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Missão

BNEI BARUCH É O MAIOR GRUPO DE
CABALISTAS EM ISRAEL, DIVULGANDO 
A SABEDORIA DA CABALA NO MUNDO 
INTEIRO. MATERIAIS DE ESTUDO EM 
MAIS DE 25 IDIOMAS SÃO BASEADOS 
EM TEXTOS AUTÊNTICOS DA CABALA  
E QUE FORAM PASSADOS DE GERAÇÃO 
EM GERAÇÃO.

A MENSAGEM
Nós estamos vivendo tempos desafiadores, 
enfrentando crises em todos os níveis de nossa 
existência – pessoal, ambiental, e social. A 
causa destas crises está na nossa incapacidade 
de sentir as interconexões entre nós e entre nós 
e a natureza. A ciência da Cabala fornece um 
método pelo qual a humanidade pode resolver as 
doenças do mundo e transcender seus problemas. 
Introduzindo a autêntica sabedoria da Cabala  por 
meio da educação e da mídia global, o Instituto 
Bnei Baruch disponibiliza um caminho a ser seguido 
pelo mundo.
O Bnei Baruch é uma instituição diversificada com 
milhares de estudantes pelo mundo. Cada um escolhe o 
seu caminho e a velocidade para avançar, segundo suas 
condições e capacidades pessoais.
Nestes últimos anos o Bnei Baruch se engajou em projetos 
de educação, apresentando fontes autênticas da Cabala 
numa linguagem moderna. A essência da mensagem 
difundida pelo Bnei Baruch é a união das pessoas, a 
unidade das nações e o amor ao próximo. Os Cabalistas 
de todas as gerações ensinaram que o amor ao próximo 
é a base do povo de Israel. Este amor existiu no tempo 
de Abraão, Moisés e nos grupos de Cabalistas que eles 
fundaram. O amor ao próximo era o combustível que 
empurrava o povo de Israel à incríveis realizações. Com o 
passar do tempo, quando o amor se transformou em ódio 
gratuito, a nação partiu em exílio e conheceu a aflição.
A Cabala é um método que fornece aos indivíduos as 
ferramentas necessárias para se realizar um caminho 
de descoberta pessoal e elevação espiritual. Se nós 
atualizarmos seus antigos valores e aprendermos a 
renová-los para a nossa época, descobriremos que 
possuímos a força para colocar de lado nossas diferenças 

e nos unirmos.
A Sabedoria Cabalística, ocultada por milhares de anos, 
revela-se atualmente. Ela esperava a época em que 
estaríamos suficientemente desenvolvidos e prontos para 
compreender seu ensinamento. Atualmente, ela surge 
como uma sabedoria que consegue unir as diferenças de 
opiniões internas e internacionais e nos propicia, como 
indivíduos e como sociedade, uma melhor situação.
AULAS DE CABALA
Assim como os Cabalistas fizeram durante séculos, o Rav 
Laitman dá diariamente aulas na instituição Bnei Baruch 
em Israel, das 3h15min às 6h00min da manhã, horário de 
Israel. Trata-se do principal elemento das atividades do 
Bnei Baruch; os cursos são traduzidos simultaneamente 
em sete línguas: inglês, russo, francês, italiano, espanhol, 
turco e alemão. Em pouco tempo eles serão igualmente 
traduzidos para o grego, polonês, português, húngaro e 
búlgaro. Como todas as atividades do Bnei Baruch, a re-
transmissão direta é gratuita e assistida por milhares de 
estudantes no mundo.
FINANCIAMENTO
O Bnei Baruch é uma associação sem fins lucrativos, 
dedicada ao ensino e difusão da sabedoria Cabalística. 
A fim de conservar essa intenção original, bem como sua 
independência, o Bnei Baruch não é nem ajudado, nem 
financiado, nem ligado de alguma maneira a qualquer 
tendência política.
Ao mesmo tempo, e segundo a tradição que se perpetua 
de geração em geração entre os Cabalistas, a maioria das 
atividades do Bnei Baruch não exige qualquer participação 
financeira. Assim, a fonte principal de financiamento 
é o dízimo (um décimo do salário líquido) do grupo 
de Cabalistas Beni Baruch Israel. As outras fontes são 
provenientes da venda de livros, bem como de doações.



História e Origem
Em 1991, após a morte de seu mestre, o Rav Baruch 
Shalom Ashlag (1907-1991), o Rav Dr. Michael Laitman 
fundou o Instituto de Ensino e Pesquisa da Cabala 
Bnei Baruch (os filhos do Baruch), em memória do seu 
mestre, ao lado do qual permaneceu por doze anos, de 
1979 a 1991. O Rav Laitman foi estudante e assistente 
pessoal do Rav Baruch Ashlag, o filho mais velho do 
Baal HaSulam (autor do comentário do Zohar), e segue 
os passos de seu mestre, trabalhando para o ensino e 
difusão da sabedoria cabalística.

