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O caminho sefirótico arquetípico liga Guevurá a Hod. Assim, temos: 
 

GUEVURÁH ( fortaleza). HOD 
DIN (Justiça). Esplendor 
PACHAD (Medo Aterrador, Temente). Reverberação, Reflexo 
 Severidade, Rigor  Glória 
Julgamento. Poder, Honra 
Constricção Pensamentos 

  
Integrando teremos Fortaleza Esplendorosa ou Esplendor da Fortaleza, Justiça 

Esplendorosa ou Esplendor da Justiça. Reverberação do Temor ou Temor 
Reverberado, Severidade da Glória ou Glória da Severidade, Rigor da Glória ou 
Glória Rigorosa, Julgamento do Poder ou Poder do Julgamento, Honra do Julgamento 
ou Julgamento da Honra, Constricção do Pensamento ou Pensamento Contrictor e os 
cruzamentos entre si destas emanações sefiróticas. 

No Lechai Olamim falamos de Pédut e Peêr.  
Pedút=resgate, como em ‘pidiot a ben’  (o resgate do primogênito), também 

significa redenção. A situação de Isaac é de ficar pendurado, invertendo o real ser 
Temente a D”S pelo medo do pai Abraão com a espada de Guevurá levantada é que é 
salvo pela mão Divina que a impede e que faz surgiu do Nada o cordeiro sacrificial   

Peêr quer dizer formosura , a intensidade da forma. 
 Numerologicamente temos: p= 80 e {= 800 = 8  =  hod 
 Segundo o Sefer Yetzirá , sendo uma dupla tem duplo sentido:+domínio 
submissão- além do sentido literal da palavra boca  e aconotação do que dela sai que 
é a palavra. O arcano correspondente é o pendurado ou enforcado. 

As duplas na vertical  são duplas como os 2 fios da espada. 
 O nome da letra provem da palavra h p que significa boca. Esta é símbolo de 
abertura , lugar de expressão da palavra, seu segundo significado. A Torah bal  pé é a 
Tradição Oral.        = pó = aqui. 
 “Confessa com a tua boca que  D”S é o Senhor.”  
 No Zoar diz “És digna, mas a palavra i w p que significa pecado começa 
contigo, volta ao teu lugar.”  

     e      = Pessah significa passo, marcha (ligado a Hod), progressão; a palavra 
Peshá pecado é um passo em falso, como no caso de Anna O. de Freud. 

Milagre =          =  a boca do não     - a inversão de       Nome Divino. O 
milagre da palavra divina dita faz o impossível. 

 Teshuvá – nada pode subir sem antes ter descido. 
 
 
 
 


