
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)
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1. Baal HaSulam. Carta 2

A questão mais importante é chamada "amor", que é a conexão espiritual entre Israel e o Pai

deles nos céus, como está escrito: "E Você nos trará, Nosso Rei, para o Seu grande nome Selah,
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em verdade e amor", e como está escrito: "Aquele que escolhe Seu povo, Israel, com amor". Isto

é o começo da salvação e o fim da correção, quando o Criador revela às Suas criações - que Ele

criou - todo o amor que antes estava escondido em Seu coração.
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3. Rabash. Carta 76

É sabido que "toda a terra está cheia de Sua glória". Isto é o que toda pessoa deve acreditar, como está

escrito: "Eu preencho o céu e a terra". No entanto, o Criador fez uma ocultação para que não pudéssemos vê-

Lo, a fim de ter espaço para escolha, e então há espaço para a fé - acreditar que o Criador “preenche todos os

mundos e abrange todos os mundos”.

E depois que uma pessoa se engaja na Torá e Mitzvot e mantém o mandamento de escolha, o Criador se

revela a ela e então vê que o Criador é o governante do mundo. Assim, nesse período, uma pessoa faz o Rei

que governará sobre ela. Ou seja, uma pessoa sente que o Criador é o governante do mundo, e isto éque governará sobre ela. Ou seja, uma pessoa sente que o Criador é o governante do mundo, e isto é

considerado como uma pessoa que faz o Criador governar sobre ela. Enquanto a pessoa não tenha chegado

a tal sentimento, a realeza do Criador está oculta.

É por isto que dizemos: “Nesse dia, o Senhor será um e Seu nome, 'Um'.” Ou seja, a glória de Sua realeza

aparecerá sobre nós. Esta é toda a correção que devemos fazer neste mundo, e com isto estendemos a

abundância no mundo, pois todas as doações do acima são atraídas pelo engajamento na Torá e Mitzvot com

o objetivo de estender Sua realeza sobre nós.

Iniciando o encontro: Com toda a força de nossas intenções oremos durante 1 minuto para
atingirmos a melhor conexão com o kli mundial e todos juntos atraírmos a Luz que reforma para
o mundo.



WORKSHOPWORKSHOP



3. Rabash. Artigo 29 (1987) “O que é“ de acordo com a tristeza, assim é a recompensa ”?

Uma pessoa não pode sair do controle da auto-recepção por si, pois é a natureza em que o Criador criou o

homem, que somente o próprio Criador pode mudar. Em outras palavras, como Ele deu aos seres criados o

desejo de receber, mais tarde pode dar-lhes o desejo de doar.

No entanto, de acordo com a regra: “Não há luz sem um Kli, não há preenchimento sem carência”, primeiro é

preciso obter uma carência. Ou seja, a pessoa deve sentir que é carente deste Kli chamado "desejo de doar". E

com relação ao sentimento, é impossível sentir alguma carência se alguém não souber o que está perdendo por
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com relação ao sentimento, é impossível sentir alguma carência se alguém não souber o que está perdendo por

não ter o Kli, chamado "desejo de doar".

Por esse motivo, o homem deve examinar o que o leva a não ter o desejo de doar. Na extensão da perda, ele

sente tristeza e sofrimento. Quando ele tem a falta real, ou seja, quando pode orar ao Criador do fundo do

coração por não ter força para poder trabalhar pelo bem do Criador, quando ele tem o Kli, significandi a

verdadeira carência , este é o momento em que sua oração é respondida.

Workshop:  Como podemos obter e ou aumentar nossa carência para obtermos o Kli de 
doação?



5. Rabash. Notas. Artigo 940. O Ponto no Coração

Está escrito: "E deixe que façam para Mim um templo, e Eu habitarei com eles." Isto se refere ao 

ponto no coração, que deve ser um templo onde a luz do Criador habita, como está escrito: "E Eu 

habitarei com deles." Portanto, uma pessoa deve tentar construir sua estrutura de Kedusha

[santidade], e a estrutura deve ser capaz de conter a abundância superior chamada “abundância 

derramada do Doador ao receptor”. No entanto, de acordo com a regra, deve haver equivalência 

de forma entre o Doador e o receptor, para que o receptor também tenha o objetivo de doar como 
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de forma entre o Doador e o receptor, para que o receptor também tenha o objetivo de doar como 

o Doador. Isto é chamado de "ação", como está escrito: "Deixe que eles façam para mim um 

Templo", onde a ação se aplica ao Kli [vaso] e não à luz, uma vez que a luz pertence ao Criador e 

somente a ação pertence para as criaturas.

