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INTENÇÃO DO ENCONTRO



Zohar para todos. Hukat 78

Qualquer um que deseje evocar coisas do Acima - em um ato ou em uma palavra - se

este ato ou esta palavra não for feita adequadamente, nada é evocado. Todas as

pessoas do mundo vão à assembleia para evocar o assunto acima, mas poucos são os

que sabem evocar.

O Criador está perto de todos aqueles que sabem chamá-lo e evocar um assunto

adequadamente. Mas se eles não sabem como chamá-Lo, Ele não está próximo, como

está escrito: “O Senhor está perto de todos os que o chamam, de todos os que chamamestá escrito: “O Senhor está perto de todos os que o chamam, de todos os que chamam

em verdade”. “Em verdade” significa que eles sabem como evocar corretamente um

assunto verdadeiro.



COMO PERCEBER CORRETAMENTE COMO PERCEBER CORRETAMENTE 
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO 

ZOHAR



COMO PERCEBER CORRETAMENTE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO ZOHAR

Nós devemos observar as limitações que Baal HaSulam nos diz no Prefácio para o Livro do

Zohar. Ao fazê-lo poderemos perceber as informações contidas no Livro.

Há sempre um problema de comunicação e entendimento mútuo entre as entidades dos

mundos superiores e inferior Nós vemos isto em “nosso mundo” também, entre adultos e

crianças. Quando a questão se relaciona com dois níveis, deve sempre existir um nível

intermediário.

Então, com o objetivo que o degrau inferior possa receber de um degrau superior devem

existir certos caminhos de passagem e modificação entre eles. Ambos (superior e inferior)

devem possuir sistemas de ajustamento, adaptabilidade e comunicação.

Quando chegamos para estudar a Kabbalah, desejamos receber a força do Acima que nos

elevará e providenciará mudanças em nós de tal forma que comecemos a sentir o Mundo

Superior, adquirindo um sentido de percepção adicional, compreensão e adaptação ao

verdadeiro universo.



COMO PERCEBER CORRETAMENTE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO ZOHAR

A Matéria é o nosso Desejo de Receber Prazer, a única coisa criada pelo Criador. Forma da

Matéria é a maneira como recebemos o prazer, se para nosso próprio benefício ou para

benefício do Criador.



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 

A MÃE (Ima) QUE EMPRESTOU SUAS ROUPAS PARA 
SUA FILHA

O ZOHAR nos diz que durante o processo da Criação, a sefira Malchut teve que tomar

emprestado os vasos do Degrau Superior, um reino conhecido como Binah, com o objetivo de

facilitar a criação do nosso reino físico. Para Malchut lhe faltava a habilidade para despertar e

atrair a Luz necessária para construir nossa dimensão física. Quando nossos vasos não são

merecedores ou capazes de gerar Luz por si próprios, as forças espirituais transmitiram através

das letras desta história nos dá a habilidade de efetivamente atrair para baixo vasos dos Mundos

Superiores



A Mãe que Emprestou suas roupas para sua Filha

16. Rabbi Shimon disse, assim em conformidade, os céus e tudo que neles habitam, foram criados

por Mah, QUE SE REFERE A MALCHUT. Como está escrito: “Quando eu contemplo Teus céus, o

trabalho de Teus dedos” (Tehilim 8:4). MAS ANTES DISTO: como está escrito “Quão (Mah)

majestoso é Teu nome em toda terra, que estabeleceram Tua glória acima dos céus” (Ibid. 2). OS

CÉUS FORAM CRIADOS PELO NOME MAH, QUE É MALCHUT. ENTRETANTO A FRASE

“acima dos céus” REFERE-SE A BINAH, QUE É CHAMADA DE MI E ESTÁ ACIMA DE ZEIR

ANPIN, QUE É CHAMADO DE OS CÉUS. O SIGNIFICADO DISTO É que isto corresponde aoANPIN, QUE É CHAMADO DE OS CÉUS. O SIGNIFICADO DISTO É que isto corresponde ao

nome ELOHIM. Ele criou uma luz para a Sua luz. ISTO SIGNIFICA QUE ELE CRIOU A LUZ DE

HASSADIM COMO UM TRAJE PRECIOSO PARA A LUZ DE HOCHMA, QUE ESTÁ NO NOME

DE MI e elas se vestem uma na outra. Então MALCHUT ascendeu para o celestial Nome ELOHIM,

QUE É O NOME DE BINAH. Este é o porque da frase, “No começo Elohim criou” (Beresheet 1:1),

REFERE-SE a Elohim superior, QUE É BINAH E NÃO MALCHUT. Mah QUE É MALCHUT, não

está ali e não está construída, DE ACORDO COM O SEGREDO DE MI E ELEH QUE

MENCIONAMOS ANTERIORMENTE.



