
 

 

 

A Arte Cabalística de Abençoar através dos Nomes Divinos 

Tem o objetivo de sintonizar as pessoas com os Nomes Divinos relacionados a sua missão de vida, 

propósitos, anseios espirituais e compassivos, capacidade de auto-cura e de reequilíbrio energético, 

harmonia com todos e superação de obstáculos. O trabalho pode ser compreendido em quatro níveis: 

 

1 – Arte: Vem do Latim Ars, que significa “técnica ou habilidade”. É a atividade humana feita a partir da 

percepção, das emoções e das ideias, com o objetivo de estimular essas instâncias de consciência em um ou 

mais espectadores. O trabalho proposto por Stekel é, neste sentido, uma “Arte da Consciência”, 

objetivando ampliar e expandir a Consciência para níveis mais profundos, capazes de regular e corrigir 

instâncias de percepção equivocada em nossa consciência do dia-a-dia, mais ligada ao mundo material que 

aos sentimentos do espírito. 

 

2 – Cabala: É um sistema religioso-filosófico que investiga a natureza divina em suas variadas 

manifestações e relações com o mundo. “Cabala” (ou Qabbalah) é uma palavra de origem hebraica que 

significa “recepção”. Faz parte da vertente mística do judaísmo, mas traz conhecimentos universais 

encontráveis em outras tradições esotéricas, como a gnose, o sufismo e o yoga. A Cabala visa conhecer a 

Deus (em Três níveis) e o Universo (em Quatro níveis). 

 

3 – Bênção: A palavra “Bênção” vem do Latim Benedictionis, que significa “bênção, dádiva”. Bendizer é 

“dizer bem, louvar, elogiar”. Então, bênçãos são boas palavras, cheias de benevolência, as coisas bem ditas 

e com um propósito benéfico e bem definido em favor de alguém, que pressupõem um efeito no mundo 

espiritual, de modo a afetar o mundo físico, fazendo com que o desejo se cumpra. Em hebraico, “bênção” é 

Berakhah, que tem o sentido de algo que é aumentado pelas palavras bem ditas, carregadas de força divina. 

Tudo o que desejamos no mundo (físico e/ou espiritual) é aumentado pelo poder da bênção. 

 

4 – Nomes Divinos: São a melhor forma de abençoar, pois os Nomes Divinos são palavras plenas de força 

cósmica, de cura, alegria, energia, harmonia e justiça. Há 03 tipos de Nomes Divinos cabalísticos que são 

ensinados neste trabalho: Os Dez Nomes Divinos (Nomes de Deus ligados às Dez Classes Angélicas), 

Nomes Angélicos (representações da ação divina no mundo), Nomes Qualificativos (poderes, qualidades e 

palavras benéficas relacionadas ao bem e à luz). 

 



Neste trabalho os participantes aprenderão a utilizar os Nomes Divinos que representam a sua própria 

Divindade adormecida (Eu Superior) através da bênção diária. Usando tais nomes conscientemente e com 

propósitos bem definidos seja para os outros, seja para si mesmos e para diversos propósitos benéficos, os 

resultados serão cada vez melhores. 

 

OBS: Os nomes em hebraico Lê-se da direita pra esquerda escaneando as letra. 

 

 

 

Saiba como é o alfabeto Hebraico 

Língua semítica da família das línguas afro-asiáticas,  é a língua na qual foi escrita a Bíblia, mais 

precisamente a Torah e a Tanack, que veio a influenciar toda a civilização ocidental,  e tal como na 

maioria das línguas orientais, lê-se e escreve-se da direita para a esquerda. 

O hebraico teve alguma influencia na língua portuguesa, palavras como Azeite vem do hebraico da 

Palavra Ha Zeit (o óleo). 

O alfabeto "Alef-Beit" אלפבית é composto por 22 letras alfa numéricas, no hebraico os números são as 

letras e as letras equivalem a números, daí o estudo da Kaballah, que é o estudo do significado numérico 

das palavras escritas na Torah. 

Não há letras minúsculas nem maiúsculas, há vários tipos de letras hebraicas, desde o tipo Rashi, 

quadrático e também o cursivo que mostramos abaixo, sendo que o cursivo é mais usado em Israel na 

escrita do dia-a-dia. 

Para aprender hebraico o importante é aprender inicialmente a alfabetização, a partir daqui o caro leitor 

poderá começar a conjugar letras e a ser capaz de ler palavras, tal como fazemos em português. Só há um 

problema no hebraico não há vogais. Ou há de uma forma diferente. 

 

 


