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INTENÇÃO DO ENCONTRO



Baal Hasulam Um Discurso para a Conclusão do Zohar

O corpo com seus órgãos é um. O corpo inteiro troca pensamentos e sensações em relação a cada um

de seus órgãos. Por exemplo, se todo o corpo pensa que um órgão específico deve servi-lo e satisfazê-

lo, esse órgão imediatamente conhecerá este pensamento e proverá o prazer contemplado. Também,

se um órgão pensa e sente que o lugar em que está é estreito, o resto do corpo irá imediatamente

conhecerá este pensamento, sensação e o move para um lugar confortável.

No entanto, se um órgão for cortado do corpo, eles se tornarão duas entidades separadas; o resto do

corpo deixará de conhecer as necessidades do órgão separado, e o órgão não conhecerá os

pensamentos do corpo, para beneficiá-lo e servi-lo. Mas se um médico viesse e reconectasse o órgão

ao corpo como antes, o órgão voltaria a conhecer os pensamentos e necessidades do resto do corpo,

e o resto do corpo voltaria a conhecer as necessidades do órgão.



RELEMBRANDO OS 
ENCONTROS PASSADOSENCONTROS PASSADOS



1. RELEMBRANDO FALAMOS NOS ENCONTROS ANTERIORES

- 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

- O que o Zohar Investiga

- Porções A ROSA, BOTÕES DE FLÔRES, QUEM AS CRIOU



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 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  - POR ELIAS 

Nesta porção Rabbi Shimon Bar Yochai descreve para seu filho, Rabbi Elazar, seu encontro com

Elias o profeta (Eliyhau), foi então o que os segredos celestiais da Criação ocultos na porção

anterior foram revelados para o santo Mestre. As palavras e sentenças desta história no imbui

com a força para alcançarmos uma conexão mais forte com a Luz.



QUEM AS CRIOU – POR ELIAS

11. Rabbi Shimon disse, Elazar meu filho, para de falar a fim de que o segredo celestial oculto, do

qual os humanos nada sabem, seja revelado. Rabbi Elazar parou de falar e ficou em silêncio.

Rabbi Shimon chorou e ficou parado por um momento. Rabbi Shimon então disse, quem são

esses (Hebraico, ELEH, que é soletrado ALEPH, LAMED HEY)? Se você diz que eles são os

planetas e constelações, eles não foram sempre vistos? E eles foram criados por Mah QUE É

MALCHUT. Como está escrito, “Pela palavra de Hashem foram os céus criados” (Tehilim 33:6),

OU SEJA POR MALCHUT QUE É CHAMADA “PALAVRA DE HASHEM” FORAM OS CÉUSOU SEJA POR MALCHUT QUE É CHAMADA “PALAVRA DE HASHEM” FORAM OS CÉUS

CRIADOS. E se O TERMO ELEH a respeito das coisas ocultas, então não há NECESSIDADE de

escrever Eleh, porque eles, OS PLANETAS E CONSTELAÇÕES, são visíveis por todos.



QUEM AS CRIOU – POR ELIAS

12. Este segredo nunca fora revelado antes, até que um dia quando eu estava a beira mar. Eliás

veio e me perguntou: Senhor, você sabe o que “quem (Heb. mi) as criou (Heb. eleh) significa? Eu

respondi “estas” são os céus e sua forças, os trabalhos do Santo, Abençoado seja Ele. E o homem

deve olhá-las e abençoá-LO, como está escrito , “Quando eu contemplo Teus céus, o trabalho dos

Teus dedos... Adonai nosso Mestre, quão majestoso é Teu nome em toda a terra” (Tehilim 8:4-10).

13. Ele me disse, Rabbi, O Santo, Abençoado seja Ele, tinha um grande segredo, o qual Ele

revelou para a Celestial Yeshivah (Assembleia). O segredo é que, quando o mais Oculto desejou

se revelar, Ele primeiro criou um Ponto, QUE É MALCHUT, e este ponto ascendeu e se tornou um

pensamento QUE É BINAH. ISTO SIGNIFICA QUE MALCHUT SE ELEVOU E FOI INCLUSA EM

BINAH. Ele a formatou nela todas as criauras e gravou todas as leis.



QUEM AS CRIOU – POR ELIAS

14. E Ele gravou dento da sagrada e oculta vela, QUE É MALCHUT QUE ESTÁ INCLUSA

DENTRO DE BINAH, uma imagem de um desenho sagrado e místico. É uma estrutura profunda

que emerge de um pensamento, QUE É O SEGREDO DAS TRÊS SEFIROT SUPERIORES, é

chamado de Mi, que é o começo desta estrutura. Ela (estrutura) existe e não existe, e está oculta

profundamente dentro do nome ELOHIM. ALÉM DISTO, ela é chamada somente de Mi (Mem

Yud). ISTO SIGNIFICA QUE LHE FALTAM AS LETRAS ALEPH, LAMED e HEY DO NOME

ELOHIM. Ele desejou revelar s Si Próprio e ser chamado de ELOHIM, então Ele se vestiu em umELOHIM. Ele desejou revelar s Si Próprio e ser chamado de ELOHIM, então Ele se vestiu em um

precioso e cintilante traje, QUE É A LUZ DE HASSADIM, e criou Eleh. E estas letras Aleph, Lamed

e Hei depois de se juntarem e terem subido para o nome ELOHIM, SIGNIFICANDO QUE as letras

MEM e YUD, combinadas com ALEPH, LAMED E HEI, completam o nome Elohim. Aqueles que

pecaram ao idolatrarem o Bezerro de Ouro , usaram este segredo ao dizer “Este (Heb. Eleh) é

vosso Deus, Israel (Shemot 32:4).



QUEM AS CRIOU – POR ELIAS

15. Tal como as letras de Mi se unem a Eleh, E FORMARAM O NOME ELOHIM, VVESTINDO UM

PRECIOSO E CINTILANTE TRAJE, QUE É A LUZ DE HASSADIM, assim o nome permaneceu

para sempre unido. E a contínua existência do mundo está baseada sobre este segredo, QUE É O

SEGREDO DO VERSO, “O MUNDO ESTÁ CONSTRUÍDO POR AMOR (HEB. CHESED)”

(TEHILIM 89:3). Elias então se afastou, e eu não pude mais vê-lo. É dele que eu recebi este

conhecimento e fui capaz de entender este segredo oculto. Rabbi Elazar veio com todos os outros

amigos e curvaram-se diante dele. Eles choraram e então disseram, Se tivéssemos vindo nesteamigos e curvaram-se diante dele. Eles choraram e então disseram, Se tivéssemos vindo neste

mundo apenas para ouvir este segredo, teria sido suficiente para nós.



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 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.

O QUE A PORÇÃO NOS FALA

e nos corrigir-se continuamente, a fim de interpretar adequadamente essas categorias.

Somente quem pode criar desejos que funcionem de acordo com o princípio da segunda
restrição através de sua própria força e empenho pode começar a perceber por intermédio
desse órgão sensorial espiritual corrigido. Onde quer que haja uma tela, esta constitui aquele
órgão sensorial com o qual se pode perceber a Luz Superior.



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

www.iarvut.org.br



CONTEÚDO DA PRÓXIMA REUNIÃO 14/11

A MÃE QUE EMPRESTOU SUAS ROUPAS PARA SUA FILHA


