
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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Mensagens de Corona Vírus de acordo com a sabedoria da Cabala

Quando não estamos em equilíbrio com a natureza harmoniosa, que opera de maneira altruísta, recebemos

feedback indicando que precisamos revisar nossa direção e alinhar-nos à natureza. Esse feedback pode

aparecer como um surto viral, protesto na sociedade, tiroteio em massa, furacão, ataque terrorista, ou seja,

qualquer forma em escala pessoal, social ou ecológica.

Todas as experiências de altos e baixos da humanidade, incluindo turbulência no mercado, crise entre

indivíduos e países, ruptura da unidade familiar, são o resultado do desequilíbrio entre o desejo de receber, a

natureza individual e o desejo de doar, a natureza global.

O ego humano quebra a percepção de toda a realidade em pedaços pequenos. O Coronavírus encurta nosso

eu egoísta, mostrando como esse "eu" funciona de maneira oposta à força suprema da natureza, alimentadaeu egoísta, mostrando como esse "eu" funciona de maneira oposta à força suprema da natureza, alimentada

de maneira altruísta.

O COVID-19, também conhecido como Coronavírus, nos ensinou uma lição de humildade diante das forças

da natureza que recusamos aprender há mais de um século. Ele nos ensinou que nossas redes de segurança

e lutas de poder e domínio são inúteis quando a natureza decide pregar peças em nós.

O Corona vírus pode ser visto como mais uma lição que a natureza está tentando nos ensinar: não importa o

quanto vejamos as diferenças entre nós, existe uma natureza envolvente que não presta atenção aos nossos

rótulos.



CITAÇÕES DAS FONTES



2. Maor VaShemesh, Haazinu

Todo o propósito da criação era que a doação viria para baixo somente através do despertar do abaixo e

da elevação de MAN que a Assembleia de Israel desperta.

Quando eles elevam MAN, através disto todas as palavras ascendem e acrescentam paixão para aderir à

raiz deles. Esta é a principal alegria do Criador, quando Israel se purifica das profundezas da

corporealidade e anseia por aderir ao seu Criador



WORKSHOPWORKSHOP

Pergunta 1:
Em função da pandemia que está ocorrendo hoje com o corona vírus como seria a 

nossa MAN, com que intenção e palavras formularíamos esta oração?



MANTENDO O FOCO  E A INTENÇÃO DO ENCONTRO

Música



LEITURA DA PORÇÃO

“Tal como entre todos os homens sábios das nações, e em todos os reinos 
deles, não há ninguém como Você”



As poderosas forças do Criador são frequentemente confiadas aos justos. Portanto, para Elijah o Profeta e 

Elisha, lhes foi dada a força para ressuscitar a morte.  A Elijah lhe foi dada a força para parar e começar a chuva 

conforme vontade. Joshua era capaz de parar o sol. 

O segredo revelado pelo Zohar pertence ao desejo do Criador, e à Sua intenção, que nós por nós mesmos 

devemos ter a força para gerar milagres. Os Cabalistas nos ensinam que Deus não faz milagres, somente o 

homem faz. 

É somente nossa falta de conhecimento espiritual dos segredos Celestiais que nos impede fazer ações 

“Tal como entre todos os homens sábios das nações, e em todos os reinos deles, não há ninguém como Você”

É somente nossa falta de conhecimento espiritual dos segredos Celestiais que nos impede fazer ações 

miraculosas a cada dia de nossas vidas. Talvez o mais poderoso segredo para superar os limites da natureza 

implica em nossa transformação além das tendências da natureza humana. 

Quando nós produzimos um milagre – ou seja, uma mudança espiritual dramática – dentro de nosso caráter, os 

Mundos Superiores espelham nossas ações. Eles direcionam as forças celestiais para o nosso mundo terreno, e 

maravilhosos atos são realizados. Através do conhecimento nós agora estamos adquirindo pela séria meditação 

sobre o Zohar, nós atraímos a força para transformar a natureza fundamental de nossos seres.



