
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,

MANTENDO O FOCO  E A INTENÇÃO DO ENCONTRO

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

OS CÉUS E A TERRA

O Zohar fala sobre forças particulares e seres da escuridão, que existem nos mundos inferiores eO Zohar fala sobre forças particulares e seres da escuridão, que existem nos mundos inferiores e

que frequentemente se movem para o nosso meio. Muitas das turbulências da vida se originam

delas O Zohar nos dá força para banirmos a escuridão e estas forças negativas.



OS CÉUS E A TERRA

151. Rabbi Shimon abriu a discussão dizendo “No princípio Elohim criou” (Beresheet 1:1). Este 

verso deve ser examinado cuidadosamente, por que quem quer que seja que diga que existe outro 

El deverá ser varrido do mundo. Como já está escrito “Então direis para eles: Elohim que não fez os 

céus e a terra, eles perecerão da terra e sob estes céus” (Yiermeyah 10:11), pois não outro Criador 

além Dele, abençoado seja Ele, Apenas Ele!

152. Este verso está escrito em Aramaico, com exceção da palavra “ESTES”, a qual aparece ao 

final do verso. Se você sugere que isto é por causa dos santos anjos que não escutam a forma final do verso. Se você sugere que isto é por causa dos santos anjos que não escutam a forma 

traduzida, REFERINDO-SE AO IDIOMA ARAMAICO,  e não estão familiarizados com isto, ENTÃO 

AO CONTRÁRIO, este verso deve ter sido dito na santa linguagem dos santos anjos de modo que 

eles ouviriam COM OBJETIVO que aprovassem isto. E ELE RESPONDE: Esta é a razão pela qual 

está escrito na forma traduzida (Aramaico), assim como os santos anjos não a escutam. Portanto 

eles não invejam o homem e nem o fazem egoísta. Porque neste verso ATÉ MESMO os santos 

anjos estão inclusos, tal como são chamados Elohim TAMBÉM, e estão inclusos no termo Elohim, 

todavia eles não criaram os céus e a terra.



OS CÉUS E A TERRA

153. ELE DIZ: O VERSO LÊ: ”a terra (Aramaico arka)”, quando deveria ter sido usada a palavra

‘ar’ a’ (Port. ‘terra’). E ELE EXPLICA: Porque Arka é uma das sete terras que estão abaixo. E

naquele lugar, os descendentes de Caim vivem. PORQUE após ele ter sido banido da face da

terra, ele foi para lá, para baixo e gerou filhos. E ali ele se tornou confuso e perdeu todo o

conhecimento. E isto é uma dupla terra que consiste duplamente de escuridão e luz.

154. E ali existem dois comissários governantes ali, um que governa a escuridão e outro sobre a

luz. E eles são hostis um relação ao outro. Quando Caim foi ali para baixo, eles se juntaram e

fizeram as pazes. E todos entenderam que eram os descendentes de Caim. Por esta razão, eles

tinham duas cabeças, tal como duas serpentes, exceto quando O COMISSÁRIO que governa

sobre a luz o supera, a saber a luz, e supera o outro, OU SEJA O COMISSÁRIO DA ESCURIDÃO.

Portanto aqueles que pertencem à escuridão tornam-se inclusos dentro DAQUELES que

pertencem a luz, eles se tornam um.



OS CÉUS E A TERRA

155. Estes dois comissários são CHAMADOS de Afrira e Kastimon, e as imagens deles são como

as imagens dos santos anjos com seis asas. Um tem a imagem de um boi, e o outro a imagem de

uma águia. E somente quando se tornam unidos eles assumem a forma do homem.

156. Quando eles estão envoltos com a escuridão, eles mudam suas formas para aquela serpente

de duas cabeças e se movimentam como uma serpente. Eles voam em redor e banham-se no

Grande Oceano. E quando eles alcançam as correntes de Azza e Azael, eles os irritam e os

despertam. Então eles saltam para as montanhas da escuridão, pensando que o Criador,

abençoado seja Ele, os invoque para julgamento.

157. E estes dois comissários nadam no Grande Oceano e voam dali. Então a noite eles vão até

Na’amah a mãe dos demônios, por quem os primeiros filhos de Elohim foram enganados

(BERESHEET 6:2). Embora eles querem chegar próximos e ela, ela salta 6.000 parasangs. Então

ela volta, MUDANDO SUA FORMA em muitas formas diferentes aos olhos dos seres humanos,

para que eles possam ser conduzidos para o mau caminho seguindo-a.



OS CÉUS E A TERRA

158. E estes dois comissários voam e vagueiam ao redor do mundo inteiro. Então retornam para

seus lugares. E eles despertam os descendentes de Caim, com o espírito das inclinações

egoístas, para gerar filhos.

159. Os céus que governam ali não são como OS NOSSOS CÉUS, e a terra não gera nem

semente e nem frutos pelo trabalho deles. TAL COMO O NOSSO. E AS SEMENTES não

CRESCERÃO novamente até que muitos anos e estações tenham se passado. E estes estão

DESCRITOS pelas PALAVRAS, “O Elohim caso não tivesse criado os céus e a terra, eles

pereceriam da terra” referindo-se a terra superior, que é chamada de ‘Tevel’ (Port ‘mundo’), de

modo que eles não governam sobre ele e nem perambulam nele, nem são a causa para que os

seres humanos sejam corrompidos pelas ejaculações noturnas. Por esta razão, “eles pereceriam

da terra e debaixo destes céus” que foram criados pelo nome “estes”, como nós já aprendemos.

