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Liber Tzaddi 
vel Hamus Hermeticus 

Sub Figurâ XC 
0. Em nome do Senhor da Iniciação, Amém. 

1. Eu voo e Eu pouso como um falcão: de mãe-de-esmeralda são minhas pode-

rosas-amplas asas. 

2. Eu desço sobre a terra negra; e ela alegra-se em verde com a minha vinda. 

3. Filhos da Terra! regozijai-vos! regozijai-vos excessivamente; porque vossa 

salvação está próxima. 

4. O fim do sofrimento é chegado; Eu vos arrebatarei em minha alegria indizí-

vel. 

5. Eu vos beijarei, e vos levarei às núpcias; Eu prepararei um grande banquete 

diante de vós na casa da felicidade. 

6. Eu não sou vindo para vos repreender, ou para vos escravizar. 

7. Eu vos ordeno que não desvieis de vossos caminhos voluptuosos, de vossa 

ociosidade, de vossas tolices. 

8. Mas eu vos trago alegria para vosso prazer, paz para vosso langor, sabedoria 

para vossa tolice. 

9. Tudo o que fazeis está certo, se é que vos agrada. 

10. Eu sou vindo contra a tristeza, contra o cansaço, contra aqueles que procu-

ram escravizar-vos. 

11. Eu vos sirvo vinho lustral, que dá prazer tanto ao pôr do sol quanto ao ama-

nhecer. 

12. Vinde comigo, e Eu vos darei tudo o que é desejável sobre a terra. 

13. Porque Eu vos dou aquilo de que a Terra e suas alegrias são apenas como 

sombras. 

14. Elas fogem, mas minha alegria permanece até o fim. 

15. Eu me escondi debaixo de uma máscara: Eu sou um Deus negro e terrível. 
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16. Com coragem conquistando o medo vós deveis vos aproximar de mim; vós 

deveis abaixar vossas cabeças sobre meu altar, esperando o golpe da espada. 

17. Mas o primeiro beijo de amor será radiante em vossos lábios; e toda a minha 

escuridão e terror se transformarão em luz e alegria. 

18. Somente aqueles que temem falharão. Aqueles que inclinaram as costas 

para o jugo da escravidão até que não possam mais ficar de pé; estes Eu desprezarei. 

19. Mas vós que desafiastes a lei; vós que conquistastes por sutileza ou força; 

vós Eu levarei até mim, sim, até mesmo Eu vos levarei até mim. 

20. Eu vos peço que não sacrifiqueis nada em meu altar; Eu sou o Deus que dá 

tudo. 

21. Luz, Vida, Amor; Força, Fantasia, Fogo; estes Eu vos trago: minhas mãos 

estão cheias destes. 

22. Há alegria na partida; há alegria na jornada; há alegria no objetivo. 

23. Somente se vós estiverdes tristes, ou cansados, ou zangados, ou desconfor-

tados; então vós sabereis que perdestes o fio de ouro, o fio com que vos conduzo ao 

coração dos bosques de Elêusis. 

24. Meus discípulos são orgulhosos e belos; eles são fortes e rápidos; eles go-

vernam seus caminhos como poderosos conquistadores. 

25. Os fracos, os tímidos, os imperfeitos, os covardes, os pobres, os chorosos 

— estes são meus inimigos, e Eu sou vindo para destruí-los. 

26. Isso também é compaixão: um fim para a doença da terra. Uma erradicação 

das ervas daninhas: uma irrigação das flores. 

27. Ó meus filhos, vós sois mais belos do que as flores: vós não deveis murchar 

em vossa estação. 

28. Eu vos amo; Eu vos aspergiria com o orvalho divino da imortalidade. 

29. Essa imortalidade não é uma esperança vã além do túmulo: Eu vos ofereço 

a consciência certa da bem-aventurança. 

30. Eu a ofereço imediatamente, sobre a terra; antes que uma hora tenha tocado 

no sino, vós estareis Comigo nas Moradas que estão além da Decadência. 

31. Eu também vos dou poder terreno e alegria terrena; riqueza, e saúde, e lon-

gevidade. Adoração e amor se agarrarão aos vossos pés, e se entrelaçarão ao redor de 

vosso coração. 
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32. Somente vossas bocas beberão de um delicioso vinho — o vinho de Iac-

chus; elas devem alcançar sempre o beijo celestial do Belo Deus. 

33. Eu revelo a vós um grande mistério. Vós estais entre o abismo da altura e o 

abismo da profundidade. 

34. Em cada um vos espera um Companheiro; e esse Companheiro é Você 

Mesmo. 

35. Vós não podeis ter outro Companheiro. 

36. Muitos surgiram, sendo sábios. Eles disseram “Buscai a Imagem brilhante 

no lugar sempre dourado, e uni-vos a Ela.” 

37. Muitos surgiram, sendo tolos. Eles disseram, “Desçam ao mundo obscura-

mente esplêndido, e sejais ligados com aquela Criatura Cega do Lodo.” 

38. Eu que estou além da Sabedoria e da Loucura, levanto e vos digo: realizai 

ambos os casamentos! Uni-vos a ambos! 

39. Cuidado, cuidado, Eu digo, para que não busqueis um e percais o outro! 

40. Meus adeptos ficam de pé retos; suas cabeças acima dos céus, seus pés 

abaixo dos infernos. 

41. Mas desde que um é naturalmente atraído para o Anjo, outro para o Demô-

nio, que o primeiro fortaleça o elo mais baixo, o último se apegue mais firmemente ao 

mais alto. 

42. Assim o equilíbrio se tornará perfeito. Eu ajudarei meus discípulos; quanto 

mais rápido eles adquirirem este poder e alegria equilibrados mais rápido Eu os impul-

sionarei. 

43. Eles em sua vez falarão deste Trono Invisível; suas palavras iluminarão os 

mundos. 

44. Eles serão mestres de majestade e poder; eles serão belos e alegres; eles 

serão revestidos de vitória e esplendor; eles permanecerão sobre a fundação firme; o 

reino será deles; sim, o reino será deles. 

Em nome do Senhor da Iniciação. Amém. 
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Notas desta Tradução 
Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus sub figurâ XC pode ser traduzido como 

“Livro de Tzaddi ou Livro do Anzol Hermético, sob o número 90”. Foi escrito por 

Aleister Crowley e publicado originalmente nas páginas 17 a 22 do The Equinox Vol. 

I No. 6, em setembro de 1911. 

Seu conteúdo é descrito em The Equinox Vol. I No. 10 como: 

“Um relato da Iniciação, e uma indicação quanto aqueles que são aptos 

para a mesma.” 

O autor também explica a catalogação do texto sob o número 90: 

“XC. Tzaddi significa anzol. ‘Eu vos farei pescadores de homens’.” 

Esta é uma publicação da A∴A∴ em Classe A: 

“A Classe ‘A’ consiste de livros dos quais não se pode mudar nem 

mesmo o estilo de uma letra: ou seja, eles representam o enunciado de 

um Adepto inteiramente além da crítica até mesmo do Chefe Visível da 

Organização.” 

A presente tradução foi feita com base em um fac-símile do texto original de 

The Equinox, Vol. I Nos. 1-10 (originalmente publicados de 1909 a 1913), publicado 

em dois volumes pela Samuel Weiser em 1998. 
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