“Tal como entre todos os homens sábios das nações, e em todos os reinos deles, não há ninguém como Você”

161. Rabbi Elazar disse à ele, existe um verso que se lê “Quem não temeria Você, Ó Rei das

Nações? Porque para Você isto é apropriado. (Yirmeyah 10:7). Que tipo de louvor é este? Ele,

RABBI SHIMON, respondeu a ele: Elazar meu filho, este verso tem sido dito em muitos lugares. E

certamente isto não é assim, SEU SIGNIFICADO NÃO É UMA EXPLICAÇÃO SIMPLES, porque

está escrito, “Pois entre todos os homens sábios das nações, e todos os reinos deles, não há

ninguém como Você” (ibid). E isto está escrito como uma desculpa para os pecadores, PARA

AQUELES que pensam que o Criador, abençoado seja Ele, não esteja consciente dos planos e

pensamentos deles. E por causa disto, a tolice deles deverá ser anunciada de forma aberta.pensamentos deles. E por causa disto, a tolice deles deverá ser anunciada de forma aberta.

Porque uma vez um filósofo da nação aproximou-se de mim, e disse, Você afirma que seu Elohim

governa as inteiras alturas dos céus e todas as hostes e legiões celestiais não são aptas a se

aproximar Dele, nem conhecem Seu lugar. Mas aqui, este verso não adiciona muito à Sua honra.

Como está escrito “tal como entre todos os homens sábios das nações .... não há ninguém como

Você”. Que tipo de comparação é esta, de ser comparado com os seres humanos que não tem

eterna existência?



“Tal como entre todos os homens sábios das nações, e em todos os reinos deles, não há ninguém como Você”

162. E ademais, uma vez que você comentou NO VERSO, “ E não surgiu um profeta

anteriormente em Yisrael como Moisés” (Devarim 34:10), que somente em Yisrael não surgiu, mas

entre outras nações do mundo, um como ele com certeza surgiu. Assim eu afirmo o mesmo, que

entre todos os homens sábios de Yisrael existe! E por esta razão, Elohim que tem um igual entre

os homens sábios de Yisrael não é um todo poderoso Elohim. Olhe com cuidado no verso, e veja

que você verá que estou precisamente correto!

163. Eu disse para ele, o que você disse é definitivamente correto, QUE ENTRE OS HOMENS163. Eu disse para ele, o que você disse é definitivamente correto, QUE ENTRE OS HOMENS

SÁBIOS DE ISRAEL EXISTE UM IGUAL A ELE, porque quem erradica a morte e os traz de volta

para a vida? É o Santo, Ele sozinho! Todavia Elijah e Elisha vieram e erradicaram a morte

trouxeram de volta para vida. Quem faz a chuva cair? É o Santo, Ele sozinho! Todavia Elijah veio e

impediu a chuva, então fez com que a chuva caísse através de sua oração. Quem fez os céus e a

terra? Foi o Santo, Ele sozinho. Todavia Abraão veio e os céus e a terra foram apropriadamente

estabelecidos.



“Tal como entre todos os homens sábios das nações, e em todos os reinos deles, não há ninguém como Você”

164. Quem governa o sol? É o Santo, Ele sozinho! Todavia Joshua veio e o silenciou (o sol),

comandando-o a se manter imóvel em seu lugar – e ele (o sol) ficou parado e em silêncio -. Como

está escrito “E o sol ficou parado e a lua permaneceu” (Yehoshua 10:13). O Santo, abençoado seja

Ele, emite decretos, todavia Moisés também emitiu um decreto, e ele (o decreto) foi cumprido.

