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                             PROJETO  KARIBU 

           Curso de Complementação Educativa 

MÓDULO  I – Educação Moderna e Educação Antiga 

 

 A educação antiga era apenas para uma elite. 

Poucos se beneficiavam de saber ler e escrever. Só 

a nobreza e sua corte podia ter educação: os reis, os 

sacerdotes, os altos dignitários ou funcionários da 

corte e os militares de alto escalão. 

 Isso aconteceu em todo o planeta por volta de 

5.000 antes de Cristo. Os educadores eram os 

sacerdotes. Gozavam de grandes privilégios devido 

a sua condição de Mestres do Saber. Os monarcas 

saíam de suas mãos, e por isso os protegiam, 

cumulavam de bens e lhes davam enorme status. 

 Contudo, há uma civilização em que a 

organização sócio-política-econômica surpreende 

os historiadores, devido ao seu grau de humanismo, 

de civilidade, e de quase perfeição: a Suméria. 
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 O CONHECIMENTO OCULTO : Os  4 Níveis do 

Ser. 

Os livros de história nos oferecem a mais antiga de 
todas as culturas: A Sumeriana: 5.000 a.C.  
Um texto tirado da enciclopédia Delta Larousse 
(Mythologies de la Méditerranée au Ganges – 1963), 
fala dos mitos sumerianos. No texto fica explícito 
que não é conhecida historicamente, do ponto de 
vista da ciência, outra civilização mais antiga do que 
a Suméria. Os estudos do Dr. Prof. Samuel Noah 
Krammer confirmam – cfr. “A História Começa na 
Suméria”. 
 

                     DA  SUMÉRIA  ATÉ OS NOSSOS DIAS 

A Suméria, pela sua antiguidade, se constitui a fonte 
mais importante para o 
estudo do mito. 
Os mitos sumerianos ignoram deliberadamente 
todas as descobertas e usos dos 
metais, e dirão a origem divina do mundo vegetal. 
O panteão se organiza sobre o modelo da família 
humana assentados como grupo 
social. O grupo divino reproduz a organização da 
sociedade urbana sumeriana, na 
qual o lider não pode tomar uma decisão qualquer 
sem consultar a assembleia de 
notáveis guerreiros. Tal assembleia, que goza de 
tanta importância na 
Mesopotâmia, goza também de papel destacado no 
céu, onde são os deuses em 
assembleia que decidem de comum acordo. 
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Foi, sem dúvida, a mãe das civilizações da 

antiguidade e grande influenciadora da 

evolução do mundo como o conhecemos. A 

Suméria (Sinear na Bíblia, Sangar no Egito e 

KI-EN-GIR na língua nativa), que significa 

“Lugar dos Senhores Civilizados”, é 

considerada a civilização mais antiga da 

humanidade, localizava-se na parte sul da 

Mesopotâmia, posicionada em terrenos 

conhecidos por sua fertilidade, entre os rios 

Tigre e Eufrates. Evidências arqueológicas 

datam o início da civilização suméria em 

meados do quarto milênio a.C. Entre 3500 e 

3000 a.C. houve um florescimento cultural e a 

Suméria exerceu influência sobre as áreas 

circunvizinhas, culminando na dinastia de 

Ágade, fundada em aproximadamente 2.340 

a.C. por Sargão I, sendo que este, ao que 

tudo indica, seria de etnia e língua semitas. 

Depois de 2000 a.C. a Suméria entrou em 

declínio, sendo absorvida pela Babilônia e pela 

Assíria. 

Zecharia  Sitchin reconstrói uma época pré-

diluviana onde deuses realmente andaram 

entre os homens. Quanto mais eu lia os livros, 

mais certeza tinha de que esses deuses foram 

reais. Fica nítido que os grandes ANU, ENKI, 
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ENLIL, NINHURSAG, MARDUK, NABU, INANNA 

e dezenas de outras ‘divindades’ foram 

pessoas reais. Homens e mulheres de 

profundo conhecimento e sabedoria, que 

ditaram regras para criar uma poderosa 

civilização. Os atributos metafísicos ou 

alienígenas ficam por conta da imaginação de 

Sitchin, que é veementemente rebatido neste 

site por Michael Heiser, Ph.D. em estudos 

semíticos e hebreus da Universidade de 

Wisconsin-Madison. 

 

É nítida a influência dos ‘deuses’ sumérios na 

Babilônia, Egito, Pérsia, Grécia, etc. Eram 

seres com amores e desafetos, constituíam 

família, iravam-se, riam, guerreavam, 

http://www.sitchiniswrong.com/
http://www.sitchiniswrong.com/
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presenteavam, tinham relações incestuosas e 

davam pouca atenção aos ‘mortais’. 

