
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

CITAÇÕES DAS FONTES



43. Baal HaSulam. Shamati 205. A Sabedoria Clama nas Ruas

“A Sabedoria clama nas ruas, ela pronuncia sua voz nos lugares amplos. Ele que é um tolo, deixe que ele venha 

aqui; "Sem coração!", Ela disse a ele. Isto significa que, quando alguém recebe Dvekut [adesão] ao Criador, a 

Shechina [Divindade] diz a ele que o fato de primeiro ter sido um tolo não foi porque ele realmente é.

A razão era que ele não tinha coração. É por isso que nós dizemos: “E todos acreditam que Ele é um Deus de 

fé.” Isto significa que mais tarde, quando nós somos recompensados   com a verdadeira  Dvekut, isto não é 

considerado um tolo, que eu devo dizer que é acima da razão. Além disso, ua pessoa precisa trabalhar e 

acreditar que o seu trabalho está acima da razão, embora os sues sentidos lhe digam que seu trabalho está 

dentro da razão. É o contrário: antes, ele viu que a razão não obrigava a servidão, e então ele teve que trabalhar 

acima da razão e dizer que há uma razão real nela.

Isto significa que ele acredita que a servidão é a verdadeira realidade. Depois, é o contrário: todo o seu trabalho o 

compele, sua razão. Em outras palavras, Dvekut o impele a trabalhar. No entanto, ele acredita que tudo o que vê 

dentro da razão está acima da razão. E isto não era assim antes, quando tudo o que está na forma da razão 

acima está dentro da razão.



CITAÇÃO PARA WORKSHOP



35. Rabash. Artigo 23 “O Que é, Se Ele Engole a Erva Amarga, Ele não sairá do Trabalho?” (1989)

Até mesmo quando ele sabe que o Criador pode ajudá-lo, e entende que o verdadeiro conselho é

somente a oração, o corpo vem e o faz ver que “Você vê quantas orações você já rezou, mas não

recebeu resposta do Acima”.

Por esta razão, por que se aborrecer em orar que o Criador te ajudará? Você vê que não está

recebendo nenhuma ajuda do Acima. Nesse momento, ele não pode orar. Então nós precisamos

superar mais uma vez através da fé, e acreditar que o Criador ouve a oração de toda boca, e não

importa se a pessoa é adepta e tem boas qualidades, ou pelo contrário.

Em vez disso, ele deve superar e acreditar acima da razão, embora sua razão dite que, uma vez que ele

orou muitas vezes, mas ainda não recebeu resposta do Acima, como ele pode vir e orar mais uma vez?

Isto também exige superação, o que significa se esforçar acima da razão e orar que o Criador o ajudará

a superar sua visão e orar.



WORKSHOP

Pergunta 1:

Em vez disso, ele deve superar e acreditar acima da razão, embora sua razão dite que, uma vez que ele orou
muitas vezes, mas ainda não recebeu resposta do Acima, como ele pode vir e orar mais uma vez? Isto também
exige superação, o que significa se esforçar acima da razão e orar que o Criador o ajudará a superar sua visão e
orar.

Como podemos chegar aos estado de superar e acreditar acima da razão que o Criador 
nos ajudará?nos ajudará?



MANTENDO O FOCO  E A INTENÇÃO DO ENCONTRO

Música



LEITURA DA PORÇÃO

O TERCEIRO  PRECEITO

A Constante Consciência pelo CriadorA Constante Consciência pelo Criador

O Zohar explica os meios pelos quais nós desenvolvemos e expandimos constante 
consciência de Deus, incluindo a recitação da oração Sh’ma Yisrael



O Terceiro Preceito

204. O terceiro preceito é saber que existe um grande Elohim que governa o mundo e proclamar Sua

Unidade apropriadamente todo o dia, usando as seis extremidades celestiais – HESED – GVURAH –

TIEFERET – NETZAH – HOD E YESOD DE ZEIR ANPIN – para unificá-las em um único todo pelas seis

Sh’ma Yisrael; e concentrá-las acima. Por esta razão nós devemos prolongar a pronunciação da palavra

ECHAD (PORT.: ‘UM’) NO COMPRIMENTO DO TEMPO QUE SE LEVA PARA pronunciar as seis palavras.

205. Esta é a razão pelo qual está escrito, “Deixe que as águas abaixo do firmamento se unam e se juntem e

um só lugar” (Beresheet 1:9). ISTO SIGINIFCA: deixe que todos os degraus abaixo do firmamento se unam

e se juntem em um só lugar, pois assim as seis extremidades estarão em e um estado de perfeição como

elas devem estar. Todavia, até mesmo na proclamação de Sua Unidade de SH’MA YISRAEL, o temor

deverá estar vinculado a isto. Assim a pessoa deve prolongar a pronúncia da letra Dalet na palavra Echad.

