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INTRODUÇÃO
 
Desde que comecei a estudar Qabbalah, me fascinei 

pelo estudo do Hebraico. Mesmo eu tendo facilidade para 
o aprendizado de línguas estrangeiras (e de muitas outras 
coisas prazerosas), o hebraico me seduziu pela grafia 
hieroglífica, extremamente simbólica.

Quando forjei meu codinome, queria algo que 
infundisse força e terror aos “inimigos”, visíveis e 
invisíveis, e traduzisse, ao mesmo tempo, minha Ira 
contra a hipocrisia e mediocridade tanto quanto minha 
mutabilidade essencial. Minha influência, vinda de Marte 
e Plutão, precisava ser externada em termos de símbolos 
pessoais, tais quais são nossos nomes, de batismo ou de 
uso diário (como os pseudônimos). Influência de Guerra e 
Percepção além do normal.
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SIGNIFICADO
 

 

■
■

■
O significado é “Deus Onipotente se moveu” 

ou “Deus Onipotente passou”.



 
Agora, sim, entendi por que aquele “anjo” me 

apareceu certa noite para me dizer que eu seria, a partir 
daquela noite, sua “semente”. Levava a marca de sua 
proteção e da energia simbólica de sua Missão, ainda que, 
ainda então, não me apercebesse disso.

 
 

 

 

Nada mais natural que aquele (aquela) que tem seios 
seja corajoso e enfrente a tudo e todos. Quem tem seios, 
enfrenta os perigos por aqueles a quem nutre, tem grande 
poder. Assim, Deus, que em Yesod (a esfera da Lua) 
tem como nome divino Shaddai, encarna a Mãe Toda-
Poderosa, a Yemanjá, Mãe da Vida, que tem Poder de 
Vida e Morte sobre todos os seres.



O mais engraçado disso tudo é que também me 
recordei que o lugar mais próximo do Céu que estive com 
meus pés no chão fora o pico do Morro do Cambirela. 
Ora, em língua Carijó (indígena nativa), Cambirela 
significa, exatamente, “dois seios”. Teria sido uma 
iniciação, um primeiro contato simbólico com outros 
planos, ao menos nessa existência?

 
 

AS QUATRO FASES DO NOME
 
 

Parte do que aqui fora exposto é baseada em fatos 
e pesquisas, parte fruto de especulações e intuições não 
comprovadas, enredadas ao misticismo e uma dose de 
inspiração. 

Indo mais além nas especulações e estudos acerca 
do nome Ebrael Shaddai, me utilizando de analogias, 
lembrei que o nome usado por cada pessoa não a distingue 
apenas na sociedade, mas também é uma entidade viva 
simbólica do ser representado por ele. O nome é composto 
de fases, tal como cada número do baralho é composto das 
fases Ouros, Paus, Copas e Espadas.

Sendo o nome pessoal também um símbolo poderoso, 
assim como cada carta do baralho, ele é composto de 
quatro fases, que representam a manifestação do ser 
vivo nos quatro mundos da Natureza, a saber Atziluth 
(Emanação, elemento Ar, Espírito Puro), B’riah (Criação, 
elemento Fogo, Mundo Mental), Yetzirah (Formação, 
elemento Água, Mundo Astral) e Assiah (Ação, elemento 
Terra, Mundo Físico). O nome tanto representa a 
manifestação do ser nesses quatro mundos quanto 



demonstra a influência recebida desses mundos pelo ser.

Para especular sobre as fases do nome Ebrael 
Shaddai, tive de investigar os três significados implícitos 
em sua forma na Árvore da Vida (Etz Chayiym):



 

■ Faltaria, então, aquilo que representasse a Fase 
Terra do nome. Cheguei à conclusão, ainda que 
em termos de especulação, que o meu próprio 
corpo é a oferenda perfeita e veículo físico de 
manifestação mistica do meu nome, a própria 
semente do meu Condutor.
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