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MÓDULO  II – Educação Moderna e Educação 

Antiga 

A ADAPTAÇÃO. 
 

 

OS JUDEUS RECEBERAM DE ABRAÃO  -  O QUAL HAVIA 
SAÍDO DE UR DOS CALDEUS -  A TRADIÇÃO 
MESOPOTÂMICA. DESPREZARAM A ESFINGE (KARIBU), 
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DETURPANDO SUA REPRESENTAÇÃO,  E SE 
CONCENTRARAM NA ÁRVORE DA VIDA. 
SUBSTITUÍRAM OS NOMES DIVINOS DO PANTEÃO 
SUMERIO-BABILÔNIO PELO NOME DE SEU DEUS JAVEH, 
O TERCEIRO DEUS SUMÉRIO NO PANTEÃO ACÁDICO: 
EA = IA = IA + HAWA = IAHAWAH = IAHWEH OU JAVEH. 
 
Na antiga Suméria, a TRÍADE SUPERNA era representada 
por:  LAHMU E LAHAMU-ANSHAR E KISHAR-TIAMAT  E 
APSU. ELES FICAVAM NO HORIZONTE DA ETERNIDADE. 
 
O triângulo superior (DE FOGO) seria:  
ANU – ENLIL – EA (OU IA).   
 
ABAIXO VINHAM OS SETE DEUSES MENORES, QUE OS 
JUDEUS REPRESENTAM ATÉ HOJE PELA MENORÁ, OU 
CANDELABRO DE SETE BRAÇOS: 
 
ESTE SÍMBOLO REPRESENTA OS DEUSES MENORES DA 
MESOPOTÂMIA.   OS JUDEUS O EXPLICAM COMO 
SENDO A OBRA DOS SETE DIAS, MAS TAMBÉM OS SETE 
ARCANJOS QUE ASSISTEM JAVEH NO SEU TRONO - E 
ISTO NOS LEVA DE VOLTA AOS DEUSES MENORES 
SUMÉRIOS ! 
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Remarcamos que  EA, IA, ou ENKI – QUE ORIGINOU O 
NOME DE JAVEH, O TETRAGRAMATON  -   era um deus 
de 3ª categoria, cuja sabedoria e poder cobria as águas 
doces, a agricultura,  e os seres humanos (que ele havia 
criado).  O acesso ao poder desses deuses era um dos 
“frutos” da Árvore da Vida. 
A civilização que se seguiu à sumeriana foi a dos caldeus. 
A adaptação dos “FRUTOS” da Árvore da Vida feita pelos 
Caldeus, seria a seguinte: 
 
EL, ILLU OU ASSUR – o Deus Supremo e Transcendental. 

O CRIADOR  INCRIADO, ACIMA DA ÁRVORE, 

SUBSTITUINDO A TRÍADE SUMERIANA ( CONSTITUIRIA, 

DEPOIS,  A TRÍADE QUE FORMA O HORIZONTE DA 

ETERNIDADE, O AYIN, SOPH, AOR – A TRINDADE). 

http://1.bp.blogspot.com/-rvY1QvO9tvM/UFwJSX-F6oI/AAAAAAAABdc/1coKIf9y4Jw/s1600/rothschild+(5).jpg
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ANU, BEL (OU BAAL) E IA (AÔ) – A tríade Cósmica Superior 

(Kéter, Binah e Cochmah); o triângulo de fogo;  OLAM  

AZILUTH.      JÁ A CRIAÇÃO, A ÁRVORE. 

Pode-se  colocar ADAR  (Saturno) ocupando, 

provavelmente, Daat, a Sephirah obscura ou não-Sefira. 

SIN, SHAMASH E BIN – (Geburah, Tipharet,  Chesed ); 

OLAM BERIAH OU B’RIAH ; que constituem  o 1º 

triângulo de água, para baixo, provavelmente com 

SHAMASH  em Tipheret, já que esse deus representa o 

Sol. 

 

MARDUK, ISHTAR e NERGAL : constituirão as Sephiras  

Hod, Netzah, Iesod (2º triângulo de água, para baixo) 

OLAM DE YETZIRAH;  

 

NABÔ está em  Malkhut,  O Reino, ou o Universo Físico.  

No Plano (OLAM) ou Nível de Assiah. 
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IAH  TORNA-SE JAVEH 
 

As populações aramaicas  fundiram IA com 

HAWAH, criando IAHAWAH.   

