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DESBRAVADORES

Estudo
da Cabalá
09/SETEMBRO/2018
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OBJETIVO E MÉTODO

Estudar a Cabalá por meio de debates
dialéticos sobre as leituras dos livros:
Introdução à Sabedoria da Cabalá
Sabedoria Maravilhosa
Cabalá Mística
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DESBRAVADORES

Unidade 3
O Trabalho Pessoal
09/SETEMBRO/2018

INTRODUÇÃO À
SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – O Trabalho Pessoal
Parte A – Não há Nada Além Dele

Lição 1 – Uma só Força
Mensagem do Criador
Sou o Primeiro e o Último
Verdade e Fé
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte A: Não há Nada Além Dele
Lição 1 – Uma só Força

Mensagem do Criador, teste-se:
Qual é o trabalho em “Não há nada além Dele”,
e quais são as dificuldades que vão surgindo neste trabalho?
O trabalho em “Não há nada além Dele” consiste em conferir todo caso da
realidade a uma só fonte. As dificuldades neste trabalho são:
a) conferir também ao Criador as coisas ruins
b) atribuir todo evento, com ênfase no “todo”.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte A: Não há Nada Além Dele
Lição 1 – Uma só Força

Sou o Primeiro e o Último, teste-se:
Que relação existe entre o trabalho com...
“Não há nada além Dele” e a correção do desejo?
Durante todo o processo de desenvolvimento do desejo, desde sua
Criação até sua correção final, é a Luz que desenvolve o Kli.
Assim como todo fato na realidade tem sua raiz no Criador, a correção
do desejo também vem do Criador, somente temos que
pedir ser corrigidos. Se fizermos isso, Ele corrigirá o desejo.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte A: Não há Nada Além Dele
Lição 1 – Uma só Força

Verdade e Fé, teste-se:
O que significa “Fé” segundo a sabedoria da Cabalá?
Significa alcançar na prática o atributo de doação.
É possível conseguir este atributo na realidade, somente se corrigimos o
desejo, da intenção com a finalidade de receber para a intenção com
a finalidade de doar. Somente corrigindo o desejo poderemos
justificar ao Criador e atribuir todo caso da realidade,
tanto bom como mal, à única força boa e benfeitora.
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FÉ – TODO CASO VEM DELE

INTRODUÇÃO À
SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – O Trabalho Pessoal
Parte A – Não há Nada Além Dele

Lição 2 – O Anfitrião e Eu
Adesão e Autonomia
Que Prazer
Se Eu não me preocupar por mim, quem o Fará?
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte A: Não há Nada Além Dele
Lição 2 – O Anfitrião e Eu

Adesão e Autonomia, teste-se:
Qual é o trabalho correto com o desejo e com a intenção
para estabelecer uma relação com o Criador?
O desejo de receber é a matéria sobre a qual criamos um vínculo com o
Criador, e a intenção de doar é nossa forma de relacionar-nos com o Criador.
Quanto mais partes corrijamos do
“nosso desejo de receber com a intenção de doar”,
mais reforçaremos nosso vínculo com o Criador.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte A: Não há Nada Além Dele
Lição 2 – O Anfitrião e Eu

Que Prazer, teste-se:
Como devemos utilizar o desejo de receber
para reforçar o vínculo com o Criador?
Todas as sensações no desejo de receber, sensações de preenchimento e
sensações de vazio, devemos utilizar como razões para renovar o vínculo com a
força que nos desperta essas sensações, o Criador.
Ou seja, o desejo de receber e o que se sente nele,
são usados como meio para conseguir a renovação da
conexão com o Criador, a compreensão de que tudo vem Dele.