A Mãe que Emprestou suas roupas para sua Filha

17. Quando as letras Aleph-Lamed-Hei são atraídas do acima, DE BINAH, para baixo À

MALCHUT, é como se uma Mãe (Ima) emprestasse Suas roupas para Sua filha e a enfeitasse

com Seus próprios adornos.O NOME ELOHIM É ENTÃO ATRAÍDO PARA BAIXO, DE BINAH,

QUE É IMA, PARA A FILHA, QUE É MALCHUT. E quando Ela propriamente a adorna? Quando

todos os homens aparecem diante dela. E ENTÃO, está escrito A RESPEITO DELA que “todos os

homens aparecerão perante o Mestre, Hashem” (Shemot 34:23). Porque MALCHUT é chamado

“Mestre” no GÊNERO MASCULINO. Como está escrito: “Contemplem, a arca da aliança DO“Mestre” no GÊNERO MASCULINO. Como está escrito: “Contemplem, a arca da aliança DO

Mestre de toda a terra” (Yehoshua 3:11). AQUI O VERSO DESCREVE MALCHUT, QUE É A

“ARCA DA ALINAÇA” AO USAR O NOME DO MESTRE DE TODA A TERRA, QUE É UM NOME

MASCULINO. ISTO É ASSIM, PORQUE ELA RCEBEU OS VASOS QUE SÃO CHAMADOS

“ROUPAS” E OS MOCHIN, QUE SÃO CHAMADOS DE ADORNOS, DE SUA MÃE QUE É BINAH.

Então a letra Hei DEIXA O NOME MAH, e é substituída pela letra Yud. AGORA MALCHUT É

CHAMADA MI, TAL COMO BINAH. Então ela se veste em roupas masculinas, OU SEJA AS

ROUPAS DE BINAH, PARA CORRESPONDER-SE COM TODOS OS HOMENS DE YISRAEL”



A Mãe que Emprestou suas roupas para sua Filha

18. E as outras letras, ESPECIFICAMENTE ALEPH-MEM-HEY, são atraídas abaixo por Yisrael do

acima; DE BINAH para baixo para este lugar; PARA MALCHUT QUE AGORA É CHAMADA DE

MI, TAL COMO BINAH. “Quando eu lembro delas (Eleh)“ (Tehilim 42:5) SIGNIFICA quando eu

pronuncio estas letras com minha boca e derramo lágrimas voluntariamente para atrair abaixo

estas letras. Eleh de BINAH, e então eu estava “conduzindo-as” do acima – DE BINAH – “para a

casa de Elohim” (Ibid). QUE É MALCHUT. POIS ASSIM MALCHUT seria CHAMADA Elohim, tal

como BINAH. E com o que EU AS ATRAÍRIA? “Com a voz da alegria e louvor, e de uma multidãocomo BINAH. E com o que EU AS ATRAÍRIA? “Com a voz da alegria e louvor, e de uma multidão

em festa” (Ibid). Rabbi Elazar disse, Meu silêncio construiu o Templo no alto. QUE É BINAH, e o

Templo abaixo, QUE É MALCHUT. E certamente é COMO O PROVÉRBIO, ‘uma palavra vale uma

moeda de ouro (sela) e o silêncio vale duas’. Assim as palavras ‘uma palavra vale uma moeda’

REFERE-SE ao que eu disse e esclareci, mas as palavras ‘o silêncio vale duas’ REFERE-SE AO

MEU SILÊNCIO QUE VALE O DOBRO. POR QUE? Porque pelo meu silêncio, dois mundos foram

criados e construídos juntos. ESTES MUNDOS SÃO BINAH E MALCHUT. SE NÃO TIVESSE

MANTIDO SILÊNCIO, EU NÃO TERIA ATINGIDO A UNIÃO DESTES DOIS MUNDOS.



A Mãe que Emprestou suas roupas para sua Filha

19. Rabbi Shimon disse, daqui por diante nós completaremos o texto. Tal como está escrito “Isto

mostra sua criação (hoste) em número” PORQUE existem dois degraus, e cada um deve ser

registrado, OU SEJA, DEFINIDO: O primeiro chamado Mah, é o mais baixo, o segundo chamado

Mi é o superior. Agora o degrau superior está registrado com a palavras, “Que mostra (Heb.

