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Lê-se Guimel ou Gamel= Camelo, seu desenho se origina de um camelo 
que se verticaliza em g. Em se tratando de letra dupla, temos G com pontinho dentro 
que tem som de g como em geladeira e g sem pontinho g como em gato. 

Guimel é o no  3. O dia Guimel, o 3o Dia da Criação assim está no Gênesis: 
 “D”S disse: “As águas sob o céu serão juntadas em um lugar, e a terra seca 

será vista”. Assim foi, D”S chamou a terra seca “Terra”, e ao ajuntamento das águas 
Ele chamou “Mares”. D”S viu que era bom. 

D”S disse: A terra brotará vegetação . Plantas que produzem sementes e 
árvores frutíferas que produzem suas próprias espécies de frutos com sementes 
estarão na terra”. 

É, portanto, neste terceiro dia que nasce a Árvore da Vida com seus 10 frutos. 
Nesta passagem em um lugar escreve-se El Makom Ehad que podem traduzir os 3 
nomes de D”S que significam: &

EL é o nome singular de Elohim que é plural. El é o artigo O, representação 
do Grande Outro. El também indica direcionamento eqüivalendo ao em ou 
até. É em direção à alteridade que se faz a revelação da identidade de si. '
MAKOM quer dizer lugar. É Malkut como Schechiná em um estado de 
comunhão íntima com D”S. '
EHAD literalmente um está presente na oração cotidiana do Shemá na 
consagração da unicidade monoteísta e na revelação do 
Inominado.Aritmologicamente temos os seguintes valores na palavra Guimel 
l m g = 30+ 40+ 3 = 73 = 1 . Uno caminho-caminhante-caminhada tal o 
Tao. 

A travessia do deserto eqüivale a nossa passagem da segurança escravizadora  
rumo a Terra Prometida. Esta experiência implica em uma mais alta dimensão de si 
mesmo, revelando o seu potencial divino até então oculto. Como Jacó ao sonhar com a 
escada com anjos subindo e descendo se conscientiza da Divindade Terrena daquele 
lugar1 e depois este homem se debate com o anjo de D”S e se vira ao avesso no nome de  
Israel, conscientizando-se  de sua divindade interior. Conscientizar ainda como Moisés 
descobrindo a água oculta na pedra da existência, pedindo para ser revelada.  

Tomando consciência do nosso ser divino, nosso humano caminho cabalista da 
ascensão vai da miséria à prosperidade. Este é o duplo sentido esotérico oculto  que o 
Sefer Yetzirá atribui a letra Guimel, pois ela é uma das 7 duplas. Pois diz o Zohar 
referindo-se ao Deut.15,11  “ Sempre haverá gente pobre no mundo, a quem se deve 
socorrer, onde  dalet designa o pobre e guimel o socorro designando o benfeitor que 
socorre. Juntos guimel e dalet formam Gad= felicidade, donde deriva o latim gaudium.  
 As letras l m g compõem também Gamol= maturar, recompensar. Nesta 
travessia, Guimel é o camelo , carruagem do deserto, arcano da carta de no 7, indo da 
ontologia à escatologia. Carruagem=Merkavá que nos fala Ezequiel apocalipticamente 
sob o advindo messiânico, que em nossa maturação teremos recompensa 
 Com Guimel se escrevem as duas primeiras sefirots inferiores,  respectivamente 
Guedulah ( Hessed) = Grandeza e Guevurah = Fôrça-Fortaleza derivada de Guibor2= 
forte, herói e ainda de no ‘Le Chai Olamim’  o Guimel  proclama a Altivez=Gaavá e a 
Grandeza= Guedulah Divinas. 
 Façamos a nossa meditação colocando a letra g unindo o caminho de Biná 
têmpora esquerda (cor preta) a Guevurah ombro esquerdo (cor vermelha).  Contate a 
Compreensão da sua Fortaleza Interior. Discipline-se para o êxito das suas escolhas. É o 
discernimento da escolha que disciplina mais do que a disciplina escolhe. Pegue o seu 
camelo-carruagem e siga o seu caminho segurando firme as rédeas do seu próprio 
destino.            

 24/10/2001Benjamin Mandelbaum 

                                                
1 Batizado de Beth-El a Casa de D”S 
2 Guever= homem, forte guerreiro daí Gabriel= Homem de D”S ou Fôrça Divina 


