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INTENÇÃO DO ENCONTRO



4. Rabash. Artigo 6 (1989) O que é Acima da Razão no Trabalho

No trabalho, “Fé acima da razão” significa que nós devemos acreditar, embora a mente não

veja que isto é assim e tenha várias provas de que não é como a pessoa deseja acreditar.

Isto é chamado de "Fé acima da razão", significando que a pessoa diz que acredita embora

ela veja isto dentro da razão. Isto é chamado de "fé acima da razão" no trabalho. Em outras

palavras, é muito trabalho para uma pessoa assumir isto sozinha; pois é contra a razão. Isto

significa que o corpo não concorda com isto, todavia ela o aceita como se estivesse dentro

da razão. Tal fé requer ajuda do Criador.

Por esta razão, para tal fé, uma pessoa precisa orar para que Ele lhe dê o poder de serPor esta razão, para tal fé, uma pessoa precisa orar para que Ele lhe dê o poder de ser

semelhante a Ele, como se tivesse alcançado isto (a fé) dentro da razão. Em outras palavras,

uma pessoa não deve orar ao Criador para ajudá-la a entender tudo dentro da razão. Em vez

disso, ela deve orar ao Criador para lhe dar forças para assumir a fé acima da razão, como

se estivesse dentro da razão.



4. Rabash. Artigo 6 (1989) O que é Acima da Razão no Trabalho

WORSHOP

Por esta razão, para tal fé, uma pessoa precisa orar para que Ele lhe dê o poder de ser

semelhante a Ele, como se tivesse alcançado isto (a fé) dentro da razão. Em outras palavras,semelhante a Ele, como se tivesse alcançado isto (a fé) dentro da razão. Em outras palavras,

uma pessoa não deve orar ao Criador para ajudá-la a entender tudo dentro da razão. Em vez

disso, ela deve orar ao Criador para lhe dar forças para assumir a fé acima da razão, como

se estivesse dentro da razão.



INTRODUÇÃO AO LIVRO DO ZOHAR

BAAL HaSULAM

Resumo dos Pontos do Encontro 7



INTRODUÇÃO AO LIVRO DO ZOHAR – Baal HaSulam

1. Nesta introdução , meu desejo é esclarecer questões que a primeira vista parecem

simples. Muitos têm tentando explicar estas questões e muita tinta tem sido gasta

nestes esforços (Através da história da humanidade). Todavia nestes dias, nós ainda

não alcançamos um claro conhecimento sobre estas questões.

As questões são as seguintes:

Primeira Questão: Qual é a nossa essência?

Segunda Questão: Qual é a nossa parte na longa cadeia da realidade, na qual somos

apenas “links” pequenos?

Terceira Questão:Quando olhamos para nós mesmos, nos sentimos tão corrompidos eTerceira Questão:Quando olhamos para nós mesmos, nos sentimos tão corrompidos e

baixos que nada mais é tão desprezível quanto nós somos

Quarta Questão: Nossa mente nos faz reconhecer a absoluta benevolência do Criador e

que somente Ele faz benevolência, assim não há nada mais elevado do que Ele.



INTRODUÇÃO AO LIVRO DO ZOHAR – Baal HaSulam

Quinta Questão: Como poderia uma forma insignificante, temporária e impura vir do

Infinito, algo sem começo ou fim (nosso “estado final”, como concebido por Baal

HaSulam)

Por que Baal HaSulam levanta estas questões na Introdução do Livro do Zohar?Por que Baal HaSulam levanta estas questões na Introdução do Livro do Zohar?

Ele nos diz não somente devemos entender estas questões mas também colocá-las em

prática dentro de nós mesmos, e subsequentemente usá-las para nos elevarmos ao

nível onde nós precisamos estar.

Este é o motivo pelo qual devemos estudar o Livro do Zohar.



INTRODUÇÃO AO LIVRO DO ZOHAR – Baal HaSulam

2. Com o objetivo de esclarecer de forma abrangente todas estas questões,

antecipadamente, devemos implementar certos estudos onde o tema não seja uma

“área proibida”, ou seja, a essência do Criador. Isto de nenhuma maneira pode ser

compreendido pela nossa mente, portanto não temos nem pensamentos nem conceitoscompreendido pela nossa mente, portanto não temos nem pensamentos nem conceitos

sobre Ele. O campo obrigatório de pesquisa é o estudo das ações do Criador.



