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 E Ratziel partiu para sua Sephirah.  O nosso 

personagem, então, decidiu ir conversar com o Anjo da 

Alquimia, Raphael. 

-“Bom amigo”, disse-lhe Raphael, “cremos – Ratziel e eu -  

que a instrução que te foi confiada, já está bem clara” 

-“Raphael, posso acrescentar que a visão  dos 

Hierophantes  das Escolas de Mistérios  na Luz Astral 

funcionava como profecias; partindo de um Arquétipo 

que eles viam e adoravam,  chamado Estrato Super-

histórico, essa multidão de deuses mortos e ressuscitados 

prefiguravam O ÚNICO DEUS ENCARNADO HISTÓRICO. 

Jesus, é, então O Anunciado por todos os Profetas, quer 

no Velho Testamento, quer pelos Hierophantes das 

Escolas de Mistérios: O Estrato Super-Histórico se torna A 

HISTÓRIA DE JESUS”. 

-“É um bom arremate, à guisa de conclusão, bom amigo”, 

disse Raphael. “Agora é tua hora de dar lugar a outro 

Protagonista:  O ENAMORADO. Continuarás a ocupar o 

Caminho de Cochmah a Tipharet, lugar da letra sagrada 

HÊ. Ratziel  retomará o cenário, pois ele e Tzadikiel são os 

Guardiães  deste Caminho e da letra sagrada VAW”. 
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 Tzadikiel  interpelou o nosso personagem assim que 

ele transpôs o Portal de Cochmah-Chesed: 

-“Tens certeza de que este é o Caminho que deves 

trilhar? Ainda está em tempo de escolheres outro...” 

 O enamorado parou para pensar. Certeza era a coisa 

mais distante dele. Vivia em uma eterna indecisão. Tudo 

lhe parecia obscuro, nebuloso; até o próprio Tzadikiel 

aparecia-lhe como uma Anja!  Existem Anjas?  Anjo tem 

diferença sexual?   Não era claro e evidente que tinha 

seios e contornos corporais tão nitidamente femininos? 

-“Tzadikiel, eu pensava que o meu Caminho era guardado 

por um Anjo, mas você é uma Anja... então... quais 

podem ser as minhas certezas? Pelo contrário, aumentam 

minhas  incertezas!” 

-“Então”, replicou o Anjo, “Irás escolher outro Caminho?” 
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-“Não... não. Eu não estou preparado para escolher nada. 

Quem escolhe deve estar certo  DAQUILO QUE QUER e eu 

não tenho a menor ideia do que quero! Me dê um tempo 

para pensar.” 

-“Pensar?  Pensar em quê?  Você está no Caminho de 

Cochmah a Chesed, da Sabedoria para a Compaixão. É 

este Caminho que vai tornar-te uma pessoa capaz de 

tomar decisões?” 

-“Ora, Tzadikiel, tudo que sei é que necessito de muita 

Sabedoria para tomar uma decisão; e por mais que eu 

pense qual é a solução, os fatos apontam para uma rede 

da qual NÃO consigo sair.” 

-“Ficas, então?” 

-“Fico na Indecisão... e enquanto não decido vou ficando 

por aqui.  Talvez você, uma Anja e não um Anjo, me 

consiga ensinar a tomar decisões. Não sei, talvez.” 

-“Eu e Ratziel somos os Guardiães desse Caminho. Talvez 

conversando com ele você tenha certeza de alguma 

coisa.” 
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     RATZIEL, O ANJO 

GUARDIÃO DE COCHMAH, A SEPHIRAH DA SABEDORIA. 

-“Ah! Pelo menos temos aqui um Anjo de verdade...” 

-“Por que dizes isto? Acaso afirmas que Tzadikiel NÃO é 

um Anjo de verdade?” 

-“Ela é uma ANJA. Todos sabem que Anjos não têm 

sexo...” 

-“Quem lhe disse isso?” 

-“Ora, Ratziel, todo mundo sabe! 

-“Há mais coisas entre o Céu e a Terra do que pode saber 

a vossa vã Filosofia. Tzadikiel é uma Anja, sim; e você vai 

ver como é sutil o modo como ela vai tirar você desse 

perene estado de Indecisão”. 

-“Ela me disse que você, Anjo, a ajudaria”. 

-“Sim, eu ajudarei. Porém chegará o momento em que 

você terá de escolher um de nós; quando chegar a 

Grande Prova”.  
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-“A missão de vocês dois, como guardiães deste Caminho, 

não é me ajudar?” 

-“Sim e não: às vezes ajudar atrapalha. Entenda que você 

passará por uma Prova terrível. Somente depois dessa 

Prova conseguirás o Poder da Decisão.” 

-“E uma Anja vai ser mais útil para mim do que um Anjo?” 

-“Meu caro Enamorado, isto será você quem decidirá.” 

 E Ratziel desapareceu em um espoucar de Luz, 

deixando o nosso amigo com a cabeça estourando de 

dúvidas, incertezas, indecisões. 

-“Ora bolas! Como EU é que vou decidir qual dos dois me 

será mais útil?  Se o meu maior problema é decidir! 

 Nesse preciso momento, uma Trombeta soou. 

Kamael, o Anjo de Geburah, convidava os habitantes de 

Chesed a passarem para o seu lado. Trocarem a 

Misericórdia pela Justiça. 

