
Os Nomes Sagrados de Deus e 
a Kabbalah Hebraica



INTRODUÇÃO

Os Nomes Sagrados de Deus podem ser encontrados em todas 
as Escrituras. Na suas curas, Jesus usou processos mágicos. Em 
algumas das curas que realizou, Jesus disse palavras com poder e 
peso mágico, que curavam. Uma das características do processo 
mágico é que o poder da palavra invocada com fé e com sabedoria, 
faz realizar eventos milagrosos.

No Evangelho de Marcos (apesar de ser um texto escrito em 
grego), constam as palavras que Jesus usou originalmente 
quando fez os milagres. Essas palavras estão escritas em 
hebraico-aramaico, de forma a conservar o poder das palavras
místicas que Jesus usou para realizar as suas curas através de 
processos espirituais. No evangelho de Marcos, a palavra usada 
por Jesus foi fielmente transcrita e respeitada pelo autor do 
sinóptico sobre a vida de Jesus.



 As Curas de Jesus Cristo

 Quando realizou a ressurreição da filha de Jairo, Jesus 
tomou a moça pela mão e disse: 
«Talitha cûmi». E a moça levantou-se,
apesar de estar morta. (Mc 5:41)

 Quando realizou a cura do homem 
 surdo-mudo, ( Mc 7, 31-37), Jesus 
 disse no momento da sua realização:
 «Effetha», e o homem ficou curado.



 Aqueles que possuem conhecimentos sobre as ciência 
ocultas sabem que o uso de poderosas palavras ou  fórmulas 
místicas são chaves para um trabalho espiritual. A 
manipulação do mundo físico através da palavra mística que 
convoca as forças espirituais para as fazer atuar nesta 
realidade é o processo mais comum de magia.



 O significado completo das Expressões Sagradas dos Nomes 
Divinos não pode ser revelado dentro da sabedoria do homem. 
Porém, a quem quer que  peça, sendo exercitado com fé e 
convicção, será dada uma explicação conforme o estado de 
consciência, e, principalmente, humildade, fé, amor e reverência ao 
usar os Nomes Sagrados de Deus.

 Embora a explicação da Linguagem Sagrada seja relatada em 
linguagem comum, existe também a explicação interna que ocorre 
de acordo com o potencial de entendimento do questionador. Na 
medida em que a sua Sabedoria e Amor se desenvolvem, 
significados maiores serão revelados em relação à orquestração das 
Expressões e Nomes. As palavras Sagradas penetrarão fundo no 
coração de quem puder experienciar as formas-pensamento e a 
energia por detrás de cada Expressão e Nome Sagrado. O 
significado completo de cada Nome Sagrado não tem limite. É 
muito mais em nível de consciência do que de mero conhecimento. 



Os Nomes Sagrados operam como uma conexão, quando a 
mente de cada um estiver preparada pelo trabalho com o 
processo dos quatro estágios internos de revelação e de 
crescimento da alma:

 a)Oração 
 b) Estudo de Livros Sagrados  e ensinamentos de 

Sabedoria através da palavra falada e orientação interna 
 c) Meditação, incluindo momentos de silêncio e 

contemplação 
 d) Uso da Sabedoria e do poder Revelado, 
 com aplicação prática por meio do serviço



 Importante:
 Que o uso das Expressões Sagradas não seja 

confundido no sentido exclusivo das palavras 
pronunciadas sem a Sabedoria, a Reverência e os 
Ensinamentos do Criador, que concedeu à 
humanidade a revelação por meio dos Mestres da 
Sagrada Hierarquia, Metatron El Shaday e Enoch na 
forma da Linguagem Divina. Os sete Espíritos de 
Deus mencionados no Apocalipse podem ser 
definidos como: Amor, Fé, Ensinamento, Tolerância, 
Pureza, Ação e Nomes de Deus. Os sete devem ser 
usados juntos. 



O QUE SÃO OS NOMES SAGRADOS?

 São palavras de alto poder vibratório de energias 
puras e sagradas, que nos foram dadas para 
restauração de nossa comunicação com as 
Hierarquias Divinas, para o despertar de 
consciência da nossa verdadeira identidade e para o 
reconhecimento da nossa Essência Divina. São 
símbolos, potências que carregam a história da 
humanidade, mas possuem muito mais do que 
simples informações, pois provêm de inspiração 
Divina, independendo de religião.



