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Para quem gosta de fazer meditações e orações, ou simplesmente deseja se conectar com a Luz 

do Criador para atrair bênçãos, segue abaixo as meditações Cabalísticas junto a oração mais 

conhecida da Kabbalah, que é o Ana BeCoach. 

Iniciamos com o Tetragrama Sagrado, em seguida temos os 72 nomes de D'us e, por último, 

temos o Ana BeCoach (se pronuncia Aná BêCôarr). 

Utilizadas há séculos, essas ferramentas Cabalísticas são muito poderosas e transformadoras, 

assim, te convido a experimentá-las, para que você também sinta essas benesses em sua vida. 

O recomendável é fazer pelo menos 1 vez ao dia (ao acordar). 

Orientações importantes 

Os Cabalistas nos ensinam que devemos ter algumas precauções ao utilizar qualquer um dos 
nomes de HASHEM¹, por justamente serem nomes sagrados, assim, temos 2 recomendações 
muito importantes: 

1. Não ficar sem roupa diante dos nomes do Criador. 
2. Não entrar no banheiro com os nomes do Criador. 

Isso explica o motivo de não ser positivo tatuar qualquer um dos nomes do Criador, pois tanto a 
pessoa precisa ficar sem roupa em algum momento do dia, como precisa tomar banho e utilizar 
o banheiro, entrando nele com os nomes do Criador tatuados no corpo. 

Colares, pulseiras ou qualquer outro objeto com os nomes do Criador gravados nele, devem ser 
retirados do corpo antes de entrar no banheiro. 

Também não é recomendável escrever qualquer um dos nomes do Criador à toa, pois o local 
onde os nomes foram escritos não poderão ser jogados fora. 

Ao adquirir um objeto que contenha um dos nomes do Criador, jamais jogue fora quando o 
objeto ficar danificado ou sem a possibilidade de uso, pois jogar fora um nome do Criador não é 
auspicioso, segundo os Cabalistas. 

 
Embora a Kabbalah possa parecer com algo religioso, temos de ter sempre em mente que ela 
não é religião, pois surgiu muito antes das religiões, porém, séculos depois de sua existência 
nasceram grandes sistemas religiosos, Incluindo o Judaísmo, que por ter nascido de uma 
linhagem de grandes Cabalistas, tornou-se uma religião que utiliza os ensinamentos da 
Kabbalah.  

No entanto, devemos sentir gratidão aos sábios do Judaísmo, pois guardaram toda essa 
sabedoria ao longo dos séculos; e foi através dos grandes rabinos do Judaísmo que tivemos 
várias revelações dos mundos superiores, como o livro do Zohar (Sefer ha-Zohar - o Livro do 
Esplendor), escrito pelo Rabino Shimon Bar Yochai (Rashbi), que viveu nos séculos II e III da 
nossa era. 

 

¹ HASHEM – que em hebraico significa literalmente “o nome”, é uma forma de se referir ao Criador, 

evitando pronunciar um de seus nomes sagrados. Algumas pessoas utilizam D'US, suprimindo a letra 

“E”, para que o nome relacionado ao Criador não seja totalmente pronunciado ou escrito.  

 



Tetragrama Sagrado 

Também conhecido como o nome impronunciável do Criador, o Tetragrama Sagrado (Ad-nay) é 

o principal nome do Criador ( ה-ו-ה-י ) e possui 4 letras hebraicas. 

O que torna o Tetragrama Sagrado particularmente especial é que ele é o primeiro canal da Luz 

do Criador e por meio desse canal todos os nomes da Torah são preenchidos, assim, qualquer 

pessoa que deseja fazer meditações Cabalísticas precisa inicialmente se conectar ao 

Tetragrama Sagrado e, após essa conexão, fazer qualquer uma das outras meditações nos 

demais nomes do Criador. 