Além disto, o Santo, abençoado seja Ele, emite decretos, enquanto os justos de Israel as

cancelam. Como está escrito: “apenas governando o temor à Elohim” (II Shmuel 23:3). Mais ainda,

Ele, O SANTO, ABENÇOADO SEJA ELE, os ordenou a caminhar ‘nos Seus passos’ e de seremEle, O SANTO, ABENÇOADO SEJA ELE, os ordenou a caminhar ‘nos Seus passos’ e de serem

semelhantes como Ele em todas as maneiras! O filosófo foi atpe Kfar Shachalayim e se tornou um

convertido. E eles o chamaram de Yosi o jovem. Ele estudou muito e se juntou aos sábios e

devotos homens daquele lugar.



“Tal como entre todos os homens sábios das nações, e em todos os reinos deles, não há ninguém como Você”

165. Nós temos que ter um olhar cuidadoso sobre este verso, agora. Está escrito “Todas as

nações são como um nada perante Ele” (Yeshayah 40:17). O que há de tão especial nisto? Ele

responde Mais, “Quem não temeria Você, Ó Rei das nações?” (Yirmeyah 10:7). É Ele o Rei das

outras nações e não Rei de Israel?! O Criador deseja ser glorificado por Israel. Por esta razão, Ele

é sempre chamado em relação ao nome de Israel, como está escrito “Elohim de Israel”, “Elohim

dos Hebreus” (Shemot 5:3). Também está escrito: “Portanto, diga Hashem, o Rei de Israel”dos Hebreus” (Shemot 5:3). Também está escrito: “Portanto, diga Hashem, o Rei de Israel”

(Yeshayah 44:6) – o Rei de Israel explicitamente!. As outras nações do mundo disseram: Nós

temos um Guardião diferente acima nos céus, pois o seu Rei governa apenas sobre você, e não

sobre nós.



“Tal como entre todos os homens sábios das nações, e em todos os reinos deles, não há ninguém como Você”

166. Portanto, este verso que se lê: “Quem não temeria Você, Ó Rei das nações”, que significa

que Ele é um Rei Celestial, SOBRE ELES, tem o domínio sobre eles, os pune e os controla, de

acordo com o que Ele deseja como em “... pois para Você isto é apropriado” ser temido acima e

abaixo, “..entre todos os homens sábios das nações”, refere-se aos governantes e soberanos

ACIMA que os governa. “E em todos os reinos deles” (Yirmeyah 10:7) refere-se ao reino acima.

Existem quatro reinos governantes acima, e eles governam todas as outras nações de acordo com

o desejo DO CRIADOR, ABENÇOADO SEJA ELE. E até mesmo com tudo isto, eles não sãoo desejo DO CRIADOR, ABENÇOADO SEJA ELE. E até mesmo com tudo isto, eles não são

capazes de cumprir nem mesmo a menor das ações sem que Ele as ordene. Como está escrito, “e

Ele faz de acordo com a Sua vontade nas hostes dos céus, e entre os habitantes da terra” (Daniel

4:32). “Os homens sábios das nações” são os governantes do acima, de quem a Sabedoria DAS

OUTRAS NAÇÕES é derivada. “E em todos os reinos deles” refere-se ao supracitado reino que

governa SOBRE ELES, que é o significado literal do verso.



“Tal como entre todos os homens sábios das nações, e em todos os reinos deles, não há ninguém como Você”

167. Mas: “pois entre todos os homens sábios das nações, e em todos os reinos deles”. Estas 

palavras eu encontrei no livro dos anciãos, que embora eles, as legiões e hostes ACIMA, foram 

colocados como encarregados das coisas terrenas. E Ele ordenou para que cada um cumprisse 

sua missão, quem pode fazer isto como Você?! Pois Você é marcado pela excelência e pelas Suas 

ações. E este é o significado de “Não ninguém como Você” (ibid), Hashem. Quem é o Santo e 

oculto, acima e abaixo, quem pode fazer o que Você faz, ou ser como Você, em todos os feitos do 

Santo Rei acima nos céus ou abaixo na terra?! Assim, eles “são todos em vão, e as coisas que 

eles se deleitam em fazer não ajudam” (Yeshayah 44:9). Enquanto sobre o Criador está escrito: eles se deleitam em fazer não ajudam” (Yeshayah 44:9). Enquanto sobre o Criador está escrito: 

“No inicio Elohim criou” (Beresheet 1:1) e a respeito do reino deles está escrito: “e a terra era sem 

forma e vazia”(Ibid).