O Rav Baruch Ashlag (Rabash) seguiu o caminho traçado 
por seu pai, o Rav Yehuda Ashlag (1884-1954). O 
Rav Yehuda Ashlag, também conhecido como o “Baal 
Ha Sulam” (o mestre da escada), foi um dos maiores 
cabalistas do século XX. Ele é o autor de um comentário 
em 18 volumes do livro do Zohar, bem como de várias 
outras obras cabalísticas. Michael Laitman estabelece 
seu método de estudo e ensino principalmente sobre 
estes dois mentores espirituais.

O método de ensino, fundado pelo Rabash e o Baal 
HaSulam, é aplicado diariamente pelo Rav Michael 
Laitman. Este método é baseado nas obras cabalísticas 
autênticas e tradicionais: O Livro do Zohar (Rabbi 
Shimon Bar-Yochai), os escritos do Ari (Árvore da 
Vida – Etz Haim), e os escritos do Baal HaSulam – o 
Talmud Esser HaSefirot (O Estudo das Dez Sefirot), o 
comentário do Sulam do Livro do Zohar. Enquanto o 
estudo se baseia nas fontes autênticas da Cabala, esta 
é apresentada numa abordagem moderna e simples. 
O desenvolvimento dessa abordagem fez de Michael 
Laitman um especialista reconhecido na sua área.
A combinação única de um método acadêmico de ensino 
com as experiências pessoais aumentou a perspectiva 
dos estudantes, e os gratifica com uma nova percepção 
da realidade em que vivem. O método de ensino fornece 
ferramentas emocionais àqueles que estão no caminho 
espiritual, permitindo que analisem o ambiente e a si 
mesmos.

MÉTODO DE ENSINO



Rav Michael Laitman, PhD

O Rav Laitman é professor de ontologia e teoria do 
conhecimento, detentor de um doutorado em Filosofia 
e Cabala, e de um mestrado em biocibernética. Michael 
Laitman estuda Cabala há mais de trinta anos. Ele 
publicou quase 30 livros de Cabala, traduzidos em mais 
de doze línguas, e numerosos artigos relativos à Cabala, 
e dá regularmente conferências universitárias no mundo.
Além disso, o Rav Laitman colabora com eminentes 
cientistas, conduzindo pesquisas únicas sobre a ciência 
moderna e a Cabala. Em 2005, ele foi o co-autor de 
um livro sobre este assunto com o Prof. Vadim Rozin da 
Universidade Pública de Moscou. Ele trabalhou igualmente 
com Prof. Lomonosov da Universidade Pública de Ciências 

Humanas da Academia Russa de Ciências.
Freqüentemente, o Rav Laitman dá palestras no mundo 
inteiro sobre a Cabala autêntica. Elas incluem, entre 
outras, reuniões com o World Wisdom Council (Conselho 
Mundial da Sabedoria) e o Clube de Budapeste. Apenas 
no último ano, ele deu palestras em Israel, Estados 
Unidos, Canadá, Europa, Rússia, América Central e 
Latina.
As vastas pesquisas realizadas nestes trinta anos por 
Laitman no domínio da cabala são hoje reconhecidas 
entre cientistas e pesquisadores renomados. Michael 
Laitman cooperou com cientistas ao estabelecer a 
ligação entre a física quântica e a Cabala. Uma das 

cooperações mais marcantes 
foi aquela com o Dr. Jeffrey 
Satinover, psiquiatra e 
físico teórico ligado às 
universidades de Princeton 
e Nice, e reconhecido por 
seu papel no documentário 
“O que sabemos realmente 
sobre a realidade?”. Isso 
gerou um livro: A Cabala, a 
ciência e o sentido da vida. 
Ele também colaborou com o 
célebre filósofo e presidente 
do Clube de Budapeste, 
o Prof. Ervin Laszlo, em 
conferências abertas ao 
público, livros e jornais 
acadêmicos, e ainda como 
redator convidado da revista 
mensal: World Futures: the 
journal of General evolution. 
Esta cooperação relativa à 
solução da crise ecológica e 
às crises sociais inspirou um 
dos livros do Rav Laitman: 
Do Caos à Harmonia – a 
solução para a crise global 
segundo a sabedoria 
Cabalística.
O Rav Laitman continua dando 
conferências, escrevendo 
livros e artigos, e dedicando 
sua vida à disseminação da 
sabedoria Cabalística.