Muitas pessoas não conhecem esse princípio de conexão, já que apenas olham para todos os 

Nomes Cabalísticos e simplesmente meditam sobre esses nomes, sem saber como conectar os 

nomes que estão meditando com o nome do Criador ( ה-ו-ה-י ). 

Sempre que quiser meditar sobre algo, a primeira coisa que você precisa fazer é visualizar o 

Tetragrama Sagrado ( ה-ו-ה -י ).  

Lembre-se de preencher o nome do Criador ( ה-ו -ה-י ) com luz (isso precisa de prática e 

persistência). 

Então, após essa conexão você pode continuar com outra meditação sobre todos os tipos de 

Nomes diferentes. 

 

 

Escaneie e medite da direita para a esquerda. 

←−−−−−−−−−− 

 

 

 

 

 יהוה
 

 

 



72 nomes de D'us 

Os 72 nomes de D'us são uma ferramenta espiritual poderosa, uma chave Cabalística para 

trazer abundância de bênçãos, fortuna, prosperidade, plenitude e felicidade. 

Com essa meditação é possível resolver situações difíceis em que precisamos de ajuda superior. 

Essa ferramenta Cabalística é tão poderosa, que os Cabalistas nos contam que Moisés utilizou 

os 72 Nomes para abrir o Mar Vermelho. 

A sabedoria da Kabbalah fornece uma maneira de nos comunicarmos com o mundo físico e 

espiritual, e com a ajuda desses 72 nomes, trazemos o poder milagroso de mudar todos os 

aspectos de nossas vidas, onde sentimos a necessidade de mudança, fortalecimento, proteção 

ou progressão.  

Escaneie e medite da direita para a esquerda. 

←−−−−−−−−−− 

 והו  ילי סיט עלם מהש ללה  אכא  כהת

 הזי  אלד  לאו ההע יזל מבה הרי הקם

 לאו כלי לוו  פהל  נלך ייי  מלה  חהו

 נתה  האא  ירת שאה ריי  אום לכב  ושר 

 יחו  להח  כוק מנד אני חעם רהע ייז 

 ההה מיכ וול  ילה סאל  ערי עשל מיה

 והו  דני  החש עמם ננא  נית  מבה פוי

 נמם ייל הרח מצר  ומב יהה ענו  מחי

 דמב מנק איע חבו  ראה  יבמ היי  מום



Ana BeCoach 

Também conhecida como o nome de D'us com 42 letras, é uma Oração Cabalística que tem o 

propósito de alinhar a nossa alma diretamente com a Árvore da Vida, nos conectando com a 

semente da Criação, alinhando nossos pensamentos, nossas emoções e toda a energia de nossa 

alma com o fluxo perfeito de Luz, o que nos traz abundância, prosperidade, soluções, ideias e 

tudo de mais positivo em nossas vidas, elevando nosso estado de consciência. 

A oração Ana BeCoach (ou Ana BeKoach) é um poema místico que possui 7 versos contendo 

6 palavras cada. A última frase não se conta, pois é uma exclamação de louvor ao D'us Altíssimo 

e funciona como o Amém, finalizando a conexão (sendo lida em silêncio ou sussurrando).  

Sua autoria é atribuída ao grande cabalista Rabbi Nachunya Ben Hakana do século I da Era 

Comum, que se baseou no primeiro parágrafo do Livro da Gênesis (Bereshit na Torah), que tem 

42 letras no original em hebraico, para escrevê-la.  

Assim, o Rabbi organizou cada verso utilizando palavras que se iniciam com cada uma das 42 

letras, criando os 7 versos de 6 palavras cada. 

Por conter as 42 letras iniciais do livro de Gênesis (codificadas), essa oração tem o poder de 

evocar a poderosíssima energia inicial da criação e a própria Luz emanada pelo Criador naquele 

momento.  

Podemos nos conectar com a oração inteira, porém, em casos específicos podemos apenas nos 

conectar com cada um dos versos desejados, de acordo com a necessidade.  