Workshop: Quais as ações que devemos empreender para construirmos este Templo 
(Kli) e assim a Luz residir nele? O que depende de mim?



MANTENDO O FOCO  E A INTENÇÃO DO ENCONTRO

Música



LEITURA DA PORÇÃO

A NOITE DA NOIVA

O Zohar examina o feriado de Shavuot (Feriado das Semanas) quando a presença do Criador se

une completamente ao nosso mundo físico. Shavuot nos conecta à revelação original da Luz queune completamente ao nosso mundo físico. Shavuot nos conecta à revelação original da Luz que

ocorreu no Monte Sinai. A união entre a presença de Deus (A Luz ou Shechinah) e o mundo físico

produziu total perfeição. A Luz no Sinai iluminou com tal intensidade que baniu as forças das

trevas da morte e da ruína, e os israelitas experimentaram a verdadeira imortalidade. Do mesmo

modo, as forças transmitiram através dos textos em aramaico do Zohar o despertar da energia

espiritual da imortalidade, e removeu o poder da morte em nossas vidas. Os cabalistas revelam

um segredo com relação a força chamada Morte: ela não somente ataca e afeta nosso corpo

físico, mas também a força motivadora invisível responsável pelo fim de relacionamentos

prosperidade e felicidade em qualquer forma.



A NOITE DA NOIVA

138. Por esta razão, cada pessoa deve ser cuidadosa de não dizer o que o Rei David disse,

porque ela não será capaz de dizer para O ANJO Dumah, “isto foi um erro” (Koehlet 5:5), tal como

foi com o Rei David. Porque no caso de Rei David, o Criador, abençoado seja Ele, derrotou

(Dumah) no caso. “Por conseguinte Elohim deveria estar zangado com a sua voz (Ibid) refere-se a

voz que disse “e destruir o trabalho de suas mãos” (Ibid). Esta é a carne sagrada QUE É o santo

pacto que ele prejudicou, e por causa do qual ele está para ser dragado abaixo para Gehenom

pelo anjo Dumah.

139. E por causa disto, “o firmamento proclama Seu trabalho (Criação)” (Tehilim 19:2). Estes são

os amigos que se juntaram à Noiva, QUE É MALCHUT, PELO ESTUDO DA TORAH DURANTE A

NOITE DE SHAVUOT, juntos com aqueles que são os guardas do sinal de Sua aliança, E QUE

SÃO CHAMADOS “SEU TRABALHO”. O firmamento mostra e registra cada um deles. O que é o

firmamento? É onde o sol, a lua, estrelas e constelações estão localizados e isto é CHAMADO o

Livro da Lembrança. Ele (livro) anuncia, registra e os inscreve, pois assim eles podem ser os

residentes de seu próprio palácio, e pode sempre preencher os desejos deles.



A NOITE DA NOIVA
140. “Dia a dia pronúncia discurso” (Ibid 3) é uma alusão ao dia sagrado que pertence àqueles dias celestiais 

do Rei, REFERINDO-SE AS SEFIROT DE ZEIR ANPIN QUE SÃO CHAMADAS “DIAS”, que louvam os 

amigos, QUE SE APROFUNDARAM NO ESTUDO DA TORAH DURANTE A NOITE DE SHAVUOT. E eles 

dizem uns para os outros as mesmas palavras que estão escritas “Dia a dia pronúncia” aquele mesmo 

“discurso” deste modo louvando Ele. As palavras “e noite a noite” referem-se aos níveis que governam a 

noite, QUE SÃO AS SEFIROT DE MALCHUT QUE GOVERNAM A NOITE. Elas louvam umas as outras com 

o conhecimento que cada uma RECEBE de seus amigos. E por este estado de harmonia e perfeição, elas se 

tornam suas amigas e amadas.

