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Editorial Centenário do
Mestre Samael Aun Weor
—

Por: Ricardo Amancio
Presidente do IGA Portugal e Diretor do IGA Lisboa

Neste ano de 2017 comemora-se os 100 anos de

Grandes Seres, Mestres, Criadores de Grandes

existência do Venerável Mestre Samael Aun

Filosofias e Religiões, que habitaram este Planeta

Weor, nascido no dia 6 de Maio de 1917 e

Terra, somente o V.M. Samael foi autorizado pela

desencarnado a 24 de Dezembro de 1977. O

Loja Branca a revelar os maiores e mais

Mestre Samael cumpriu uma grande missão no

importantes segredos sagrados, grandes mistérios

Planeta Terra, deixando plasmado a sua Grande

ligados às iniciações cósmicas. Tudo de forma

Obra, aonde está contido o Quinto Evangélio: a

desvelada, clara e objetiva e, um dos principais

Revolução da Consciência e seus Três Fatores

motivos é a proximidade demasiada dos finais dos

básicos: o nascer, o morrer e o sacrifício pela

tempos. Não há mais tempo! Em outras épocas se

humanidade, que desenvolveremos a seguir.

ensinava de forma velada, através de: parábolas,

O V.M. Samael Aun Weor, regente do Planeta

metáforas, códigos e símbolos contidos nas artes,

Marte e quinto Anjo do Apocalipse, veio tocar sua

esculturas, filosofia, religiões, etc.. Pois ainda não

a trombeta, que significa: anunciar para a

era tempo de se falar abertamente, mas agora é

humanidade, deste nosso século, o Quinto

tudo ou nada!

Evangelho - A Revolução da Consciência, descrito

Devemos ser eternamente gratos a estes grandes

em suas sessenta obras: Livros de Psicologia,

Seres: V.M. Samael e sua esposa V.M. Litelantes

Filosofia,

Cabala,

que fizeram grandes sacrifícios para plasmar este

Astrologia, Medicina, etc... Os quatro primeiros

quinto evangelho. Vieram a Terra para nos ajudar,

Evangelhos é resultado da Grande Obra plasmada

nos ensinar o caminho de retorno à Morada do Pai.

pelo Nosso Senhor Jesus Cristo. De todos os

Agarre esta grande oportunidade, compreenda e

Antropologia,

Alquimia,
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faça a verdadeira Revolução da Consciência, que

Doutrina de Jano ou a dos

está estruturada em Três Fatores básicos, trilhados

Jinas. Esta é a Religião-

por vários seres que se auto-realizaram, desde

Sabedoria dos antigos Colégios

antigos tempos, são eles: o Fator Nascer, o Fator

Sacerdotais, Jinas solitários da

Morrer e o Fator Sacrifício pela Humanidade.

Ásia Central, Iohanes, Ascetas

Nesta edição da Revista Raios de Luz iremos

Egípcios, Antigos Pitagóricos,

detalhar um pouco mais o que é a Revolução da

Rosa-cruzes

Consciência e seus Três Fatores. Esperamos que

Maçons e outras Fraternidades Esotéricas mais ou

tenha brotado alguma chispa de curiosidade, de

menos conhecidas. Esta é a Doutrina Secreta dos

querer saber e entender sobre tudo isto. Procure-

Cavaleiros do Santo Graal, esta é a ‘Pedra Viva’ de

nos para participar dos nossos estudos e conhecer

Jacob, o Lápiz Electrix, explicado dialeticamente. Sem

toda a Obra do V.M. Samael.

o Quinto Evangelho, os outros quatro ficariam velados;

Medievais,

Templários,

Primitivos

escrevo para rasgar o Véu de Isis. É urgente desvendar
Palavras do Mestre Samael sobre o Quinto

para ensinar... Com o Quinto Evangelho resplandece a

Evangelho:

Luz nas trevas.”

“Escrevo o Quinto Evangelho, ensino a ReligiãoSíntese, a qual foi a Primitiva da Humanidade, a
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A Revolução da Consciência
Por: V.M Samael Aun Weor
Selecionado por Ricardo Amancio

A Revolução da Consciência é o Quinto Evangelho.

desenvolvimento de tais possibilidades individuais.

Nós precisamos urgentemente de uma mudança

A revolução do homem é a revolução da sua

radical, total e definitiva, que só é possível

vontade,

mediante a Revolução da Consciência dentro de nós

involuntária de tipo mecânico. A Auto-Realização

mesmos.

Íntima é o resultado de supremos auto-esforços

O pobre animal intelectual erroneamente chamado

voluntários e perfeitamente auto-conscientes.

“homem” pode desenvolver todas as suas ocultas

As forças tenebrosas, que de modo resoluto se

possibilidades se assim o quiser,

porém o

opõem à realização Íntima das grandes massas

desenvolvimento de todas essas possibilidades,

humanas, também se opõem resolutamente e até de

realmente não é uma Lei. A Lei para o homem-

forma violenta, à Realização Íntima do Indivíduo

máquina é nascer, crescer, reproduzir-se e morrer

Revolucionário.

dentro do círculo vicioso das leis mecânicas da

Todo

natureza.

suficientemente perspicaz para ludibriar as forças

Semelhante

revolução

íntima,

somente

pode

jamais

homem

poderia

ser

revolucionário

uma

tem

revolução

que

ser

tenebrosas; mas as massas humanas, infelizmente,

ocorrer dentro do indivíduo e está de fato contra os

não o podem fazer.

interesses da natureza. O desenvolvimento de todas

Somente o Indivíduo revolucionário pode ter

as possibilidades ocultas no “animal-intelectual”

suficiente engenho e ser mais rápido que as forças

não é necessário senão unicamente para ele próprio.

tenebrosas.

Nem a natureza, nem a ninguém, interessa o

revolucionário pode entrar no reino da Magia

Só

o

homem

verdadeiramente
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Branca, o Reino do Esoterismo, o Magis Regnum,

nada mais. E o que tem, além disso? Tem ego que é

o Regnum Dei.

de natureza animal. O pobre animal intelectual

Jesus afirmou: “O reino dos Céus toma-se por

possui uma Consciência? Sim, não obstante, está

assalto e os valentes o têm tomado.”

aprisionada

Não é estranho que alguém entre no reino mineral

Consciência adormecida, ou seja, condicionada por

(mundo inferior-inferno). Isso é o normal e o reino

seu próprio engarrafamento ou aprisionamento.

mineral necessita disso para seu alimento psíquico.

Resumindo, diremos concretamente que o Ser

O que é raro é que alguém entre no Reino da Alta

humano nasce incompleto. O gérmen que penetra

Magia, porque está dito: - “No Reino só entram os

em

Revolucionários da Consciência, Ardentes, como o

convenientemente, pelo fato de ter nascido, de

fogo”.

modo algum significa que tenha concluído seu

no

uma

ego,

matriz

evidentemente.

para

se

Uma

desenvolver

desenvolvimento. O gérmen desenvolvido no
ventre materno nasceu e veio ao mundo, porém,
permanece incompleto em todos os sentidos.
Primeiro, porque não possui os corpos existências
superiores do Ser. Segundo, porque o corpo físico
se desenvolve completamente, em etapas, com o
passar dos anos, do zero aos sete anos, daí aos
catorze e depois até chegar aos vinte e um anos.
Graças à energia criadora, o corpo físico pode ser
Os Três Fatores básicos da Revolução da
Consciência: Nascer, Morrer e Sacrifício pela
Humanidade.

gerado no ventre materno; graças à energia
criadora

o

corpo

físico

continua

seu

desenvolvimento até os sete, daí aos catorze e até
os vinte e um anos de idade. De forma que o até o

Primeiro Fator – Nascer:

próprio corpo físico, pelo fato de não estar

Certamente o Ser Humano ainda não é um Ser

completo, necessita desenvolver-se.

completo. Todas as criaturas nascem completas,

...No primeiro nascimento nasce o homem comum,

exceto o ser humano. Um cachorro nasce sendo um

o animal intelectual... No segundo nascimento ,

cachorro e como tal está completo; uma águia nasce

nasce o Homem, o filho do Homem, o Verdadeiro

completa com suas enormes asas e capacidade de

Homem. Por que se diz Verdadeiro Homem? É o

visão muito apurada que lhe permite caçar as

Homem

menores serpentes a longas distâncias. Quanto ao

fabricou o corpo causal, que é o ultimo dos corpos

pobre

equivocadamente

necessários para torna-se Homem. Então, seu

chamado de “Homem”, nasce incompleto. Nasce

centro de gravidade fica estabelecido no mundo

sem os corpos que deveria ter, nasce sem o corpo

causal, onde passa a viver. O mundo causal tem

astral, o corpo mental e o corpo causal.

como cor fundamental o azul intenso, profundo,

Então, nasce com que corpos? Nasce com um corpo

elétrico. É no éter, no akasha (o akasha puro) onde

físico, um corpo planetário, com seu assento vital e

tudo flui e reflui, vai e vem, sobe e desce, aumenta e

“animal

intelectual”,
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Causal?