 Eles nos foram dados pelas Hierarquias Superiores, 
em rolos originais, em 5 línguas sagradas originais, 
das quais a principal é o Hebraico, cujas letras são 
“formas-pensamento de vibração de Luz” ou “letras de 
fogo”, que se traduzidos para outros idiomas, perdem 
a pulsação de energia. Estes rolos originais foram 
perdidos depois que os ciclos de destruição 
espiritual 

 aqui se estabeleceram. 
 Porém, no final deste ciclo consciencial
 de tempo, eles estão retornando 



Em março de 2011 foram descobertos 70 livros pequenos, cada um com 5 a 15 
páginas de chumbo, em uma caverna (foto) em uma região remota da atual Jordâ
nia. Acredita-se que pertenciam a cristãos que fugiram após a queda de Jerusalém
no ano 70 d.C. Testes iniciais indicam que alguns desses livros de metal datam do 
primeiro século.  Os textos estão escritos em hebraico antigo, sendo a maior parte
em um tipo de código desconhecido.  

Livros escritos em pergaminho de pele 
de cabra em hebraico – Publicado na 
Revista Mundo Cristão em 19/08/2012 



 Os Nomes Sagrados foram dados para abertura 
dos selos e para a experiência direta com os 
mistérios superiores de Deus para purificação do 
nosso corpo e alma e ressonância com o Eu 
Superior. Eles ativam em nós os Códigos Sagrados, 
visando à restauração da Imagem e Semelhança do 
Pai.



Em se tratando da biofísica futura, a Chave 2.02 do 
Livro do Conhecimento – As Chaves de Enoch revela 
que o Nome Sagrado de nosso Pai está codificado 
dentro de nós, em nossas células de DNA e RNA 
e que são exatamente as letras de fogo  que em 
nós constituem a “imagem” de Deus.



REQUISITOS PARA USO DOS NOMES SAGRADOS:

 FÉ, REVERÊNCIA, HUMILDADE E AMOR – O uso 
das Expressões Sagradas deve ser num clima interior e 
exterior de profundo Respeito, Amor, Fé, Pureza, Vida 
Coerente e adesão à vontade de Deus. Assim, as vibrações 
são recebidas. É fundamental que a pessoa esteja num 
processo de evolução espiritual consciente, através da 
prática da oração, estudo de ensinamentos sagrados, 
meditação, realização de trabalhos do “Ofício do Cristo”, 
ou seja, participando ativamente da construção do Reino 
do Pai.



PROPÓSITOS PARA USO:

 1 – Para resgatar a consciência de que somos filhos do 
Criador e resgatarmos a Imagem e Semelhança Divinas, 
segundo as quais fomos criados. Portanto, usamos para todo 
trabalho pessoal de libertação, auto-cura, cura dos irmãos, 
proteção e busca de Evolução Superior.

 2 – Para proteção de nossa Vestimenta Física ou Espiritual –
nossos corpos, na medida em que Eles ajudam a construir 
uma barreira protetora  e uma parede de Luz para 
fortalecimento e concentração.

 3 - Para eliminarmos as “cascas”(Klipot) e transmutá-las para 
alquimias de energias saudáveis e puras.

 4 – Para ajudar no resgate de irmãos e irmãs, em todas as 
suas necessidades de libertação, cura, proteção e 
conscientização.



 5 – Para ajudar toda a humanidade em todas as suas 
necessidades: libertação das guerras, terrorismo, fome, violências, 
dificuldade de libertação do ódio, medos, doenças, injustiças; de 
modo especial, dentro dos trabalhos do Ofício do Cristo, para 
proteger e libertar a humanidade de todo tipo de dominação 
exercida pelas hierarquias caídas; para o despertar de novas 
lideranças vinculadas com as forças do Bem, enfim, para a Paz 
no Planeta.

 6 – Para facilitar o trabalho dos mensageiros da Luz, para que as 
vibrações sagradas criem um campo de Luz  para que Eles 
possam agir, na Terra, no cumprimento da Vontade Superior.

 7 – Para termos o necessário discernimento quando ocorrerem 
manifestações que nos confundem quanto à credibilidade de suas 
origens e para aprendermos a ter vigilância com relação a todo e 
qualquer ser (encarnado ou não) que se apresente como 
“emissário da Luz”.