Veja a conexão contida em cada verso: 

1ª linha: meditação para desmaterializar a ilusão, remover a influência do materialismo e nos 

conectar com a Árvore da Vida. 

2ª linha: meditação para frear os impulsos reativos, para combater o Mal, para eliminar 

pensamentos negativos e fechar as portas para Satã (oponente interno). 

3ª linha: meditação para a prosperidade e para abrir os canais para o sustento (primeiras três 

letras, da direita para a esquerda). Para recuperar a energia perdida e para eliminar o ódio sem 

motivo conhecido ou aparente (quarta, quinta e sexta letras). 

4ª linha: meditação para alcançar a perseverança e força para continuar no Caminho, mesmo 

diante de adversidades. 

5ª linha: meditação para desenvolver a clarividência e o sexto sentido, auxiliando a conseguir 

enxergar a causa além do efeito. Também auxilia a adquirir a capacidade de vivenciar o aqui e o 

agora. 

6ª linha: meditação para que a espiritualidade se espalhe pelo mundo e para que as pessoas se 

tornem cada vez mais conscientes das Forças Superiores e da Revelação da Kabbalah a toda a 

humanidade. 

7ª linha: meditação para trazer energia de renovação e entusiasmo para nossas vidas. 



Essa oração em forma de meditação deve ser feita diariamente pela manhã (ao acordar) e ao 

longo do dia, caso se sinta confortável em fazer mais vezes, porém, o local precisa ser calmo, 

tranquilo e seguro, evitando que haja interrupções durante suas meditações. 

Respire profundamente antes de iniciar, relaxando seu corpo e acalmando sua mente. 

Para uma melhor conexão, recomenda-se iniciar pelo Tetragrama Sagrado, depois os 72 nomes 

de D'us e finalizar com o Ana BeCoach, tendo sempre em mente o propósito ou intenção 

desejados. 

Você deve falar a oração da 1ª linha e em seguida apenas escanear e meditar nas 6 letras 

hebraicas maiores. 

Faça o mesmo com as demais linhas, com exceção da última, que deve ser lida em silêncio ou 

sussurrando. 

Embora o conteúdo esteja escrito em hebraico, você não precisa aprender esse idioma para 

fazer essa oração, assim, basta falar como está escrito na linha abaixo das letras hebraicas. 

Para uma melhor leitura, segue algumas dicas: 

→ Quando estiver escrito “SH” leia com o som do “X” de xícara, mesmo que o “SH” 

apareça no final da palavra. 

 

→ Quando estiver escrito “CH” leia com o som do dígrafo “RR” de carro. 

 

→ Quando o “CH” estiver no final da palavra deve ser lido como um H aspirado. 

Observe a palavra BeCoach com seu “CH” final, que deve ser pronunciada como 

bêcôahh. 

 

→ Quando estiver escrito “R” leia com o som do “R” de duro. 

 

→ Quando temos um “H” entre duas vogais, como em Tahareinu (no 2º verso), deve ser 

lido com o dígrafo “RR”, ficando assim: Tarrareinu. 

 

→ A letra “E” tem som de “Ê”, como em leitura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



A saber! 

Para Kabbalah nós temos o que é denominado de “oponente interno”, que em hebraico 

literalmente significa “desviador” e sua função é desviar o ser humano de suas ações positivas, 

fazendo com que seja reativo, cometa erros, procrastine, fique indeciso ou inerte, seja 

negligente, sinta medo, raiva, ciúme, etc.  

Essa energia do oponente é chamada de Satan, porém, não é um ser vermelho e chifrudo que 

estamos acostumados a ver nos desenhos, filmes e pinturas, sendo o que posso chamar de 

“nossa inclinação para o mal”, pois todos nós temos uma personalidade que tanto é boa como 

é má. 

Assim, o oponente interno ou Satan deve ser compreendido como uma força que todos nós 

possuímos e que pode nos desequilibrar quando caímos nessa inclinação. 