O ÚNICO DEUS DO PANTEÃO ANTIGO QUE 

CHEGOU ATÉ OS ISRAELITAS TERIA SIDO EA 

OU IA  (na forma IAHWEH), contribuindo para 

isto, enormemente, a sua adoção por Moisés, 

no Egito. (Jules Soury, A Religião de Israel, 

edição de 1936). Moisés absolutizou JAVÉ 

COMO DEUS ÚNICO, E A ÁRVORE INTEIRA 

PASSOU A SER  JAVEH OU IAVEH. AS  NOMES DAS 

SEFIRAS, OU SEPHIROT,  SUBSTITUÍRAM OS DEUSES E 

PASSARAM A SER OS ATRIBUTOS DE JAVEH : 
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NA CONCEPÇÃO JUDAICA  JAVEH,  IOD-HÊ-VAU-HÊ, 

TORNOU-SE A TOTALIDADE DA ÁRVORE.   

A OBRA DE MOISÉS 

 Diz-nos o Livro dos Atos dos Apóstolos que 

“Moisés foi instruído em TODA A SABEDORIA DO 

EGITO”. Está no discurso do protomártir Estêvão 

(Atos, 7,22: “Assim, Moisés foi iniciado em toda a 

sabedoria dos egípcios, e tornou-se poderoso em 

palavras e obras”). 

Sendo assim, Moisés foi um Grande Hierofante, 

provavelmente em Heliópolis, como afirma 

Èdouard Schourè em “Os grandes iniciados – 
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Moisés”. Teve acesso a toda a biblioteca do 

Império, que havia sido formada após a conquista 

dos povos do Oriente Próximo. Isto incluía a 

adoção do nome de Iahawah, combinação do 

nome do deus sumeriano IA com a deusa aramaica 

HAWAH. 

Nesse período Moisés provavelmente estudou o 

NOME e descobriu o manancial de fórmulas 

mágicas usadas por ENKI, sua sabedoria, seu ato 

de criar o homem. ADOTOU, ENTÃO, ESSE DEUS E 

QUANDO ABANDONOU O EGITO LEVOU CONSIGO 

TUDO O QUE A ELE SE REFERIA. O Livro dos 

Levíticos é um resíduo das práticas mágicas dos 

sacerdotes de ENKI, ou IA: “Nenhuma das oblações 

que oferecerdes a Iahweh será preparada com 

fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel 

como oferta queimada a Iahweh” (Lev. 2,11).  DE 

FATO, ENKI ERA O DEUS DA MAGIA ENTRE OS 

SUMÉRIOS. 

QUANDO, POSTERIORMENTE, MOISÉS 

ENCONTROU UM MAGO QUE SABIA MUITO SOBRE 

ENKI (IA) E FAZIA ENCANTAMENTOS COM BASE NO 

QUE CONHECIA DESSE DEUS, MOISÉS NÃO 

DESCANSOU ENQUANTO NÃO O MATOU. O MAGO 
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SE CHAMAVA BALAÃO BEN BEOR. ABENÇOAVA E 

AMALDIÇOAVA EM  NOME DE JAVEH. MOISÉS 

AFASTOU O RIVAL MATANDO-O. BALAÃO 

CONHECIA “OS FRUTOS” DO DEUS ENKI, OU EA, OU 

IA, JÁ NA SUA FORMA IAHAWEH. A HISTÓRIA ESTÁ 

NO LIVRO DOS NÚMEROS. Em Números, capítulos 

22, 23 e 24  encontramos toda a história do Mago 

arameu Balaão Ben Beor. A PARTIR DE MOISÉS O 

POVO JUDEU ADOTOU DEFINITIVAMENTE JAVEH 

COMO SEU DEUS NACIONAL ABANDONANDO EL.  

A revolução religiosa feita por Moisés, Grande 

Mago do Egito, desbancou EL, o Deus dos 

Patriarcas.    Abraão e os antepassados de 

Melchisedek adoravam EL. Ambos os clãs vieram 

da Caldéia e desconheciam o nome do Deus Javeh, 

construído na Aramea. Para corroborar esta 

afirmação, temos o nome do primeiro filho de 

Adão: AB-EL. O escritor sagrado que narra o 

Gênesis II conhecia a deusa HAWAH (Eva) , porém 

desconhecia totalmente a fusão dos nomes de IA 

com HAWAH, e por isso a primeira construção 

comunitária no Sinear se chamou BAB-EL. 

Ainda tem-se como prova da assertiva o nome do 

altar erigido pelo Patriarca JACÓ após o sonho com 
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a famosa escada que levava da terra ao céu: BET-

EL (Casa de EL).  

Não resta a menor dúvida, após acurada pesquisa 

na Bíblia judaica, que o Deus JAVEH, como 

divindade protetora dos judeus, só aparece após 

MOISÉS (cerca de 1.350 a.C). 