141. “Não há discurso nem linguagem” (Ibid4). ISTO SE REFERE ao discurso e linguagem que pertencem as

questões terrenas (corpóreas) que são escutadas perante o Santo Rei e que Ele não está interessado em

ouvi-las. Mas as palavras “A linha deles se foi através de toda a terra” (Ibid 5), SIGNIFICA que estas palavras

atraem uma linha entre os habitantes do acima e os habitantes do abaixo. A partir DESTAS PALAVRAS,

Firmamentos são formados, e a partir DESTAS PALAVRAS e daquele louvor, a terra é moldada. E se você

disser que estas palavras vagam ao redor do mundo, em um lugar, O VERSO DECLARA “ e a palavras deles

para o fim do mundo” (Ibid).



A NOITE DA NOIVA

142. Porque os firmamentos são formados por elas, quem reside ali? Ele repetiu, “Nelas, Ele pôs uma tenda

para o sol” (Ibid). Que o santo sol, QUE É ZEIR ANPIN, fez sua habitação e acima nelas e coroou a si

mesmo com elas.

143. Porque Zeir Anpin reside entre aqueles Firmamentos e coroa a si mesmo com elas ele “é como um

noivo saindo de seu aposento” (Tehilim 19:6). Ele está feliz e corre ao longo destes Firmamentos. Então ele

os deixa e entra em outra torre em um lugar diferente, esta torre vem “do fim dos céus” (Ibid 7). Isto

certamente vem do mundo celestial o ‘final dos céus” superior; A SABER BINAH. “e seu itinerário”: O que é o

seu itinerário? É “o final dos céus inferiores”, A SABER MALCHUT. ISTO é o itinerário do ano que gira em

torno de todos “os finais”. Ele está ligado aos céus e se estende dali para este firmamento.



A NOITE DA NOIVA

144. “E nada se esconde de Seu calor” (Ibid), SIGNIFICA nada se esconde de Seu calor, daquele itinerário,

QUE É O ITINERÁRIO DO ANO, ou do itinerário do sol que gira em todas as direções. “E não há nada

escondido de Seu calor” significa que não há ninguém de todos os níveis celestiais que possa se esconder

Dele, tudo gira e vem para Ele – cada e tudo. Nada pode ser escondido Dele. “De Seu calor”, PODE SER

INTERPRETADO COMO Ele aquece e retorna PARA OS AMIGOS no instante que eles alcançaram total

arrependimento. Todo este louvor e toda esta glorificação é resultado do estudo deles sobre a Torah, como

está escrito “A Torah de Hashem é perfeita”. (Ibid 8).

145. Hashem é mencionado sei vezes, existem também seis versos a partir de “Os céus declaram” até a “A

Torah de Hashem é perfeita” (Tehilim 19:2-8). E baseado no mesmo segredo está escrito, “No inicio (Heb.

Beresheet) (Beresheet 1:1). A palavra em hebraico tem seis letras, e a sentença “Elohim criou os céus e a

terra (HEB. BARA ELOHIM ET HASHAMAYIM VE’ET HA´ARETZ)” contém seis palavras. Os outros versos

(Tehilim 19:8-11) COMEÇANDO COM “A TORAH DE HASHEM É PERFEITA” E TERMINANDO COM “ELES

SÃO PARA SER DESEJADOS MAIS DO QUE OURO”, são mais notados somente pelas seis vezes que

Hashem APARECE NELES (versos); OS SEIS VERSOS EM SI NÃO SÃO EXPOSTOS. ENTRETANTO, os

seis versos (Tehilim 19:2-8) A PARTIR DE “OS CÉUS DECLARAM” ATÉ “A TORAH DE HASHEM É

PERFEITA” são equiparadas com as seis letras NA PALAVRA BERESHEET, enquanto os seis Nomes são

equiparados com as seis palavras, QUE SÃO “ELOHIM CRIOU OS CÉUS E A TERRA”.



A NOITE DA NOIVA

146. Tão logo eles se sentaram, seu filho, Rabbi Elazar, e Rabbi Aba entraram, Ele disse a eles, Certamente

a face da Shechinah chegou, e isto é o porque eu chamei você Pniel (face de el). Você tem visto a face da

Shechinah face a face. Agora, pelo fato que você recebeu o que conhecimento que foi revelado pela escritura

a respeito de Benayahu o filho de Jehoida, isto certamente é uma questão que pertence à Atika Kadisha (O

Santo Ancião) QUE É O SEGREDO DE KETER e TAMBÉM o seguinte verso QUE SE LE “E ELE MATOU

UM EGIPCIO” (I Divrei Hayamim 11:23), E o mais oculto, QUE É ATIKA KADISHA, falou isto.