Sim,

simplesmente

porque

diminui.

Segundo Fator - Morrer:

De maneira que o Nascimento-Segundo é o

É urgente a morte mística, a morte do “Eu”, “do

nascimento do Homem causal, como Homem

mim mesmo”, “do si mesmo”. Já explicamos em

verdadeiro. E este é o primeiro Fator da Revolução

lições anteriores que o “Eu” é uma legião de diabos.

da Consciência: Nascer (Conexão do lingam-yoni,

É urgente desintegrar esse “Eu”, reduzi-lo a pó,

sem

Hermes

com o único propósito de que, em nosso interior, só

Trismegisto, o Três Vezes Grande Deus Íbis de

exista o SER. “Se a semente não morre, a planta

Thot.) É conveniente que saibam que a energia

não nasce”. É necessário “morrer” isto é, matar o

sexual, da qual se fala tanto em estudos de Filosofia,

“Ego animal” que deve ser totalmente eliminado da

Psicologia e Psicanálise é o mesmíssimo mercúrio

nossa psique, se é que queremos desfrutar da

dos alquimistas medievais. Essa energia criadora

autentica iluminação.

transmutada é o mesmo “mercúrio dos sábios”.

É claro que para desintegrar o “Eu” é necessária

Manifestadamente, o mercúrio vem a se condensar

uma Ética Revolucionária baseada na Psicologia.

ou a se cristalizar através das notas dó-ré-mi-fá-sol-

Nós temos ensinado essa Ética; nós temos ensinado

lá-si, numa oitava superior, na forma maravilhosa e

essa Psicologia. A dissolução do “Eu” é Revolução

esplendorosa do “corpo astral”, e noutra oitava o

radical, total e definitiva.

corpo mental e noutra oitava o corpo causal.

A iluminação não é possível se não desintegrarmos

derramar,

jamais

o

Vaso

de

o ego. Normalmente a consciência, ou melhor
dizendo, anormalmente, porque não se pode chamar
esse estado de normalidade, a Consciência está
engarrafada no “mim mesmo”, dentro do eu da
Psicologia Experimental. É claro que enquanto a
consciência

continue

aprisionada

no

ego

e

enfrascada no mim mesmo, estará adormecida e
circunscrita no seu próprio condicionamento, de
forma subjetiva, incoerente, imprecisa.
Quando se tem a mente e a consciência objetivadas,
tudo que se manifesta é com absoluta claridade do
Espírito: a pessoa se movimenta no mundo da
matemática e da perfeição. Todavia, isso não seria
possível se antes a pessoa não tivesse passado pela
aniquilação budista (morte dos egos).
Poderíamos sintetizar para vocês toda a didática
para a aniquilação budista, em pouquíssimas
palavras: precisamos viver em alerta e vigilantes
como sentinelas em época de guerra. É no terreno
da vida prática, nos relacionamentos com nossos
amigos, em casa, na rua, no trabalho, que os
Raios de Luz—Número 2—Outubro 2017 | 9

defeitos que levamos escondidos aparecem de forma

todos os níveis da mente.

espontânea. Quando estamos em alerta, é claro que

A todos aqueles que se queixam de não conseguir a

descobrimos e vemos os nossos defeitos. Defeito

Iluminação, aconselho paciência e serenidade. A

descoberto deve ser compreendido imediatamente e

Iluminação vem a nós quando dissolvemos o “eu”

logo submetido à análise. Mediante a auto-reflexão

plurarizado, quando morremos de verdade, nos

evidente do Ser, poderemos conhecer diretamente

quarenta e nove níveis do subconsciente.

qualquer

tenhamos

Abandonai a auto-justificação e auto-consideração.

compreendido tal ou qual defeito psicológico, sem

Transformai-vos em inimigos de vós mesmos, se de

dúvida, podemos nos dar ao luxo de desintegra-lo.

verdade quereis morrer radicalmente. Só assim

Se conseguirem passar pela aniquilação budista, se

alcançareis à Iluminação.

defeito.

Uma

vez

que

conseguirem “morrer” radicalmente, despertarão
totalmente, aqui e agora, e terão consciência da

Terceiro Fator - O Sacrifício pela

vida nos mundos superiores. Repito temos que

Humanidade:

morrer para despertar aqui e agora! Quando
despertarmos, verdadeiramente, o problema do
desdobramento astral deixa de existir, porque
estaremos conscientes tanto no mundo físico como
nos mundos superiores.
Levai à prática os ensinamentos da Revolução da
Consciência. Começai a vossa Revolução Integral a
partir deste momento. Dedicai tempo ao “mim
próprio”, porque assim, vivos como estais, com esse
tremendo “eu” dentro de vós, sois um fracasso.
Quero que resolvas morrer de forma radical, em
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O

Terceiro

Consciência

fator

básico

consiste

em

da

Revolução

sacrificar-se

da
pela

humanidade, em mostrar o “caminho” a outros. Isso
é “Caridade” bem compreendida isso é Amor. É
necessário amar nossos semelhantes, mas um amor
que possa ser demostrado com fatos claros,
concretos e definitivos. Não basta dizer que
amamos nossos semelhantes, temos que demonstrá
-lo com fatos. Precisamos nos dispor a subir na ara
do supremo sacrifício pela humanidade; temos que
levantar a “tocha da sabedoria” para iluminar o

caminho dos outros, devemos nos mobilizar a

ádico”, aqueles que, afinal, tenham conseguido

ponto de dar até a última gota de sangue por

fusionar-se com o “Eterno-Pai-Cósmico-Comum”,

nossos

de alguma forma se sacrificaram por seus

semelhantes,

com

amor

verdadeiro,

desinteressado e puro.
O

egoísmo

extremamente

pode
sutis

semelhantes, neste mundo, ganhando méritos
se

apresentar
que

devemos

por

meios

eliminar.

suficientes para chegar a essa felicidade que não
tem princípio nem fim.

Enquanto tivermos egoísmo dentro de nós, a

Existem alguns irmãozinhos das escolas pesudo-

iluminação não será possível. O egoísmo é formado

estéricas e pseudo-ocultistas, que preferem começar

por múltiplos Eus, dentro dos quais a Consciência

o Trabalho, Sacrificando-se pela Humanidade,

está aprisionada. É verdade que temos que

fazendo alguma coisa pelos seus semelhantes, mas

desintegrar essa multidão de Eus do egoísmo, se

cometem o erro de esquecer a dissolução do “Eu” e

não o fizermos a consciência vai continuar

a “Maithuna” (transmutação da energia criadora/

enfrascada, diminuída, limitada, condicionada e

sexual).

qualquer possibilidade de iluminação será nula.

O Abismo está cheio de sinceros equivocados e de

Devemos compreender que a humanidade é uma

pessoas cheias de muito boas intenções.

grande família. Infelizmente estamos presos a
muitos afetos e consideramos como familiares

Conclusão:

unicamente poucas pessoas que nos rodeiam, o que

Muito temos explicado e muito temos dito em

caracteriza o egoísmo. Ocorre que todos os seres

nossas mensagens sobre os Três Fatores básicos da

humanos, sem exceção de raça, credo, casta e cor

Revolução da Consciência, contudo as pessoas estão

formam uma só família, que se chama humanidade.

muito débeis. E nosso Senhor Jesus Cristo disse:

Por outro lado devemos levar o conhecimento

“Sede frios ou quentes, mas nunca mornos, porque

gnóstico para todos os nossos irmãos, mostra-lhes

aos mornos vomitá-los-ei de minha boca”.

a Senda para que, algum dia, eles também possam

Os pseudo-esoteristas e pseudo-ocultitas reagem

trilhar o caminho e chegar à liberação final. Se nós

ante

quisermos ser felizes, devemos lutar pela felicidade

Evangelho”, cada um de acordo com a sua idade,

dos outros.

condicionamento mental, preconceitos, paixões,

“Quanto mais se dá mais se recebe, porém, aquele

debilidades, etc.

