica como o incompreensível e infinito Criador restringiu e diminui uma

porção de Sua Luz com o objetivo de manifestá-La em tal magnitude que o homem mortal

possa recebê-La. Na medida que examinamos as letras e entendemos estas explicações

espirituais nós atraímos uma medida de Luz dentro de nossas vidas igual a nossa

capacidade de recebê-la e usá-la.

(*) Lit.: QUEM CRIOU ESTAS



LEITURA DA PORÇÃO 
QUEM AS CRIOU 

(1) Observação sobre as Letras

Uma vez que as páginas de um livro são brancas, as letras pretas contrastam com este

fundo branco. Elas parecem estar grudadas nele, enquanto que a cor branca as suporta. Ao

ocultar a cor branca da página, ao violar a sua absoluta brancura as letras passam para nós

a sabedoria contida nelas.

Como resultado nós não percebemos a cor, mas o Kli, as letras que lemos. Em outras

palavras nós não lemos as letras em si, mas os desvios que introduzimos na luz.



QUEM AS CRIOU

7. No princípio Beresheet, Rabi Elazar começou a discussão , “Elevai os olhos para o alto e

contemplem, quem criou estas coisas? ELE PERGUNTA ” Elevai os olhos para o alto” para

qual lugar? (Isaiás 40:26) E ELE RESPONDE: Para aquele lugar onde todos os olhos se

voltam. E quem é Ele que criou todas as esta coisas? Ele é o que abre os olhos, QUE É

MALCHUT DA CABEÇA (ROSH) DE ARICH ANPIN, e você deve saber que ali, no oculto

Atik (O Ancião) reside a questão: Quem as criou? E quem é Ele? É ELE QUE É CHAMADO

“quem” AS SETE INFERIORES DE BINAH, Ele é chamado “A mais alta fronteira dos Céus”,“quem” AS SETE INFERIORES DE BINAH, Ele é chamado “A mais alta fronteira dos Céus”,

ao alto, tal como tudo está sob Seu domínio. E uma vez que alguém pode perguntar a

respeito Dele, e Ele está oculto e não revelado Ele é chamado quem, QUE É UM ARITGO

INTERROGATIVO, porque acima Dele, ninguém pode fazer perguntas. Portanto , a mais

alta fronteira dos céus é chamada de “quem”, QUE É UMA PALAVRA INTERROGATIVA

(“quem”).



QUEM AS CRIOU

8. Mas existe mais um abaixo, que se chama MAH (lit “o que” a cominação de duas letras

Mem e Hey). E qual a diferença entre Mi e Mah? ELE RESPONDE: O primeiro é oculto e ´´e

chamado de Mi. Permanece uma pergunta: Depois do homem ter procurado e investigado

com o objetivo de ver e entender de um degrau para outro, até que ele alcançou o final de

todos os degraus QUE É MALCHUT. Depois que ali chegou, a ele foi perguntado: O que?

ISTO SIGINIFICA, o que você aprendeu? O que você viu? O que você escutou? Uma vez

que tudo ainda está oculto e escondido como antes!



QUEM AS CRIOU

9. E a respeito deste segredo ou seja está escrito “O que” (Heb mah) devo Eu devo

testemunhar por você? O que devo Eu me assemelhar com você? (Eichah 2:13) . Porque

quando o Templo foi destruído, uma voz saiu e disse: “O que devo Eu testemunhar por você?

O que devo Eu me assemelhar com você?”. Isto significa que usando “o que” Eu devo

testemunhar a respeito de você todos e a cada dia desde os antigos dias. Como está escrito

“Eu chamo o céu e a terra para testemunhar neste dia perante vós” (Devarim 30:19). “O que

devo Eu me assemelhar com você?”. Da mesma maneira Eu coroei a você com as santas

coroas e ti fiz governante sobre o mundo. Como está escrito “É esta a cidade que os homens

chamam a perfeição da beleza?” (Eichah 2:15). Eu a ti chamei : “Jerusalém, construída como

uma cidade compacta e unida” (Tehilim 122:3) .



QUEM AS CRIOU (9 continuação)

Em que devo Eu ser igual a você? ((Eichah 2:13). Tal como tua situação está aqui, de forma

semelhante é acima! REFERINDO-SE A CELESTIAL JERUSALÉM. Assim como agora a

nação santa não entra abaixo com os arranjos sagrados, assim eu a você juro que não

entrarei acima até que tuas multidões venham até a ti abaixo. Esta é a tua consolação, que

eu me iguale a você com este degrau, COM A JERUSALÉM CELESTIAL QUE É MALCHUT,

em todos os aspectos. Agora você está aqui, “ tua fenda é grande como um mar” (Ibid 13).

