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Este livro é inteiramente dedicado a você, precioso(a) leitor(a). 

Se, através destas páginas, seus dias ficarem repletos 

 de Luzes Áureas da Infinita Beleza, 

sentir-me-ei eternamente recompensado, 

porquanto meu objetivo terá sido alcançado. 
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       “O pranto pode durar a noite inteira, 

       mas a alegria vem com o alvorecer.” 

 

(Salmos 30:5) 
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Introdução 

 

“Uma palavra dita a seu tempo é como 

maçãs de ouro em bandejas de prata.”  

(Provérbios 25:11) 

 

Pensamento é energia. A energia positiva contida numa palavra 

possui a incrível capacidade de transformar sua vida! 

 

Cabalá, filosofia de vida que nos conduz à paz interior, ensi-

na que as 22 Letras que compõem o Alfabeto Hebraico têm 

o profundo poder de mudar nossas emoções. 

Ordenadas entre si, essas Letras criam, de modo fascinante, autên-

ticos tipos de energia, da mesma maneira que a combinação única 

de notas musicais produz notáveis melodias. 

A força extraordinária que flui de cada Letra remove completa-

mente sentimentos desoladores, tais como o medo e a ansiedade. 

A 
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Pois, quando interagimos com a Escrita Hebraica, é gerada uma 

intensa ligação subconsciente entre a nossa alma e a sublimidade 

do Mundo Espiritual, protegendo-nos, desse modo, de pensamen-

tos confusos e limitados. 

Isso ocorre devido à energia de consciência que existe por detrás 

de cada Letra — que, em virtude de abranger profundas concep-

ções sobre o Universo —, eleva-nos espiritualmente, aproximan-

do-nos do Criador. 

Contemplar o Alfabeto Hebraico é uma prática simples que semeia 

felicidade. 

Independentemente de religião ou nacionalidade, todos temos o 

privilégio de usufruir da Sabedoria Inspiradora da Cabalá. 

Este livro oferece a você, em deslumbrantes páginas ilustradas 

artisticamente, um Surpreendente Jardim de Letras Hebraicas: Os 

72 Nomes de D’us. 

Os 72 Nomes de D’us não são “nomes” no significado da palavra, 

mas sim, 72 sequências de 3 Letras Hebraicas que difundem vibra-

ções energéticas singulares. Meditar, ou apenas passar os olhos por 

essas Letras, ajuda-nos a ativar as vibrações positivas que provêm 
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de cada sequência, aproximando o nosso coração, assim, da Luz 

Infinita. 

Você não precisa ter conhecimento do Idioma Hebraico para va-

ler-se dos benefícios que esta sabedoria maravilhosa proporciona; 

visto que, conforme mencionado, as Letras que abraçam os 72 

Nomes de D’us não formam palavras específicas. Segundo a Caba-

lá, nossa consciência reconhece prontamente a força contida nes-

sas Letras, porquanto fomos gerados pela mesma fonte — A Mila-

grosa Luz Dourada do Altíssimo. 

Imagine deixar o seu dia a dia repleto da Genuína Luz que os 72 

Nomes de D’us emana! 

Você sentirá, em pouco tempo, uma imensa paz interior, porque a 

Luz Rara que os 72 Nomes de D’us emite purifica a mente, ofere-

cendo-lhe a oportunidade de conquistar um estado permanente de 

serenidade. 

Esta obra traz, ainda, a poderosa oração cabalística Ana B’koach, 

além de uma coletânea de Sete Palavras Reconfortantes, seleciona-

da especialmente para, de agora em diante, fazer parte da sua vida. 

Podemos, então, continuar esta fascinante leitura? Prepare-se, pois, 

para mergulhar nas páginas seguintes!  
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Como usar este livro 

 

sta obra foi idealizada com o objetivo de levar até você, es-

timado(a) leitor(a), a Luz Dourada que deriva dos 72 Nomes 

de D’us — um primoroso guia espiritual. 

Cada página — idealizada pela artista plástica Ruth Rubin —, traz 

uma meditação acompanhada do seu respectivo significado. A 

interpretação detalhada encontra-se sempre na página seguinte. 

As Letras devem ser contempladas da direita para a esquerda. 

Você pode escolher o(os) Nome(s) Sublime(s) que irradia(m) a 

energia que necessita receber, ou meditar em todos eles na sequên-

cia. Neste caso, é preciso seguir os Nomes na ordem em que se 

encontram (1 a 72) ou visualizar a tabela que consta ao final deste 

livro. 

É aconselhável, também, meditar vez ou outra em um Nome cujo 

padrão vibratório já tenha sido alcançado, com o intuito de fortifi-

cá-lo. 

E 
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Esta poderosa meditação cabalística pode ser feita diariamente, 

quantas vezes desejar. Assim, você vai estar sempre perfeitamente 

interligado(a) com a Luz Sagrada do Criador. 

Lembre-se, no entanto, de que é preciso tempo para sentir os re-

sultados. O importante é que a semente desta meditação seja plan-

tada em sua vida. No momento certo, quando você menos esperar, 

estará colhendo luminosas flores deste Jardim. A paciência e a per-

severança são imprescindíveis para que a Luz Dourada do Altíssi-

mo possa florescer em seu coração. 