ESTA É A RAZÃO pela qual a letra Dalet é longa. Portanto está escrito “e deixe a terra seca aparecer”

(ibid), que significa deixe a letra Dalet, que é a terra seca, ser vista e juntada àquela unificação.



O Terceiro Preceito

206. E depois que MALCHUT está unida acima NAS SEIS EXTREMIDADES DE ZEIR ANPIN, ela deve

então estar unida abaixo às suas multidões, REFERINDO-SE AS outras seis direções que estão abaixo em

MALCHUT. ISTO SE REFERE a ‘Abençoada a glória de Seu Reino para todo o sempre’ (Heb. baruch shem

kvod malchuto leolam vaed )que em hebraico contém seis expressivas palavras adicionais a esta unidade. E

então como foi que a terra seca se torna um solo fértil que pode produzir frutos e flores, na qual árvores

podem ser plantadas.

207. Isto está implícito no verso, “E Elohim chamou o elemento (terra) seco de ‘terra’” (ibid.10). Isto foi

completado pela união abaixo PELAS PALAVRAS “ABENÇOADO O NOME DA GLÓRIA DO SEU REINOcompletado pela união abaixo PELAS PALAVRAS “ABENÇOADO O NOME DA GLÓRIA DO SEU REINO

PARA TODO E SEMPRE TAL COMO O ELEMENTO (TERRA) SECO SE TORNA TERRA, QUE É um

completo e apropriado desejo”. PORQUE O TERMO ‘TERRA’ DERIVA DE ‘DESEJO’. E isto é o porque a

expressão ‘e isto foi bom’ aparece duas vezes, uma para o superior e outra pela união abaixo. Assim

MALCHUT tem sido unida com ambos os aspectos – O ASPECTO DAS SEIS EXTREMIDADES DE ZIER

ANPIN E AS SUA PRÓPRIA SEIS EXTREMIDADES. Portanto, está escrito “Deixe que a terra produza

ervagem” (Ibid 11), pois agora ela tem sido preparada para produzir frutos e flores apropriadamente!



A ORAÇÃO

SH’MA ISRAEL (ESCUTA  Ó ISRAEL)



SH’MA ISRAEL

Sh’ma Yisrael, Ado-nai Elohenu, Ado-nai Echad.

(Em voz baixa) Baruch shem kevod malchutô leolam vaed.

Escuta Ó Israel, ADO-NAI nosso D’us ADO-NAI é Um.

(Em voz baixa) Bendito seja o nome da glória de Seu reino para toda a eternidade..

(Veahavtá et Adonai Elohêcha, bechol levavechá uvchol nafshechá uvchol meodêcha. Vehayú hadevarim haêle asher anochí

metzavechá hayom al levavêcha. Veshinantam levanêcha vedibartá bam, beshivtechá bevetêcha, uvlechtechá vadêrech

uvshochbechá uvcumêcha. Uc'shartam leot al yadêcha vehayu letotafôt ben enêcha. Uchtavtam al mezuzot betêcha

uvish'arêcha.)

Amarás o Eterno, teu D’us, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Estas

coisas que Eu te ordeno hoje ficarão sobre teu coração. As ensinarás diligentemente aos teus filhos e falarás

delas quando estejas sentado em tua casa e quando andares no caminho, ao te deitar e ao te levantar. As

atarás por sinal sobre a tua mão e serão filactérios entre os teus olhos. E as escreverás sobre os umbrais da

tua casa e nos seus portões.



SHEMA ISRAEL

Vehayá im shamôa tishmeú el mitsvotai, asher Anochi metsavê et’chêm hayom, leahavá et A-do-nai E-lo-he-chêm, ul’ovdô

bechol levavchêm uvchol nafshechêm. Venatati metar artsechêm be‘i-tô, yorê umalcosh, veassaftá deganêcha vetiro-shechá

veyits‘harêcha. Venatati êssev bessadechá livhemtêcha veachaltá vessavá’ta. Hishameru la-chêm pen yiftê levavchêm,

vessartêm vaavadtêm elohim acherim, vehishtachavitêm lahêm. Vecha-rá af A-do-nai bachêm, veatsar et hashamáyim, velô

yihyê matar, vehaadamá lo titen et yevulá. Vaavadtêm meherá meal haárets hatová asher A-do-nai noten lachêm.

Vessamtêm et devarai êle al levavchêm veal nafshechêm, ucshartêm otam leot al yedchêm, vehayu letotafot ben enechêm.