os

“Três

Fatores”

do

nosso

“Quinto

que nada dá, até o pouco que tem lhe será tirado”.
Como poderíamos alcançar a autêntica felicidade
nirvânica e paranivânica, aqui e agora, se não
trabalharmos pela felicidade dos outros? A
autêntica felicidade do Ser não pode ser egoísta;
alcança-se, unicamente, através do sacrifício por
nossos semelhantes.
Por exemplo, aqueles que atingiram estados
elevados de ser, os que ingressaram nos “mundos
paranirvânicos, mahaparanirvânicos, monádico ou
Raios de Luz—Número 2—Outubro 2017 | 11

As pessoas cheias de potencia sexual preferem

consciência: nascer, morrer e sacrifício pela

começar

o

humanidade. Jesus sintetizou magistralmente a

“Maithuna” (transmutação da energia criadora),

doutrina da revolução da consciência, dizendo: “É

mas facilmente esquecem a Morte do “Eu” e o

necessário que todo Filho do Homem padeça

Sacrifício pela Humanidade.

muitas coisas e que seja desprezado pelos anciões e

Os pobres velhos decrépitos, anciãos e anciãos,

pelos príncipes, pelos sacerdotes e pelos escribas, e

assim como os enfermos e impotentes, preferem

que seja entregue à morte e que ressuscite ao

começar o Trabalho com a dissolução do “Eu”, mas

terceiro dia”...Acrescentou mais: “Em verdade que

cometem o erro de confundir a nossa ética

alguns não provarão a morte até que vejam, por si

Revolucionária com essa falsa moral, morna,

próprios, o Reino de Deus”.

subjetiva,

tão

A Auto-realização Íntima só é possível trabalhando

cacarejada por todos os irmãozinhos das diversas

com os Três Fatores Básicos da Revolução da

escolas pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas.

Consciência. Trabalhai os três fatores da Revolução

Existem também muitíssimos casos de pessoas

da Consciência de forma ordenada e perfeita.

sexualmente potentes e cheias de vida, que

(*) Refere-se à: Trabalho sobre si mesmo,

preferem começar o Trabalho (*) com a dissolução

Trabalho na Revolução da Consciência, Trabalho

do “Eu”. Porém, não são revolucionárias e querem

na Grande Obra do Pai, Trabalho na Dissolução

dissolver o “Eu” com essa falsa moral de

dos Egos, Trabalho na Maithuna, etc.

o

insípida,

“Trabalho”

incoerente,

com

absurda,

mentecaptos, com essa falsa moral antiquada
anteriormente citada e que abunda, como já o

Bibliografia:

dissemos, entre os irmãozinhos de todas as escolas

Livros do V.M. Samael Aun Weor Filosofia Gnóstica
Revolucionaria para Nova Era, Cap. VI e VII; Fundamentos
da Gnose, Cap. VII e VIII; Corpos Solares, Cap. 16;
Revolução da Dialética, Cap. IX.

pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas
É correto que um ancião impotente deixe o
Maithuna para sua próxima vida e que inicie o
Trabalho dissolvendo o “Eu”, porém, não é correto
querer dissolver o “Eu” com base na Beatice.
É correto que as pessoas cheias de potencia sexual
comecem agora mesmo a Trabalhar com o
Maithuna para fabricarem os seus Corpos Solares,
contudo, não é correto que tais pessoas não se
preocupem com a dissolução do “Eu” nem com o
“Sacrifício pela Humanidade”.
É correto que nos Sacrifiquemos pela Humanidade,
mas não é correto esquecer a dissolução do “Eu” e a
fabricação dos Corpos Existenciais Superiores do
Ser (Corpos Solares)
A Doutrina de todos os Avatares tem suas raízes
nos

três

fatores

básicos

da

revolução
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da

A prática da não-violência
Por: Ana Neres
Estudante do IGA Lisboa

A Trindade da religião hindu consiste em Brahma
– O Criador ou Keter da Cabala Hebraica; Vishnu –
O Conservador ou Chokmah O Cristo Cósmico e
Shiva – O Destruidor ou Binah, O Espírito Santo.

10 Yamas por Śāṇḍilya
Upanishad:

Em tempos de trevas Vishnu toma a forma humana

Ahiṃsā (अह स
िं ा): Não-violência

para recompor a ordem e faz nascer as grandes ma-

Satya (सत्य): Veracidade

trizes religiosas. Segundo o Mahabharata, Vishnu
veio ao mundo como Krisna, no alvorecer da civili-

Asteya (अस्तेय): Não roubar

zação indiana, assim como veio ao mundo Yeshua

Brahmacharya (ब्रह्मचयय): Castidade, fidelida-

Ben Pandira, o Jesus Cristo.

de matrimonial e restrição sexual

Em diversos textos sagrados do hinduísmo

Kṣamā (क्षमा): Perdão

[Rigveda, o Hatha Yoga Pradipika de Gorakshana-

Dhṛti (धतृ त): Força de espírito

tha e o Yoga Sutra] encontramos referência aos 10
Yamas (cuja tradução literal do sânscrito é

Dayā (दया): Compaixão

“restrição”) que são às regras ou códigos de condu-

Ārjava (आर्यव): Não hipocrisia, sinceridade

ta para se viver em um estado de consciência virtuoso, são as diretrizes éticas e sociais para os iogues.
A abstinência de agressão, o não causar dor a qual-

Mitāhāra (ममता ार): dieta medida
Śauca (शौच): Pureza, limpeza

quer criatura por pensamento, palavras ou ações,
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em qualquer momento é o A-himsa, o primeiro e o
principal Yama, sendo os outros nove condutas que
nos permitem atingir a realização do A-himsa, da
não-violência.

lência.
A-Himsa é o contrário do egoísmo. A-Himsa é altruísmo e amor absoluto. A-Himsa é a reta ação.
Mahatma Ghandi fez do A-Himsa o báculo da sua

O A-himsa pode ser praticado em todos os aspetos

doutrina política. Ghandi definiu a manifestação do

da nossa vida cotidiana, de um ponto de vista pes-

A-Himsa, assim: “A não-violência não consiste em

soal no trato com o nosso corpo físico, etérico, as-

renunciar a toda luta real contra o mal. A não-

tral ou emocional e mental, ou no ponto de vista

violência, tal como a concebo, empreende uma cam-

coletivo, na nossa relação com o outro.

panha mais ativa contra o mal do que a Lei de Ta-

A não-violência é compaixão, é amor verdadeiro e

lião, cuja natureza em si mesmo dá por resultado o

consciente. E podemos conseguir isto a cada dia,

desenvolvimento da perversidade. Eu levanto fren-

através do correto agir, pensar e falar, vamos

te ao imoral uma oposição mental e, por conseguin-

aprendendo a amar profundamente de momento em

te, moral. Trato de amolecer a espada do tirano,

momento. Contudo, esta vivência é impossível sem

não cruzando-a com uma Lâmina mais afiada, mas

uma transformação interior profunda, sem uma mi-

defraudando a sua esperança ao não oferecer resis-

nuciosa análise do mim mesmo, sem a morte dos

tência física alguma. Ele encontrará em mim uma

nossos defeitos psicológicos.

resistência de alma que escapará ao seu assalto. Esta resistência primeiramente o cegará e em seguida
lhe obrigará a dobrar-se e, o fato de dobrar-se não
humilhará o agressor, senão que o dignificará”…
Não existe arma mais poderosa do que uma mente
bem fundamentada!
É o ego que desune, atraiçoa e provoca a anarquia,
entre a pobre humanidade doente. O Egoísmo, a
traição e a falta de fraternidade dividiu a humanidade.

A Revolução da Dialética

O ego não foi criado por Deus, nem pelo Espírito,

Trago-vos algumas frases do precioso livro, A Re-

nem pela Matéria. O ego foi criado pela nossa pró-

volução da Dialética, do Mestre Samael sobre o A-

pria mente e deixará de existir quando o tivermos

himsa (a não violência), sobre como aplicar esta fi-

compreendido totalmente, em todos os níveis da

losofia em nossa vida.

mente. Somente através da reta ação, reta medita-

A-Himsa é o pensamento puro da Índia, da nãoviolência. O A-Himsa está realmente inspirado pelo

ção, reta vontade, meios retos de vida, reto esforço
e memória reta, podemos dissolver o ego.

amor universal. Himsa significa querer matar, que-

É urgente compreender a fundo tudo isto, se real-

rer prejudicar. A-Himsa é, pois, a renúncia a toda

mente queremos a Revolução da Dialética.

intenção de morte ou de dano ocasionado pela vio-

Não se deve confundir a personalidade com o ego.
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Na realidade a personalidade se forma durante os

a senda do Matrimônio Perfeito. Somente com a

sete primeiros anos da infância e o ego é o erro que

não-violência em pensamento, palavra e obra, pode-

se perpetua de século em século, fortificando-se ca-

rá reinar a felicidade nos lares.

da vez mais com a mecânica da recorrência.
O ego utiliza a personalidade como instrumento de
ação. O personalismo resulta desta mescla de ego e
personalidade. O culto à personalidade foi inventado pelo ego. Realmente, o personalismo engendra
egoísmo, ódios, violência, etc. Tudo isto é rejeitado
pelo A-Himsa.
É urgente saber viver. Quando o ego se dissolve
vem até nós a Grande Realidade, a Felicidade Verdadeira, “Aquilo” que não tem nome.
O A-Himsa é a não-violência em pensamento, palavra e obra. O A-Himsa é respeito às ideias alheias,
respeito a todas as religiões, escolas, seitas, organizações, etc.
Não esperemos que o ego evolua, porque o ego não
se aperfeiçoa jamais. Necessitamos uma total Revolução da Consciência. Este é o único tipo de revolução que nós aceitamos.