Exatamente como os deuses gregos e 

egípcios. Daí conclui-se que a similaridade dos 

deuses antigos entre culturas diferentes é um 

reflexo ou cópia do panteão sumério. Por 

exemplo, a história de Inanna (Ishtar, na 

Babilônia) e sua insaciável libido remete à 

Afrodite/Vênus. Anu, o deus mais distante e 

que comandava os outros, é Zeus/Odin. Os 

irmãos Enki e Enlil são contrapartes egípcias 

de Ptah e Tot, respectivamente. Marduk é Rá 

no Egito, mas seu nome babilônico nas 

escrituras bíblicas é Merodaque. E por aí vai. 

E só então um novo elemento nos é 

apresentado. Os poderosos ‘deuses’ da 

Suméria, quando viam seus planos frustrados 

ou quando enfrentavam algum imprevisto, 

reconheciam suas limitações e atribuíam esses 

acontecimentos a quem chamavam de “O 

Criador de Todas as Coisas” (cujo poder 

controlava tanto a Sorte quanto o Destino). 

Ou seja, os ‘deuses’ possuíam um Deus. Não 

encontrando paralelo no panteão sumério, 

Sitchin admite que o Deus bíblico é, de fato, o 

Criador de Todas as Coisas. 
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Essa informação é esclarecedora para os 

primeiros capítulos do Velho Testamento, ao 

visualizarmos a dificuldade e resistência que 

Abraão, Moisés e os outros patriarcas 

enfrentaram ao tentar difundir a Palavra de 

um Deus invisível para povos acostumados a 

‘deuses’ que viviam entre eles, tinham 

esposas e filhos – algumas daquelas pessoas 

podiam até mesmo ser descendentes desses 

‘deuses’. 

Mas o fato é que as “Árvores Genealógicas” derivam dos 

registros desses povos, que para garantir o respeito a 

suas famílias, registraram sua descendência dos 

“deuses”. 

Os sacerdotes e mesmo guardiães divinos com cabeça de 

pássaro, cuidavam dessas genealogias. Acima de todos os 

deuses humanos, existia, como se disse acima, a quem 

chamavam de “O Criador de Todas as 

Coisas”: Ou seja, os ‘deuses’ possuíam um 

Deus. 

 Inicialmente,  a “Árvore Genealógica” dos 

mesopotâmios representava a família das 

divindades que eles cultuavam. 

Posteriormente, essa Árvore foi assimilada 

com a  Árvore do Paraíso Terrestre que se 

chama A Árvore da Vida: 
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Na figura 33 a Árvore só reproduz o Kéter, ou seja, o 

deus maior da estrutura terrena, e abaixo dele sua 

família, que são os demais “frutos”; porém na figura 

29, vemos claramente a estilização de um pássaro, 

figura representativa do Espírito, para figurar este 

Deus Todo-Poderoso.  E assim poderemos, com o 

conhecimento da Árvore da Vida que temos pela 

Tradição judaica, ou Caballa, afirmar que esse 

“Grande Pássaro”  é o Espírito do Deus Vivo, acima 

e fora da Sua criação.  Será representado também 

pelo Sol Alado dos egípcios. 
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Então, podemos escrever que o Kéter da Árvore 

sumeriana é ANU e seu raio descendente (família) são  

ENLIL e ENKI (que também se chamava NUDIMUD ou EA) 

nas posições atuais de Binah e Cochmah.  Binah, o deus 

raivoso, aqui é ENLIL, Senhor do Vento e das 

Tempestades, e que produziu o Dilúvio, livro que os  

semitas exploraram e popularizaram, vindo a constituir 



 10 

um “Best Seller” na época.  Já ENKI, o criador do homem, 

era um deus amoroso, bom para com sua criação, e foi 

quem avisou à humanidade que criasse uma Arca para 

não ser destruída por ENLIL.  Então, a equivalência, na 

Árvore da Vida é perfeita : há um pilar da Misericórdia, e 

um pilar da Severidade. Mas lembremos que ENKI É O 

TERCEIRO SENHOR DAS SEFIRAS. 

 

O Disco Alado com Anu no centro, uma 
representação da suméria para o pai dos deuses 

sumérios. 