ESDRAS, o criador do Sionismo, após a Grande 

Assembleia, na Babilônia, consolida a posição de 

JAVEH em sua compilação da CABALA (cerca de 

430 a.C.). Desfez, assim, a proposta de restauração 

do culto a EL intencionada pelo profeta DANI-EL, 

por volta do ano 570 a.C.  No Livro que escreveu, 

DANI-EL não se refere a Deus como sendo JAVEH. 

No capítulo 7 o profeta tem a visão de Deus como 

era descrito EL, O Ancião dos Dias, e o chama de  

“SHADDAY” (O Altíssimo). O único capítulo em que 

o Nome de JAVEH aparece, o capítulo 9,  é uma 

glosa posterior. 

Chega a Idade Média e a Renascença. Alguns cristãos 

heterodoxos tornam-se merecedores, aos olhos judeus, 

de participar desse segredo. A Árvore é revelada.  

Fazem-se então novas adaptações : a primeira é recolocar 

o SER SUPREMO na Sua posição Tradicional.  Para isto, os 
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judeus haviam recorrido aos tempos em que IAHAWAH, 

fusão do masculino com o feminino,  apresentava-se 

como um ANDRÓGINO OU HERMAFRODITA UNIVERSAL.  

 Acima da Árvore, surge, então, um componente novo, 

um binômio: O ENSOPH, OU AYIN-SOPH, 

representando JAVEH  e  sua consorte. É  o que 

nos mostra esta Árvore, na qual, na linha da legenda 

HORIZONTE DA ETERNIDADE, se colocou uma Sephirah 

metade preta, metade branca, como o TAO chinês :    
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Façamos  algumas observações necessárias: 
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O nome “primeira Sephirah” é totalmente inadequado, 

desde que ela ocupa o lugar do Transcendente, o SER 

SUPREMO, não constituindo, pois um atributo d’Ele, mas 

representando Ele mesmo.  

É o Ayin-Soph, o qual NÃO SE PODE CONFUNDIR COM A 

COROA SUPREMA, KETER.  

Concepções posteriores dos alquimistas e 

rosa+cruzes do Renascimento, retornam ao passado para 

repor a Tríade Divina em seu lugar.  Essa adaptação vai 

facilitar para o cristão a compreensão da Árvore, 

mas  NÃO FAZ NENHUM SENTIDO em um contexto 

judaico, no qual JAVEH é ÚNICO;    

De qualquer modo, aparecerão as Árvores com a Família 

Divina Triádica, assimilada pelos cabalistas 

cristãos como a Santíssima Trindade:  Ayin – 

Soph – Aur (Aôr): 
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COM A ADAPTAÇÃO  CHEGAMOS À NOSSA  

VISÃO DE “CABALA CRISTÃ”, DIFERENTE DA  

RENASCENTISTA “CABALA PARA CRISTÃOS”. 

Teorizamos uma Tradição Lemuriana que ter-se-ia 

propagado pela civilização sumeriana, e chegado até às 

culturas mesopotâmicas e semíticas.   

Naqueles tempos, a Árvore era um glifo, desenhada como 

uma árvore mesmo, com folhas, e algumas com frutos. 

Esses frutos são colhidos pelos sacerdotes, seres muitas 

vezes fantásticos, que são seus guardiães, para distribuí-

los com os membros da nobreza, da realeza ou da alta 

hierarquia militar.  Abaixo,  um exemplo: 

 

Lembramos, aqui, que estes sacerdotes guardam 

segredos transmitidos pelos “deuses”, pessoas como 



 
14 

nós, que viveram entre os homens, mortais, 

dotados, contudo, de uma sabedoria anormal, 

e que dispunham – graças a tal sabedoria – de 

grandes poderes.   De modo geral, a Árvore servia 

para registrar os nomes de família desses “deuses”. 

Assim, na antiga Suméria, o triângulo superior seriam 

ANU – ENLIL – EA.  Os nomes, ademais, vinham em ordem 

de poder, exercido sobre a Terra ou reconhecido entre 

essas famílias divinas.  Remarcamos que  EA ou ENKI  era 

um deus de 3ª categoria, cuja sabedoria e poder cobria as 

águas doces, a agricultura,  e os seres humanos (que ele 

havia criado).  Santuários desses deuses eram 

abundantes, normalmente construídos em forma de 

Zigurats (pirâmides escalonadas) pelos monarcas que lhes 

prestavam honras de adoração.  