Essas forças são criadas por nós mesmos ou atuam em nós, porém, acima delas está o nosso 

autodomínio e autocontrole, por isso, precisamos lutar contra essas forças ou oponente interno 

todos os dias. 

Satan é um nome-código que significa “receber apenas para si mesmo”, o egoísmo. 

A 2º linha do Ana BeCoach nos auxilia a corrigir essas questões do oponente interno. 

Na Kabbalah a correção espiritual é chamada de TIKUN, que representa a correção que 

precisamos fazer no nível de alma ou no nível coletivo (como o TIKUN de uma cidade ou país). 

Já a Numerologia Cabalística utiliza emprestado o termo “KARMA” do hinduísmo, que significa 

a mesma correção espiritual, porém, focando nos erros, faltas, falhas ou negligências cometidas 

pela própria pessoa em vidas passadas. 

A 6º linha do Ana BeCoach nos auxilia com essas questões da correção espiritual - TIKUN. 

 

 

Importante 

Os Cabalistas nos ensinam que mais importante do que a oração em si é a intenção por trás da 

dela, ou seja, as palavras ditas na oração ou meditação são apenas o condutor, pois o que 

realmente carrega energia é a intenção por traz da oração, que são nossos pensamentos 

naquele momento, que devem ser puros e verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A 1ª linha do Ana BeCoach está ligada a sefirah de CHESSED (חסד) - Misericórdia 

Ela nos conecta ao valor agregado único do Criador, o amor incondicional verdadeiro, a 

misericórdia, clemencia e redenção.  

Nos conecta com o fluxo da perfeição. 

Nos ajuda a estar além das limitações do tempo, espaço e movimento. 

E nos dá todas as bênçãos que precisamos para o dia de hoje. 

Por ser a linha mais poderosa da oração, pode ser utilizada numa hora de extrema necessidade 

ou perigo.  

Nos auxilia provendo o sustento em tempos de carência.  

Afasta influências negativas que impedem nossa prosperidade e evolução. 

 

Tradução: “Te pedimos, com o poder da Tua grandiosa direita, desmanche a atadura.” 

 

A leitura é feita da direita para a esquerda. 

←−−−−−−−−−− 

 

 רורה צ    תיר ת    מינך י    דולת ג    כח ב    נא א 
         Tserurá              Tatir          Ieminecha     Guedulat      Be'coach    Ana 

 

 יתץ  אבג 
                            TSADIK      TAV      IUD      GUIMEL   BET       ALEF 



 

 

A 2ª linha do Ana BeCoach está ligada a sefirah de GUEVURÁ (גבורה) – Heroísmo 

Ela nos conecta com a habilidade de separar o bem do mal dentro de nós, trazendo a 

habilidade de discernir entre o nosso oponente interno e a nossa alma.  

Injetamos a CERTEZA absoluta na Luz do Criador e na nossa Luz Interior, fechando os pequenos 

portões das dúvidas, incertezas e tentações, trazendo a CERTEZA absoluta de conectar com 

desejo de receber mais Luz, sem medo ou restrições. 

Essa linha nos conecta com o poder de bloquear pensamentos limitadores e forças negativas 

internas e externas, nos habilitando a destruir as influências negativas que nos rodeiam, 

prevenindo as negatividades. 

Nos ajuda a superar nossa natureza reativa. 

 

Tradução: “Receba o canto alegre de tua nação, nos eleve e purifique ó Iluminado.” 

 

A leitura é feita da direita para a esquerda. 