VISUALIZAÇÃO

 Os Nomes Divinos possuem cor (Luz), forma 
 (geometria de Luz) e som. Por isso, a visualiza-
 ção de imagens, luzes e cores é essencial, tanto 
 no trabalho individual como no coletivo ou nos trabalhos 

com propósitos específicos, como no caso dos trabalhos de 
cura. Em princípio, nada impede que os vibremos com a 
voz ou apenas mentalmente. O importante é estarmos 
atentos e vigilantes, entoando conscientemente como 
instrumento da Vontade Maior. Não se trata de um mero 
ato devocional; trata-se de um trabalho baseado em Ciência 
Superior, onde a energia deve ser devidamente gerada e 
direcionada.



 Quando feitas em grupo, as visualizações são 
indicadas pelo coordenador do trabalho. É muito 
importante que todos estejam concentrados nos 
mesmos propósitos. Entretanto, é possível que 
tenhamos conexões espontâneas individuais, 
inspiradas pela Espiritualidade Maior, desde que 
permaneçamos sintonizados na conexão. Portanto, 
é fundamental que estejamos vivendo tão somente 
o momento presente, o “agora” da própria 
entoação dos Nomes, evitando-se as 

 preocupações e as eventuais
 dispersões.



REPETIÇÃO E INVOCAÇÃO

Os Nomes Sagrados devem ser repetidos 12 vezes ou 
24 vezes ou 36 vezes (múltiplos de 12), levando-se 

em consideração que a respiração profunda faz 
com que o poder vibratório cresça em progressão 
geométrica. O número 12 possui características 

especiais para conexão com as Hierarquias 
Superiores. 12 são os meridianos do nosso corpo, 

que entram em ressonância com as vibrações 
sagradas; 12 são os signos do zodíaco; 12 são os 
meses do ano; 12 são as promessas do Sagrado 
Coração; 12 pedras no altar de adoração a Deus



 É importante que o trabalho com os Nomes Sagrados 
seja iniciado com a invocação da Santíssima Trindade 
”Pai, Filho e Espírito Santo”. Isso pode ser feito em 
oração espontânea, por três pessoas ou uma única, 
preferencialmente com a entoação de três Nomes 
Divinos que manifestem a Trindade. Mas, em situações 
intempestivas, súbitas ou durante processos de curas ou 
de libertação nos quais, intuitivamente, ou por meio de 
instruções espirituais somos levados a fazer deles uso 
imediato é dispensável a invocação trina.

 Também é aconselhável a invocação da Trindade Crística 
– Jesus, Moisés e Elias. Afinal, todo trabalho com os 
Nomes Sagrados é um trabalho do Ofício do Cristo.



MÚSICA E DANÇA

 Os trabalhos com os Nomes Sagrados de Deus 
podem ser acompanhados de música e dança.

 “Cantai um cântico novo, um louvor na Assembléia dos fiéis! 
Louvem o seu Nome, toque para ele cítara e tambor!”
(Salmo 149, 1.3)



O USO DO NOME DE DEUS EM VÃO
 É de adicional importância o mandamento maior 

de não tomar o Nome de Deus em vão. Isso 
requer autocrítica e preparação antes de fazer 
uso deles, usando-os somente com pureza de 
espírito, sempre lembrando o veículo luminoso 
para que os dois estejam casados – o veículo 
Crístico e o Veículo do Espírito Santo – Poder 
Confortador da parte feminina do Criador. 



POR QUE HEBRAICO?

 "No princípio era o Verbo; e Verbo estava com Deus; e o 
Verbo era Deus. Ele estava no principio com Deus” Jo 1:1-2

 A Kabbalah ensina que o universo tem seu DNA 
ESPIRITUAL composto por 22 letras. Abraão, o 
Patriarca, identificou essas 22 vibrações como as 22 letras 
do Alfabeto Hebraico. De acordo com ela, um dos 
maiores erros da humanidade foi achar que essas formas 
são simplesmente símbolos para uma linguagem 
chamada Hebraico, de uso exclusivo do povo judeu. As 
letras hebraicas antigas antecederam todas as religiões, 
elas são formas universais, o alfabeto genético de todo o 
universo, para todas as pessoas, o tempo todo.



 Deus disse: “Haja Luz” e houve luz. – Gen. 1.3
A Luz deu origem à toda matéria-prima da 
Criação. 22 potências energéticas. 22 padrões de 
energia que deram origem à toda matéria física e 
espiritual do Universo. Combinando suas 22 
possibilidades temos infinitas formas.

