
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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“

INTENÇÃO DO ENCONTRO DE HOJE

“



Zohar para Todos, Hukat [O Estatuto] “O Poço”, 78

Quem deseja invocar coisas do Acima - em ato ou em palavra - se este ato ou esta palavra não

for feita de forma adequada, nada será invocado. Todas as pessoas no mundo vão à

assembleia para invocar um assunto acima mencionado, mas poucas são as que sabem

invocar. O Criador está perto de todos aqueles que sabem como chamá-Lo e invocar um

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

está escrito: "O Senhor está perto de todos os que O invocam, de todos os que O invocam em

verdade". “Na verdade” significa que eles sabem como invocar apropriadamente assuntoverdade". “Na verdade” significa que eles sabem como invocar apropriadamente assunto

verdadeiro.



CITAÇÃO PARA WORKSHOP



Baal HaSulam – Do Artigo A Paz

Esclarecimento do trecho da Mishná: “Tudo está Depositado e uma Fortaleza se

Espalha por Toda a Vida”

Agora que nós aprendemos tudo o que foi dito acima, podemos entender um trecho não

muito claro em Masechet Avot, capítulo 3, item 16. O trecho diz o seguinte:

“Ele (Rabi Akiva) dizia: 'Tudo está depositado e uma fortaleza se espalha toda a vida. A

loja está aberta e o lojista vende a prestação; o livro está aberto e a mão escreve. E

qualquer pessoa que deseje pedir emprestado pode vir e pedir emprestado, e os

coletores retornam regularmente, dia a dia, e cobram a pessoa consciente e ou

inconscientemente. E eles têm em que confiar, e o julgamento é verdadeiro, e tudo está

pronto para a festa.”’



WORKSHOP

Pergunta 1:

Como relacionamos esta citação de Baal HaSulam com a pandemia de covid19?

Cada grupo apresenta sua conclusão.

Pergunta 2:

Como podemos utilizar isto que está acontecendo no mundo para nossa disseminação?

Listem suas idéias



MANTENDO O FOCO  E A INTENÇÃO DO ENCONTRO

Música



LEITURA DA PORÇÃO

17. QUEM É ESTA

Durante a noite, enquanto dormimos, forças negativas se apegam às nossas mãos. ComoDurante a noite, enquanto dormimos, forças negativas se apegam às nossas mãos. Como

imãs que atraem estas forças que nos conduzem para ações negativas durante as horas em

que estamos acordados. Elas manifestam os pensamentos negativos que residem em

nossos corações e mentes. Por esta razão, uma pessoa nunca deve orar sem primeiro lavar

suas mãos. Esta seção levanta as energias positivas, purificando forças e nos habilita a usar

nossas mãos através de um compartilhamento sincero e ações dignas.



QUEM É ESTA

169. Rabi Elazar abriu a discussão citando “Quem é esta saindo do deserto?” (Shir Hashirim 3:6). “Quem

é esta” é a união de dois tipos de santidade, dos dois mundos DE BINAH E MALCHUT, em uma união

forte. “Saindo” (Heb. Olah), significa que na verdade isto vem para se torna o Santo dos Santos. Porque

“Quem”, QUE É BINAH, é o Santo dos Santos, que uniu “esta”, QUE É MALCHUT, pois assim ela,

MALCHUT será uma oferenda queimada (Heb.olah) que é a mais elevada classe de sacrifícios (lit. Santo

dos Santos). “Do deserto” significa que herda do deserto com o objetivo de se tornar uma noiva e entrar

na tenda nupcial.

170. Além do mais ela saiu do deserto (Heb. midbar) como está escrito “E a tua fala (Heb. midbarech) é 170. Além do mais ela saiu do deserto (Heb. midbar) como está escrito “E a tua fala (Heb. midbarech) é 

agradável” (Shir Hashirim 4:3), significando que ela está “saindo” a fala em sussurro. E nós aprendemos 

porque está escrito nas escrituras “estes poderosos Elohim. Estes; é Elohim que puniu o Egito com todas 

as pragas no deserto”. (I Shmuel 4;8). Mas é possível que tudo que o Criador gerou ocorreu somente no 

deserto? Por que não em um lugar habitável? Mas a sentença “no deserto” É PARA SER 

INTERPRETADA pela fala (Heb. bedibur). Como está escrito “e a tua fala é agradável” e “dos picos do 

deserto” (Tehlim 75:7). De forma semelhante “saindo do deserto” significa pela palavra que é expressada 

pela boca, ela, MALCHUT, está saindo do deserto e entra entre as asas da Mãe, ela, BINAH. Depois, 

através da fala, ela, MALCHUT, desce e descansa sobre os lideres da nação santa.