Veli-madtêm otam et benechêm, ledaber bam, beshiv-techá bevetêcha, uvlechtechá vadêrech, uvshoch-bechá uvcumêcha,

uchtavtam al mezuzot betêcha uvish’arêcha. Lemáan yirbu yemechêm vimê vene-chêm, al haadamá asher nishbá A-do-nai

laavotê-chem, latet lahêm, kimê hashamáyim al haárets.)

Acontecerá, se obedecerdes diligentemente Meus preceitos, que Eu vos ordeno neste dia, de amar o

ETERNO, vosso D’us, e servi-Lo com todo vosso coração e com toda vossa alma; então darei a chuva

para vossa terra a seu tempo, a chuva precoce e a chuva tardia; colherás teu grão, teu mosto e teu azeite.

Darei erva em teu campo para teu gado, e comerás e te saciarás. Guardai-vos para que vosso coração

não seja seduzido e desvieis e sirvais outros deuses e vos prostreis diante deles. Pois então se inflamará

contra vós a ira do ETERNO, e Ele fechará os céus e não haverá chuva, e a terra não dará seu produto.

Então perecereis rapidamente da boa Terra que ETERNO vos dá.



SHEMA ISRAEL

(Vayômer A-do-nai el Moshê lemor: Daber el Benê Yisrael veamartá alehêm, veassu lahêm tsitsit al canfê vigdehêm ledorotam.

Venatenu al tsitsit ha-canaf, petil techêlet. Vehayá lachêm letsitsit, ur‘-itêm otô, uzchartêm el col mitsvot A-do-nai, vaas-sitêm

otam, velô tatúru acharê levavchêm veacha- tizkeru vaassitêm et col mitsvotai, vihyitêm kedoshim l’E-lo-he-chêm. Ani A-do-nai, E-

lo-he-chêm, asher hotsêti et’chêm meêrets Mitsráyim, lihyot lachêm l’E-lo-him. Ani A-do-nai E-lo-he-chêm (Ani A-do-nai E-lo-he-

chêm). Emet.)

Disse A-do-nai a Moshê (Moisés) o seguinte: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si franjas nos

cantos de suas vestimentas, por todas suas gerações. Prenderão na franja de cada borda um cordão azul-

celeste. Serão para vós por tzitzit e os olhareis e recordareis todos os preceitos do ETERNO, e os cumprireis; e

não seguireis atrás de vosso coração e atrás de vossos olhos, por meio dos quais vos desviareis. Para que vosnão seguireis atrás de vosso coração e atrás de vossos olhos, por meio dos quais vos desviareis. Para que vos

lembreis e cumprais todos Meus mandamentos e sejais santos para o ETERNO. Sou A-do-nai, vosso D’us, que

vos tirou da terra do Egito para ser vosso D’us. Eu, A-do-nai, sou vosso D’us (Eu, A-do-nai, sou vosso D’us). É

verdade.



O QUE NOS DIZ A PORÇÃO

1. Sobre prolongar a pronúncia da palavra “UM” por aquele que a pronuncia como “UUUUM” ,  o Zohar

não se refere ao simples falar mas sim sobre as nossas verdadeiras intenções,

2. Aqui a pessoa precisa conhecer e fazer uma união, primeiro conhecer os dois lados do amor entre , AVI 

e YESHSUT. AVI são chamados de os “grandes e grandiosos em Hassadim” e YESHSUT é chamado de 

“O Mestre do Mundo”, pois contém o julgamento e a restrição,

3. Depois da pessoa ter alcançado ambos degraus deste amor e merecido o amor perfeito, ela precisa 

saber que há um Grande Mestre  que governa o mundo inteiro  e unir este conhecimento todo dia ao usar saber que há um Grande Mestre  que governa o mundo inteiro  e unir este conhecimento todo dia ao usar 

os seis membros Celestiais (extremidades/lados) elevar MAN para ZON de Atzilut,

4. As seis palavras: “Escuta, Ó Israel, o Senhor  é  Nosso Criador, o Senhor é Um “ constituem as seis 

extremidades de ZON que necessitam ser unidas com as seis extremidades Celestiais, ou seja AVI e 

YESHSUT

5. Como explicado nas porções anteriores há dois tipos de temor e dois tipos de amor: o temor e mor 

Superiores são chamados de AVI, e o amor e temor inferiores chamados de YESHSUT a perfeição é 

atingida quando alcançamos ambos.



O QUE NOS DIZ A PORÇÃO

6. E A TERRA SECA APARECEU significa que não há perfeição no temor e amor Superiores, expressos 

nas palavras “Escuta, Ó Israel” com a ajuda da palavra “um”,

7. Estas palavras correspondem a “Haja Luz” , até a união do temor e amor ser alcançada abaixo, esta 

união é revelada na Luz oculta em Tvuna (entendimento/inteligência), designada pela letra Dalet na 

palavra Echad.
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