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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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SABEDORIA MARAVILHOSA

E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor,

que é o vínculo da perfeição.

Colossenses 3:14

Início do Capítulo 10
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A nossa percepção do espiritual é na verdade uma mudança nos nossos 

sentidos. Mesmo uma mudança insignificante nos nossos sentidos irá 

modificar significativamente a nossa percepção da realidade e do nosso 

mundo. Assim como nossas sensações são subjetivas, o quadro que nós 

construímos também é subjetivo.

Cientistas tentam constantemente, expandir os limites dos nossos sentidos 

(com microscópios, telescópios, todo o tipo de sensores, e assim por 

diante), mas todas estas ajudas não mudam a essência de nossas 

percepções.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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SABEDORIA MARAVILHOSA

É como se estivéssemos aprisionados pelos nossos órgãos sensoriais. 

Toda a informação recebida entra através dos nossos cinco órgãos 

sensoriais: visão, audição, tato, olfato e paladar.
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O resultado de estudar Cabalah corretamente é uma abrangente e 

completa percepção do verdadeiro universo, tão clara, e tão mais nítida 

do que a nossa atual percepção do mundo. A percepção de ambos os 

mundos, nos dá uma inteira e compreensiva imagem, incluindo a força 

mais poderosa, O Criador, que rege o universo inteiro.

Se nós estudarmos corretamente, usando fontes autenticas num grupo 

de pessoas com ideias idênticas, e sobre o comando de um autentico 

professor, nós podemos mudar qualitativamente os nossos órgãos das 

sensações e descobrir o mundo espiritual e o nosso Criador.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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SABEDORIA MARAVILHOSA

Depois de algum tempo, começamos a sentir uma Força Superior que estabelece 

contato conosco, nos coloca em situações diferentes, e as causas e efeitos dessas 

situações se tornam mais claras.
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SABEDORIA MARAVILHOSA

Eu começo a pensar, “Esta específica situação foi-me enviada pelo Criador

para que eu possa deixá-la passar” ou “Talvez nessa situação, eu deveria me

comportar diferente”?

Este tipo de análise e autocrítica é exatamente o que nos transporta ao nível

de Humano. Agora nos tornamos mais do que um mero animal que

caminha com duas pernas. O beneficio aqui, é que quando

começamos a sentir o Criador, nós somos capazes

de ver quais de nossas ações são

proveitosas para nós e quais

são prejudiciais.
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Quando compreendemos as causas e efeitos de certa ação, sabemos qual

será proveitosa para nós. Sabendo isso, naturalmente não faremos algo

que nos traga um “castigo”, mas faremos sempre o que nos trouxer uma

“recompensa”. Então a revelação do Criador nos traz a chance de nos

comportarmos corretamente em qualquer situação e receber beneficio

máximo dessa situação. Essa pessoa é chamada uma “pessoa justa”. O

justo percebe o Criador, a recompensa para todo o bem, assim como uma

recompensa adicional por não ter violado um mandamento.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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Mohamed Bouazizi, um jovem tunisiano, graduado em ciências da

computação, ganhava a vida vendendo frutas em um posto ilegal em um

dos mercados da Tunísia. Um dia, no mês de dezembro de 2010, o governo

fechou o posto de Bouazizi. Como resposta, este ateou fogo em si mesmo

até morrer, e com sua morte, se iniciou uma onda de distúrbios em toda

Tunísia, que conduziu finalmente à queda do governo. A queda do governo

tunisiano provocou uma reação em cadeia em outras nações árabes. No

Iêmen, no Barein, no Egito, na Síria e na Líbia, se iniciaram insurreições

contra o governo. Como resultado da falta de estabilidade política nas

nações árabes, os valores do petróleo subiram.

SABEDORIA MARAVILHOSA

Como consequência do aumento do preço se produziu um considerável aumento dos 

produtos básicos e um forte golpe à situação econômica de milhões de pessoas em todo o 

mundo. O aumento dos preços, foi “a gota que transbordou o copo” para milhares de 

jovens espanhóis, que abandonaram suas casas como protestos e inspirados pela a série 

de rebeliões do mundo árabe, se passaram a viver em barracas de campanha nas praças 

das cidades principais, por toda Espanha.
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A pessoa justa é aquela que justifica o Criador. Ao longo do nosso 

caminho, como realizamos cada vez mais correções, recebemos mais e mais 

Luz. Esta Luz Interna é a nossa percepção do Criador. Com cada nova 

revelação do Criador, ascendemos à escada espiritual, um degrau de cada 

vez. Com os nossos “pés espirituais” firmes nesse degrau, nós então 

recebemos uma nova porção de Luz.