QUEM É ESTA

171. ELE PERGUNTA: Como ela, MALCHUT, se eleva através da fala? E ELE RESPONDE: Porque

quando uma pessoa desperta pela manhã – no momento em que ele abre seus olhos – ele deve em

primeiro lugar abençoar seu Mestre. Como ele faz a benção? Isto é o que os justos fizeram: Ele

prepararam ao lado deles um vaso com água e quando a noite eles despertaram , eles lavaram suas

mãos, se levantaram e estudaram a Torah. E também abençoaram a leitura que fizeram da Torah.

QUANDO o galo canta e isto é exatamente a meia noite, então o Criador, abençoado seja ELE, se une

aos Justos no Jardim do Eden. E é proibido dizer qualquer benção NA MANHÃ com as mãos que não

estão limpas, tal como deve ser em qualquer hora do dia.

172. Porque quando uma pessoa cai no sono, seu espírito sai dela. E quando espírito sai, o espírito da

impureza surge, e se instala em suas mãos e as contamina. Assim é proibido expressar qualquer benção

sem primeiro lavar as MÂOS. E talvez você possa dizer, Se isto é assim, então no dia em que a pessoa

não vai dormir e seu espírito não a abandona, e o espírito da impureza não contamina suas mãos,

ENTRETANTO, quando ela entra no lavatório, não deve expressar nenhuma benção e nem ler a Torah –

ne mesmo uma palavra – até que lave as suas mãos. E embora você possa dizer que isto é porque elas

estão sujas, isto não é assim! Por que como elas ficaram sujas?



QUEM É ESTA

173. Ai daquelas pessoas que não estão cientes e não prestam atenção à glória de seu Mestre e não

sabem em que o mundo se baseia. Porque existe um certo espírito que habita em cada latrina do mundo,

um espírito que aprecia a sujeira e o excremento e imediatamente se instala nos dedos das mãos

daquele homem.



O QUE NOS DIZ A PORÇÃO QUEM É ESTA 

1. Quem é esta chegando do deserto: Descreve o estado final da correção, quando a noiva entra na tenda do 
casamento,

2. No Final da Correção Binah e Malchut se unem  e ambos são chamados “santos”, Binah é chamada de 
“santa” , ao ascender Malchut recebe a santidade dela,

3. Malchut emerge do deserto ( a sensação da ausência por desejos altruístas), ela entra na tenda graças aos 
esforços do homem chamado de “os que observam a Torah”.

4. Antes do final da Correção, quando Malchut ainda é chamada de “Árvore do Bem do Mal”, as correções 
ocorrem através de MAN (oração de muitos),

5. MAN é uma oração silenciosa que vem do coração da pessoa, para Malchut,5. MAN é uma oração silenciosa que vem do coração da pessoa, para Malchut,

6. A fala em sussuro é definida como o movimento dos lábios sem a participação do palato, laringe, língua e 
dentes,

7. Sendo a morte (espiritual) uma propriedade impura da serpente primordial, o espírito impuro (desejos 
egoístas) não deixa a pessoa completamente quando ela acorda (quando recebe uma nova Luz do Acima), 
mas permanece na ponta dos dedos ( ou seja nem todos os desejos mudam com a influência da Luz 
recebida)

8. E quanto mais santidade e Luz estavam presentes na pessoa antes dela cair no sono (antes de cair em um 
estado espiritual diminuído), mais forças impuras se agarram a esses desejos, assim mesmo após o 
despertar (inicio da ascensão espiritual) as forças impuras não deixam este lugar, é por isto que as mãos 
devem ser lavadas.



Ele Que Se Deleita Nos Feriados Mas Não Dá Aos Pobres

Se uma pessoa está feliz sobre seu quinhão na vida mas não compartilha nenhuma porção dele,

um grande julgamento pode acontecer sobre ela. Além disto, compartilhar com o propósito de

reconhecimento e honra não tem valor nos Mundos Superiores.

O compartilhar autêntico envolve sacrifício e dar de si além do que nos é confortável. A verdadeira

generosidade ocorre quando o benfeitor não sabe para quem ele doou, e o receptor não sabe

quem lhe fez a doação. Ao entendermos este preceito pode enriquecer grandemente nossaquem lhe fez a doação. Ao entendermos este preceito pode enriquecer grandemente nossa

apreciação para a importância de compartilharmos, que é a maneira mais efetiva para remover

qualquer julgamento sobre nós.



Ele Que Se Deleita Nos Feriados Mas Não Dá Aos Pobres

174. Rabbi Shimon abriu a discussão dizendo que aquele que se deleita nos feriados, mas não doa sua

porção para o Criador, abençoado seja Ele, então aquele Olho do Mal – Satã – o odiará e o perseguirá e

o removerá deste mundo. E ele lhe trará (Satã) muitas misérias sobre misérias.