INTRODUÇÃO AO LIVRO DO ZOHAR

BAAL HaSULAM

INVESTIGAÇÕES



1ª INVESTIGAÇÃO

Como nós podemos ver a criação como algo recém formado, algo novo que não existia

no Criador antes que fosse formado. Como alguém em pleno funcionamento de sua

mente entende que não existe nada que não estivesse no Criador? O simples senso

comum nos faz admitir isto.

Uma pessoa  não pode dar se ela não tem o que dar.Uma pessoa  não pode dar se ela não tem o que dar.

Se o Criador cria algo, isto tem que estar dentro Dele de alguma forma. Pois como algo

pode de repente ter aparecido do nada, de nenhum lugar. Ele tinha pensado sobre isto?

Ele fez ou tinha algum plano? O que induziu o Criador a fazer isto? De onde o Criador

tirou o material – pensamentos, sentimentos e ações para fazer a criação? Havia um

ponto Nele de onde tudo começou?

“Eu recomendo que você pare e tente lembrar tudo que falei. Não faça um esforço“Eu recomendo que você pare e tente lembrar tudo que falei. Não faça um esforço

interno para adaptar o material e colocar tudo dentro de você nas corretas prateleiras..

POR FAVOR NÃO FAÇA ISTO!

Vá com calma, caso contrário isto não entrará em você. Não há necessidade de ficar

tenso, estude livremente, com amor. Não tente memorizar nada. Pois somente

entender algo novo somente se interiorizarmos, tornando-se nossa natureza.



2ª INVESTIGAÇÃO

Como nós podemos dizer que pelo aspecto do Todo Poderoso Criador, ele certamente

pode criar algo da nada, ou seja algo novo que não está Nele?

Se nós falamos que Ele pode fazer tudo, então certamente, Ele pode criar algo do

nada, significando algo novo, o qual não estava Nele. Então a pergunta surge: Que tiponada, significando algo novo, o qual não estava Nele. Então a pergunta surge: Que tipo

de realidade podemos nos referir como não tendo lugar no Criador, mas sim uma nova

formação?

O que era isto que o Criador decidiu criar, algo que não está Nele e o que Ele sentiu

para de repente ter esta necessidade? Isto não conduz a dizer que existe uma ausência

de perfeição Nele? Que estava faltando e agora este algo está à procura?de perfeição Nele? Que estava faltando e agora este algo está à procura?

Alternativamente, se Ele era perfeito antes e depois, por que Ele criou algo novo? Se

isto é assim, obviamente esta nova “criação” nada tem haver com perfeição.



3ª INVESTIGAÇÃO

Os Cabalistas dizem que a alma é uma parte do Criador. Por esta razão, não há

diferença entre Ele e a alma.

Existe uma pessoa dentro da qual há uma alma animal, uma força vital que sustenta

tanto os animais quanto nós. Além disto, nós temos uma pequena partícula do Própriotanto os animais quanto nós. Além disto, nós temos uma pequena partícula do Próprio

Criador. A alma está dentro de nós, mas uma pequena parte do Acima. Quando está

acima, ela é uma pequena partícula, quando está dentro de nós, ela já é uma alma.

A diferença é que Ele é o “todo” e alma é uma “parte”. Isto se assemelha a uma pedra

cortada de uma rocha. Não há diferença entre a pedra e a rocha, exceto que a rocha é

o “todo” e a pedra é uma “parte”. Então devemos perguntar: Embora a pedra cortada dao “todo” e a pedra é uma “parte”. Então devemos perguntar: Embora a pedra cortada da

rocha esta separada dela (rocha) por um machado feito para este propósito, causando

a separação da “parte” do “todo”, como alguém pode imaginar que o Criador separou

uma parte de Sua essência para se tornar separada Dele, significando uma alma, ao

ponto de isto somente pode ser entendido como parte de Sua essência?