Conclusão
Devemos estar atentos aos alimentos que ingerimos

É na Revolução da Dialética, na Revolução da

pelos nossos sentidos, aos alimentos que damos ao

Consciência, que se fundamenta a doutrina do A-

nosso corpo físico, que damos às nossas emoções e à

Himsa.

nossa mente (através de filmes, músicas, revistas,

Conforme morremos de instante em instante, a con-

entre outros). Todas estas impressões ou alimentos

cordância entre os homens vai se estabelecendo len-

produzirão impacto na nossa vida, na nossa saúde e

tamente. Conforme morremos de instante em ins-

psique. Pensamentos ou emoções negativas ativam

tante, o sentido da cooperação vai substituindo to-

respostas de stress no nosso sistema nervoso simpá-

talmente o sentido da competição. Conforme morre-

tico, responsáveis pelos “instintos de luta ou fuga”,

mos de momento em momento, a boa vontade vai

mesmo na ausência de ameaça reais externas. Esta

substituindo pouco a pouco, a má vontade.

resposta induz a secreção do hormônio cortisol, que

Os homens de boa vontade aceitam o A-Himsa; resulta impossível iniciar uma nova ordem de nossa
psique excluindo a doutrina da não-violência.
O A-Himsa deve cultivar-se nos lares, seguindo-se

entre outras ações, reduz a resposta do sistema
imunológico deixando-nos mais propensos a diversas doenças. Como diz o nosso Venerável Mestre
“emoções negativas são mais contagiosas do que os vírus
e as bactérias”.
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O oposto ocorre quando nos alimentamos com

mandamento da Lei, ele respondeu dizendo:

pensamentos, palavras e ações não-violentas, há

“Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração,

uma liberação de dopamina neurotransmissor res-

de toda tua alma e de todo teu espírito (Dt 6,5).

ponsável pelo relaxamento e bem-estar. Ao contrá-

Este é o maior e o primeiro mandamento. E o se-

rio do cortisol, a dopamina fortifica o sistema imu-

gundo, semelhante a este, é: Amarás teu próximo

nológico podendo auxiliar na cura de algumas do-

como a ti mesmo (Lv 19,18).Nesses dois manda-

enças.

mentos se resumem toda a lei e os profe-

“A paz é uma substância atómica que emana das entra-

tas.” [Mateus 22:37-40]

nhas do Absoluto” [V.M. SAW] sendo impossível

O grande apóstolo Paulo enfatiza o mesmo na sua

alcançar esta substância enquanto o eu psicológico

carta aos Romanos: "A ninguém fiqueis devendo

existir na nossa psique. No eu psicológico temos

coisa alguma, a não ser o amor recíproco; porque

todos os fatores que produzem guerra e violência,

aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei.

como a crueldade, o egoísmo, a cobiça, a ambição e

Pois os preceitos: Não cometerás adultério, não

o ódio. No mundo reina o caos porque o nosso ego-

matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros

ísmo individual converte-se em egoísmo coletivo.

mandamentos que existam, eles se resumem nestas

A cobiça individual converte-se em cobiça coletiva

palavras: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.

e o ódio individual transforma-se em ódio coletivo.

A caridade não pratica o mal contra o próximo.

Dando origem às guerras, à violência, à competi-

Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da

ção, à ambição destrutiva e à ansia de conquista e

lei." [Romanos 13:8-10]

dominação, ou seja, esta é a realidade em que vive-

Quando estamos em íntimo contato com os nossos

mos hoje.

Pais Internos, não cometemos nenhuma violência

Libertemos a nós mesmos e aos nossos irmãos das

contra os nossos semelhantes, quanto amamos aos

nossas expectativas, do que achamos que devemos

nossos Pais sobre todas as coisas, amamos também

fazer, ser ou ter, ou do que achamos que o outro

os Pais Internos de todos os seres, de toda humani-

deve fazer, ser ou ter. Não nos esqueçamos que to-

dade. Não cometemos nenhuma violência ou ação

dos temos dentro de nós a dor e o sofrimento, que

inconsciente geradora de Karma porque estas fe-

cada um está lutando as suas próprias batalhas in-

rem em primeiro lugar o nosso Ser Interior Pro-

teriores, e se temos o objetivo de vivermos sem

fundo, a nossa Divina Mãe Kundalini, e o nosso

gerar dano ou carma (vivermos a não-violência),

objetivo neste caminho é deixar os nossos Pais

temos que aprender a ajudar um ao outro, a ajudar

tranquilos, como nos diz a Venerável Mestra Lite-

ao nosso irmão a carregar a sua própria cruz, não

lantes: “Afánense ustedes por tener a su Padre Interno

nos tornando um peso a mais nas costas de nin-

tranquilo!” “Mientras que no tengamos o nuestro Real

guém.

Ser contento por hacer buenas obras, no somos nada!”

A filosofia do A-himsa pode ser sintetizada em dois
mandamentos da Lei de Deus, recebidos por Moisés no deserto do Sinai e dos quais nos fala Jesus
Cristo quando lhe perguntaram qual era o maior
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Mahatma Gandhi

Paquistão.

Mahatma Gandhi (Mohandas Karamchand Gandhi)

Gandhi aceitou a divisão do território e atraiu o

nasceu em Porbandar, na Índia, no dia 2 de outubro

ódio dos nacionalistas. A divisão interna gerou vio-

de 1869. Nessa época a Índia era uma colônia britâ-

lenta migração de hindus e muçulmanos em direção

nica. Estudou Direito em Londres e depois de for-

opostas da fronteira, que resultou em sérios confli-

mado mudou-se para a África do Sul, onde exerceu

tos. Um ano após conquistar a independência, Gan-

a advocacia até 1914, ano em que voltou para seu

dhi foi morto a tiros por um hindu rebelde, quando

país. A partir de então, passou a se dedicar à luta

se encontrava em Nova Déli, capital indiana, no dia

pelos direitos dos trabalhadores e pela emancipação

30 de janeiro de 1948. Suas cinzas foram jogadas

da Índia.

no rio Ganges, local sagrado dos hindus.

Gandhi seguia o princípio da não-violência e da de-

Frases para reflexão

sobediência civil, ou seja, a resistência pacífica aos

“A força não provém da capacidade física. Provém de uma

dominadores.

vontade indomável.”

Em sua luta pela independência, Gandhi recorria a

“Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carên-

jejuns, greves e marchas. Estimulava o não paga-

cia. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia

mento dos impostos e defendia o boicote aos produ-

pobreza no mundo e ninguém morreria de fome.”

tos britânicos, e por isso usava roupas indianas tra-

“O amor é a força mais sutil do mundo.”

dicionais. O líder pacifista foi preso diversas vezes
pelas autoridades britânicas.
A independência indiana, almejada desde 1885, só
veio a se efetivar em 1947, depois de sangrentas
lutas, envolvendo inclusive motivações religiosas.
Hindus e muçulmanos tinham diferenças históricas

“Olho por olho, e o mundo acabará cego.”
“A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que
nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca
veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos.”
“O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente.”

e projetos políticos distintos, indicando que a uni-

“Minha maior arma é a oração silenciosa”

dade da nação seria impossível. Por isso o território

“Seja a mudança que você quer ver no mundo”

foi dividido em dois países soberanos, a Índia e o
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Como vivenciar o A-Himsa


Praticar compaixão connosco e com o próximo;



Praticar tolerância e paciência connosco e com o próximo;



Aceitar com gratidão o momento presente, independente do que o presente nos traz;



Ter capacidade de aceitar os eventos, como eles são, com o coração aberto, sem frustração ou impaciência, isso nos ajuda a abrir mão da ilusão de que temos controlo sobre os eventos da nossa vida;



Deixar de reagir mecanicamente aos eventos cotidianos, praticar a transformação das impressões;



Praticar a chave SOL (sujeito, objeto e local), pois a lembrança do Ser é essencial, para não nos
identificarmos com as emoções negativas ou eventos externos;



Estar conscientes dos nossos pensamentos, palavras e ações;



Ser coerente, demostrar concordância do que acreditamos, com o que falamos, pensamos, sentimos
e fazemos;



Fazer a vontade dos nossos Pais Internos.