147. Este verso “E ELE MATOU UM EGIPCÍO” É EXPLICADO em outro lugar, EM UM NÍVEL DIFERENTE,

desta maneira. Ele abriu a discussão dizendo “ e ele matou um homem egípcio, um homem de grande

estatura, alto cinco cúbitos” (I Divrei Hayamim 11:23), e todos estão relacionado com o mesmo segredo. Este

egípcio é aquele que é conhecido E É DESCRITO PELO VERSO “muito grande na terra do Egito perante os

olhos dos serventes” (Shemot 11:3), tal como ele é grande e honrado. Isto é como o velho homem o

descreve.



A NOITE DA NOIVA

148. Esta escritura foi estudada na Academia Celestial. “Um homem de grande estatura” (I Divrei Hayamin

11:23). Tudo é um, como “um homem de boa aparência (II Shamuel 23:21) e “Um homem de grande

estatura” ambos são o mesmo, porque eles representam o Shabbat e os limites do SHABBAT. Tal como está

escrito “ E você medirá do lado de fora da cidade” (Bemidbar 35:5), e “Tu não farás injustiça no julgamento,

na virtude (Heb middah)” (Vayikira 19:35). Por esta razão, este é um homem de grande estatura (Heb

middah) que se estende do fim de um mundo para outro. E assim era Adam. E se você disser, Mas está

escrito “cinco cúbitos?” (I Divrei Hayamim 11:23) lembre que estes cinco cúbitos estenderam-se do fim de um

mundo para outro?

149. “E nas mãos do Egípcio havia um lança, como a lança de um tecelão” (Ibid). É como dizem nas

Escrituras, “uma lança de tecelão”, referindo-se ao bastão de Elohim, que estava em sua mão e sobre a qual

o Nome pronunciado na íntegra estava gravado por Betzalel e sua Academia pelo esplendor da combinação

das letras. E isto é chamado “tecer”, como está escrito, “Então Ele preencheu com sabedoria do coração....

do artesão e da bordadeira..e do tecelão” (Shemot 35:35). E o Nome gravado brilhou de dentro do bastão em

todas as direções pela iluminação dos homens sábios que gravaram o Nome inefável pronunciado na íntegra

em quarenta e duas maneiras. O resto da passagem daqui em diante É similar ao que ele, O VELHO

HOMEM, já tinha explicado. Feliz é seu destino.



A NOITE DA NOIVA

150. Sentem-se, meus queridos. Sentem-se e vamos renovar a preparação da Noiva para esta noite. Porque

seja quem for que se junte a Ela, nesta noite, será guardado acima e abaixo por todo ano que se aproxima e

completará seu ano em paz. Isto está descrito no verso, “O Anjo de Hashem acampa em volta daqueles que

o temem, e Ele os liberta. Prove e veja que Hashem é bom” (Tehilim 34:8-9).



COMENTÁRIOS

(1) Os sábios das nações do mundo refere-se ao homem com sua propriedade egoísta. Num estado constante de 

argumentação com a propriedade altruísta espiritual do homem chamada de “Israel”. Deixando de trabalhar em fé 

acima da razão

(2) Os sábios das nações se orgulham em relação ao ter atingimento do Criador (que compreendem as ações Dele) e 

com isto se consideram semelhantes a Ele. No entanto é uma ilusão, pois não ninguém como Ele.

(3) O fato que Rabbi Shimon responde que o sábio (interior) fala a verdade que existem aqueles entre os sábios de 

Israel que são semelhantes ao Criador. Mas isto não revoga a simples fé no Criador que é inantingível pela razão 

humana. E ELE é o mestre e governante dos Céus e da terra.humana. E ELE é o mestre e governante dos Céus e da terra.

(4) A Torah e Mitzvot nos foram dadas precisamente com esta finalidade, de modo que observando as Mitzvot – fazendo 

um Zivug entre a Masach e a Luz – e estudando a Torah (para recebermos a Luz) pelo bem do Criador, nós, Israel 

(aqueles que aspiram ao Criador) se fundam com Ele – com as propriedades Dele.

(5) Ressuscitar os mortos  - corrigir o egoísmo – Convocar as chuvas – Ohr Hassadim – reanimar os Céus e a Terra é 

preencher todos os Partzufim em todos os mundos com a Luz de nossas ações.