←−−−−−−−−−− 

 

ורא נ   הרינו ט  גבינו ש   מך ע  ינת ר   בל ק  

              Norá      Tahareinu   Sagveinu    Amecha    Rinat       Kabel 

 

 קרע שטן 
                        NUN      TET       SIN            AIN          RESH       KUF 

 



 

 

A 3ª linha do Ana BeCoach está ligada a sefirah de TIF’ERET (תפארת) – Beleza 

As 3 primeiras letras NUN, GUIMEL e DALET ( נגד) nos conecta com a habilidade de ser um 

canal simples de Luz, recebendo só para compartilhar, sem medo e sem cálculos. 
Essas letras nos ajudam a expandir a nossa consciência, desejando muito mais da vida, como 
ter mais amor, ensinamentos, sabedoria, abundância e prosperidade, sendo que tudo isso já 
nos espera, porém, nós não sabemos que tudo isso espera por nós, então, essa energia nos 
conecta com o que é nosso, mas que para nós pode ser impossível ou inimaginável. 

A segunda combinação de letras IUD, CAF e SHIN ( יכש) nos ajudam a trazer de volta as faíscas 

de  Luz que nós perdemos a cada vez que ficamos reativos e agimos de forma egoísta, ou seja, 
quando pensamos em receber apenas para nós mesmos, perdemos um pedaço da nossa alma, 
e é através da meditação dessas 3 letras que podemos trazer de volta a Luz da nossa alma, 
trazendo restauração e transformação em todas as áreas da vida física e no lado emocional e 
espiritual.  

 

Tradução: “Por favor, ó Herói, proteja como a pupila do olho, aqueles que exigem união 

contigo.” 

A leitura é feita da direita para a esquerda. 

←−−−−−−−−−− 

 

 מרם ש     בבת כ    חודך י     ורשי ד    בור ג    א נ 
       Shomrem      Quevavat    Ichudecha       Dorshei         Guibor     Ná 

 

 נגד יכש 
                                SHIN       CAF       IUD      DALET  GUIMEL  NUN 



 

 

A 4ª linha do Ana BeCoach está ligada a sefirah de NETSACH ( נצח) – Eternidade 

Ela nos conecta com a perseverança e a habilidade de continuar seguindo em frente com 

determinação, coragem, força e alegria, lembrando que o jogo da vida só termina quando nós 

temos o nosso sucesso e o nosso êxito. 

Também nos conecta com a CERTEZA de que a Luz do Criador quer apenas o melhor para nós, 

mesmo que isso não seja perceptível. 

Essa linha nos auxilia a perseverar no trabalho espiritual, nos fornecendo o equilíbrio 

necessário para nos manter firmes no mundo físico e conectados com a nossa espiritualidade. 

 

Tradução: “Abençoe-os, purifique-os, que Tua clemente justiça sempre os recompense.” 

 

A leitura é feita da direita para a esquerda. 

←−−−−−−−−−− 

 

מלם ג  מיד ת   דקתך צ  חמי ר  הרם ט   רכם ב   
   Gomlem     Tamid       Tsidcatecha     Rachamei    Taharem     Barchem 

 

בטר צתג    
                 GUIMEL   TAV     TSADIK         RESH     TET        BET 

 



 

 

A 5ª linha do Ana BeCoach está ligada a sefirah de HOD (הוד) – Glória 

Essa linha nos conecta com a clarividência. Não só a habilidade de receber as mensagens que o 

Criador nos envia constantemente, como também a capacidade de compreender essas 

mensagens, conseguindo ser um canal de Luz para os demais e para si mesmo, falando a 

palavra certa na hora certa, sendo a pessoa certa na hora certa, e atraindo as pessoas certas 

para nossas vidas no momento certo. 

Compreendendo que para receber é primeiro necessário doar, conseguimos contribuir para um 

mundo melhor para os outros e para nós mesmos, todos saem ganhando. 

 

Tradução: “Protetor Sagrado, com a Tua abundante benevolência, Governe Tua comunidade.” 

 

A leitura é feita da direita para a esquerda. 