Os 10 Niyama


Hri: remorso, ser modesto e mostrar arrependimento por seus erros;



Samtosha: contentamento; estar satisfeito com os recursos ao seu dispor, portanto, não desejando
mais;



Dana: dar, sem pensar em recompensas;



Astikya: fé, acreditar firmemente em seu professor, e os ensinamentos para atingir a iluminação;



Íshvara pujána: culto ao Senhor, o cultivo da devoção através de culto e meditação diária, o regresso à fonte;



Siddhanta shravana: ouvir, estudar os ensinamentos das escrituras, ouvir os sábios da sua própria
linhagem;



Mati: cognição, o desenvolvimento de uma vontade e um intelecto espiritual com a orientação do
guru;



Vrata: votos sagrados, cumprir as promessas religiosas, regras e observá-las fielmente;



Japa: recitação, mantras diários;



Tapa: culto da força de vontade para resistência; à fome e à sede, ao calor e ao frio, manter-se de pé
e sentado, etc.

Bibliografia:
Livros: V.M. Samael Aun Weor, A Revolução da Dialética,
Transformação Social da Humanidade.

18 | Raios de Luz—Número 2—Outubro 2017

Sites: https://www.gaia.com/article/practice-ahimsa-everydaylife; https://www.pensador.com/autor/mahatma_gandhi/
biografia/; http://www.suapesquisa.com/biografias/gandhi.htm;
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yamas; https://pt.wikipedia.org/
wiki/Niyama

O Voo da Serpente Emplumada
Por: Armando Cosani

Outro ponto que me interessava era sobre o amor e

to. Amar-se bem a si mesmo é anelar o crescimento

as relações sexuais. Quando abordei esse assunto,

interior e isto requer normalidade. Não se pode

uns dias depois do caso anterior, ele [O Homem

amar quem sofre de uma inibição ou uma frustra-

Desperto] me disse:

ção. De modo que amar a si mesmo implica neces-

– O amor é a chave de tudo, porque é a força que

sariamente o equilíbrio normal de todas as funções,

conserva e mantém tudo. A fórmula “Amar a Deus

inclusive a sexual. Porém, isto é difícil de entender,

sobre todas as coisas e ao próximo como a si mes-

a menos que se entenda o adultério no amor. O

mo” requer uma consideração muito profunda. Nin-

adultério no amor, desde este ponto de vista, é ter

guém pode amar ao próximo mais do que a si mes-

uma relação amorosa ou sexual com quem não se

mo, porém, amar-se a si mesmo requer certos tipos

ama integralmente; e o amor há de ser mútuo.

de impressões um pouco difíceis de explicar. Se ve-

Só o amor consciente pode produzir um verdadeiro

mos e consideramos o amor deste ponto de vista

amor. Há uma diferença muito grande em amar e

das impressões, veremos que aqueles que estão

estar apaixonado; o primeiro pressupõe conheci-

apaixonados veem tudo cor-de-rosa. Este é um ali-

mento de si mesmo até certo ponto e entendimento

mento muito especial. Porém, quando se ama com

de certas leis. O segundo é uma coisa predetermi-

sabedoria, quando se ama conscientemente, com

nada pela vida da natureza para os fins da criação e

pleno conhecimento, com plena compreensão, as

manutenção da vida. Para uma evolução consciente

delícias de um apaixonado não são nada compara-

é preciso o equilíbrio, a normalidade. Isto o deter-

das com as delícias do amor que só brota do espíri-

mina a própria compreensão. Ao abordar este asRaios de Luz—Número 2—Outubro 2017 | 19

sunto, os Evangelhos utilizam a expressão “eunuco”. Mas, antes de indicar isso, indica-se que o mandato
vem pela palavra interior. E isso é compreensão.
Poucos dias depois, meu amigo obsequiou-me um escrito, um poema, cujo contraste com a aridez de suas
palavras explicativas que tenho citado chamou muito minha atenção. O poema dizia assim:

Deus deu ao Sol por esposa a Terra, e bendito este amor quando criou a Lua.
Assim também criou a ti, mulher, para envolver sua vida no amor humano.
E para que no prazer de amar encontre a alma a senda do retorno, onde sempre é hoje, onde não há porvir.
Porque assim como a vida vai à morte por amor, assim o amor ressurge da morte de onde há um coração
desperto que saiba contê-lo em seu amar e em seu morrer.
Com cada beijo morre um pouco a alma ao esquecer que é vida em amor.
E, pelo mesmo, com cada beijo pode reviver a alma de quem saiba morrer.
Ó Paradoxo da Criação!
Em cada alento de amor há um suspiro que é eternidade.
E em cada carícia também arde o fogo da morte e da ressurreição.
Eleva o amor simples e sensível às nuvens mais altas!
E que amar e beijar sejam uma oração de vida ao mais íntimo ser que é a verdade e é Deus.
Porque não sois vós os que amais, senão o amor do Pai que se agita em vós.
Vossa será sua mais poderosa bênção se, em cada beijo que dais e recebeis, santificardes seu nome, guardando sua presença em vossos mais íntimos anelos.
E em vosso amor, buscai primeiro o reino de Deus e sua Justiça, que todo o restante, ainda a felicidade de
ser, vos será dado por acréscimo.
E não temei amar; antes temei a quem possa converter vosso amor em prejuízo ou maldade.
Fazei de vossa união um caminho sereno até os céus.
Contanto que leveis sua presença em vossos corações, estareis em verdade amando a Deus por sobre todas as
coisas, ao mesmo tempo que amais uns aos outros.
E no instante de vossa suprema felicidade, sereis um com Ele e com sua Criação
Bibliografia:
Livro: Armando Cosani, O voo da Serpente Emplumada, Primeiro Livro.
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Saber Viver
Por: Jaime Ruela
Diretor do IGA Aveiro

Será que não é importante conhecer a nossa ori-

morte, alguém que dê prioridade na sua vida, às

gem pessoal, saber quem somos e qual o objetivo

inquietudes espirituais, que não deixe para segun-

da nossa existência?

do plano a importância autêntica de “aprender a

O ser humano vive sobre a face deste planeta sem

viver”.

saber quem é e, o que é pior, sem o perguntar a si

A um dia se sucede outro e assim continuamos,

próprio. Dedicamo-nos a "viver", mas não apren-

com os mesmos e arcaicos hábitos, os mesmos cos-

demos a Viver, não queremos aprender a viver. No

tumes e os mesmos rançosos vícios de sempre: na-

melhor dos casos cremos que ao constituir família

da muda em nós, apesar dos anos que passam. Cre-

e procurar o bem-estar material tudo fica resolvi-

mos que sabemos viver e, todavia, nem sequer

do, mas falta o ingrediente principal: sermos cons-

aprendemos.

cientes da nossa breve estadia sobre o planeta que

Quando, segundo um determinado grau ou quali-

nos acolheu.

dade

Se observarmos a humanidade, encontramos de

"aprender a viver", não o dizemos no sentido vul-

tudo um pouco: o bom e o mau e agora, nesta Ida-

gar de trabalhar, estudar e divertir-nos como toda

de Negra, nestes tempos do fim, cada vez mais, o

a gente faz, mas referimo-nos a essa capacidade de

horrível, o impensável, o medonho, o inacreditável,

Viver Conscientemente, de acordo com as leis da

o inqualificável. E estranhamos quando encontra-

natureza e a harmonia cósmica.

mos alguém que, com seriedade, se dedique ao es-

Aprender a Viver, significa conhecer o nosso desti-

de

vivência,

afirmamos

que

devemos

tudo e reflexão sobre os mistérios da vida e da
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Aprender a Viver é‚ aprender a corrigirmo-nos a
nós mesmos, eliminando os nossos defeitos psicológicos, que são a principal causa das diferenças
humanas, da dor e do sofrimento, da indigência, da
tragédia e de toda a miséria. Enquanto existirem
dentro de nós as “causas da dor”, continuaremos a
sofrer e a fazer sofrer os outros. As causas da dor
são esses elementos indesejáveis que carregamos
dentro de nós, tais como a inveja, o orgulho, a ira,
a vaidade, o ódio, a luxúria, a avareza, os chamados
sete pecados capitais, enfim todas aquelas fontes de
pecado como o amor-próprio e a má-vontade.
Não há dia que passe sem que alguém sinta mávontade em relação ao seu próximo, e essa mávontade é o "contra-amor", é o egoísmo ambulante
e a maldade, é o mecanismo que nos faz inimigos
uns dos outros. Nós, não fomos criados para pratino verdadeiro, adaptarmo-nos às leis que nos re-

car a heresia da separatividade, mas sim para con-

gem (e que desconhecemos) e receber com agrado

vivermos sobre a Terra com amor sustentado pela

o que essas Leis Superiores nos outorgam, nos

compreensão, pois “quem tudo compreende, tudo

atribuem. Significa, procurar a cada instante o
Despertar da Consciência para, verificar in-loco,

ama”.

por experiência própria e consequente aprendiza-

Através dos séculos, ressoam, insistentemente, as

gem direta, pessoal, a verdadeira e necessária Sa-

palavras de Hermes Trismegisto: "Dou-te o Amor,

bedoria da Vida.

no qual está contido toda a súmula da sabedoria".