“A elegância das figuras geométricas, suas relações e 
proporções, formam a linguagem que usamos para decifrar 
o código usado por "Deus" para construir o cosmo. A 
matemática é o alfabeto da Criação” Albert Einstein 





 Essas letras geram padrões de ressonância de Luz e vibração 
de sons que atuam como antenas que estimulam e liberam 
forças energéticas que nos conectam com forças Superiores. 
São chaves geradas como um alfabeto arcangélico especial, 
composto por pequenos círculos e linhas em forma de 
chamas. LER, VERBALIZAR, MEDITAR OU 
SIMPLESMENTE ESCANEAR VISUALMENTE 
ESSAS LETRAS nos ajuda a incitar várias forças espirituais 
a que cada uma está ligada, trazendo-as para dentro de nossa 
alma e do nosso ambiente. 

 A nossa essência e as forças contidas nas letras hebraicas são 
construídas do mesmo material – a Chama de Luz do 
Criador. Quando as duas se aproximam, seja pela 
visualização, meditação ou vocalização, uma ressonância é 
criada e a energia é transferida para nossa alma.



“Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam 
todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um 
ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que 
se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que 
se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram 
cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras 
línguas, conforme o Espírito lhes 

concedia expressar-se.” Atos 2, 1-4



 Analogamente, por volta de 1950, os geneticistas 
descobriram o alfabeto do D N A humano, 
composto de 4 letras: A T C G (Adenina, Timina, 
Citosina e Guanina). Hoje sabe-se que essas letras  
referem a quatro diferentes tipos de núcleos que 
combinam entre si para criar “palavras” e 
“sentenças” que compõem o código genético do 

 ser humano.



O TRABALHO COLETIVO COM OS NOMES 
SAGRADOS

“Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em Meu Nome, 
ali estarei no meio deles” (Mt.18,20)
A verdadeira Vida é essencialmente comunhão, 
pois uma é a própria Vida de Deus nos seus 
filhos. Um só Deus, Pai de todos; portanto, 
somos todos irmãos; todos centelhas da mesma 
Luz. A vivência prática da Unidade e do Amor 
fraterno entre as pessoas, em grupo ou em 
comunidade é fundamental para qualquer 
trabalho no sentido de obter mudanças. Sendo 
assim, é essencial também para o trabalho com 
os Nomes Sagrados.



E como era antes do começo?
 A Kabbalah ensina que o homem veio de Deus e a 

ele deverá retornar.
Três fases principais nesta evolução:
1º O ponto de partida (Unidade)
2º Transição entre a partida e a chegada 

(Multiplicidade)
3º O ponto de chegada

(Unidade)



1º) Partida – O homem é emanado primitivamente de Deus no 
estado de puro Espírito. Feito à imagem Dele, formando na 
origem um único ser. Com a queda são produzidos dois 
fenômenos: a divisão e a materialização do que era um ser 
único em uma série de seres andróginos, contendo em si a 
imagem de sua unidade primitiva.

2º) Transição – O homem materializado é submetido à 
influência das paixões e deve voluntária e livremente reencontrar 
seu estado primitivo. Para isso, ele reencarnará quantas vezes 
for preciso, até que tenha sido resgatado pela força universal 
mais poderosa de todas: o Amor.

3º) Chegada – O homem deverá reconstituir seu androginato 
primitivo e reformar o ser primordial até se identificar com a 
sua origem, onde todas as almas vão se reunir à Alma 
Suprema e retornar à unidade e à perfeição.



OS CINCO MUNDOS DA CRIAÇÃO

A criação é composta por cinco

níveis de consciência, chamados

mundos ou universos. Porém, 

não são separados; são concêntricos

– um dentro do outro.

1.Adam Kadmon –Fonte Primordial

2.Atziluth –Mundo do Espírito

3.Briah – Mundo do Intelecto

4.Yetzirah – Mundo das Emoções

5.Assiah – Mundo Físico



OS CINCO MUNDOS DA CRIAÇÃO

1. ADAM KADMON–Fusão à fonte; inacessível aos humanos



OS CINCO MUNDOS DA CRIAÇÃO
2. ATZILUTH – Mundo das Emanações ou Mundo 
Divino.  O Mundo do qual emana a Criação. As emanações 
podem se manifestar como múltiplas de si, uma vez que as 
forças singulares podem dividir-se em múltiplos poderes e 
ao mesmo tempo permanecer em uma só Unidade. É o 
mundo de felicidade inconcebível. 