175. A porção do Criador, abençoado seja Ele, é fazer o pobre feliz de acordo com sua habilidade.

Porque nestes dias, DURANTE OS FERIADOS, o Criador, vem para ver Seus vasos quebrados. Ele vem

os vê, mas então entende que eles não têm nada para estarem felizes. E então Ele (O Criador) chora

sobre eles, antes de voltar para o acima, para destruir o mundo.

176. Os membros da Yeshivah então estão perante Ele (O Criador), dizendo, Mestre do Universo, Você é

chamado de benevolente e misericordioso. Então, aplique Sua misericórdia sobre Seus filhos! Ele disse

para eles: “Não criei Eu o mundo baseado sobre o amor?”. Tal como está escrito, “Pois Eu disse, o

mundo é construído pelo amor” (Tehilim 89:3). Então, todo o universo está estabelecido sobre isto. MAS

SE ELES NÃO AMAM Os POBRES, ENTÃO ‘EU DESTRUIREI O MUNDO’. Os anjos celestiais então

dizem para Ele, Mestre do universo, existe uma certa pessoa, que comeu e bebeu para seu próprio

preenchimento, e poderia ter sido gentil para os pobres, mas não compartilhou nada com eles! Então o

“Acusador” vem e obtém a permissão para perseguir aquela pessoa.



Ele Que Se Deleita Nos Feriados Mas Não Dá Aos Pobres

177. Quem nós temos no mundo maior do Abraão, que tinha doado gentilezas a todos os seres viventes?

Do dia que ele preparou uma festa o que está escrito? “E a criança cresceu e foi desmamada. E Abraão

fez uma grande festa no dia em Isaac desmamou” (Beresheet 21:8). Então, Abraão preparou uma festa e

convidou todos os líderes e pessoas importantes para aquela festa. E nós aprendemos que a cada

banquete, o ‘Acusador’ vagueia por ali, observando se cada pessoa primeiro oferece caridade aos

pobres. Se existirem pessoas pobres em sua casa, então ele (o Acusador) deixa aquela casa e não

entra. Mas se não, O ‘ACUSADOR’ entra naquela casa. Mas se ele vê a diversão sem os pobres e sementra. Mas se não, O ‘ACUSADOR’ entra naquela casa. Mas se ele vê a diversão sem os pobres e sem

primeiro ter oferecido caridade aos pobres, ele ascende acima e traz acusações.



Ele Que Se Deleita Nos Feriados Mas Não Dá Aos Pobres

178. Quando Abraão convocou todos os grandes líderes daquela geração, o “Acusador’ desceu e se

manteve à porta disfarçado como um pobre homem. E ninguém prestou atenção nele. Abraão estava

atendendo aos reis e os homens nobres. Sarah amamentou todos os seus filhos porque eles não

acreditavam que ela tinha dado a luz a uma criança, ao contrário afirmaram que ISAAC era uma criança

abandonada que eles o haviam pegado no mercado. Este foi o motivo pelo qual eles trouxeram suas

crianças com eles, para que Sarah pudesse tomá-las e nutri-las na frente de seus pais. Como está

escrito “Quem teria dito para Abraão que Sarah alimentaria crianças?” (Beresheet 21:7). DEVERIA TER

SIDO ESCRITO “ALIMENTARIA UMA CRIANÇA”. TODAVIA, não há dúvida que deveria ser ‘crianças’.SIDO ESCRITO “ALIMENTARIA UMA CRIANÇA”. TODAVIA, não há dúvida que deveria ser ‘crianças’.

REFERINDO-SE ÀS CRIANÇAS DE TODOS OS HÓSPEDES. E aquele ‘Acusador’ que estava

PERANTE a porta. Sarah disse: “Elohim riu para mim!”. Então, imediatamente o “Acusador” subiu e

manteve-se perante o Criador e disse para Ele: “Ó Mestre do universo, Você disse: ‘Abraão é aquele que

Me ama1 e ele preparou uma festa mas não deu nada para Você e nem aos pobres. Ele sequer

sacrificou um pombo. E mais ainda Sarah afirma que Você zombou dela!”.



Ele Que Se Deleita Nos Feriados Mas Não Dá Aos Pobres

179. O Criador, responde: “Quem no mundo pode ser comparado à Abraão?”. Mas O ‘ACUSADOR’ não

deixou o lugar até que tivesse arruinado a festa inteira. Então o Criador, decretou que Isaac deveria ser dado

como uma oferenda e Sarah estava destinada a morrer de angústia por causa de seu filho. Toda esta aflição

foi causada porque ele não ofereceu nada aos pobres.



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

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


