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MÚSICA



COM QUE INTENÇÃO VENHO PARA O ENCONTRO
(30 segundos)(30 segundos)



INTENÇÃO DO ENCONTRO

5. Rabash, Carta nº 40

Uma pessoa deve doar com o objetivo de doar, ou seja, obter um prazer maravilhoso de doar ao

Criador, como realmente é para aqueles que são recompensados   com isso. Uma pessoa deve

implorar ao Criador do fundo de seu coração para dar-lhe este sentimento de amar o Criador por

causa de Sua grandeza.

E se você ainda não for recompensado, deve então acreditar e obrigar seu corpo que este é um prazer

maravilhoso e de grande importância, e amar o Criador por causa de Sua grandeza e sublimidade.

(ler 2 vezes)(com 2 amigos diferentes)



LEITURA DAS PORÇÕES

20. AS SETE CÂMARAS DOS MUNDOS SUPERIORES – A PRIMEIRA YESOD

21. A SEGUNDA CÂMARA: HOD

22. A TERCEIRA CÂMARA: NETZAH22. A TERCEIRA CÂMARA: NETZAH

23. A QUARTA CÂMARA: TIFERET



20. A PRIMEIRA CÂMARA YESOD

O Zohar explica que os sete compartimentos anteriores são os blocos de construção e a

fundação para outro nível ainda mais alto de câmaras. O reino de Yesod é o domínio do anjo que

dispensa grande misericórdia a todas as almas que se convertem e seguem o verdadeiro

caminho do Criador.

55. Rabi Shimon disse, Venha e veja: Estes sete compartimentos DOS MUNDOS

SUPERIORES, sobre os quais falamos, contêm sete câmaras baseadas nos segredos da Fé,SUPERIORES, sobre os quais falamos, contêm sete câmaras baseadas nos segredos da Fé,

QUE É MALCHUT DO MUNDO DE ATZILUT. Estes correspondem aos sete

firmamentos. Em cada câmara existem espíritos celestiais, QUE SÃO OS ANJOS

RESPONSÁVEIS POR ESSAS CÂMARAS. A primeira câmara, QUANDO CONTAR DE

BAIXO, É CHAMADA YESOD E tem um espírito que está a cargo das almas dos

convertidos. O nome dele é Rachmiel, PORQUE ELE ESTENDE MISERICÓRDIA (HEB.

RACHAMIM) PARA ESSAS ALMAS. Por meio dele, elAs se deleitam no esplendor da glória

divina.



21. A SEGUNDA CÂMARA HOD

Este reino é o domínio do anjo Ahinael, que ensina crianças sem educação a sabedoria

espiritual da Torá.

56. A segunda câmara, CHAMADA HOD, tem um espírito chamado Ahinael. Ele está

encarregado das almas das crianças que não mereceram aprender a Torá em suas vidas

NESTE MUNDO. Ele está encarregado delas e lhes ensina a Torá.



22. A TERCEIRA CÂMARA NETZAH

O anjo chamado Adrahinael ocupa esta câmara. Adrahinael ajuda a purificar todas as

pessoas que desejaram se arrepender de seus erros, mas morreram antes de poderem

completar seu arrependimento total.

57. A terceira câmara, CHAMADA NETZACH, tem um espírito chamado Adrahinael. Ele está no

comando das almas daqueles que PRETENDERAM o arrependimento, mas que não se arrependeram,

porque eles morreram antes de poderem se arrepender de SUAS AÇÕES. ASSIM, O ANJO MINISTRO

DELES É CHAMADO ADRAHINAEL, DA PALAVRA ARAMAICA HADRINA, QUE SIGNIFICA

'CONTRIÇÃO' OU 'ARREPENDIMENTO'. Essas almas são punidas no Gehenom e então entregues a

este espírito, que está no comando, e ele as recebe. Eles desejam desfrutar da preciosa glória de seu

Mestre, mas não podem, EXCETO NO SHABBAT E NA LUA NOVA. Essas ALMAS são chamadas de

'descendência de carne', como está escrito: "E acontecerá que em cada lua nova e em cada Shabat,

toda carne virá adorar perante a Mim, disse Hashem" (Yeshayah 66:23) . A RAZÃO QUE ESTAS

ALMAS SÃO CHAMADAS DE PROLE DE CARNE É QUE AS DEZ SEFIROT TÊM MUITOS NOMES,

DOS QUAIS HESED, GVURAH E TIFERET SÃO CHAMADAS 'CÉREBRO, OSSO E TUTANO,' E

NETZAH E HOD SÃO CHAMADOS 'CARNE E PELE.' ASSIM AS ALMAS DA TERCEIRA CÂMARA DE

NETZAH SÃO CHAMADAS TODAS DE CARNE, TAL COMO NETZACH é CARNE



23 A QUARTA CÂMARA

O anjo Gadrihael habita esta quarta câmara. Gadrihael auxilia almas que foram

assassinadas durante a existência física em sua transição para um lugar próximo ao

Criador. Ele também auxilia na execução de julgamento sobre aqueles que cometem o ato

de homicídio.

58. A quarta câmara É TIFERET. O espírito de Gadrihael está no comando. ESTE ANJO É

responsável por preparar as almas dos mortos pelas nações do mundo para IMPRIMIR

NAS vestes reais do rei. Eles ficam gravados ali até o dia em que o Santo, bendito seja

Ele, os vinga, como está escrito: "Ele julga entre as nações; a terra deles está cheia de

cadáveres; Ele despedaçará cabeças sobre muitos países" (Tehilim 110 : 6). PORQUE O

SANTO, BEM-AVENTURADO SEJA, RESIDE ENTRE AS ALMAS DOS ASSASSINADOS.



ORAÇÃO DE MUITOSORAÇÃO DE MUITOS
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