012

INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte A: Não há Nada Além Dele
Lição 2 – O Anfitrião e Eu

Se Eu não me preocupar por mim, quem o Fará? teste-se:
Qual é a relação correta entre
“Se eu não me preocupar por mim, quem o fará?”
e “Não há nada além Dele”?
Somente o esforço para fazer de tudo para descobrir o atributo de
doação, o que se chama “Se eu não me preocupar por mim, quem o fará”,
poderemos descobrir finalmente o vínculo com o Criador.
Isso se chama: “Não há nada além Dele”.
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Colheres com Cabo Compridos

INTRODUÇÃO À
SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – O Trabalho Pessoal
Parte A – Não há Nada Além Dele

Lição 3 – Órgão Pessoal da Sheiná
Montar as Partes da Alma
Uma só Luz, Uma só Criatura, Um só Kli
Único e Especial
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte A: Não há Nada Além Dele
Lição 3 – Órgão Especial da Sheiná

Montar as Partes da Alma, teste-se:
Qual é o valor agregado ao conectar todas as partes quebradas
da alma do primeiro Homem?
Unindo todas as partes quebradas da alma do primeiro Homem, não
somente nos encontramos em doação e conexão, mas também adquirimos o
conhecimento sobre como conseguir esta união por nossas próprias forças.
A Meta da Criação é elevar ao a criatura ao nível do Criador.
Somente a união de todas as partes quebradas da alma do
primeiro Homem, nos proporciona o intelecto do Criador.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte A: Não há Nada Além Dele
Lição 3 – Órgão Especial da Sheiná

Uma só Luz, Uma só Criatura, Um só Kli, teste-se:
Com que devemos nos lamentar ou nos alegrar em nosso
trabalho com “Não há nada além Dele”?
A atribuição de todos os casos a uma só fonte, se faz possível somente
conectando todas as partes da alma do primeiro Homem a um único Kli.
Portanto, há que lamentar-se quando fracassamos no trabalho de
“Não há nada além Dele”,
já que atrasamos a união deste único Kli, chamado de:
“A sagrada Kedushá (Santidade)” a “Alma do primeiro Homem”.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte A: Não há Nada Além Dele
Lição 3 – Órgão Especial da Sheiná

Único e Especial, teste-se:
Qual é a relação entre o esclarecimento do ponto de particularidade do
indivíduo e a união das partes quebradas da alma do primeiro Homem?
A particularidade de cada indivíduo se revela em sua união com o resto
das partes quebradas da alma do primeiro Homem.
Ao voltar a se conectar com esta Alma,
o indivíduo agrega à imagem completa, à imagem geral,
um matiz especial, pessoal, que somente ele pode agregar.
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ÚNICO E ESPECIAL

INTRODUÇÃO À
SABEDORIA DA CABALÁ

UNIDADE 3 – O Trabalho Pessoal
Parte B – O Caminho da Torá e o Caminho do Sofrimento

Lição 1 – Dois Caminhos
Não há Ninguém mais Sábio que o Experiente
O Bem do Mal
O Caminho da Torá e o Caminho do Sofrimento
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ

UNIDADE 3 – Parte B: O Caminho da Torá (e o Caminho...)
Lição 1 – Dois Caminhos

Não há Ninguém mais Sábio que o Experiente, teste-se:
Qual é a característica da providência do Criador sobre a Criação?
A providência do Criador sobre a Criação tem uma finalidade, ou seja,
cada detalhe da criação e a criação em si, atravessam um processo de
desenvolvimento gradual, em forma de causa e efeito, até chegar a
implementar seus objetivos. O bom propósito do desenvolvimento se
revela somente no final do processo,
concretizando a meta do desenvolvimento e não antes.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ

UNIDADE 3 – Parte B: O Caminho da Torá (e o Caminho...)
Lição 1 – Dois Caminhos

O Bem do Mal, teste-se:
Como se produz a transição entre um estado determinado de
desenvolvimento e o estado seguinte?
Esta transição de um estado para o outro, se produz como resultado de
sentir que o estado presente é ruim, ou ao menos, não suficientemente bom.
Sempre que o desejo de receber se sinta bem com e seu estado,
não fará nada para mudá-lo.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ

UNIDADE 3 – Parte B: O Caminho da Torá (e o Caminho...)
Lição 1 – Dois Caminhos

O Caminho da Torá e o Caminho do Sofrimento, teste-se:
Que diferença existe entre o caminho do sofrimento e o caminho da Torá?
Pelo caminho do sofrimento, avançamos de forma inconsciente, o mal que
se revela na realidade, nos obriga, inconscientemente, a passar ao próximo
estado de desenvolvimento. Pelo caminho da Torá avançamos voluntariamente,
conscientemente, reconhecendo o mal de antemão, antes de aparecer na
realidade, e dentro do reconhecimento do mal, passamos ao
Próximo estado de desenvolvimento. O caminho do sofrimento
é longo e difícil, já o caminho da Torá é curto e rápido.
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“No final tudo estará bem. Se ainda não está bem é
por que não chegou o final”.
Gadi Fryszer

INTRODUÇÃO À
SABEDORIA DA CABALÁ

UNIDADE 3 – O Trabalho Pessoal
Parte B – O Caminho da Torá e o Caminho do Sofrimento

Lição 2 – Conhecer o Mal
O que é o Bem?
Conectando-nos com o Bem
Divisão Moral
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ

UNIDADE 3 – Parte B: O Caminho da Torá (e o Caminho...)
Lição 2 – Conhecer o Mal

O que é o Bem? teste-se:
O que é o mal que devemos reconhecer?
O mal que devemos reconhecer é a intenção com a finalidade de receber,
ou mais exatamente, o fato de que somos dirigidos pela intenção com a
finalidade de receber, que nos conduz a aproveitarmos dos demais em
lugar de unir-nos a eles e doar-lhes.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ

UNIDADE 3 – Parte B: O Caminho da Torá (e o Caminho...)
Lição 2 – Conhecer o Mal

Conectando-nos com o Bem, teste-se:
Quais são os dois métodos para detectar o mal?
1) A Luz que Reforma:
A Luz que Reforma, que nos ilumina enquanto lemos os livros de Cabalá
com a intenção correta de corrigir o desejo, nos mostra o quanto estamos
longe da espiritualidade, ou seja, o quanto estamos imersos na natureza
do desejo de receber... E a sensação de distanciamento, ou,
o reconhecimento do mal, desperta em nós o desejo de correção.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ

UNIDADE 3 – Parte B: O Caminho da Torá (e o Caminho...)
Lição 2 – Conhecer o Mal

Conectando-nos com o Bem, teste-se:
Continuação...
2) A Influência do Entorno:
Do entorno espiritual no qual atuamos, recebemos a importância do
atributo de doação que, em relação a ela, estimamos o domínio do desejo
de receber e a separação da espiritualidade como mal.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ

UNIDADE 3 – Parte B: O Caminho da Torá (e o Caminho...)
Lição 2 – Conhecer o Mal

Divisão Moral, teste-se:
Sobre que se baseiam a moral e a sabedoria da Cabalá respectivamente?
A moral se baseia em nossa experiência de vida como seres humanos neste
mundo. Quando a vida nos indica que nosso comportamento pessoal afeta
ao bem geral, nós pressionamos a pessoa para que não se comporte de tal
maneira. A sabedoria da Cabalá, extrai seu conhecimento do
Plano da Criação e não está submetida aos limites da nossa
percepção como seres humanos neste mundo.
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O caso da italiana Eluana Englaro, que ficou em coma por 17
anos até ter os aparelhos desligados por ordem judicial,
em 2009, uma polêmica que dividiu o país.

INTRODUÇÃO À
SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – O Trabalho Pessoal
Parte C – Israel e as Nações do Mundo

Lição 1 – Ir “Direto para ELE”
Perto e Longe da Luz
“Israel” no Homem
Dois que são Um
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte C: Israel e as Nações do Mundo
Lição 1 – Ir “Direto para ELE”

Perto e Longe da Luz, teste-se:
O que são “Israel” e “nações do mundo” segundo a Sabedoria da Cabalá?
São dois discernimentos do desejo de receber.
Israel é a parte mais pura do desejo, naturalmente mais próxima da Luz.
Portanto, mais fácil de corrigir.
Nações do mundo, é a parte mais grossa do desejo,
mais afastada da Luz por natureza.
Portanto, mais difícil de corrigir.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte C: Israel e as Nações do Mundo
Lição 1 – Ir “Direto para ELE”