COMENTÁRIOS

(6) O filósofo argumenta que, se Israel pode fazer o que o Criador faz então Israel O consegue o atingimento do Criador, 

isto é correto pois se formos capazes de agir como o Criador, então na medida de nossas ações nós O atingimos e 

O vemos.  É dito pelas tuas ações eu O conhecerei.

(7) O poder das nações do mundo (que existe em cada um de nós) significa que estamos sob o poder dos desejos 

egoístas que servem apenas ao corpo. Este poder nos afasta do Criador. Este pode é representado com a tentação 

de vários prazeres e sabedoria para o nosso intelecto.

(8) Estas ações das “nações do mundo” decorrem dos sistemas de forças impuras e de seus anjos impuros (forças 

interiores egoístas) que dão força para as “nações do mundo”.

(9) Os quatro reinos que nos governam em nossos quatro exílios espirituais e por isto físicos correspondem a Hochma, 

Binahm, Zeir Anpin e Malchut (Atzilut, Beria, Yetzirah e Assiyah.

(10) A sensação do Criador é chamada de Sechina, também referida como temor ao Criador. No entanto enquanto não 

sentirmos Sua Supremacia, Sua Grandeza, não merecemos teme-lo, pois na verdade vivemos com o “temor do rei 

das nações do mundo”.



A NOITE DA NOIVAMUNDO/PARTZUF NOME RESHIMO HITLABSHUT RESHIMOT AVIUT

MUNDO DE ADAM KADMON

PARTZUF KETER GALGALTA DALET DALET

PARTZUF HOCHMA AB DALET GIMEL

PARTZUF BINA SAG GIMEL BET

PARTZUF ZA MA BET ALEPH

PARTZUF MALCHUT BO N ALEPH SHORESH

PARTZUF NEKUDOT DE SAG

PARTZUF NEKUDOT DE SAG BET BET

MUNDO DE NEKUDIM

PARTZUF KATNUT BET ALEPH

PARTZUF GADLUT DALET GIMEL

MUNDO DE ATZILUT

PARTZUF KETER ATIK DALET DALET

PARTZUF HOCHMA AA DALET GIMEL

PARTZUF BINA AVI GIMEL BET

PARTZUF ZA ZA BET ALEPH

PARTZUF MALCHUT NUKVA ALEPH SHORESH
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MUNDO DE BERIA

PARTZUF KETER ATIK DALET DALET

PARTZUF HOCHMA AA DALET GIMEL

PARTZUF BINA AVI GIMEL BET

PARTZUF ZA ZA BET ALEPH

PARTZUF MALCHUT NUKVA ALEPH SHORESH

MUNDO DE YETZIRA

PARTZUF KETER ATIK DALET DALET

PARTZUF HOCHMA AA DALET GIMEL

PARTZUF BINA AVI GIMEL BET

PARTZUF ZA ZA BET ALEPH

PARTZUF MALCHUT NUKVA ALEPH SHORESH

MUNDO DE ASSYIA

PARTZUF KETER ATIK DALET DALET

PARTZUF HOCHMA AA DALET GIMEL

PARTZUF BINA AVI GIMEL BET

PARTZUF ZA ZA BET ALEPH

PARTZUF MALCHUT NUKVA ALEPH SHORESH
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PEH

PEH

PEH

PEH CHAZEH

CHAZEH

CHAZEH
TOCH

O SOF DE GALGALTA

A NOITE DA NOIVA

PEH CHAZEH

SOF

TABUR

SIUM

GMAR TIKKUN





ZaT de BINAH abaixo doTABUR

Os Kelim KHB HG 1/3 Tifferet são de doação e são chamados de Galgalta ve Eynaim, onde KHB é 

Galgalta e HG e 1/3 de Tifferet se chamam Eynaim.



A NOITE DA NOIVA – COMENTÁRIOS

(10)  A Luz de VAK é chamada de

(11) A Luz de GAR é chamada de “Os Segredos da Torá)



A NOITE DA NOIVA

CONTINUAMOS NO PRÓXIMO ENCONTRO COM A PORÇÃO CÉUS E TERRA



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

https://www.iarvut.org.br/conteudocat/11/49/Grupos_F%C3%ADsicos