Hamotzi) sua criação em número.” NOTE QUE O ARTIGO DEFINIDO HEI NA PALAVRA Hamotzi

SE REFERE àquilo que é conhecido e não há outro igual, A SABER MI. Da mesma forma na frase

“quem produz (Heb. Hamotzi) o pão da terra” O ARTIGO DEFINIDO Hei em Hamotzi REFERE-SE

a aquele que é conhecido – aquele do degrau inferior, A SABER MAH. E tudo é um, PORQUE

AMBOS ESTÃO NO MESMO NÍVEL DE MALCHUT, ONDE O SUPERIOR É MI DE MALCHUT E

O INFERIOR É MAH DE MALCHUT. Assim “ELE QUE MOSTRA... em número” SIGNIFICA QUE

O NÚMERO 600.000 REFERE-SE AO NÚMERO DE ESTRELAS que mantém juntas e mostram

as criações de acordo com seu tipos, que são inúmeras.



A Mãe que Emprestou suas roupas para sua Filha

20. Todos eles, quer estes 600.000 ou todas suas criações, QUE SÃO INÚMERAS, deverão ser

chamadas pelo nome. O que significa “chamadas pelo nome (Devarim 28:10)?”. Se você diz que

Ele as chama pelo seus nomes, isto não é assim. Porque tivesse sido assim, Ele deveria ter dito,

“serem chamadas pelo Seu nome”. Ao invés disto, quando este degrau não ascende para o nome

ELOHIM, mas é chamado de Mi, ele não procria (nenhum filho) e não revela aqueles ocultos

dentro de seu interior, de acordo com suas espécies. Embora todos estivesse ocultos dentro dele.

SIGNIFICANDO QUE EMBORA AS LETRAS ALEPH-LAMED-HEI JÁ ASCENDERAM, AINDASIGNIFICANDO QUE EMBORA AS LETRAS ALEPH-LAMED-HEI JÁ ASCENDERAM, AINDA

LHES FALTA O “PRECIOSO TRAJE” DE HASSADIM. ASSIM, ELAS AINDA ESTÃO OCULTAS E

NÃO ASCENDEM PARA O NOME ELOHIM. Porque Ele criou AS LETRAS, Aleph-Lamed-Hei, e

elas ascenderam para o Seu nome. SIGNIFICANDO QUE ELAS ESTÃO VESTIDAS COM O

“PRECIOSO TRAJE” DE HASSADIM, ENTÃO AS LETRAS ALEPH-LAMED-HEI JUNTAM-SE ÁS

LETRAS MEM e Yud e são chamadas Elohim. Assim, pela força deste nome Ele as gerou em toda

a perfeição. E este é o significado da frase, “chamadas pelo nome” QUE SIGNIFICA pelo Seu

próprio nome, Ele chamou e gerou cada e todas espécies para existirem em perfeição.



A Mãe que Emprestou suas roupas para sua Filha

20 (cont). E ENTÃO ESTÁ ESCRITO “QUE MOSTROU SUAS CRIAÇÕES POR NÚMEROS, ELE

CHAMA TODAS ELAS POR NOMES’ (YESHAYAH 40:26), REFERINDO-SE AO NOME DA

PERFEIÇÃO, QUE É, ELOHIM. O mesmo aparece aqui, ONDE ESTÁ ESCRITO “Vejam Eu

chamei pelo nome” (Shemot 31:2) QUE SIGNIFICA “Eu doei meu Nome a Bezalel” de modo que a

existência de Bezalel alcance perfeição.

21. “Da grandeza de Sua força” (Yeshayah 40:26). ELE PERGUNTA: Qual o significado de “Da

grandeza de Sua força?” E ELE RESPONDE: Isto é o supremo degrau onde todos os desejos segrandeza de Sua força?” E ELE RESPONDE: Isto é o supremo degrau onde todos os desejos se

elevam para Ele. E eles ascendem através de um caminho oculto e secreto... “Porque Ele é forte

na força” (Ibid). Este é o segredo do mundo celestial CHAMADO Mi que ascendeu para o nome

Elohim. Como havíamos declarado, a sentença “ninguém está faltando” REFERE-SE aos 600.000

que Ele gerou pela força de Seu nome. E porque “ninguém está faltando” DO NÚMERO 600.000,

resulta que em cada lugar que Yisrael morreu e foram punidos pelos seus pecados, eles foram

DEPOIS numerados. E nunca ninguém foi perdido dos 600.000, para manter a similaridade,

ENTRE OS MUNDOS SUPERIOR E INFERIOR. Tal como ninguém estava faltando DO NÚMERO

600.000 acima, ninguém estava faltando DESTE NÚMERO abaixo.



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

www.iarvut.org.br
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A MÃE QUE EMPRESTOU SUAS ROUPAS PARA SUA FILHA