 

Em 1986, o grande assiriologista finlandês, 

Professor Simo Parpola, enquanto trabalhava no 

Museu Britânico, estabeleceu o traço de união entre 

a Árvore da Vida Assíria e a Cabala Judaica. Em 

primeiro lugar, Professor Parpola concluiu que a falta 

de referências explícitas relativas à Árvore da Vida e 

seu simbolismo na Mesopotâmia não significava 
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necessariamente que a Árvore fosse desconhecida 

pelos mesopotâmicos. Muito antes pelo contrário. A 

falta de referências indicava, isto sim, que o 

conhecimento era secreto, e que não poderia, desta 

forma, ser escrito, conforme a tradição Cabalística. 

Em segundo lugar, ao estudar a história das 

doutrinas cabalísticas, Professor Parpola descobriu 

que a Cabala havia sido trazido para a Europa a 

partir das escolas rabínicas da Babilônia, e portanto 

poderia muito bem ter a sua base nas antigas 

tradições esotéricas mesopotâmicas. 

O Professor Parpola substituiu Coroa por Anu, o 

deus do firmamento, cujo símbolo principal era a 

Coroa. Ele substituiu Sabedoria por Ea, o deus da 

Sabedoria; Julgamento por Shamash, o deus da 

Justiça; Beleza por Ishtar, a deusa do amor e da 

beleza, e assim por diante. Encontrar equivalentes 

mesopotâmicos para as sefirot não era difícil. A 

maior parte poderia ser encontrada imediatamente e 

com grande certeza. Outras equivalências, como 

Explendor=Adad, deus do trovão) não eram 

óbvias, mas finalmente, em menos de 1 hora, 

conforme palavras do Professor Parpola, todos os 

grandes deuses cujos nomes poderiam ser escritos 

com números místicos foram colocados em seus 

lugares específicos no diagrama de Árvore. 

Os sumérios foram conquistados pelos Akádios, que com 

eles aprenderam o que puderam, com  essa raça 
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semidivina.  Fundiram-se as famílias através de 

casamentos, e surgiu um novo povo : o Caldeu. Este povo 

herdou dos sumérios e akádios sua cultura, porém sendo 

semitas, não abriram mão de seu Panteão divino. 

Colocaram no lugar de ANU, seu Deus  Criador, EL. Em 

segundo lugar, o filho de EL, BAAL (que significa 

“Senhor”), e curiosamente, CONSERVARAM ENKI NA SUA 

ÁRVORE, SÓ QUE COM O NOME DE EA. Continuava o 

deus bonzinho, criador do homem, na Árvore  dos 

Caldeus, como um deus de terceira categoria. Ficava 

assim: 

Kéter= EL;  Binah= BAAL; Cochmah= EA. 

Não demorou muito para que o deus EA fosse escrito IA, 

segundo afirma o pesquisador professor Jules Soury, no 

livro “ A Religião de Israel”, 1936. Uma cultura que 

pertencia ao Império Caldeu, a aramaica, adaptou essa 

Árvore, combinando o nome IA deus criador do homem, 

com o de sua deusa nacional, HAWAH, que para os 

arameus era a doadora da vida e do amor aos homens. 

Como ficou, na Árvore aramaica o deus IA combinado 

com a deusa HAWAH?  Isto mesmo: IAHAWAH, que 

depois deu IAHWEH, Deus nacional dos israelitas. Mas o 

povo de Israel também fez sua adaptação, e na Grande 

Assembléia da Babilônia convocada por Esdras, por volta 

de 450 a.C., OS JAVISTAS, SEGUINDO A TRADIÇÃO 

MOSAICA, COLOCARAM  IAHWEH COMO A ÀRVORE DA 

VIDA COMPLETA. Foi desenhada  em forma de triângulos 
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descendentes, ajustando-se à Tradição Antiga, do modo 

como se vê abaixo: 

 

Cada triângulo da Árvore hoje utilizada é a síntese de uma 

das letras do Nome IHWH. 

O PRIMEIRO TRIÂNGULO, ASCENDENTE É IOD;  O 

SEGUNDO TRIÂNGULO, PRIMEIRO DESCENDENTE É HÊ; O 

TERCEIRO TRIÂNGULO, SEGUNDO DESCENDENTE É VAW; 

E, POR FIM, O ÚLTIMO TRIÂNGULO DESCENDENTE É O HÊ 

FINAL.    
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 Este modelo de Árvore foi uma adaptação feita pelos 

alquimistas medievais e pelos rosacruzes do 

Renascimento.  É a mais conhecida e a mais estudada.  

Dela tiramos os subsídios para elaborar a CCabala ou 

Cabala Cristã.  

  

 

Quatro mitos aparecem com frequência nas 
esculturas sumerianas: o homem, a águia, o touro e 
o leão, representados tanto isoladamente  quanto 
unidos ou 
combinados como seres mistos. 