3ª INVESTIGAÇÃO

Um machado é um Kli, uma ferramenta, uma força material que separa uma “parte” do
“todo”.

Então o que é o machado espiritual que corta a parte do todo? Por que a parte cortada

permanece sem mudanças, com as mesmas propriedades que estão no Criador? O

Criador sofre com este processo? Uma parte foi cortada Dele! Esta parte de suaCriador sofre com este processo? Uma parte foi cortada Dele! Esta parte de sua

perfeição foi reduzida? É possível que Ele se tornou imperfeito? Falta algo para o

Criador? Qual a conexão entre a parte (alma) separada do Criador e o próprio Criador?

De forma alternativa, esta parte está separada 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.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 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
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 DAS PORÇÕES

As Letras de Rav Hamnuna Saba – Último item

Continuação Encontro No 7 

39. O Santo, abençoado seja Ele, formou as letras maiúsculas grandes, QUE SE REFEREM À

SEFIRA DE BINAH e as letras minúsculas pequenas, QUE SE REFEREM A SEFIRA DE

MALCHUT. E isto é o porque ESTÁ ESCRITO, Bet, Bet, AS QUAIS SE REFEREM A BeresheetMALCHUT. E isto é o porque ESTÁ ESCRITO, Bet, Bet, AS QUAIS SE REFEREM A Beresheet

Bara. ASSIM O PRIMEIRO CONJUNTO DAS LETRAS ALEPH E BET, são letras do acima, DE

BINAH, ENQUANTO O SEGUNDO CONJUNTO DE ALEPH E BET, são letras do abaixo, DE

MALCHUT. E todas elas estão unidas – aquelas do mundo acima, DE BINAH, com aquelas do

mundo abaixo, QUE É MALCHUT – POIS ASSIM ELAS PODEM INFLUENCIAR UMAS ÀS

OUTRAS



LEITURA DA PORÇÃOLEITURA DA PORÇÃO

A Sabedoria com a qual o Mundo foi Estabelecido 

O Zohar nos ensina que toda a Criação ocorreu através da força de grande sabedoria. Este

segredo é encontrado em Beresheet, a palavra hebraica para a Criação. Nós agora podemos estar

abertos para receber a verdadeira sabedoria espiritual em nossas próprias vidas.abertos para receber a verdadeira sabedoria espiritual em nossas próprias vidas.



A Sabedoria com a qual o Mundo foi Estabelecido 

40. Beresheet Rabbi Yudai pergunta, O que é Beresheet? Isto significa ‘com sabedoria”. E 

esta é a sabedoria com a qual o mundo, QUE É O SEGREDO DE ZEIR ANPIN, foi esta é a sabedoria com a qual o mundo, QUE É O SEGREDO DE ZEIR ANPIN, foi 

estabelecido e permitiu entrar nos profundos e secretos mistérios, OU SEJA AS LUZES DE 

BINAH. Aqui as seis direções celestiais estão gravadas, QUE SÃO AS SEIS 

EXTREMIDADES DE BINAH, da qual tudo emerge. A partir delas foram formados as seis 

nascentes e rios, QUE SÃO AS SEIS EXTREMIDADES DE ZEIR ANPIN, que seguem para o 

grande oceano, QUE É MALCHUT. POR ESTA RAZÃO, Bara Sheet (Port “Ele criou seis”) 

SUGERE AS SEIS LETRAS DE BERESHEET, PORQUE AS SEIS EXTREMIDADES foram SUGERE AS SEIS LETRAS DE BERESHEET, PORQUE AS SEIS EXTREMIDADES foram 

criadas daqui. E quem as criou? Ele que não é mencionado. Ele que está oculto  e 

desconhecido, QUE É CHAMADO ARICH ANPIN



LEITURA DA PORÇÃO

A Fechadura e a Chave 

Durante o processo da criação, forças espirituais foram libertadas com o objetivo de acender e impulsionar o

nascimento do universo e os mundos divinos. Conforme o Zohar descreve o procedimento pelas quais estas

forças foram libertadas, nós adquirimos o mesmo poder para destravar as forças espirituais dentro de nós

mesmos.