Significa ser bom cidadão, bom esposo, bom pai e
bom filho, em toda a abrangência que a palavra
“bom” oferece. Respeitarmo-nos a nós mesmos
(quase sempre não o fazemos) e respeitar os nossos
semelhantes, façam o que fizerem, digam o que disserem, sejam o que forem e como forem, porque
todos temos o direito da livre-vontade e arbítrio.
Aprender a Viver‚ significa aplicar uma postura de
profunda observação em tudo o que pensamos, em
tudo o que sentimos e fazemos para podermos, de
alguma forma, estar conscientes de todos os dons

E esse Amor, que deve florescer a cada instante

da vida em todos os seus aspetos, efeitos e fenóme-

dentro de nós, permite-nos contemplar, com sere-

nos.
22 | Raios de Luz—Número 2—Outubro 2017

nidade, a harmonia da Criação, o equilíbrio de tudo

momento. Acabando com a nossa maldade interior,

quanto nos rodeia; permite-nos ajudar os demais

curamos a moléstia da Humanidade que se denomi-

sem interesse pessoal, fazermos eco da dor humana

na Egoísmo e que não nos deixa ser conscientes o

e estendermos a nossa mão a quem necessitar, sim

suficiente para sabermos viver.

porque somos todos irmãos perante o silencioso
olhar sobre o Universo do qual somos elementos
integrantes e por isso co-responsáveis no seu cuidado. Porque Amor e Boa-Vontade vão de mãos dadas
e quem tem Amor, tem tudo. O Amor advém de
morrermos (psicologicamente) em nós mesmos, eli-

A Consciência é a capacidade de intuir com clareza
o significado da vida; é a “magna-virtude” que nos
permite conhecer os mistérios e nos ajuda a saber
quem somos verdadeiramente, donde viemos e para
onde vamos.

minarmos do nosso interior esses defeitos psicológicos que nos caracterizam e submetem a todo o
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Outros Eventos
Centro de Formação Samael Aun Weor
Curso de Missionários
11 de Setembro a 3 de Dezembro de 2017
Jornadas Gnósticas
11-15 de Outubro e 6-10 de Dezembro de
2017
Para maiores informações, consulte:
Site: www.monasterio.gnosis.es/
Email: monasteriosaw@gmail.com

IV Convenção Gnóstica Sul-americana de
Antropologia
27 a 30 de Outubro de 2018
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
Sob o tema “Pedro, tú me amas?”, esta convenção busca a divulgação e compreensão da
Obra dos Mestres e evocando o mais elevado
sentimento Crístico que move o Terceiro Fator de Revolução da Consciência.

XXIV Congresso Internacional 2019
Local: Manzanillo Colima, México
De 2 em 2 anos a Sede Mundial das Instituições
Gnósticas realiza um Congresso Gnóstico Internacional, aonde os Instrutores Gnósticos apresentam trabalhos de investigação de alguns ramos do
saber gnóstico.
Em breve disponibilizaremos mais informações.
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Astrologia Hermética
Por: V.M Samael Aun Weor

Libra [23 de Setembro a

22 de Outubro]

“Tudo evolui e involui, sobe e desce, cresce e decresce, vai e vem, flui e reflui, em tudo existe uma
sístole e uma diástole, de acordo com a lei do pên-

ao invés de os suavizar.
Possuem o defeito de não saberem perdoar o próximo. Em tudo querem ver a lei e nada mais do que a
lei, esquecendo muitas vezes a misericórdia.

dulo” A lei da balança, a lei terrível do Karma, go-

Os nascidos deste signo gostam muito de viajar e

verna toda criatura. Toda causa se converte em

são fiéis cumpridores de seus deveres.

efeito e todo efeito se transforma em causa.”

Eles são o que são e nada mais, francos e justicei-

Personalidade Astrológica

ros. As pessoas aborrecem-se com os librianos, o

Verificamos que os nativos de Libra sabem, em sua
maioria, ter um certo equilíbrio em sua vida, porém
desequilibram-se no relacionado com a vida conju-

interpretam erradamente por causa se sua maneira
de ser e, como é natural, falam mal deles. Assim,
enchem-se de inimigos gratuitos.

gal, no amor. Criam muitos problemas para si devi-

Ao libriano não se pode ir com jogo duplo isso ele

do a sua maneira franca e justiceira de ser.

não tolera e não perdoa. Com os librianos se deve

Os librianos bem favorecidos gostam das coisas retas e justas. Às não os entendem, eles parecem ser,
às vezes cruéis e impiedosos. Não gostam e nem

ser sempre amável, carinhoso ou severo, jamais,
porém, com esse jogo duplo de doçura e dureza,
porque não toleram.

querem saber de diplomacia. A hipocrisia os enfas-

O tipo superior de libra prefere sempre a castidade

tia e as doces palavras dos perversos os aborrecem

total, tem certa espiritualidade, que os espiritualisRaios de Luz—Número 2—Outubro 2017 | 25

tas não compreendem e, julgam-nos equivocadamente. Quer viver sempre anônimo e desconhecido,
não sentem atração alguma pela fama, pelos laureis
ou pelo prestígio. Revela mansidão, sentimento de
previsão e arrojo. Amam a música seleta, recreia-se
nela e regozija-se em um grau supremo. Ademais,
sentem atração pelo bom teatro e pela boa leitura.

nham a intenção de que todas as forças estão equilibrando nos rins.
O movimento da metade superior da espinha dorsal
deve ser como o de uma balança.
As forças que sobem da terra a passarem pelo crivo
de nossos pés para seguirem ao longo de todo o organismo devem se equilibrar na cintura. Isso se realiza com êxito através do balanceio de Libra.

Enquanto o tipo inferior vem a ser muito fornicário
e adultero, geralmente são pessoas deslumbrantes,
loquazes e versáteis. Agrada-lhes por natureza ocu-

Escorpião [23 de Outubro a 22 de Novembro]

par o primeiro plano e chamar a atenção de todo

“A Pedra Filosofal dos velhos alquimistas medie-

mundo; revela superficialidade e cobiça; O tipo mé-

vais é o sexo, e o Segundo nascimento é sexual.”

dio de libra misturam muitos destes defeitos e qua-

Personalidade Astrológica

lidades. Todos gostam de fazer obras de caridade
sem esperar recompensa e sem alardear o serviço
feito. Convém matrimônio com as pessoas sob a
regência de Peixes.
Pratica Indicada
Fiquem de pé, na posição militar de sentido e, em
seguida, com os braços estendidos em forma de
cruz ou balança, movam-nos alternadamente, fazendo com que se inclinem sete vezes para direita e
sete vezes para a esquerda. Enquanto isso, mante-

Região do corpo: Rins
Metal: Cobre
Pedra preciosa: Crisólita
Perfume: Gálbano
Planta: Pinho e cipreste
Flor: Narciso
Planeta: Vênus
Cor: Verde
Elemento: Ar
Palavra-chave: Amor
Dia da semana: Terça-feira
Regente: Uriel
Anciões: Grasgarben e Hadakiel
Tatwa: Vayú
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Escorpião é casa de Marte, planeta da guerra e no
sexo encontra-se a raiz da grande batalha entre os
magos brancos e os magos negros, entre as forças
solares e lunares.
A raça lunar odeia mortalmente tudo o que tenha
sabor de Maithuna, magia sexual, tantrismo branco, vaca sagrada, etc.
Os nativos de escorpião podem cair na mais espantosa fornicação ou regenerarem-se totalmente.