Finalmente, alcançamos um nível onde o resultado final não tem 

absolutamente nada a ver conosco. Quando finalmente alcançarmos esse 

nível, veremos o Criador como uma bondade total e cada uma de Suas

ações como sendo perfeita. Á medida que avançamos ao longo dos 6.000 

degraus, nós percebemos que tudo o que o Criador nos faz e aos

nossos amigos humanos, provem do desejo interminável de

deleitar todos os seres criados.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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Muitas vezes, quando começamos os estudos da Cabalah, descobrimos problemas 

que eram desconhecidos. Isto é porque aceleramos o processo de nosso crescimento 

espiritual. Se não tivéssemos iniciado os nossos estudos, levaríamos anos para 

percorrer um caminho que agora percorremos em meses, ou mesmo semanas.

Quando estudamos em grupo, muitas vezes encontrarmos estudantes que estudam 

há anos, aprendendo junto com estudantes que começaram a estudar alguns meses 

antes. No entanto, são ambos capazes de progredir no estudo sem dificuldade.

Estudar em grupo é um recurso muito especial da Cabalah. Ao estudar com outros 

que têm a mesma intenção, nos vinculamos com o desejo do grupo. Este vínculo 

permite tornarmo-nos humildes, criando um tipo diferente de aceleração.

Em grupo, certamente atingirá níveis espirituais após algumas horas,

ao passo que estudando sozinha poderia levar anos.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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Haverá tempos em que o estudante se questionará se é aceitável estudar outros 

livros ou mesmo olhar para ideias diferentes que se dizem caminhos espirituais,

e a minha resposta é a mesma. Os Cabalistas sempre nos ensinaram que...

“Cada um deve fazer exatamente o que o coração lhe manda“.

SABEDORIA MARAVILHOSA

Pois, se outro conceito de espiritualidade está em

sua mente, ele nem conseguirá chegar perto da 

concentração que será necessária para começar o 

estudo da Cabalah de maneira apropriada.

É muito melhor que uma pessoa tente e consiga

resolver essa questão agora, e depois, após

algumas semanas, meses ou anos, regressar

e trabalhar com a completa e correta intenção.
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“... Conheço alguma coisa a respeito de muitos sistemas e, em minha opinião,

a pessoa que tenta renunciar ao cerimonial trabalha com grande desvantagem.

O desenvolvimento que se obtém no Ocidente por meio apenas da meditação é 

um processo lento, pois a substância mental sobre a qual se tem de operar e a 

atmosfera mental na qual o trabalho se deve cumprir são muito resistentes.

A única escola de ioga ocidental puramente meditativa é a dos quacres,

penso que eles concordam em que seu caminho se destina a poucos:

a Igreja Católica combina a ioga mântrica com a ioga Bhakti”.

Dion Fortune,

pseudônimo de Violet Mary Firth Evans

6 de Dezembro de 1890 - 8 de Janeiro de 1946

SABEDORIA MARAVILHOSA
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1. Lave as mãos; de preferência, banhe-se

2. Beba água

3. Escute Música ou Medite

4. Acenda duas velas brancas (esquerda e direita; com fósforo): 

Esquerda: ao acender a vela esquerda, solicite que a Luz te guie,

faça a sua oração e peça por iluminação interior

Direita: acenda a vela direita com a chama da vela esquerda

Peça que a sua Luz interior se una à Grande Luz da Sabedoria Divina,

que o período de estudo e meditação te coloque em harmonia com a Luz

5. Estude... Ao Final, medite sobre o conteúdo

6. Levantar e Apagar as velas (esquerda e direita; não sopre; use abafador)

7. Ore e agradeça pelo privilégio de ter realizado os estudos (medite)

8. Sempre peça que reine a paz sobre todos os seres (Que Assim seja!)

9. Se recolha (anote seus sonhos)

SABEDORIA MARAVILHOSA
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Os estudos em Sanctum têm por finalidade harmonizar interiormente o 

estudante com a natureza mística dos ensinamentos que estão prestes a lhe ser 

repassados. Essa harmonização só é possível a partir do momento em que o 

estudante estabelece uma comunhão íntima com o seu próprio Eu interior.