OS CINCO MUNDOS DA CRIAÇÃO

O Ain Soph Or pode se manifestar na forma e ainda 
manter suas emanações ilimitadas. Porém, a Unidade é 
mais perfeita do que a pluralidade. O Uno é maior que a 
soma das partes. Como em um modelo holográfico, tudo 
nessa “divisão” é o Todo, mas 
cada parte isoladamente não é o 
Todo isoladamente. Daí que só 
pela consciência coletiva é que se
pode conhecer Deus. Os Nomes
Divinos fazem parte dessas 
Emanações.



OS CINCO MUNDOS DA CRIAÇÃO

3. BRIAH – Mundo da Criação. Manifesta-se por 
meio das dez Ordens de Inteligência ou Mundo 
Angélico.



Hayoth Ha koidesh – Seres Santos que servem à Providência Divina 
Ophanim – Anjos que governam os céus por meio de “rodas-dentro de 

rodas” → Querubins
Aralim – Anjos que resgatam a inteligência física e mantêm a Aliança de 

Luz  → Tronos
Hashemalim – Ordem que liga os mundos espirituais aos mundos de 

forma física→ Dominações
Seraphim – Inteligências guardiãs que monitoram os céus inferiores → 

Virtudes
Malakim – Inteligências que restauram a Lei nos reinos inferiores → 

Potências
Elohim –Deuses Criadores que formulam inúmeros mundos→ 

Principados
B’nai Elohim– Filhos dos Elohim que desenvolvem as vestimentas 

inferiores→Arcanjos
Kherubim – Ordem guardiã dos ensinamentos celestiais →Anjos da 

Guarda
Aishim– Ajudam o homem a atravessar a entropia mental e reconhecer o 

Divino→Almas Glorificadas. 



4. YETZIRAH – Mundo da Formação. O mundo dos espíritos puros; se 
manifesta em grande número de Hostes ou Coros Angélicos:

 Metatron – Príncipe da Face. Tem a missão de introduzir 
todos que devem comparecer perante a face de Deus. 

 Ratsiel – 1º Inteligência do 2º Céu – Rege os 12 signos do 
zodíaco.

 Shebtaiel – 1º Inteligência do 3º Céu – Rege Saturno
 Tsadikiel – 1º Inteligência do 4º Céu – Rege Júpiter
 Kamael – 1º Inteligência do 5º Céu – Rege Marte
 Raphael – 1º Inteligência do 6º Céu – Rege o Sol
 Haniel – 1º Inteligência do 7º Céu – Rege Vênus
 Mickael – 1º Inteligência do 8º Céu – Rege Mercúrio
 Gabriel – 1º Inteligência do 9º Céu – Rege a Lua
 Sandalphon – 1º Inteligência do 10º  Céu - Rege a Terra 



Hostes ou Coros Angélicos



OS CINCO MUNDOS DA CRIAÇÃO

5. ASYIAH – Mundo da Ação ou da Matéria. 
É a manifestação no plano físico, é o mundo da 
matéria, o plano físico. Nós vivemos no Mundo 
da Ação e aqui somos limitados pelos sentidos. 
Estamos associados aos elementos q o 
compõem:

 Salamandras – habitam o Fogo.
 Silfos – habitam o Ar.
 Ninfas – habitam as Águas
 Gnomos – habitam a Terra
 Reinos Animal, Vegetal e Mineral





OS CINCO MUNDOS DA CRIAÇÃO

Os Quatro Mundos estão aludidos nas escrituras: 
“Tudo que for chamado em Meu Nome, por minha Glória 

(em Atziluth), Eu criei (em Briah), Eu formei (em 
Yetzirah) e Eu fiz (em Asyiah) - Is-43:7



O NOME DE NOSSO PAI –TETRAGRAMA SAGRADO



Em todos os cinco mundos e tudo que está contido 
neles está incluído o Nome Sagrado 

Yod He Vod He
O tetragrama aparece mais de 6.800 vezes — sozinho 

ou em conjunção com outro "Nome" no texto 
hebraico do Antigo Testamento. Era um Nome 
muito conhecido na época de Jesus Cristo; contudo 
com a passar do tempo o significado fonético se 
perdeu. 