Região do corpo: Órgãos sexuais
Metal: Ímã
Pedra preciosa: Topázio
Perfume: Coral
Planta: Carvalho
Flor: Crisântemo
Planeta: Marte
Cor: Vermelha
Elemento: Água
Palavra-chave: Ação
Dia da semana: Quinta-feira
Regente: Samael
Anciões: Richol e Saissaiel
Tatwa: Apas

Na prática, podemos verificar que sofrem muito na

inimigos, são terríveis, bastante perigosos e vinga-

primeira metade da vida e até têm um amor que

tivos.

lhes ocasiona grandes amarguras, mas na segunda

Pratica Indicada

metade da vida a sorte melhora notavelmente e tudo muda.
Possuem certa tendência para a ira e a vingança.
Eles dificilmente perdoam alguém. As mulheres de
escorpião Estão sempre em perigo de ficarem viúvas e passar muitas necessidades econômicas durante a primeira parte de sua vida.
Os homens de escorpião sofrem muita miséria durante a primeira parte da vida, contudo devido à
experiência que adquirem, melhoram na segunda
parte de sua existência.
Os nativos de escorpião são pessoas assaz e energéticas. São ambiciosos, reservados e francos.
Como amigos são amigos de verdade, fiéis, sinceros,
capazes de se sacrificarem pela amizade, mas como

A prática de escorpião é a Maithuna e este não só se
pratica durante este signo, mas por toda a vida.,
continuamente, até se conseguir o segundo nascimento.
No entanto, temos que advertir que nunca se pratica duas vezes na mesma noite. Só está permitido
praticar uma única vez por dia. Tampouco se obriga
a esposa praticar o Maithuna quando esteja enferma
ou quando esteja em menstruação, porque se comete um delito.
Também se evita a magia sexual, quando a esposa
esteja grávida. A mulher que tenha dado luz a alguma criança, somente pode retornar a prática do
Maithuna quarenta dias após o parto.
A magia sexual não impede a reprodução da espécie
Raios de Luz—Número 2—Outubro 2017 | 27

porque a semente sempre passa para a matriz sem
que haja necessidade de derramar o sêmen.
Muitos estudantes de ocultismo queixam-se de seus
fracassos. Não conseguem evitar a ejaculação seminal e sofrem muito com essas descargas. A esses
estudantes aconselhamos uma pequena prática de
cinco minutos às sextas-feiras de cada semana, se o
caso é grave. Se não for grave, uma pequena prática
de cinco minutos, diariamente. Assim, pouco a pou-

tade cavalo.”
Personalidade Astrológica
Algo que não deve ser esquecido é o signo de Sagitário com seu famoso centauro, metade homem e
metade animal.
Na prática, verificamos que os nativos de Sagitário
são muito fornicários e passionais. Amam muito as
viagens, as explorações e os esportes.

co, a cada ano se pode alongar o tempo de prática

Os sagitarianos aborrecem-se facilmente perdoam

com a Maithuna até se ser capaz de praticar por

em seguida. São muito compreensivos. Amam a be-

uma hora inteira.

la música e possuem uma inteligência maravilhosa.
São tenazes. Quando parece haver fracassado definitivamente, parecem ressuscitar das próprias cin-

Sagitário [23 de Novembro a 21 de Dezem-

zas, como a ave Fênix da mitologia, deixando as-

bro]

sombrados todos seus amigos e inimigos.

“Os aspirantes à Luz são cruéis, impiedosos, dizem

Os nascidos sob este signo são capazes de lançar-se

que amam e não demostram, ensinam a caridade e

em grandes empresas, ainda quando se vejam rode-

não a praticam.

ados de imensos perigos.

O signo de Sagitário nos convida a refletir tudo is-

A vida econômica deles às vezes é muito boa, con-

so. Sagitário esta simbolizado por um homem que

tudo também passam por dificuldades econômicas e

tem uma flecha na mão. Ele é metade homem, me-

grandes amarguras.

Região do corpo: Cadeiras e músculos
Metal: Estanho
Pedra preciosa: Safira Azul
Perfume: Aloé
Planta: Agave (pita)
Flor: Hortênsia
Planeta: Júpiter
Cor: Azul
Elemento: Fogo
Palavra-chave: Benevolência
Dia da semana: Sexta-feira
Regente: Zacariel
Anciões: Vhcri e Saritaiel
Tatwa: Tejas
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O que mais prejudica aos sagitarianos é a luxúria.
Pratica Indicada
Sentados de cócoras, do mesmo como as huacas
peruanas, ponha as mãos sobre as pernas, com os
dedos índices assinalando para cima, para o céu, a
fim de atrair os raios do planeta Júpiter e assim
magnetizar as pernas, as femurais, intensamente.
O mantra ISIS é o mantra desta prática. Isis é a
Mãe Divina.

Akashicos da natureza para conhecera história da
terra e de suas raças.
Pratiquem intensamente, diariamente, para magnetizar o sangue nas artérias femurais. Eis como se
adquire poder para estudar na memória da natureza.
O centauro com as suas duas caras, uma a olhar
para a frente e a outra ara trás, está a nos indicar
esta preciosa faculdade da clarividência.

Pronuncia-se este mantra, alongando o som de cada uma das quatro letras que o compõem:

Bibliografia:

IiiiiiiSssssss IiiiiiiSssssss

Livros Curso Zodiacal Esotérico e Tratado Esotérico de
Astrologia Hermética, V.M. Samael Aun Weor

Vocaliza-se este mantra repartindo em duas sílabas.

Pinturas dos Signos Libra, Escorpião e Sagitário por Johfra
Bosschart

Este exercício desperta a clarividência e a polividência que nos permite estudar os Arquivos
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Congresso Internacional 2017
Por: Sede Mundial das Instituições Gnósticas

Apreciada comunidade Gnóstica Internacional do

te impressionados pela saudável e digna conivência

IGA, desde esta Sede Mundial vos enviamos nosso

fraternal e com muita força para seguir adiante no

abraço fraternal e cordial, Paz Inverencial.

Trabalho Interior.

Mais de 700 irmãos gnósticos participaram do pas-

Agradecemos muitíssimo a nossos Irmãos Jorge

sado XXIII Congresso Gnóstico IGA Internacional

Godoy e sua esposa Paulina, assim como a todos os

de eventos extraordinários, com experiências de

seus colaboradores, por todo esforço, pelo ânimo e a

fraternidade e harmonia próprias de sérios aspiran-

boa vontade com que executaram este Grande

tes à Gnoses, com a participação de irmãs e irmãos

Evento passado, demonstrando totalmente seu sé-

gnósticos com um alto sentido de responsabilidade

rio compromisso com a gnose e com os nossos

espiritual.

Mestres. Obrigado, muitíssimo obrigado por tudo.

Não existe dúvida alguma, e a pesar da dura carga

Queira a Divina Lei vos recompensar pelo vosso

de trabalho interior que todos temos, que o Amor

maravilhoso esforço os que tivemos a oportunidade

de nossos Mestres Litelantes e Samael Aun Weor

de estar na Ilha de Páscoa, podemos apreciar as

nos cobre a todos, para nos encorajar a seguir sem-

bondades da Divindade. Recordações perdidas na

pre adiante com valor e decisão.

Longínqua Lemúria, espiritualidade transcendente

Em Santiago do Chile vivemos momentos de elevada espiritualidade, de aprendizagem gnóstica e de
intensos trabalhos esotéricos. E ficamos gratamen-

que impregna o ambiente, mistérios insondáveis da
Sabedoria Antiga, e sobre tudo, fraternidade e harmonia.
Em Rapa-Nui visitamos lugares cheios de mistéRaios de Luz—Número 2—Outubro 2017 | 31

rios, aonde em estado virginal permanece o Ensinamento da Gnose, aonde a Sabedoria nos transporta

saber perdoar os defeitos alheios.
Inquestionavelmente, alguém ao levar o Ensina-

a épocas muito antigas e nos recorda aos rios de

mento a outros, encontrará muitas resistências. In-

água pura e mel do Paraíso.

dubitavelmente, choverá sobre ele, em muitas oca-

Épocas em que todavia Adão e Eva não haviam

siões, “pedras”, mas há que saber amar e perdoar a

provado do fruto proibido. E tudo era alegria e bem

todos. Não reagir tanto.”

-estar, e tudo era Páscoa de fraternidade e amor.