168.  Rabbi Shimon se dirigiu aos amigos dizendo: “Membros deste casamento, que cada um de 

você adorne a Noiva com uma certa decoração..”. Ele disse para Rabbi Elazar seu filho: Elazar

presenteie a noiva com um presente! Para que assim no dia seguinte, quando Ele, ZEIR ANPIN, 

entrar na tenda nupcial seguido pelas canções e louvores que os membros da tenda nupcial 

ofereceram a ela, você poderá estar diante Dele.



“Tal como entre todos os homens sábios das nações, e em todos os reinos deles, não há ninguém como Você”

COMENTÁRIOS DA PORÇÃO

1. Devemos lembrar que o Zohar nada fala deste mundo, lugares, animais, pessoas, ações e personagens tal 

como o sábio estrangeiro que vem falar com Rabbi Shimon, só falam do mundo espiritual, das Ações do Criador 

e de como é possível atingir a meta da criação (o propósito da criação). Nada no Zohar ou nos textos cabalísticos 

se refere ao nosso mundo.

2. “sábio das nações do mundo” simboliza o homem com sua propriedade egoísta de investigação e saber de 

tudo, ao invés de ter fé acima da razão. Esta propriedade humana (egoísta) está sempre em contraste e tudo, ao invés de ter fé acima da razão. Esta propriedade humana (egoísta) está sempre em contraste e 

argumentação com a propriedade altruísta do homem chamada de “Israel” ou aspiração ao Criador.

3. Os sábios das nações do mundo (a razão humana) se orgulham de seu entendimento e atingimento do 

Criador, que entendem Suas Intenções e Ações, portanto considerando-se semelhante a Ele. No entanto isto é 

considerado um mentira, pois na verdade não alcançaram o degrau do Criador.

4. Rabbi Shimon responde que o sábio interior, fala a verdade quando ele afirma que existem aqueles entre os 

sábios de Israel que são semelhantes ao Criador, mas que no entanto não revoga a simples fé no Criador que é 

inatíngivel pela razão humana.



“Tal como entre todos os homens sábios das nações, e em todos os reinos deles, não há ninguém como Você”

COMENTÁRIOS DA PORÇÃO

5. No entanto, a Torah (através dela recebemos a Luz) e Mitzvot (zivug ente Masach e Luz) nos foram dadas 

para que as observando, possamos dar contentamento ao Criador, nós – Israel (aqueles que aspiram ao Criador) 

possamos realizar as mesmas ações do Criador,

6. Ressuscitar os mortos é corrigir o egoísmo,

7. Convocar as chuvas é pedir por Ohr Hassadim,

8. Reanimar os Céus e a Terra é preencher todos os Patzufim em todos os mundos com a Luz das nossas 

ações, 

9. A noiva que está em um estado de exílio se prepara para a correção final. O poder das nações do mundo em 

nós, servir ao corpo e nos afastam do Criador. Enquanto dominados por elas, dão força a nossa razão e nos 

conduzem a todos os tipos de dúvidas

10, Este é o segredo dos quatro reinos que nos governam em nossos quatro exílios  (espirituais e por isto físicos) 

que são as Sefirot HB ZA M, simbolizadas por Nabucodonosor



“Tal como entre todos os homens sábios das nações, e em todos os reinos deles, não há ninguém como Você”

11. O Criador realiza todas as ações das criaturas com a sua Luz e as leva ao seu objetivo. Nossa única 

tarefa é atingir o propósito da criação , aceitar Sua governança e tomar parte ativa no processo da criação 

espiritual



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