O tetragrammaton de Yahweh da 5ª Capela do  
Palacio  de Versailles na França



 O homem é incapaz de conhecer o primeiro 
Mundo, que é de Adam Kadmon, o Homem 
Primordial; portanto, ele é aludido apenas no 
ponto superior do Yod do Nome Sagrado, e nós 
não falamos a respeito dele. Assim nós somente 
mencionamos os quatro mundos: da Emanação, 
Criação, Formação e Ação – 4 letras do 
Tetragrama.



Y H W H ou YAHWEH é o mais sagrado dos Nomes 
Divinos. Ao contemplarmos as chamas sagradas desse 
Nome, sintamos a presença do Deus Vivo, a presença da 
Sua Luz e do Seu Amor. Entoemos Y H W H 
visualizando-o escrito em chamas douradas em nossa 
fronte, imaginando estarem sendo ativadas em todas as 
células do nosso corpo as pictografias de Luz desse 
Nome Santo!



“Eu sou YAHWEH teu Deus!” (Êxodo 20,2)
“Eu sou YAHWEH, este é o meu Nome!” (Isaias 42,8)
“Louvai, servos de YAHWEH, louvai o Nome de YAHWEH!
Seja bendito o Nome de YAHWEH, desde agora e para sempre.
Do nascente até o poente, seja louvado o Nome de YAHWEH!” (Salmo 

113, 1.2.3)
“Cantai a Deus, terra inteira, Cantai a glória do Seu Nome.”(Salmo 66, 1.2)
“Celebrai a YAHWEH, invocai o Seu Nome...
Gloriai-vos com Seu Nome santo...” (Salmo 105, 1.3)
“Cantai a YAHWEH um cântico novo, um louvor na assembléia dos fiéis!
Louve Seu Nome com danças, toquem para Ele cítara e tambor!” (Salmo 

149, 1.3)
“Salva-me, ó Deus, por Teu Nome!” (Salmo 54,3)
“Louvem o Nome de YAHWEH; é o único Nome sublime!” (Salmo 142, 

13)
“O nosso socorro é o Nome de YAHWEH!”(Salmo 124,8)
“Não pronunciarás em vão o Nome de YAHWEH, teu Deus!” (Êxodo, 

20.7)



 ALGUMAS EXPRESSÕES SAGRADAS

AIN SOPH (Ain sof) – Luz ilimitada de YAHWEH
ABBA NARTOOMID (Aba Nartúmid) – Pai da Luz Eterna 
ABBA YAHWEH (Aba Yavé) – Nosso Pai YAHWEH
ADAM KADMON (Adam Kádmon) – Ser humano perfeito; 

celestial
ADONAI TSABAYOTH (Adonai Tsabaióz) – Senhor das Legiões 

de Anjos ou das Hostes; Exército de Deus.
AMMI SHADAY (Ami Chadai) – O Povo do Deus Todo Poderoso
ARI SHEMOT (Ari Chimót) – O Leão (de Judá) que conduz ao 

êxodo
BATH KOL (Bat Kol) – A voz do Espírito Santo 
BERESHITH BARA (Berechit Bará) – O príncípio da Vida
CHESED TUSHYYAH SHILOH (Reséd Tuchia Chailô) – Pedido 

de Misericórdia às forças messiânicas



CHOCKMAH MIKAELILU (Rókma Micaéilu) – Sabedoria de Mikael
DEREK SHALOM (Derek Shalom) – O caminho da Paz
EBEN SHITAYA (ében shitáia)‐ Pedra do tôpo; pirâmide
EL EL – Chamado ao Deus Vivente
EL SHADAY (El Shadai) – O Deus Todo Poderoso (Metatron)
ELI ELI LAMA A SABACTANI – Meu Deus, Meu Deus, por que te 

abandonei?
ELOHIM  (Elorrim) – Os Deuses Criadores
EPHETA (Éfeta) – Abre‐te!
EYAH ASHER EYAH (Eia acher eia) – Eu sou o que Sou
HALLELUYAH (Alelúia) – Louvor a YAHWEH
KODOISH KODOISH KODOISH ADONAI TSABAYOTH – Santo, 

Santo, Santo é o Senhor das Legiões
LE LE SHALOM (lelê shalom) – Milhares de pombas da Paz
LEYUESH (Leiuêsh) – Pilar de Luz 



