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O Número 7 

Por que será que há uma
mística em torno do número 7?

Há muitas voltas desse número
no Judaísmo e aqui nesta
publicação conheceremos mais
a respeito.

A alegria é um fator básico

para a vida de uma pessoa.

Sabendo disto Moshe Rabeinu 

fez uma takaná, um decreto de

que haveria 7 dias de alegria

para quem casa, visto que, ao

casar, a pessoa experimenta

uma alegria que atinge o ponto

máximo. 

Aliás, falando em 7, hoje é 7 de

Adar, data do nascimento, de

Moshe Rabeinu! O nosso

mestre que continua vivo até

hoje em nossos corações.
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Aprendendo mais sobre o número 7
"O número 7 volta inúmeras vezes, por que isto representa um ciclo

completo. D'us criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. "

Rabino David Weitman

No judaísmo, nós sabemos que o número 7 é muito significativo. É um número
que realmente volta muitas vezes: são 7 voltas da noiva e do noivo, são 7 voltas
que damos no braço, são 7 dias de Pessach, 7 de Sucot e assim em diante. 

Assim, também, são 7 dias de shiva (luto), momento em que o enlutado também
acaba cumprindo um ciclo completo de sete.

https://www.youtube.com/watch?v=Z1EaB7N9g0o
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Falar de números e não falar do alfabeto hebraico não tem
graça. Por isso selecionamos abaixo 10 significados de cada

uma das 22 letras do alfabeto hebraico (os blocos de
construção da Criação - Sefer Yetsirá) 

Resumo dos dez significados do Alef-Bet

1. Conceito O princípio conceitual subjacente
associado com a letra.

2. Significado O significado literal do nome da letra.

3. Formato A associação visual primária relacionada
ao formato das letras.

4. Número O valor numérico da letra segundo
calculado pela Guematria.

Correspondências básicas nas três dimensões de:

5. Espaço Os elementos físicos, os corpos celestiais e
os signos do zodíaco.

6. Tempo As estações, os dias da semana e os meses
do ano.

7. Alma Os membros e órgãos do corpo humano,
responsáveis por mediar experiências relacionadas
com o "eu".

Associados:

8. Qualidade, dom ou sentido Expressões inatas ou
adquiridas de experiência vivida, controlada pelos
membros acima e órgãos da alma.

9. Arquétipo Figuras arquetípicas da história de Israel.

10. Canal Os canais horizontais, verticais e diagonais
conectando as Dez Sefirot.

Fonte: Chabad.org.br
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A Numerologia Judaica

--

Os nossos sábios na Ética dos
Pais já prezavam a ciência da
Numerologia Judaica —
a Guimátria (Pirkei Avot 3:18).
Rabi Eliezer Chismá disse: “O
cálculo dos ciclos da
astronomia e o cálculo
numerológico das palavras são
condimentos da sabedoria”. E
como explicam os nossos
comentários, estes cálculos
abrem o apetite e incentivam
as pessoas a se aprofundar
mais no estudo da Torá. O
método da Guimátria é uma
das 32 formas de interpretação
da Torá, de acordo com o
Talmud (baseado na baraita de
Rabi Eliezer ben Yossef Haglilí),
que também enfatiza a
importância dos sinais
(simanim) no estudo (Shabat
104a, Eruvin 54b).   

Com relação à palavra Guimátria,
existem várias interpretações. Alguns
dizem que a raiz etimológica da palavra
é grega, referindo-se à “geometria”, que
em hebraico passou a ter um sentido
mais amplo, incluindo todo o tipo de
cálculo e números. Alguns se
aventuram e afirmam que “Guimátria”
vem de duas palavras — gama e tria —
que significa que a letra gama é a
terceira letra do alfabeto grego,
indicando a metodologia da Guimátria.

Todavia, parece-me interessante citar
aqui a explicação do grande mestre e
legislador Rabi Yossef Karo, o autor do
Código da Lei, Shulchan Aruch (em Klal
HaGuemará): Guimátria é composta
por duas palavras Guei (vale) mitúria (da
montanha)”. Isto significa que quando
somos confrontados com algo que não
entendemos, parecendo uma
montanha, a Guimátria a transforma
num vale de compreensão.

Excerto do prefácio do Rabino Y. David

Weitman (livro A Numerologia Judaica)
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Dando sentido e signi�cado a nossa vida

VEJA TEXTO COMPLETO

Conhece a Videoteca  do Legal Saber

Vale notar que muito do que sabemos em termos místicos nos dias de
hoje devemos ao chassidismo chabad.  Desde o 1º Rebe até 7º dessa
dinastia, muito foi publicado e revelado por ordem dos céus. 

Muitos pensavam que o chassidismo chabad era algo restritivo e austero, porém
constataram se tratar de um caminho espiritual profundo, místico e agradável.

A contribuição do Rebe para a tradição do chassidismo chabad foi o seu empenho em
revelar os mistérios. Ele utilizou uma linguagem e pensamentos contemporâneos, não
apenas eliminando as dúvidas, mas inspirando à ação efetiva.

Ele abre literalmente os nossos olhos e a nossa mente, fazendo-nos enxergar e
compreender o nosso propósito. Isso tanto individual quanto coletivo. Assim, ele infunde
mais significado às nossas vidas. Portanto, isso tem um poder transformador,
principalmente fazendo então deste mundo um local habitável para nós mesmos e para
D’us.

.

http://legalsaber.com.br/chassidismo-chabad/
http://legalsaber.com.br/videoteca/