    KAMAEL, O ANJO DE GEBURAH. 
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-“Venham,  eu vos abro as Portas da Justiça. Por elas O 

JUSTO entrou. Sigam o Caminho que Jesus pisou: vejam, 

Suas pegadas ainda aparecem, depois  de tanto tempo. 

Venham ao encontro dO JUSTO. Diz a Escritura: ‘JUSTIÇA 

E DIREITO SÃO A BASE DE SEU (DE CRISTO) TRONO’. 

Venham! 

-“Seria Geburah o outro Caminho que Tzadikiel  disse 

que eu poderia escolher?  Esta seria a minha chance de 

saber”.  E o ENAMORADO gritou bem alto: -“Anjo de 

Geburah,  EU seria aceito se decidisse mudar de Caminho 

e escolhesse o que me ofereces?” 

-“A JUSTIÇA é para todos. Amigo, aproveita a abertura do 

Portal, e vem andar pelo Caminho da Justiça. Só Ela é 

imparcial,  só ela dá a cada um o merecido, só ela garante 

a aplicação da Lei e a  realização  do Direito”. 

   A DIVINA JUSTIÇA, QUE TEM 

SUA SEDE EM GEBURAH.  

-“Então o ENAMORADO dirigiu os passos na direção de 

Geburah”. 
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 Mas uma doce e angelical voz feminina, ajuntando o 

ruflar de suas asas, ponderou: 

-“Pensa, meu amigo, pensa...” Disse Tzadikiel. 

      TZADIKIEL REALIZA 

MUITAS MISSÕES TERRESTRES PARA CONVENCER  OS 

HOMENS DE QUE A MISERICÓRDIA SUPERA A JUSTIÇA. 
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-“Que me aconselhas, Ratziel?” Perguntou o 

ENAMORADO   olhando para o outro lado, ao ver que o 

Anjo de Cochmah também participava da cena. 

-“Uma decisão qualquer é melhor do que a Indecisão. 

Mas a Prova é tua.  Pensa bem... quanto a mim, devo 

apressar-me para expulsar um intruso que ultrapassou 

nossos Portais. Até logo, amigo.  Pensa. É esta a tua 

prova! 

 E Ratziel desapareceu na fenda dimensional. 

   RATZIEL É UM DOS ANJOS 

QUE PARTICIPA DO CAMINHO COCHMAH-CHESED. SUA 

MISSÃO É APLICAR A MISERICÓRDIA COM SABEDORIA. 
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 Enquanto isto, nosso personagem, a sós com 

Tzadikiel, lamenta a ausência de Ratziel: 

-“Ora bolas! Não seria através de uma escolha minha que 

recaísse sobre um de vocês dois, que eu ultrapassaria 

minha limitação de estar sempre indeciso?  Como posso 

escolher entre um dos dois se Ratziel não está aqui?” 

-“Ouça, amigo, Ratziel  tem o poder de aparecer aqui num 

piscar de olhos, se ele quiser. Ele  se movimenta através 

das Fendas Dimensionais.  Para todos os efeitos, 

portanto, considere-o presente”.  

-“Não é a mesma coisa! Imaginá-lo presente neste lugar, 

mesmo ele estando em outra dimensão, não me dá 

confiança o bastante para decidir por um de  vocês dois”. 

 Tzadikiel, nesse momento, fez um movimento que a 

fez aparecer em uma forma semelhante a um coração. 

Disse: 

-“Meu amigo, você se habituou a pensar com  a 

Inteligência, sempre. Habituou-se, também a QUERER 

MANTER SEMPRE O QUE JÁ TEM. Ora, escolher é OPTAR 

POR ALGO E ARCAR COM AS PERDAS DA ESCOLHA. 

Agora eu vou te mostrar como pensar com o coração e a 

amar com a Inteligência. É um poder raro. A Inteligência 

pode te oferecer várias opções e tu podes DESEJAR MAIS 

DE UMA. AÍ ESTÁ A RAIZ DA TUA INDECISÃO. Veja a qual 
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das opções que a Inteligência oferece, em um ato 

racional, a qual delas  o teu coração adere. 

         EU VOU ENSINAR-TE 

A SENTIR COM A INTELIGÊNCIA E PENSAR COM O 

CORAÇÃO, DISSE TZADIKIEL.  ISTO É UM RARO PODER. 

Só então o nosso herói percebeu que NÃO QUERIA 

FICAR LONGE DE TZADIKIEL.  Queria ouvir sempre a 

doçura de sua voz, o ruflar de suas asas; ver aquela 

figurinha esbelta, aparentemente frágil, cheia de 

Sabedoria  e Compaixão. E O ENAMORADO DECIDIU 

FICAR. O portal de Geburah estava se fechando. Isto não 

tinha, agora, nenhuma importância.  Ele havia, pela 

primeira vez, decidido.  Usou a Inteligência em um 

primeiro momento: esta ofereceu as duas opções. Mas o 
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coração falou alto; bem pesado, na balança coração-

razão, O DESEJO DO ENAMORADO ERA FICAR COM SUA 

ANJA. Foi então que, com um movimento mágico, ela 

transferiu para ele as suas grandes asas e ambos 

evolveram pela Planície Sidérea do Caminho da 

Misericórdia. Sua Inteligência estava calma e seu coração 

estava feliz. 

 

SENTIR COM A INTELIGÊNCIA E PENSAR COM O 

CORAÇÃO É UM DOM RARO. É O PERFEITO EQUILÍBRIO 

DA GRANDE BALANÇA : GEBURAH-CHESED – RAZÃO E 

EMOÇÃO. 

 