A experiência espiritual consiste numa profunda imersão em algum aspecto

do estudo que se conecta inconscientemente com o EU interior do estudante.

A Cabalah é tanto um método de utilizar a mente quanto um sistema de 

conhecimento e autoconhecimento. Não é com a mente consciente que a 

Cabalah e a Árvore da Vida trabalham, mas sim com a mente inconsciente.

O rito, se praticado com a intenção correta, leva o estudante ao ambiente 

propício para a introspecção, maior alvo do estudo.

Tem mais afinidade com a mente do que com a matéria.

Longe está, da superstição e do psiquismo religioso.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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O Sanctum Sanctorum não é um lugar. Todos sabem como é difícil para a 

mente humana conceber algo tão abstrato quanto um campo de energia ou 

um plano de vibração. Tente visualizá-lo na mente, pois ninguém é capaz de 

alcançar aquilo que não pode visualizar. Alguns o vêm como uma catedral, 

um templo ou uma igreja.

As Velas e o Incenso

O fogo, desde a mais remota antiguidade, sempre simbolizou a purificação, a 

regeneração e a iluminação. Desde muitos séculos antes da Era Cristã, uma 

chama sagrada já brilhava sobre os altares dos Templos, a fim de simbolizar 

a Onipresença, a Onipotência e a Onisciência do Fogo Divino. O Homem 

possui esse Fogo Divino, a Sagrada Centelha, o Ponto de Luz no seu 

Coração. Lembrem sempre disso, pois enquanto buscares a Luz Maior,

tua própria Luz Circundante iluminará teus passos.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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As Anotações

SABEDORIA MARAVILHOSA
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O Cabalista Moisés escreveu um livro sobre a peregrinação de seu povo pelo 

deserto. Se nós só levarmos literalmente estas escritas como histórias, então o 

Torah não terá nenhum impacto sobre nós. Mas se a estudarmos a fundo e 

compreendermos o que realmente está lá descrito, Os Cinco Livros tornam-se 

uma revelação Cabalista, onde todos os níveis de entendimento do mundo 

espiritual são esclarecidos. Isto é exatamente o que Moisés queria transmitir.

O mesmo acontece com o Cântico dos Cânticos escrito pelo Rei Salomão. 

Tudo depende de como é lido e interpretado. Pode somente parecer uma 

canção de amor ou uma revelação espiritual, que O Zohar descreve como a 

ligação mais alta com o Criador.

Nós criamos constantemente diferentes desejos, sejam eles quais forem. O 

nosso desenvolvimento depende do nível desses desejos.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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Fim do Capítulo 10

Início do Capítulo 11

SABEDORIA MARAVILHOSA
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O trabalho do Cabalista inicia-se com a busca do simples

reconhecimento de uma notável verdade:

Esta Verdade é que...

SABEDORIA MARAVILHOSA
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Quando começamos a estudar, nós somos atraídos para muitos elementos 

diferentes e confusos da Cabalah, para muitos textos que abordam a Cabalah por 

duas direções diferentes. Numa, a Cabalah é apresentada de maneira 100% 

científica. Noutra, a Cabalah é apresentada de forma mais emocional.

Ao final, ambas as direções levam a uma única e fundamental conclusão:

SABEDORIA MARAVILHOSA
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No entanto, descobrir esta verdade fundamental não é tarefa fácil!

Em nossas pesquisas, nós lemos a este respeito e faz sentido.

As nossas mentes não têm dificuldade nenhuma em imaginar que

por trás de tudo, sim, não existe ninguém, mas Ele.