Se você declara que não tem existência ou remédio, então “quem” curará você, ou seja,

aquele mesmo degrau celestial oculto, QUE É CHAMADO “quem”, através do qual tudo

existe, QUE É BINAH, que curará e suportará você.



QUEM AS CRIOU

10. Mi significa o fim do céu acima, QUE É YISRAEL-SABA E TEVUNAH, Mah SIGNIFCA o

fim do céu abaixo, QUE É MALCHUT. E isto é o que Jacó, QUE É ZAIR ANPIN, herdou,

como ele “alcançará de uma ponta a outra” (Shemot 26:28). Do fim acima, que é Mi, para o

fim abaixo, que é Mah. Porque ele se mantém no meio, ENTRE YISRAEL-SABA E

TEVUNAH, PARA MALCHUT. E por causa disto “Mi as criou”!. PORQUE YISRAEL-SABA E

TEVUNAH QUE SÃO CHAMADAS DE Mi, CRIARAM ZEIR ANPIN E NUKVA “ESTAS”.



Rabi Elazar deseja explicar como foram criados o Céu e a Terra. Naturalmente, assim como
toda a Torá, O Zohar fala apenas de degraus e categorias espirituais e não trata de explicações
sobre a origem física e o desenvolvimento de nosso mundo.

O céu e a terra constituem os sete dias da Criação — ZON (ZA+NUKVA) do mundo de Atzilut

O pedido que alguém eleva a denomina-se sua “alma”, pois ZON uma alma é um vaso, um
desejo repleto de Luz. Contudo, a Luz no interior de um vaso é determinada pelo desejo.
Portanto, o desejo espiritual, a intenção de agir pelo bem do Criador se chama “uma alma”.

O QUE A PORÇÃO NOS FALA

Portanto, o desejo espiritual, a intenção de agir pelo bem do Criador se chama “uma alma”.
Naturalmente, quem ainda não tem tal intenção, não tem uma alma.

O mundo espiritual é um mundo de desejos apenas, sem quaisquer invólucros corpóreos. nós
devemos rever nossas ideias a respeito da alma, do corpo, das conexões entre os mundos, etc.
e nos corrigir-se continuamente, a fim de interpretar adequadamente essas categorias.



Voltando a Fase 2 da Luz Direta que inclui
Uma parte superior e outra inferior.

A superior é o desejo de doar e a inferior a
decisão de como doar.

A parte superior é chamada de GaR de Binah
que são as três primeiras Sefirot de Bina
(KHB) e é a Rosh,

O QUE A PORÇÃO NOS FALA

TZIMTZUM BET

A parte inferior é chamada de ZaT de Binah
que são as sete últimas Sefirot (HGTNHY) e M

Ou seja recebe na Fase 3 de maneira que a
recepção seja doação.



Esta divisão pode ser explicada com ZA ou
Tifferet (falamos deste sistema),

ZA inclui Hesed Gevurah, Tifferet, Netzah, Hod
,Yesod (HGTNHY) e são chamadas de VaK (6 
limites ou extremos)

Depois de ZA está Malchut a receptora, e 
perante ela está Binah (doadora).

O QUE A PORÇÃO NOS FALA

Binah passa a Luz para ZA e à Malchut,

ZaT de Binah é a parte que se preocupa com os
inferiores, ou seja os 6 extremos (Ktzavot) e
Malchut por isto chamado de ZaT (7 inferiores)



GaR (3 primeiras as) de Binah são Keter,
Hochma, Binah ( ela mesma),

Para compreender o que é doar, necessita
estar integrada na Fase 0 – Keter e Fase 1
Hochma e com ela mesma. Isto forma a
parte superior GaR

O QUE A PORÇÃO NOS FALA

TZIMTZUM BET

GaR = Parte Superior KHB - Rosh

ZaT = Parte Inferior (HGTNHY)

VaK = 6 Sefirot inferiores (extremos)



O QUE A PORÇÃO NOS FALA



O QUE A PORÇÃO NOS FALA

YESHSUT = YISRAEL SABA ve TEVUNA

YESHSUT = ZAT ou AHP de AVI. Quando AVI faz um ZIVUG PANIN BE PANIM. AVI e YESHSUT 
são considerados um PARTZUF. Quando AVI faz um ZIVUG ACHOR BE ACHOR, YESHSUT deixa  
AVI para ser um PARTZUF separado



O PDF DESTE ENCONTRO ESTÁ POSTADO NO PORTAL DO 
BNEI BARUCH BRASIL

www.iarvut.org.br



CONTEÚDO DA PRÓXIMA REUNIÃO 07/11

INTENÇÃO NA ORAÇÃOINTENÇÃO NA ORAÇÃO

ITENS DO ARTIGO A PAZ

PORÇÃO A SER LIDA: QUEM OS CRIOU (ELIAS)