O ARI Online
Centro de Treinamento da Cabala

arionline.info

Atendendo à enorme demanda feita pelos estudantes 

de lingua inglesa de todo o mundo, o Instituto 

Bnei Baruch dedicou sua extensa experiência em 

treinamento à distância e TV pela Internet para criar o 

Centro de Treinamento de Cabala Online ARI (Instituto 

de Pesquisa Ashlag). Em seu primeiro ano de operação 

o Centro forneceu para mais de 3.000 estudantes 

experiência clara e compreensiva sobre a sabedoria da 

Cabala.

Suas instalações oferecem aulas presenciais para 

alunos iniciantes e intermediários, para prepará-los para 

os estudos avançados. Todos os cursoa e materiais de 

apoio são tambem oferecidos online e gratuitamente.

O sucesso do Centro de Treinamento é demonstrado 

pela taxa de retenção que excede o nível de 

70% para os estudantes que completaram seus 

estudos introdutórios. O número de matrículas vem 

práticamente dobrando a cada ano. Além dos cursos o 

ARI também possui uma extensa biblioteca de artigos e 

vídeos educacionais.



A Cabala e a Mística
A Cabala é muitas vezes associada à várias práticas, de todos os tipos. 
O que é verdadeiro?

A CABALA E A MAGIA

Qual é o elo entre a Cabala, a magia e a previsão do 
futuro?
O longo período no qual a sabedoria Cabalística 
foi ocultada fez surgir várias confusões entre ela e 
a mística. Gottfried Leibiniz (1646-1716), grande 
matemático e filósofo, exprime abertamente seus 
pensamentos a este respeito: “Visto que a humani-
dade não tinha a chave para descobrir o segredo, a 
sede de conhecimento foi enfim retardada por todos 
os tipos de detalhes e superstições, que engendra-
ram uma “Cabala Vulgar” que pouco tem a ver com 
a verdadeira Cabala, e sob um nome falso – uma 
magia foi inventada, servindo-se de diferentes fanta-
sias das quais os livros estão cheios.”
Em resumo, não há qualquer ligação entre a Cabala 
e a magia, nem com a previsão do futuro, nem com 
encantamentos, amuletos ou com qualquer coisa 
que dê às pessoas uma espécie de sentimento de 
se proteger do seu destino. A sabedoria Cabalística 
não está ligada a este tipo de práticas. Trata-se de 
uma ciência que desenvolve no homem a capacidade 
de dirigir o seu próprio destino e de não depender 
de um pedaço de papel ou de um encantamento 
qualquer.
A força existente nos amuletos é psicológica. O 
fenômeno é igualmente utilizado na medicina com o 
efeito placebo, mas isso não tem nada a ver com as 
forças espirituais. 
Se uma pessoa tem necessidade deste suporte 
psicológico, ela pode utilizá-lo, mas isso não faz com 
que o indivíduo evolua espiritualmente.

RELAçãO DA CABALA COM O MISTICISMO

Qual é a relação da Cabala com o misticismo, os mé-
todos orientais e outros métodos espirituais?
Não há relação. Eles fazem parte da busca do indi-
víduo, mas não têm nada a ver com a Cabala. Assim 
escreve o Baal HaSulam: “E eu quero dar ao leitor 
uma explicação clara e compreensível a respeito da 
proibição da utilização de encantamentos, ou de 
todos os tipos de místicas que o mundo costuma 
praticar, a fim de dar uma base sólida que permita se 
continuar depois uma pesquisa científica.”



Livros

Os livros sempre tiveram um papel fundamental 
na sabedoria Cabalística. Eles são a coletânea 
de um ensinamento milenar. Yehuda Ashlag, um 
dos maiores cabalistas do início do século XX, 
publicou obras e fundou escolas para revelar 
essa sabedoria ao mundo. Michael Laitman, que 
aprendeu essa sabedoria da boca do filho do 
Baal HaSulam, consagrou numerosas obras à 
Cabala, para torná-la a mais acessível possível.
As obras de Michael Laitman são publicadas 
pelas maiores editoras do mundo, tais como 

Penguin, Planeta Publishing, Ullstein, Sofia e 
Jewish Lights.

No Brasil temos dois livros do Rav Laitman 
publicados em português, que são A Sabedoria 
Oculta da Cabala e Cabala Revelada, disponíveis 
nas principais livrarias. Estes e outros também 
podem ser encontrados para download na seção 
Biblioteca da Cabala do site 
www.kabbalah.info/brazilkab em português.

http://www.kabbalah.info/brazilkab
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