Agora que você já sabe sobre o poder revelador dos 72 Nomes de 

D’us, sinta-se à vontade para entrar neste Jardim Grandioso e inte-

ragir com os Nomes Sagrados, carinhosamente escritos nas próxi-

mas folhas, todas regadas com muito amor. 
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Meditando com 

Os 72 

Nomes de D’us 
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SUPERAÇÃO 
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1 

ו ה ו  

 

SUPERAÇÃO 

 

Voltar no tempo, desde a Semente da Criação 

 

A imperfeição é manifestada, unicamente, em nossa forma exteri-

or. Quando retornamos para dentro de nós, a felicidade é profun-

damente sentida, porque acessamos a verdadeira essência de nossa 

alma, que é única e eterna. Assim, regressando ao passado longín-

quo, obtemos a força necessária para a superação de traumas, 

transformando os problemas em desafios. 
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RESGATANDO A LUZ 
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2 

י ל י  

 

RESGATANDO A LUZ 

 

Recuperar a energia esvaída do âmago 

 

O esgotamento físico e mental desequilibra as nossas forças, pro-

movendo a melancolia e, por conseguinte, as doenças do corpo. O 

resgate da Centelha Divina reanima essa energia roubada, devol-

vendo ao nosso ser o equilíbrio para a manutenção da vida, a fim 

de que possamos vencer os conflitos interiores e reaver as oportu-

nidades perdidas. 
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CRIANDO MILAGRES 

https://www.palavrasperfumadas.com.br/



 
28

3 

ט י ס  

 

CRIANDO MILAGRES 

 

Permitir que experiências extraordinárias aconteçam 

 

Somente quando estamos em sintonia com a Força Luminosa, a 

qual atua ao nosso redor, é que recebemos as Graças Divinas — 

sejam pequenos milagres, ou dádivas maravilhosas, como a cura de 

uma enfermidade. Por isso, a importância de mantermos constan-

temente a serenidade interior, porque apenas nesta condição con-

cebemos um mundo prodigioso para a nossa vida. Ademais, preci-

samos ser eternamente gratos ao Criador, porquanto ainda que não 

percebamos, Sua mão protetora está sempre guiando o nosso ca-

minho. 
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SUPRIMINDO PENSAMENTOS NEGATIVOS 
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4 

ל םע  

 

SUPRIMINDO PENSAMENTOS NEGATIVOS 

 

Adquirir controle sobre a mente 

 

Ter domínio sobre os pensamentos intrusivos, a fim de afastar as 

ideias destrutivas, é essencial para que possamos agir de maneira 

impecável em nossas atitudes. Uma mente comedida, que se man-

tém permanentemente vigilante, pensa e fala corretamente; logo, 

jamais adota julgamentos antecipados. Exclusivamente dessa ma-

neira, a paz interior pode ser alcançada. 
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SAÚDE 
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5 

ש ה מ  

 

SAÚDE 

 

Revigorar o corpo, a mente e a alma 

 

A vitalidade do corpo se manifesta tão somente quando a mente e 

a alma estão perfeitamente saudáveis. A doença física tem origem 

nas dores emocionais. No entanto, é difícil, às vezes, ter a percep-

ção da origem de nossos padecimentos afetivos.  A meditação com 

a Luz Curativa que emana deste Nome Sagrado não só nos auxilia 

a promover a cura do corpo, da mente e da alma, como também 

ajuda a conservar estes três sempre em equilíbrio. Pode ser feita 

tanto em benefício próprio quanto para o próximo. 
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ESTADO DE SONHO 
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6 

ה ל ל  

 

ESTADO DE SONHO 

 

Captar as mensagens do subconsciente 

 

A visão profética é alcançada quando deixamos o nosso subcons-

ciente aflorar. Denominada, igualmente, por mente subjetiva, a 

mente subconsciente não se acerca do ambiente externo por meio 

dos sentidos sensoriais, mais sim, pela intuição. Quando estamos a 

sonhar, ficamos separados do corpo físico e mais próximos da 

alma, que é diretamente ligada ao subconsciente. Por isso, a impor-

tância de adentrá-lo e acessar os nossos sonhos, para que possa-

mos senti-los intensamente em qualquer momento do dia, sempre 

que desejarmos. 
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RESTABELECENDO O EQUILÍBRIO INTERIOR 
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7 

א כ א  

 

RESTABELECENDO 

O EQUILÍBRIO INTERIOR 
 

Restaurar a vida ao seu estado perfeito 

 

A verdadeira busca espiritual demanda um processo de autotrans-

formação. No momento em que decidimos trilhar esse caminho, 

inúmeras dificuldades surgem simultaneamente, pois começamos a 

perceber que muitos fatores intrínsecos e extrínsecos que moldam 

a nossa vida encontram-se desordenados. Então, sentimos a neces-

sidade de recuperar o nosso Eu mais profundo. Reimplantando o 

DNA da alma, colocamos ordem nesse caos, a fim de que tudo 

seja restituído ao seu estado original. 
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AFUGENTANDO O ESTRESSE 
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8 

ת ה כ  

 

AFUGENTANDO O ESTRESSE 

 

Remover as fontes causadoras do desassossego 

 

Os indícios apontam que, de uma maneira ou de outra, o estresse 

sempre esteve presente na história da humanidade, embora com 

denominação diferente. No entanto, foi apenas no fim do século 

XX que este tema passou a ser abordado, tanto cientificamente 

quanto espiritualmente. Hoje em dia, sabemos que, apresentando 

uma grande variedade de sintomas, tal inquietação pode causar 

danos irreversíveis. A meditação com este Nome Divino tem co-

mo objetivo neutralizar toda a negatividade interna e externa gera-

dora do estresse, devolvendo à alma a indispensável quietude. 
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INFLUÊNCIAS ANGELICAIS 
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9 

י ז ה  

 

INFLUÊNCIAS ANGELICAIS 

 

Receber o auxílio Divino 

 

As Forças do Alto estão sempre prontas para nos ofertar Sua pri-

morosa ajuda. Para isso, no entanto, é necessário que estejamos 

prontos para recebê-La com alegria. A meditação com este Nome 

Bem-aventurado purifica o nosso coração, aproximando-nos, as-

sim, dos Anjos de Luz. 
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PROTEÇÃO 
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