 

Cada um desses deuses tinha sua história de vida, como 

haviam se tornado protetores de sua parte do reino 

animal ou vegetal, e o papel que ele exercia na 

Assembleia dos Deuses Maiores. 
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O Panteão sumeriano foi substituído  - adaptado - pelo 

caldeu, permanecendo EA na posição que ocupava na 

hierarquia suméria: um deus de 3ª categoria.   

Citamos o prof. Jules Soury: 

“Convém remontar aos DOZE GRANDES DEUSES da 

Babilônia e da Assíria para conhecer as principais 

divindades dos semitas da Ásia anterior. Estes deuses são: 

EL, ILLU OU ASSUR – o Deus Supremo e Transcendental. 

ANU, BEL (OU BAAL) E IA (AÔ) – A tríade Cósmica Superior 

(Kéter, Binah e Cochmah); o triângulo de fogo. 

SIN, SHAMASH E BIN – que constituem  o 1º triângulo de 

água, para baixo, provavelmente com SAMASH em 

Tipheret, já que esse deus representa o Sol. 

MARDUK, ISHTAR, ADAR, NERGAL E NABÔ constituirão as 

Sephiras Hod, Netzah, Iesod e malkut, com Adar (saturno) 

ocupando, provavelmente Daat, a Sephirah obscura. 

Todos esses mesmos deuses formaram o Panteão 

acádico, NÃO SENDO NENHUM DELES UM DEUS SEMITA, 

segundo Schrader.  Isto é importante, porque o 

semitismo dos velhos tempos foi totalmente 

transformado pelo Panteão babilônico.     E IA?  Já 

descrevemos o processo pelo qual  as populações 

aramaicas  fundiram IA com HAWAH, criando IAHAWAH, 

ÚNICO DEUS DO PANTEÃO ANTIGO QUE CHEGOU ATÉ OS 

ISRAELITAS, contribuindo para isto, enormemente, a sua 
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adoção por Moisés, no Egito. (Jules Soury, A Religião de 

Israel, edição de 1936). 

Reproduzimos abaixo diagrama demonstrando como, de 

uma simplificação inicial na qual ainda constava o DEUS 

SUPREMO  - EL, Moisés absolutizou JAVÉ COMO DEUS 

ÚNICO. 
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E é assim que JAVEH irá se tornar a Árvore da Vida, o 

Deus Único e Universal, sendo as Sephirot, simplesmente, 

seus atributos. Eis a Árvore judaica: 

Importante é notar que  as linhas 

diagonais, horizontais e verticais receberão as letras do 

alfabeto hebraico, obscurecendo, ou alargando 

(conforme a compreensão do iniciado) o sentido original 

de FRUTOS DA ÁRVORE DA VIDA. Então, o judeu irá 

manter esse segredo. Surgirá a MEDITAÇÃO CABALÍSTICA 

-  na qual o praticante poderá haurir esses “frutos” -  

protegida, porém, por um mistério (os kerubim) que 

obriga aos juramentos de silêncio. 

 

Jeová era hermafrodita. Para muitos, a informação pode 

parecer estranha ou mesmo chocante mas é a verdade que 

emerge do estudo da mitologia do "Deus de Israel". É um 

título justo porque Jeová, foi, realmente, o Deus específico 

daquela antiga nação. De fato, o monoteísmo dos 

primeiros judeus, recém saídos da Mesopotâmia, não era 

um monoteísmo - nunca foi e ainda não é -  fundamentado 
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na crença em um Deus universal, Deus criador de todas as 

Coisas, de todos os seres, Deus de todos os Homens. 

 

Portanto, Jeová significa "macho-fêmea", 

"pênis-vagina", um ser que reúne atributos 

genitais de ambos os sexos; um hermafrodita. Por 

isso, o judaísmo ainda primitivo e popular, o judaísmo do 

rei Davi, é considerado como uma religião fálica, porque 

os traços distintivos de sua divindade, Jeová, são signos da 

sexualidade, do ato da geração. A Arca da Aliança judaica 

[porque outros povos também têm suas "Arcas"] possui 

um simbolismo sexual notado por vários estudiosos: "Os 

dois querubins colocados frente a frente sobre o cofre [a 

Arca], têm as asas abertas de tal maneira que formam um 

perfeito Yoni [genitália feminina]". Hargrave Jennings, em 

sua obra Phallicism, escreve: "Sabemos pelos anais judeus 

que a Arca continha uma tábua de pedra e que se pode 

demonstrar que esta pedra era fálica". 
 

Nesse belíssimo e completo exemplo tem-se invertida a 

ordem dos fatores, já que o AYIN é o fator incognoscível, 

portanto, o mais tardio em relação ao Horizonte da 

Eternidade, e não o primeiro, como no exemplo seguinte: 
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