  

 

É possível que a águia seja o representativo do 
Espírito Divino. Na Árvore da Vida equivale ao 
Nível de Aziluth (Olam Aziluth) : Kéter – Kochmah 
– Binah,  a Tríade Superior, o Triângulo de Fogo: 
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                               KETER 
 
 
 
KOCHMAH                                 BINAH 
O triângulo dito de fogo (vértice para cima) 
 

 

O homem parece simbolizar a ordem, a 
inteligência que submete todas as coisas. 
Na Árvore da Vida equivale ao Nível de B’riah. 
( Olam B’riah ). Geburah-Chesed-Tipharet. 
 
 
GEBURAH                                   CHESED 
                            

 
 
                           _TIPHARET_ 

O primeiro triângulo de Água  (vértice para baixo) 
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Os leões são guardiões dos templos e dos 
palácios. Na Àrvore da Vida equivale ao Nível ou 
Plano de Yetzirah. Hod-Netzah-Yesod. 
 
HOD                                     NETZAH 
 
 
 
                     _YESOD_ 
 
O segundo triângulo de Água (vértice para baixo) 
 
 
 

O touro parece ligar-se à terra e à fecundidade. É, 

portanto, representativo da força básica que nos 

anima e alimenta. Na Árvore da Vida equivale ao 

Nível ou Plano de Assiah. É Malkut, a Sephirah do 

mundo ou universo material ou físico. Tem uma 

ligação necessária com a Tríade que o precede, 

pois não existe sozinho: 
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HOD                                     NETZAH 
 
 
 
                     _YESOD_ 
 
 
 
                     _MALKUTH_ 
 

 

Os quatro Níveis, Planos ou Mundos (OLAM, em 
Hebraico) configuram o Ser Total, o Homem 
Completo, o ADAM KADMON. Representa-se de 
dois modos: 
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OBVIAMENTE  O DESENHO DA CARTA 21 DO 
TAROT INICIÁTICO, 
 
 
Ou desse modo: 
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ESTA É A REPRESENTAÇÃO ORIGINAL  
SUMERIO-BABILÔNICA DO KARIBU OU KERUB. 
 
É o mesmo que a Árvore da Vida: 
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 A CONVERGÊNCIA DOS DOIS MAIS ANTIGOS 
SÍMBOLOS INICIÁTICOS SUMERIANOS: 
A ÁRVORE DA VIDA, TAL COMO ERA FIGURADA NA 
ASSÍRIA E NA BABILÔNIA NO SÉC. III a.C. 
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E O KARIBU, OU KERUB, NOSSA ATUAL 
ESFINGE;  SÍMBOLO DO QUATERNÁRIO QUE 
SINTETIZA O HOMEM: INTELIGÊNCIA, VONTADE, 
MEMÓRIA E SENSIBILIDADE. 
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DOIS SACERDOTES-INICIADOS ACESSAM A ÁRVORE.  

 
 
PORÉM ELA É PROTEGIDA POR ESFINGES COM CABEÇAS 
DE HOMEM OU DE PÁSSARO: OS KARIBUS (KERUB). 
 
SÃO OS GUARDIÃES QUE GN 2  MENCIONA: 
       JAVEH  PLANTA O JARDIM DO EDEM, E NELE AS 
DUAS ÁRVORES – A ÁRVORE DA VIDA, E A ÁRVORE DA 
CÊNCIA. 
 
Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é 
como um de nós, sabendo o bem e o mal; ora, para 
que não estenda a sua mão, e tome também da 
árvore da vida, e coma e viva eternamente, 
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do 
Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. 
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins 
ao oriente do jardim do Éden, e uma espada 
inflamada que andava ao redor, para guardar o 
caminho da árvore da vida. 
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Gênesis 3:22-24 

 
 

A TRADIÇÃO SUMERIANA-BABILÔNICA COLOCA ASSIM 
DIANTE DO INICIADO UM MITO EXPLICATIVO DE COMO 
SE PODE TER “VIDA” EM PLENITUDE: COMENDO DOS 
FRUTOS DA ÁRVORE DA VIDA. PORÉM É NECESSÁRIO 
PASSAR PELOS GUARDIÃES, OS QUERUBIM OU KERUB, 
OU ESFINGES. 
 
NISTO CONSISTE A INICIAÇÃO MESOPOTÂMICA: 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/3/22-24
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O  SACERDOTE INICIADO, APÓS TORNAR-SE UMA 
ESFINGE ( KARIBU OU KERUB = QUERUBIM) COLHE O 
FRUTO DA ÁRVORE DA VIDA. 
 
 

 

 
 
 
FIM DO MÓDULO   I 


