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Kabbalah é uma sabedoria que teve seu início há 5000 

anos. Seu propósito é ajudar você a atingir um despertar e 

iluminação de consciência.

Os kabalistas acreditam que cada ser humano que entra 

para o jogo da vida merece receber clareza sobre suas 

origens e seu propósito. Por que o universo existe? Qual é a 

origem da alma? O que estamos fazendo aqui? Para onde 

vamos?

Um dos princípios da Kabbalah conhecido como “lechtiv 

lenivraav” ensina que a maioria de nós usufrui muito pouco 

em relação ao que o universo quer nos oferecer.

Através do estudo de diferentes textos sagrados, e do 

principal livro da Kabbalah, o Zohar, podemos obter clareza 

sobre essas questões. 

O QUE É A KABBALAH?
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O único requisito para iniciar é o seu desejo. O Kabbalah 

Centre está aberto a todos. 

Homens. Mulheres. Pais. Mães. Adolescentes. Você.

Hoje existem alunos em praticamente todos os países do 

mundo, sedes e grupos de estudos em mais de 60 países. O 

Kabbalah Centre proporciona um ambiente no qual os 

alunos vivenciam a Kabbalah de forma prática através de 

várias formas: aulas e eventos semanais e mensais, 

conexões espirituais, trabalhos voluntários, projetos 

sociais, entre outras.

Todos aprendem a Kabbalah de maneira simples, prática, e 

com um sistema de apoio e continuidade. 

Muitas figuras importantes da história estudaram a 

Kabbalah: 

Isaac Newton, Leonardo Da Vinci, Platão, Michelangelo, 

Leibniz, Shakespeare, profetas, alguns papas, o patriarca 

Abraão, Pitágoras, Paracelsus, Carl Jung e muitos outros.

Agora é a sua vez!

QUAL É O REQUISITO PARA
INICIAR OS ESTUDOS?
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A Kabbalah é uma sabedoria milenar. Ao longo dos últimos 

5000 anos, os Kabalistas produziram milhares de livros e 

aulas. 

O principal livro da Kabbalah chama-se Zohar, uma obra 

enciclopédica de 23 volumes. A palavra “Zohar” significa 

“esplendor”. Referindo-se à iluminação ou despertar de 

consciência que você pode atingir. Sua composição foi 

liderada pelo mestre Rav Shimon bar Yochai, com o apoio 

de seu filho Rav Elazar e mais oito membros, 

aproximadamente 2000 anos atrás. 

O Zohar decifra segredos contidos em antigos textos 

sagrados. Para os kabalistas, esses textos possuem 4 níveis 

de interpretações. O primeiro nível foi denominado 

“peshat”. Este é o sentido literal, que são as histórias e 

parábolas conforme as lemos, literalmente. Esse nível, sem 

um aprofundamento, pode criar confusão e separação 

religiosa. Em casos extremos, até guerras. 

No entanto, para a Kabbalah, a intenção nunca foi essa. O 

quarto e mais profundo nível é conhecido como “sod” 

(segredo) – de onde a Kabbalah extrai princípios universais, 

dissolvendo por absoluto qualquer requisito religioso. O 

foco central do Zohar é expor esse nível para que qualquer 

pessoa com coração aberto e com desejo possa acessar.

QUAL É A ORIGEM DA
KABBALAH?
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O Kabbalah Centre não é apenas uma escola. Além do 

aprendizado, ele proporciona um ambiente de 

transformação para sua comunidade de alunos. 

Um dos trabalhos mais importantes para o aluno de 

Kabbalah é transformar seus traços negativos e revelar 

seus traços positivos para o mundo. Para ajudar nesse 

trabalho, o Kabbalah Centre oferece inúmeras ferramentas 

práticas que caminham lado a lado com o conhecimento.

Outra atividade central do Kabbalah Centre é criar um 

impacto positivo ao redor do mundo através do 

voluntariado e projetos sociais. A transformação do 

egoísmo em altruísmo é o coração da sabedoria da 

Kabbalah. 

Por exemplo, mais de 100.000 livros já foram doados em 

nome de um dos projetos sociais do Kabbalah Centre, o 

Projeto Zohar. 

Mais um diferencial é que o Kabbalah Centre pertence à 

uma linhagem de kabalistas. O que é isso? E, por que isso é 

importante?

QUAL É O DIFERENCIAL
DO KABBALAH CENTRE?
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A linhagem de kabalistas é uma corrente milenar de 

mestres através do qual a sabedoria é propagada e 

desenvolvida. Isso assegura a autenticidade e a pureza do 

conteúdo que o aluno irá aprender. 

Um dos mestres dessa linhagem foi o kabalista Rav Yehuda 

Ashlag, que fundou o Kabbalah Centre em 1922. O foco de 

seu trabalho foi criar uma metodologia didática que 

pudesse ser aprendida pelo homem moderno. 

Seu trabalho recebeu continuidade através do mestre Rav 

Brandwein. Em seguida, o Rav Berg e sua esposa, Karen 

Berg, nos anos 70, iniciaram a maior disseminação da 

Kabbalah na história da humanidade. 

Ao ensinar para as pessoas como ativar o poder que elas 

possuem e a importância de compartilhar isso com mais 

pessoas, o Kabbalah Centre vem criando uma massa 

crítica de bondade e amor ao próximo. Existe um 

ensinamento muito importante no livro do Zohar, e nas 

escrituras sagradas, que dita que cada pessoa está 

interligada com as almas das outras pessoas. Quando uma 

pessoa realiza sua transformação, imediatamente o 

mundo é transformado. Quando uma massa crítica for 

atingida, a positividade poderá reinar em nosso mundo.
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Quer saber um pouco mais sobre essa sabedoria milenar e 

descobrir como ela pode ajudar você a ter mais clareza na 

sua vida? Entre em contato com o Kabbalah Centre e veja 

como dar início a essa transformação.

kabbalahcentre.com.br

@kabbalah_brasil

/KabbalahCentreBr
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