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INTENÇÃO DO ENCONTRO



1. Baal Hasulam. Carta 13

Vocês devem saber que há muitas centelhas de santidade em cada um no grupo. Quando

vocês reúnem todas as centelhas da santidade em um só lugar, como irmãos, com amor e

amizade, certamente existirá um nível muito mais alto de santidade por um tempo, da luz da

vida.



CITAÇÕES DA CONVENÇÃO 
DO DESERTO 2020



2. Maor VaShemesh, VaYechi

A essência da assembléia é que todos estejam em uma única unidade e todos busquem

apenas um propósito: encontrar o Criador. Em cada dez há a Shechina [Divindade].

Claramente, se houver mais de dez, haverá maior revelação da Shechina. Assim, cada um

deve se reunir com seu amigo e procurá-lo para ouvir dele uma palavra sobre o trabalho

do Criador, e como encontrar o Criador. Ele deve anular perante seu amigo, e este deve

fazer o mesmo, e todos fazem o mesmo. Então, quando a assembléia está com esta

intenção, “Mais do que o bezerro quer mamar, a vaca quer amamentar”, e o Criador se

aproxima deles e Ele está com eles, e grandes misericórdias e revelada bondade serão

estendidas para Assembléia de Israel.

Workshop: Cada amigo ou amiga fala algumas palavras sobre o trabalho do criador e como
encontrá-lo (10 minutos)



6. Noam Elimelech, Likutei Shoshana

Uma pessoa precisa sempre orar por seu amigo, pois ela não pode fazer muito por si

mesma, pois “Porque ninguém se livra da prisão por si mesmo". Mas, ao pedir pelo

amigo, ela é atendida rapidamente. Portanto, cada um deve orar por seu amigo e, assim,

cada um trabalha no desejo do outro até que todos eles sejam respondidos. É por isso

que foi dito: “Israel é Arevim [responsável / querido] um pelo outro”, onde Arevim significa

doçura, pois eles se adoçam pelas orações que oram um pelo outro, e por isso são

respondidos.

Exercício: Nos retiremos para as salas e oremos em silêncio um pelo outro. (3 minutos)



LEITURA DA PORÇÃO

OS DOIS PONTOS

As fechaduras, entradas e câmaras são três processos sucessivos de realização, de compreensão espiritual 

na sensação interna dentro de cada um de nós. O pensamento com o qual o Criador criou o mundo foi o na sensação interna dentro de cada um de nós. O pensamento com o qual o Criador criou o mundo foi o 

pensamento de fazer uma criação (a alma humana) e preenchê-la com deleite e prazer.  No entanto 

enquanto estivermos afastados do Criador não sentiremos este deleite, pois Ele é único na existência.

Para isto acontecer devemos percorrer um caminho em direção ao Criador e isto depende somente de nós 

querermos ou não.

O fim de todos os níveis, isto é, o último nível abaixo do qual nada pode existir, é chamado Malchut de 

Malchut (Dalet de Dalet). Para alcançarmos a sabedoria Celeste, precisamos superar este último portão, que 

na verdade é o primeiro portão para ascendermos de baixo para cima. É por isto que está escrito NO 

PRINCÍPIO (as primeiras palavras da Torah), que significa temor ao Criador, 



OS DOIS PONTOS

120. Beresheet. Rabbi Chya abriu a discussão com o verso “O temor do Criador é o começo da

sabedoria, bom entendimento tem todos aqueles que mantém Seus mandamentos, Seu louvor

dura para sempre” (Tehilim 111:10). Do inicio da frase, “é o começo da sabedoria” ELE

PERGUNTA: DEVERIA este verso ser lido ‘o temor de Hashem é o final da sabedoria’, porque

o temor de Hashem É O SEGREDO DE MALCHUT, que é o final de Chochmah! E ELE

RETRUCA: Ela, MALCHUT, é o começo ou o primeiro estágio que abre a entrada para o nível

celestial de Chochmah (Sabedoria). Pois está escrito. “Abra para mim os portões da retidão”

(ibid 118:19), REFERINDO-SE AOS PORTÕES DE MALCHUT QUE SÃO CHAMADOS

RETIDÃO, “Este é o portão de Hashem” (ibid 20). Certamente, se ele não entra neste portão,

ele nunca alcançará o Reino Celestial, porque, Ele é elevado, escondido e oculto, e fez portões

para Si mesmo, um após o outro.



OS DOIS PONTOS

121. Ao final de todos aqueles portões, Ele fez um portão com muitas fechaduras, muitas

aberturas, e muitas câmeras uma sobre a outra. Ele disse “Qualquer um que queira Me

alcançar precisa inicialmente passar por este portão. Quem quer que entre ATRAVÉS deste

portão, pode entrar!”. O mesmo se aplica aqui, assim como o primeiro portão para a Sabedoria

Celestial é o “Temor de Hashem”, QUE É MALCHUT. É por ISTO QUE É CHAMADO ‘O inicio’.

122. A letra Bet NA PALAVRA BERESHEET INDICA dois pontos que se juntam em MALCHUT.

E destes dois Pontos, um está oculto e guardado, enquanto o outro está revelado e no ar livre.

Mas porque eles não estão separados, eles são chamado “No Inicio (Heb. resheet)”, QUE

SIGNIFICA SOMENTE um e não dois. Qualquer pessoa que escolha um deles escolhe o outro

também, e tudo é um; porque “Ele e Seu Nome são Um”, como está escrito “Que os homens

saibam que este é o único nome de Hashem”. (Tehilim 83:19)



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 pois
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)



O ALFABETO HEBRAICO
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