Esta porção também revela outro segredo que diz respeito à palavra Bereshhet (XXXXX). Quando esta palavra é

separada, duas palavras são reveladas: “Bara” e “Sheet”, que significa “criou seis”. Isto se refere ao reino

espiritual de Zeir Anpin que contém seis Sefirot [dimensões]. Todas as seis dimensões [Hesed, Gevurah, Tifferet,espiritual de Zeir Anpin que contém seis Sefirot [dimensões]. Todas as seis dimensões [Hesed, Gevurah, Tifferet,

Netzah, Hod e Yesod] estão comprimidas e fechadas e um reino chamado Zeir Anpin.

Nota: Com o surgimento da Teoria das Supercordas os físicos contemporâneos revelaram um modelo de

realidade que se assemelha àquela do Livro do Zohar. Ambos Cabalistas e físicos desta teoria concordam que a

realidade inclui dez dimensões, e que seis delas foram compactadas em uma no momento da criação, ou

Beresheet.



A Fechadura e a Chave

41. Rabbi Chiya e Rabbi Yosi estavam caminhando. Assim que chegaram a um campo Rabbi

Chiya disse à Rabbi Yosi, o que você disse que Bara Sheet (criou seis) ESTÁ IMPLICITO NA

PALAVRA BERESHEET é certamente assim. Porque os seis dias celestiais, QUE QUERPALAVRA BERESHEET é certamente assim. Porque os seis dias celestiais, QUE QUER

DIZER, SOMENTE AS SEIS EXTREMIDADES DE BINAH (VAK de Binah) TÊM INFLUÊNCIA

na Torah, QUE É ZEIR ANPIN, e nada mais. Enquanto as outras, OU SEJA AS TRÊS

SEFIROT SUPERIORES DE BINAH(GAR de Binah) estão ocultas.

42. Mas nós temos visto nos mistérios ocultos de Beresheet onde ele diz que Ele que é santo e

oculto entalhou uma certa forma em Seu interior, O SEGREDO DE BINAH; de um segredo, Ooculto entalhou uma certa forma em Seu interior, O SEGREDO DE BINAH; de um segredo, O

SEGREDO DE NUKVA DE ATIK, que é designado por um ponto de força. Este entalhe, QUE

FOI MOLDADO EM BINAH, foi entalhado e oculto nela, tal como alguém que esconde coisas e

as tranca e guarda a chave. Esta chave é mantida escondida em um certo aposento e embora

tudo esteja oculto naquele aposento, o mais importante é aquela chave, pois ela fecha e abre

tudo!



A Fechadura e a Chave

43. Aquele aposento tem muitos tesouros ocultos um sobre o outro. Naquele aposento também

existem cinquenta portões, que supostamente estão trancados, SIGNIFICANDO QUE ELES

BLOQUEIAM A PASSAGEM DAS LUZES. Existem 49 portões entalhados em “quatro

direções” do mundo. Um portão não tem direção (lado), e não é conhecido, esteja ele voltadodireções” do mundo. Um portão não tem direção (lado), e não é conhecido, esteja ele voltado

para cima ou para baixo. Isto é como este portão PERMANECE fechado.

44. Dentro dos portões existe uma fechadura com um minúsculo e estreito buraco. Esta

fechadura está marcada E CONHECIDA somente pelo pensamento da chave. E ninguém pode

saber sobre ESTE PEQUENO BURACO DE FECHADURA sem ter a chave. E sobre este

segredo É BASEADO O VERSO, “No ínicio (Heb. Beresheet) Elohim criou (Heb. Bara)”segredo É BASEADO O VERSO, “No ínicio (Heb. Beresheet) Elohim criou (Heb. Bara)”

(Beresheet 1:1). Beresheet é a chave pela qual tudo está oculto, tal como ela fecha e abre.

Com esta chave seis portões são abertos e fechados. Assim quando ela fecha aqueles portões

e os inclui dentro dela, então com certeza Beresheet: uma palavra revelada que inclui dentro

dela uma palavra oculta. Bara onde quer que apareça, é uma palavra que oculta e guarda um

segredo, INDICANDO QUE A CHAVE o tranca e não o destranca.