←−−−−−−−−−− 

 

 דתך ע    הל נ     ובך ט     רוב ב     דוש ק    סין ח 
       Adatecha    Nahel Tuvcha    Berov   Cadosh       Chasin 

 

 טנע   חקב 
                         AIN       NUN     TET            BET       KUF       CHET 

 

 



 

 

A 6ª linha do Ana BeCoach está ligada a sefirah de IESSOD ( יסוד) – Fundação 

Essa linha nos conecta com a expansão da consciência humana e com a disseminação da Luz 

através da espiritualidade e da Kabbalah, que ajudam o ser humano a atingir o seu propósito de 

ser o cocriador de sua vida. 

Essas letras nos auxiliam na hora de pedir ajuda com a nossa correção espiritual (TIKUN), 

conseguindo através dessas meditações a compreensão do que precisamos fazer para ser mais 

um elo nessa corrente de pessoas que vão trazer a massa crítica de Luz para o mundo. 

Nos traz a habilidade para encontrar a paz e a quietude interior. 

Nos auxilia a expandir o nosso recipiente, aumentando nosso desejo de compartilhar e iluminar 

os outros, aumentando a espiritualidade no mundo através de nossas ações. 

 

Tradução: “Ó Único e Exaltado, Dirige-Te à Tua nação, aqueles que lembram da Tua Santidade.” 

 

A leitura é feita da direita para a esquerda. 

←−−−−−−−−−− 

 

 

 דושתך ק     וכרי ז     נה פ    עמך ל    אה ג     חיד י
      Kedushatecha     Zochrei    Penê     Leamecha    Gue'ê     Iachid 

 

 פזק  יגל 
                                 KUF      ZAIN     PEI            LAMED GUIMEL IUD 



 

 

A 7ª linha do Ana BeCoach está ligada a sefirah de MALCHUT (מלכות) – Reino 

Essa linha nos conecta com a com a energia da imortalidade, da renovação constante da 

energia vital e da nossa consciência, pois, para que possamos ser imortais é necessário que 

tenhamos uma consciência imortal. 

Essa linha nos conecta com a Luz infinita do Criador, trazendo alegria e entusiasmo 

incondicionais, para que possamos ser realmente prósperos, não importando o que já vivemos 

no passado. 

Podemos meditar e enviar essa Luz para todos aqueles que necessitam. 

 

Tradução: “Receba nossos desejos, e Escute nossos clamores, ó que Conheces os mistérios.” 

 

A leitura é feita da direita para a esquerda. 

←−−−−−−−−−− 

 

 

עלומותת ודע י עקתנוצ  שמע ו בלק  ועתנוש   
     Ta'alumot        Iode'a     Tsa'acateinu    Ushmá      Cabel    Shav'ateinu 

 שקו צית 
                             TAV IUD   TSADIK VAV     KUF      SHIN 

 

 

 



 

 

A última linha é lida em silêncio, para manifestar todo o Ana BeCoach. 

 

Tradução: “Abençoado é o nome do Seu Reinado, para toda a eternidade.” 

 

A leitura é feita da direita para a esquerda. 

←−−−−−−−−−− 

 

 

 ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד 
      Va'ed         Leolam           Malchutô          Quevod     Shem    Baruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
. 

ATENÇÃO 

Estes e todos os textos que fazem parte do Mapa Numerológico Cabalístico Pessoal, 

Teste Vocacional Cabalístico, Acerto de Assinatura e Aprendizados da vida atual 

são protegidos pela Lei de Direitos Autorais - Lei 9610/98. 

A permissão para visualizar e fotocopiar (ou imprimir) este material é concedida apenas para 

seu uso pessoal e informativo, não devendo ser comercializados de nenhuma forma. 

Qualquer outra forma de utilização, seja através da cópia parcial ou integral, 

reprodução, distribuição ou compartilhamento dos textos contidos nestes documentos, 

na forma eletrônica ou impressa, sem permissão anterior expressa por escrito é estritamente 

proibida e amparada pela Lei. 

 

Lei de Direitos Autorais - Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 