“Israel” no Homem, teste-se:
Segundo a sabedoria da Cabalá, quem é “israelense”?
É toda pessoa a quem o “Ponto no Coração” despertou e anseia a conexão
com o Criador, a revelação da espiritualidade, sem importar seu sexo, raça,
nacionalidade ou religião. Se o “Ponto no Coração” despertou,
ele é considerado “israelense” e pode começar a estudar a Sabedoria da
Cabalá para poder implementar seu desejo pela espiritualidade.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte C: Israel e as Nações do Mundo
Lição 1 – Ir “Direto para ELE”

Dois que são Um, teste-se:
O que é mais importante, a parte mais pura do desejo chamado “Israel”
ou a parte mais densa chamada “nações do mundo”?
No que se refere à correção da criação, “Israel” é mais importante.
Mas para a Meta da Criação, “nações do mundo” é mais importante.
Ou seja, para poder receber toda a abundância que o Criador preparou
para nós no Plano da Criação, devemos utilizar todas as partes
do desejo: “Israel e as outras nações”.
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INTRODUÇÃO À
SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – O Trabalho Pessoal
Parte C – Israel e as Nações do Mundo

Lição 2 – Da Babilônia até o Estado de Israel
Povo de Israel, Manual de Instruções
Do Exílio à Redenção
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte C: Israel e as Nações do Mundo
Lição 2 – Da Babilônia até o Estado de Israel

Povo de Israel, Manual de Instruções, teste-se:
Qual é a ordem de correção do povo de Israel e as nações do mundo?
Segundo a Lei de Raiz e Ramos, primeiro se corrige o povo de Israel e depois
as nações do mundo. Para corrigir estas nações, o povo de Israel saiu para o
exílio e se mesclou com as nações do mundo.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte C: Israel e as Nações do Mundo
Lição 2 – Da Babilônia até o Estado de Israel

Do Exílio à Redenção, teste-se:
Por que motivo o povo de Israel sai para o exílio?
O desejo de receber está formado por duas partes principais: puro e denso.
Para corrigir o desejo de receber, é necessário introduzir nele chispas de doação.
Portanto, segundo a Lei de Raiz e Ramos, o povo de Israel sai para o exílio,
também no mundo material, e se mescla com as nações do mundo.

038

INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte C: Israel e as Nações do Mundo
Lição 2 – Da Babilônia até o Estado de Israel

Do Exílio à Redenção, teste-se:
Continuação...
O exílio continua exteriormente, sempre e quando o desejo de
receber denso, significando sentido das “nações do mundo”,
siga manifestando-se interiormente.
No século XX, quando o desejo de receber surge com todo seu vigor,
o povo de Israel regressa a Éretz Israel, para começar a corrigir-se
e entregar o sistema de correção a toda a humanidade.

039

Terra de Israel, do hebraico ( ארץ ישראלEretz Yisrael)

É a região que, segundo o Tanakh, a Bíblia judaica, foi prometida por Deus
aos descendentes de Abraão, através do seu filho Isaac, e aos hebreus,
descendentes de Jacó, neto de Abraão.
O conceito de Terra de Israel (Eretz Yisrael) não se confunde com o Estado
de Israel, um Estado moderno cujo território está contido nos limites da
região bíblica e histórica. No entanto, historicamente o conceito
de Eretz Yisrael foi muitas vezes politizado.
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Saco de Nozes
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte C: Israel e as Nações do Mundo
Lição 3 – O Papel do Povo de Israel