LEITURA DA PORÇÃO

[Um Anagrama]: BeHibar’am – Be Abraham
(Quando eles foram criados com Abraão) 

O mundo caótico tornou-se completo e ordenado pela chegada de Abraão pois ele simboliza e revela a Luz da

Misericórdia [Hesed]. O Zohar explica que a Luz da Misericórdia personifica o compartilhar, e que ela incorpora

a energia positiva em nosso mundo. Lendo as palavras do Zohar desperta nosso desejo de compartilhar. Comoa energia positiva em nosso mundo. Lendo as palavras do Zohar desperta nosso desejo de compartilhar. Como

resultado nos ativamos a Luz espiritual que remove o caos de nossas vidas



[Um Anagrama]: BeHibar’am – Be Abraham (Quando eles foram criados com Abraão)

45. Rabbi Yosi disse isto certamente é assim! Eu escutei o mesmo do Santo Iluminado, QUE É

RABBI SHIMON, que a palavra Bara está oculta para mostrar QUE A CHAVE tranca e não

destranca. Enquanto A CHAVE trancava a palavra Bara, o mundo não poderia existir e não teria

durado! O caos completo teria prevalecido, cobrindo toda a existência. E quando este caos

prevaleceu, não existiu um mundo, ele nunca teria durado!prevaleceu, não existiu um mundo, ele nunca teria durado!

46. Quando esta chave destrancou os portões, e serviu e produziu descendentes? Quando

Abraão apareceu. UMA VEZ QUE ELE É O SEGREDO DE HESED. Como está escrito: “Estas

são as gerações dos céus e da terra quando eles foram criados (BeHibar’am)” (Beresheet 2:4). E

nós já aprendemos, NÃO PRONUNCIE BEHIBAR’AM MAS Be-Abraão. Então as letras que

estavam totalmente ocultas na palavra bara FORAM ABERTAS para escutar. E o Pilar daestavam totalmente ocultas na palavra bara FORAM ABERTAS para escutar. E o Pilar da

Procriação, o sagrado limbo de Yesod, sobre o qual o mundo foi estabelecido foi revelado.

PORQUE A PALAVRA BARA (Port. “criados”) É FORMADA PELAS LETRAS, BET-REISH-

ALEPH. PORTANTO, ELA CONSISTE DAS MESMAS LETRAS COMO EVAR (Port. “LIMBO”

EM ALEPH-BET-REISH)



[Um Anagrama]: BeHibar’am – Be Abraham (Quando eles foram criados com Abraão)

47. Quando eternamente deixou sua impressão na palavra bara, então o Celestial e Oculto

formou uma outra impressão para Seu Nome e Glória que é “quem (Heb. Mi, Mem-Yud)” e “criou

estas (Heb. Eleh, Aleph-Lamed-Hei)”. Assim foi como o Santo e Abençoado Nome, que é Mem-

Hei, formou como uma marca. Ele gerou eternamente de bara. E ela tem a impressão de eleh

de um lado, e eternamente do outro lado. Por esta razão naquele que é Sagrado e Oculto, elehde um lado, e eternamente do outro lado. Por esta razão naquele que é Sagrado e Oculto, eleh

existe , como também eternamente. Quando uma delas atinge a perfeição, assim também

acontece com a outra. Portanto, Ele entalhou sobre eternamente a letra Hei, e entalhou sobre

Aleph, Lamed e Hei, a letra Yud!



[Um Anagrama]: BeHibar’am – Be Abraham (Quando eles foram criados com Abraão)

48. E ELE EXPLICOU QUE QUANDO as letras ALEPH-BET-RESH E HEI E AS LETRAS ALEPH-

LAMED-HEI E YUD foram despertadas para completar ambos os lados, Ele então gerou a letra final

Mem. Um lado tomou a letra Mem final – OU SEJA, ALEPH-LAMED-HEI-YUD, e o outro lado tomou a

letra final Mem, ou seja as letras ALEPH-BET-REISH-HEI, assim completando o santo nome PELAletra final Mem, ou seja as letras ALEPH-BET-REISH-HEI, assim completando o santo nome PELA