160. Assim, este verso está escrito na forma traduzida (Aramaico) com o objetivo de não deixar os

anjos celestiais pensarem que isto é dito a respeito deles – para que eles não sejam hostis para

nós. Por esta razão, o segredo da PALAVRA “estes” (Heb eleh) é como nós já declaramos. É uma

palavra santa que não é para ser traduzida para o Aramaico (Targun).



OS CÉUS E A TERRA – COMENTÁRIOS

(1) Nesta porção o Zohar continua a discutir a correção da Noiva, começando com a frase “NO PRINCÍPIO 

ELOHIM CRIOU...” a primeira da Torah, com a raiz e a fonte de todas as correções da noiva (Malchut)

durante 6.000 anos,

(2) A inteira correção de Malchut ocorre ao longo de sua união com Binah. Elohim significa Binah, ou seja Ele 

criou o mundo com a propriedade de Binah pelo propósito da correção,

(3) Elohim, consiste de MI – Binah e ELEH-Malchut. É somente na constante união de MI e ELEH que o mundo 

pode existir. O Criador é Binah, chamado de Elohim e como resultado de Ohr Hochma vestir-se em Ohr

Hassadim , a união de MI e ELEH faz com que ELEH (Malchut) adquira as propriedade s de Binah. É 

através desta correção que o mundo pode existir.através desta correção que o mundo pode existir.

(4) A união entre MI e ELEH impede a existência de outras forças estranhas, egoístas dentro do Partzuf. Estas 

forças são conhecidas como “outros deuses”, pois não podem sustentar o mundo pois separam MI e ELEH 

(5) Aramaico é referido como “tradução” , muito próximo a sagrada linguagem do hebraico, mas os anjos não 

precisam dela e nem mesmo a conhecem. No entanto eles conhecem e precisam das outras linguagens 

(idiomas) das nações do mundo,

(6) Isto é assim pois a tradução da língua sagrada é chamada de seu lado inverso, (seus VAK sem GAR). Em 

outras palavras há uma linguagem altruístas chamada de sagrada, e seu estado inverso, preliminar, 

chamado de “tradução”  que é o Aramaico. Nenhuma outra língua no mundo, senão o aramaico pode agir 

como tradução da língua sagrada.



OS CÉUS E A TERRA – COMENTÁRIOS

(7) Todas as demais línguas das nações do mundo (desejos egoístas) são desconexas do altruísmo,

(8) O nome Elohim é revelado nos Céus e terra, que foram criados pelo poder de MA, ao anexar as letras ELEH 

de  Ima-Binah com a ajuda de MAN e boas ações dos inferiores,

(9) Tipicamente apenas GE (galgalta ve eynaim) estão presentes acima do Parsa, em ZON de Atzilut , enquanto 

seu AHP abaixo do Parsa, nos mundos de BYA, pois ZON não querem receber Ohr Hochma, a menos que 

ela (Ohr Hochma) seja passada aos Partzufim (alma dos justos) nos mundos de BYA. Quando os justos que 

existem espiritualmente nos mundos de BYA, elevam MAN para o Acima para Malchut de Atzilut, MA se 

torna MI e as letras ELEH se juntam com MI, formando a palavra Elohim, que é a Luz dos Céus e terra.torna MI e as letras ELEH se juntam com MI, formando a palavra Elohim, que é a Luz dos Céus e terra.

(10) A inteira correção depende exclusivamente em anexarmos as letras ELEH e MI, com a ajuda de MAN. Esta correção

é chamada de “Língua Sagrada”. A Luz é chamada de “sagrada” pois passa pelo sagrado nome de Elohim para ZON ,

desce de Binah para ZON,

(11) A língua de tradução chamada Targun é oposta à língua sagrada de Mawznaim (escalas). Isto ocorre quando os

inferiores não erguem MAN e não abrigam intenções puras, desejando usar apenas a recepção de forma egoísta,

designada pelas letras ELEH e não têm a intenção de se unirem com a letra MI.



OS CÉUS E A TERRA – COMENTÁRIOS

PARSA

GE
KETER GALGALTA TESTA/CRÂNIO YECHIDA

HOCHMA ENAYM OLHOS HAYA

AHP

BINAH AWZEN OUVIDOS NESHAMA

ZEIR ANPIN HOTEM NARIZ RUACH

MALCHUT PEH BOCA NEFESH



OS CÉUS E A TERRA – COMENTÁRIOS

(12) No verso 153 “a terra é chamada de Arka quando deveria ser chamada de Ar’ a (terra). Porque Arka

corresponde a uma das sete terras abaixo.....” Cada uma das sete Sefirot (seis de ZA e Malchut) contém as 

propriedades das outras seis, assim cada uma delas têm as sete Sefirot HGT NHYM, ou seja, Malchut

também tem sete Sefirot, e o mundo inferior contém também sete terras que são chamadas de: Eretz, 

Adama, Arka, Gia, Neshia, Tzia e Tevel,

(13) Nossa terra é chamada Tevel, a mais alta das sete. Arka é a terceira. 

(14) As almas de Caim e Abel descendem da palavra ELOHIM, mas pela impureza de Chava (Eva) esposa de 

Adam recebida da serpente, a alma de Caim surgiu das letras ELEH e Abel das letras MI. Estes dois Adam recebida da serpente, a alma de Caim surgiu das letras ELEH e Abel das letras MI. Estes dois 

Partzufim deveriam se unir e incorporarem suas propriedades, o que faria com que o nome ELOHIM 

brilhassem em ambos.

(15) No entanto, a força impura que emergiu com a alma de Caim, incitou-o contra o irmão, e o matou. O 

desparecimento da propriedade de MI-Binah, de ELEH é equivalente a assassínio



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

M
U

N
D

O
S

 E
 P

A
R

T
Z

U
FI

M

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

M
U

N
D

O
S

 E
 P

A
R

T
Z

U
FI

M



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