LEYUESH MIKAEILU – Pilar de Luz de Mikael
LEYUESH SHEKINAH ‐ Pilar de Luz do Divino Espírito Santo
MEHAYAI HAMITIM (Merraiái Ramitam) – Código de 

ressurreição
MATIR ASSURIM (matir assurím) – Libertação dos cativos
MESHIAH (meshia) – Messias – O Cristo
MEUDEKAH (Mêudeka) – Crianças de Luz dos Céus Superiores
MIN‐HÁ_ADAMAH    MEN‐HÁ‐ADAMAH – Ativação dos cristais 

sanguíneos e do sistema circulatório
MIRIAM – A mãe de Jesus
NASI SHALOM – O Principe da Paz
RUACH HA KOIDESH (Ruak rá Koidésh) –O sopro do Divino ES



SHEKINAH (Shikainah) – A Presença do Divino ES
SHEKINAH YAH – O poder de cura do Divino ES
SHEKINAH ESH – O poder de fogo do Divino ES
SHELOMIT SHALOM (Shilomit Shalom) – A Paz que transcende 

o entendimento humano
SHEM SHEL GEBURAH (Chem Chel Guebúra)‐ O poder de força 

do Nome Santo
SHEMA YSRAEL (Chemá Israel) – Escuta, Povo de Deus
URIM THUMIM (Urim tumím) – Ativação de Luzes e poderes 

localizados no 3º olho
YAHWEH SHALOM – A Paz de Yahweh
YAHWEH SHAMAH – O Pai está aqui – O Pai está lá!
Y H W H (Iód Rê Vód Rê) – Tetragrama Sagrado
YASHUA (Yáshua) – O Filho de Deus ‐ Cristo
YESHUHOD (Ieshurród) – Fogo Devorador do ES



SUGESTÕES PARA UTILIZAÇÃO

 Pai – YAHWEH – Yod He Vod He – Abba Yahweh –
Adonai Yahweh – Adonai Tsabayoth – Eya Asher Eya 
– Abba Nartoomid – El El – Yahweh Shama

 Filho – Yashua – Yashua Yahweh – Meshiah – Nasi
 Espírito Santo – Shekinah – Shekinah Esh – Leyuesh 

Shekinah – Shekinah Yah – Bat kol.
 Trindades –

Santíssima: Abba Yahweh – Yashua – Shekinah 
Crística: Yashua – Moshe – Elyarru

 Reeducação da humanidade: 
Melquizedek – Mikael – Metatron El Shaday



 Nomes para cura física:
 TALITA KUMI! – Levanta e anda!
 EFETA! – para cura e esclarecimento sobre o oculto
 MIN‐HÁ‐ADAMAH    MEM‐HÁ‐ADAMAH! –reabilitação 

dos cristais sanguíneos do corpo
 MEHAYAI HAMITIM !– revitalização; trazer de volta à 

vida
 RESSED !– pedido de misericórdia para cura; súplica
 ADONAI RAPHAEL AIN SOPH! ‐ Súplica ao Arcanjo da 

cura
 ADAM KADMON! – cura de vícios – recuperação da 

essência
 URIM TUMIM !– reabilitação do cansaço com reativação 

dos cristais 3º olho



 Nomes para limpeza e libertação:
 Metatron El Shaday matir assurim! – queima e 

limpeza com raios de Metatron
 Ari Shemot matir assurim!–libertação de seres e 

encaminhamento à Espiritualidade
 Adonai Mikael matir assurim! –libertação pela 

espada-escudo do Arcanjo Mikael
 Shekinah Esh! – queima e purificação pelo fogo 

do ES
 Adonai Yeshurrod! – queima e purificação pelo 

fogo devorador do ES



 Nomes para a Paz:



 Yahweh Shalom! – Shekinah Shalo!m – Nasi Shalom!      
Shilomit Shalom! Le Le Shalom! Miriam Shalom!



Esta é a saudação das Irmandades superiores que trabalham coletivamente 
como as Energias da Legião de YHWH. A saudação é um testemunho a todos, 
nos céus inferiores, de que as Legiões de YHWH trabalham coletivamente 
como um exército de Luz, servindo aos corpos celestiais e aos mundos que 
serão elevados ao Criador. 



Os Nomes Sagrados de Deus e 
a Kabbalah Hebraica

Facilitadora: Adriana Ribeiro F. Tosta
adrianaterapiasintegradas@gmail.com