Mas quando colocamos os livros de lado, ou desligamos a aula do computador

e retornamos às nossas vidas diárias, nós encontramos numerosas situações

que nos distraem deste princípio.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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O estudante da Cabalah volta a ser o 

trabalhador diário com uma esposa

ou um marido, com um emprego,                         

filhos, parentes, passatempos,

amigos, e todos os problemas

que os acompanham. Os mais

nobres conceitos aprendidos

na aula ou na leitura, voam

pela janela quando o telefone

toca, ou, um esposo frustrado

começa a descrever uma

pequena catástrofe.

SABEDORIA MARAVILHOSA

A mais profunda sabedoria parece se 

desvanecer no ar quando um

chefe nervoso entra no

escritório reclamando

sobre um pequeno

erro.

Com o passar dos

meses e até mesmo

de anos, o estudante

percebe que existe

uma espécie de

guerra entre o

Espiritual e o Material.
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Por um lado, toda a frase escrita ou lecionada pelo professor parece trazer novas 

revelações. Mas as acrobacias cotidianas para lidar com os problemas da vida, 

frustrações, e até mesmo as alegrias parecem anular o aprendizado.

Esta luta decorre alegremente até ao dia em que o Criador envia um

pensamento que inicia o processo de cura. O que é este pensamento?

É a mesma essência do início dos estudos há muito tempo atrás...

SABEDORIA MARAVILHOSA
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Como é que este pensamento se manifesta?

Ele vem até nós através de uma aula, de um

artigo, ou às vezes de uma simples reflexão,

“Talvez esses obstáculos que nos detêm sejam

realmente enviados por Ele”. À medida que o

estudante se aprofunda neste conceito, o desejo

de pesquisar, de testar, de encontrar, aumenta.

Este é o início de um processo que o irá guiar a

uma incrível jornada de descobertas.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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Breve leitura do Bhagavad Gîtâ
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SABEDORIA MARAVILHOSA
E Krishna fala ...

5.Tanto você como Eu já vivemos muitas vidas, Eu posso lembrar-me de todas;

Você no entanto, não pode! 6. Mesmo sendo não nascido e Meu Corpo imperecível não 

possa se corromper, ainda assim, Eu manifesto Minha Forma quando se faz 

necessário. (...) 11. Andas triste por algo que tristeza não merece e, tuas palavras 

carecem de sabedoria. O sábio não se entristece com nada, nem por causa dos mortos 

nem por causa dos vivos. (...) 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 entristecem. 14. Quando 

os sentidos estão identificados com objetos sensórios, experimentam sensações de 

prazer e sofrimento; essas coisas são temporárias por sua própria natureza. 15. Mas 

quem permanece sereno e imperturbável no meio do prazer e do sofrimento, somente 

esse é que atinge a imortalidade! 25. Para além dos sentidos, para além

da mente, para além dos efeitos da dualidade, habita o EU SOU.

Pelo que, sabendo que tal é o EU, por que te entregas à tristeza?
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O estudante se questiona: “Como é possível que eu avance?”

E então aprende que o Criador está lhe proporcionando a própria solução 

para este problema. Os problemas são de fato a solução!

O estudante percebe que os problemas são os mesmos degraus da escada 

para subir e avançar em direção ao Criador.

No princípio, é apresentada à pessoa... Pequenos aborrecimentos,

distrações que removem a atenção da pessoa ao Criador.

Mas à medida que o processo de atribuição de responsabilidades se inicia,

o nosso juiz acha que, no início, não é assim tão difícil trazer o Criador

até o primeiro plano. Sim, o Criador esteve por trás deste ou daquele 

problema ( então por que te entregas à tristeza? ).

SABEDORIA MARAVILHOSA
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Mas à medida que o estudante progride, as tarefas se tornam mais árduas.

Os obstáculos se tornam mais e mais fortes em relação à própria força.

Parece que, quanto mais se supera, mais difíceis os obstáculos se tornam.

Mais cedo ou mais tarde, os obstáculos atingem tal nível, que não existe 

maneira do estudante poder fazer aquela valiosa atribuição de culpa.

Porém, o Criador proporcionou também uma solução para isto.

Agora vemos o verdadeiro valor do grupo de estudantes. Todos, num grupo 

de estudantes Cabalistas sabem de suas responsabilidades para com o grupo. 