Interioridade e Exterioridade, teste-se:
O que devemos fazer para assegurar nossa existência em Éretz Israel?
Devemos começar a adaptar-nos à raiz espiritual desta Terra.
A raiz espiritual de Éretz Israel é o desejo de doar.
Portanto, somente quando comecemos a corrigir as relações entre nós,
de ódio gratuito a amor gratuito, e a conectar-nos com laços de doação,
alcançaremos descobrir todo o bem desta Terra e viver nela com
prosperidade e segurança.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte C: Israel e as Nações do Mundo
Lição 3 – O Papel do Povo de Israel

Saco de Nozes, teste-se:
Qual é a razão do ódio contra Israel?
A correção de tudo no mundo depende da correção de Israel, e posto que o
povo de Israel está demorando em sua correção, condena com isto todo o
mundo a viver uma vida de sofrimentos. No subconsciente de todas as
nações do mundo se desperta a sensação de que o povo de Israel é o
culpado de todos os males do mundo.
Este é o motivo do ódio contra Israel.
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INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
UNIDADE 3 – Parte C: Israel e as Nações do Mundo
Lição 3 – O Papel do Povo de Israel

Seguir a Corrente, teste-se:
Por que é importante disseminar a sabedoria da Cabalá?
1) A humanidade está preparada para a sabedoria da Cabalá; 2) Nossa missão
como povo, é levar as mensagens desta sabedoria a todas pessoas no mundo;
3) Com a disseminação da sabedoria da Cabalá ampliamos o vaso
único corrigido da alma do primeiro Homem, e quanto mais for crescendo,
mais influi sobre nós, eleva em nós a importância da
Espiritualidade e nos faz avançar mais para ela.
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Breve leitura do Bhagavad Gîtâ
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11. Andas triste por algo que tristeza não merece - e tuas palavras carecem de
sabedoria. O sábio, porém, não se entristece com nada, nem por causa dos mortos
nem por causa dos vivos.
12. Nunca houve tempo em que eu não existisse, nem tu, nem algum desses
príncipes - nem jamais haverá tempo em que algum de nós deixe de existir em seu
Ser real.
13. O verdadeiro Ser vive sempre. Assim como a alma incorporada experimenta
infância, maturidade e velhice dentro do mesmo corpo, assim passa também de
corpo a corpo - sabem os iluminados e não se entristecem.
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14. Quando os sentidos estão identificados com objetos sensórios, experimentam
sensações de calor e de frio, de prazer e de sofrimento - estas coisas vêm e vão;
são temporárias por sua própria natureza. Suporta-as com paciência!
15. Mas quem permanece sereno e imperturbável no meio do prazer e do
sofrimento, somente esse é que atinge a imortalidade.
16. O que é irreal não existe, e o que é real nunca deixa de existir. Os videntes da
Verdade compreendem a íntima natureza tanto disto como daquilo, a diferença
entre o ser e o parecer.
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17. Compreende como certo, ó Arjuna, que indestrutível é aquilo que permeia o
Universo todo; ninguém pode destruir o que é imperecível, a Realidade.
18. Perecíveis são os corpos, esses templos do espírito - eterna, indestrutível,
infinita é a alma que neles habita. Por isto, ó Arjuna, luta!

19. Quem pensa que a Alma, o Eu, que mata, ou o Eu que morre, não conhece a
Verdade. O Eu não pode matar nem morrer.
26. Se o ego está sujeito às vicissitudes de nascer e morrer, nem por isto deves
entristecer-te, ó Arjuna.
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“Imaginem 7 bilhões de pessoas que se encontram em união, em amor, em
garantia mútua. Não necessitam buscar garantias para receber um
empréstimo no banco, não necessitam esconder nada dos demais. Ninguém
tem que cuidar do que tem, colocar limites. Não é necessário decretar leis
para tudo, como não é necessário fazer leis para explicar a uma mulher
como tratar a um bebê que acaba de nascer. O amor a orienta naturalmente.
Quando há amor não existem leis, exceto uma, a lei do amor. É difícil para
nós captarmos como tudo seria simples se somente tivéssemos o atributo do
amor. Não teríamos que vigiar nem dizer nada a ninguém. Cada um
buscaria somente a maneira de beneficiar aos demais e
receberia em troca um prazer infinito”.
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