COMBINAÇÃO DAS LETRAR para formar Elohim. Da mesma maneira, o nome Abraão foi

completado. E ISTO É O QUE INTECIONÁVAMOS QUANDO HAVÍAMOS DECLARADO, “quando um

deles atinge perfeição, assim também o outro”. E alguns dizem que o Santo, abençoado seja Ele,

tomou as letras Mem-Yud e as colocou juntas com AS LETRAS Aleph-Lamed-Hei e A COMBINAÇÃO

Elohim foi formada, e Ele tomou AS LETRAS Mem-Hei e as colocou juntas com Aleph-Bet-Resh, e isto

se tornou A COMBINAÇÃO Abraão. E a palavra Mi se refere aos cinquenta portões de Binah, e NA

PALAVRA Mi existe uma Yud, que é a primeira letra do Santo Nome. E a palavra Mah se refere aoPALAVRA Mi existe uma Yud, que é a primeira letra do Santo Nome. E a palavra Mah se refere ao

valor numérico do Santo Nome, PORQUE O VALOR NUMÉRICO DE YUD HEI VAH HEI

COMPLETAMENTE SOLETRADO COM ALEPH´S É MEM-HEI, e tem dentro de si a segunda letra do

santo nome Yud Hei Vav Hei, QUE É HEI. Tal como está escrito, “felizes são as pessoas para quem

isto é assim ... DE QUEM ELOHIM É HASHEM ELOHIM” (Tehilim 144:15), e que sustenta a terra

sobre nada (Heb Blimah) (Jó 26:7).



[Um Anagrama]: BeHibar’am – Be Abraham (Quando eles foram criados com Abraão)
48. Continuação

A PALAVRA Mah NESTE VERSO SE REFERE AO VALOR NUMÉRICO DE YUD HEI VAV HEI 

SOLETRADO COM ALEPH´S. E então ambos os mundos foram mantidos,  Mundo por Vir com a letra 

Yud e este mundo com a letra Hei. Ou seja, Ele criou o Mundo por Vir com Mi, e este mundo com 

Mah. Isto é um sinal para o superior e inferior.E então Ele criou a descendência e o nome estava 

completo. Como está escrito: “Estas são as gerações dos céus e da terra quando eles foram criados 

(Heb. Behibar ‘ am)” (Beresheet 2:4). A PALAVRA BEHIBAR ‘ AM) TEM AS MESMAS LETRAS COMO

BEABRAHAM , PORQUE TODAS AS GERAÇÕES foram suspensas, INCOMPLETAS, até que o nome 

de Abraão fosse criado. Quando o nome de Abraão foi completado, assim também foi o santo nome 

completado. E isto é o que está escrito, “no dia que Hashem Elohim fez a terra e o céu”. AS 

PALAVRAS “NO DIA....FEZ”... SIGNIFICA QUANDO ELES FORAM COMPLETADOS ATRAVÉS DO PALAVRAS “NO DIA....FEZ”... SIGNIFICA QUANDO ELES FORAM COMPLETADOS ATRAVÉS DO 

NOME DE ABRAÃO, E SOMENTE ENTÃO  É O NOME YUD HEI VAV HEI  MENCIONADO PELA 

PRIMEIRA VEZ NA TORAH.



O ALFABETO HEBRAICOO ALFABETO HEBRAICO



As Letras



As Pronúncias



As Pronúncias



As Pronúncias



As Pronúncias



As Pronúncias



O QUE A PORÇÃO NOS EXPLICA

A) Dois Mil Anos que as letras estavam ainda ocultas: Quando o Criador (Binah) decidiu criar o mundo 

refere-se a ZON de ATZILUT , ou seja as letras estavam em BINAH em AVI (ABA ve IMA). As letras 

existiam na forma de MAN (o estímulo para o Superior atender o inferior).

B) Os desejos e propriedades de ZON são chamados de “letras”.

C) A ordem das letras no alfabeto hebraico indica a ordem da descida da Luz Direta (Ohr Yashar), que 

preenche o Partzuf.

D) Cada uma das letras representa uma força espiritual sagrada, altruísta da criação
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