Esta responsabilidade é para ajudar qualquer um ou a todos os membros, 

neste tipo de circunstância. Quando aquele evento inevitável ocorre,

e um membro simplesmente não tem poder interior para atribuir a 

responsabilidade ao Criador, o grupo lembra ao Irmão que...

SABEDORIA MARAVILHOSA
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Existe uma lei que governa a natureza e a humanidade rigidamente,

e a Fonte desta lei é uma Força Poderosa chamada “o Criador”.

Em momentos difíceis nós nos voltamos a Ele. Mas às vezes sentimos que se 

queremos mudar algo em nossas vidas, isto significa que discordamos das 

Suas ações, que não somos gratos a ele. Então qual é o verdadeiro apelo da 

alma, aquele que o Criador ouve e responde?

Ao contrário de cientistas comuns, os Cabalistas sentem o que os não 

Cabalistas não sentem, e tendo desenvolvido um sentido extra, estudam o 

sistema da Criação. Mas este poder tem um objetivo imutável:

Levar o sistema todo da Criação até à perfeição.

Como resultado, Ele age em tudo o que não está num estado de perfeição.

Este processo trabalha em todas as partes da Criação por igual,

e nós sentimos isso como dor e agonia.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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A natureza não nos concedeu poderes para nós mudarmos a nós mesmos.

É por isso, que nós não devemos pedir a Ele para mudar a Sua 

Orientação, mas para nos mudar, para que então possamos sentir a Sua 

Perfeição. A única forma de progresso que existe...

é voltarmo-nos para as Forças Superiores.

Quando nos voltamos para esta força, não quebramos a Sua Lei.

Pelo contrário, nós realizamos a única ação que podemos realizar.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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Oh...!!!

Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.

É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça,

e que desce sobre a barba, a barba de Arão,

e que desce à orla das suas vestes.

É como o orvalho do Hermom que desce sobre os montes 

de Sião, porque ali o Senhor ordena a Sua Bênção

e a vida para sempre.
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Mas o apelo deve vir de uma clara consciência daquilo que estamos 

pedindo:

- É para nós mesmos?

- É para satisfazermos os nossos desejos neste mundo?

- Ou é por um apelo pela ascensão espiritual?

Nós agora rezamos a Ele porque nos sentimos mal, por uma motivação 

egoísta, e desejamos nos sentir bem.

Jamais iremos pedir ao Criador correção se não sentirmos

a necessidade para isso. Nós vemos como as pessoas rezam a Deus, 

pedindo as mais diversas coisas. Mas, este não é o pedido

de que falamos, não é uma prece como nós a entendemos.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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A verdadeira prece é um forte desejo de correção das nossas propriedades 

para alcançar o Criador, por Amor a Ele.

Nós chegamos a este tipo de prece, bem devagar, ao longo de anos. 

Primeiro, nós devemos cultivá-la dentro de nós. De início, tem-se os 

desejos deste mundo, depois pelo Superior, pelo Criador, direcionados

mais e mais ao objetivo. No processo, nós mudamos constantemente a 

definição do Criador, do objetivo e da correção.

Baseados num novo entendimento, a prece de um indivíduo sofre 

orientações diferentes. Assim que o indivíduo compreende completamente 

o objetivo, este objetivo é alcançado... E a prece dá frutos e a

pessoa ascende ao Criador.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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coração para o Mundo Superior. Se uma pessoa inicia os estudos e não 

consegue adicionar a intenção correta pelo Criador, esse período é 

chamado de Lo Lishma (não pelo Seu nome), não pelo Criador, isto

quer dizer que nesse período as ações do estudante são todas para si.

SABEDORIA MARAVILHOSA



041

P
á
g

in
a
 1

3
7

Os seus sentimentos durante os seus estudos...

sobre si e sobre o Criador ... são as suas preces mais honestas!

Isto foi o que o Rav de Kotzk escreveu em seu livro

Yosher Divrey Emet (Honestidade e Palavras da Verdade).

É por isso que você não precisa dos textos de preces formatados.

O mais correto, é como você se sente em relação ao Criador.

SABEDORIA MARAVILHOSA
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E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor,

que é o vínculo da perfeição.

Colossenses 3:14

SABEDORIA MARAVILHOSA
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