V.M. Samael Aun Weor: “O Sacrifício pela Huma-

E como todos os dias, sempre, seguiremos adiante

nidade”.

com o firme propósito de trabalhar seriamente sobre si mesmos, de render nossas vidas ao Pai que
está em segredo, que toda Glória e Honra merece
por toda Eternidade. Agradecemos a nossos Mestres Litelantes e Samael Aun Weor por tudo, por

Vos desejamos o melhor no espiritual e no material,
e triunfos na Grande Obra do Pai.
Sigamos sempre adiante com coragem e decisão, na
maravilhosa experiência da Gnoses Interior.

sua presença, por sua força, por seu Infinito Amor e

Que vosso Pai que está em segredo e vossa Divina

Infinita Sabedoria, que nos brindam sempre sem

Mãe Kundalini vos bendigam e protejam.

condições. Para eles, infinitos agradecimentos.
Próximo Congresso IGA Internacional 2019
Anunciamos que o XXIV Congresso Gnóstico IGA
Internacional se realizará em Manzanillo Colima
México em 2019. Nossos Irmãos Organizadores
nos brindarão toda informação em seu tempo e hora.
Como sempre, desde esta Sede Mundial vos enviamos nossos desejos mais profundos de bem-estar
espiritual e material para todos vos e vossos familiares. Que nossos Mestres bendigam e protejam
vossos lares, e nos animem a todos para seguir
sempre adiante nos 3 Fatores da Revolução da
Consciência.
E hoje voltamos a recordar as palavas de nosso
Mestre, que nos ensina: “Há que entender, há que
compreender, pois, a necessidade de saber amar a
nossos semelhantes. Porque mediante o amor podemos nos transformar, e amando repartir bendições,
levar o Ensinamento a todos os povos da Terra,
encaminhar a todos com o máximo de paciência e
32 | Raios de Luz—Número 2—Outubro 2017

Sra. M. Inmaculada Ugartemendía de Gómez
Diretora Mundial das Instituições Gnósticas IGA
Sr. Angel Chiani
Secretario do IGA
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Arte Gnóstica
Hino à Alegria
(Barítono)

Sim, também aquele que apenas
uma alma,

Gozosos como o herói para a vitória.

possa chamar de sua sobre a Terra.

(Coro)

Oh amigos, mudemos de tom!
Entoemos algo mais agradável

Abracem-se milhões de seres!
E cheio de alegria!

Mas quem nunca o tenha podido

(Barítonos, quarteto e coro)

Livre de seu pranto esta Aliança!

Alegria, mais belo fulgor divino,

Alegria bebem todos os seres

Filha de Elísio,

No seio da Natureza:

Ébrios de fogo entramos

Todos os bons, todos os maus,

Em teu santuário celeste!

Seguem seu rastro de rosas.

Teus encantos unem novamente

Ela nos dá beijos e as vinhas

Enviem este beijo para todo o
mundo!
Irmãos! Sobre a abóboda estrelada
Deve morar o Pai Amado.
Vos prosternais, Multidões?
Mundo, pressentes ao Criador?

O que o rigor do costume separou.
Todos os homens se irmanam
Onde pairar teu vôo suave.

Um amigo provado até a morte;
A volúpia foi concedida ao humilde
E o Querubim está diante de
Deus!

A quem a boa sorte tenha favorecido

(Tenor solo e coro)

De ser amigo de um amigo,

Alegres, como voam seus sóis

Quem já conquistou uma doce
companheira

Através da esplêndida abóboda
celeste

Rejubile-se connosco!

Sigam irmãos sua rota

Buscais além da abóboda estrelada!
Sobre as estrelas Ele deve morar.

Hino à Alegria, ou Ode à Alegria (Ode an die Freude), é o
nome do poema escrito por
Friedrich Schiller em 1785 e
cantado no quarto movimento
da 9.ª sinfonia de Ludwig van
Beethoven

Líderes Espirituais e
Líderes Políticos
Por: V.M. Samael Aun Weor
Selecionado por Fernando Simões

Os líderes espirituais não tem mais exaltação que os

gênio. A inteligência do universo no qual vivemos,

líderes políticos. Os líderes políticos não são mais

nos movemos e temos o nosso Ser é completamente

exaltados que os líderes espirituais. Os líderes

social e profundamente religiosa.

políticos e os líderes espirituais representam os dois

Todos desejam, com ânsia infinita, as garantias

aspectos de uma mesma coisa, como: luz e trevas,

sociais na sua vida, porém, infelizmente, cometem o

dia e noite, espírito e matéria, etc. Os líderes

erro de exigir sem pensar em retribuir. Os

políticos e os líderes espirituais são os polos

benefícios que fazemos nos parecem sempre

positivo e negativo de uma mesma força. O político

colossais e, os que recebemos, os consideramos

e o espiritual devem se equilibrar mutuamente nos

sempre escassos.

dois pratos da balança cósmica. Os grandes gênios

Nascemos

têm em uma mão a balança e na outra a espada. O

semelhantes, e na convivência está à redenção ou a

líder espiritual que não faz labor social converte-se

condenação do homem. O que é inútil para o

em um malandro inútil. O líder político sem

indivíduo prejudica a sociedade e o que é inútil para

espiritualidade é um velhaco; da intelectualidade

a sociedade prejudica o indivíduo. A convivência

sem espiritualidade, nascem os velhacos. Quando

social produz mais vantagens ao homem que

um homem é líder político e espiritual ao mesmo

qualquer tipo de vida solitária.

tempo, empunha o cetro do poder.

O homem é um animal político que não sabe viver

No mundo de inter-relação, na vida social, o

politicamente. O homem foi criado para viver em

homem pode se converter em um animal ou em um

sociedade; não é capaz de viver só, nem tem

para

conviver

com

os

nossos

Raios de Luz—Número 2—Outubro 2017 | 37

“Mesmo que tenham filosofias diferen-

tes, as religiões defendem valores semelhantes para a conduta ética e trazem
a mesma mensagem de amor, compaixão e perdão.”
“A essência de toda a vida espiritual é
a emoção que existe dentro de você, é a
sua atitude para com os outros.”
Dalai Lama

coragem para isso. Quando o homem encontra seu

antirreligiosos sustentam-se pelo crime e sempre

par, começa a sociedade. A lei da sociedade é

mandam assassinar aquele que pode eclipsá-los.

“cada um por todos e todos por um”. Isso nos

Os velhacos trabalham sempre a favor de uma

lembra os quatro mosqueteiros, quando diziam:

minoria privilegiada. Quando trabalham a favor de

TODOS POR UM E UM POR TODOS.

uma minoria privilegiada, querendo fazer o bem,

Certa vez, alguém surpreendeu um misantropo

terminam fazendo muito mal. Governar significa

rindo sozinho. Por que ri – perguntou-lhe – se não

retificar; aos velhacos, não lhes agrada retificar,

há

porque são demasiados orgulhosos.

ninguém

contigo?

Justamente

por

isso,

respondeu o misantropo. Se um homem pudesse

Pode ser religioso sem pertencer a qualquer forma

subir ao céu para contemplar todo o maravilhoso

religiosa.

infinito, sua felicidade minguaria por não ter, junto

verdadeiramente revolucionário. As religiões se

a si, alguém para compartilhar.

constituem no fundamento vivo de toda sociedade

Somente

o

homem

religioso

é

nossos

civil e na inesgotável fonte de toda a sabedoria.

semelhantes e vivermos em comunidade com a raça

Todas as religiões com seus deuses, semideuses,

humana. Fora da sociedade, o homem é um

profetas, messias e santos são produto da

animal ou um Deus. Na vida social, criam-se

iluminação. As religiões devem se tornar

animais e deuses.

científicas

Os chefes de estado dos tempos antigos foram

profundamente religiosa.

grandes líderes espirituais. Os reis sagrados dos

Existe uma lógica formal e uma lógica dialética;

tempos arcaicos foram cabeças de religião. Ésquilo,

essa última pode demostrar cientificamente a

disse: “Um estado próspero honra os deuses.” Nós

falsidade do materialismo dialético e a realidade

declaramos: O estado perfeito é impossível se

científica dos princípios religiosos. ISSO, ISSO,

excluimos a religiosidade.

ISSO, que chamamos de VERDADE, pode receber

Os chefes de estado, quando não são líderes

muitíssimos nomes, tais como: Alá, Brahma,

espirituais, chamam a sua violência de lei e a

AQUILO, Deus, Tao, etc. As religiões adoram

violência

ISSO, e os iluminados experimentam-no durante

Nascemos

para

alheia,

nos

de

unirmos

crime.

com

Os

38 | Raios de Luz—Número 2—Outubro 2017

políticos

e

a

ciência

deve

se

tornar

seus êxtases, na ausência do eu. ISSO não pode se

Mestres que iniciou uma nova Era? E quanto ao

definido. ISSO é a verdade que é desconhecido de

seu evangelho? Lendo, cuidadosamente, os quatro

instante a instante.

evangelhos de Jesus Cristo vemos que o socialismo

Os líderes religiosos conseguem experimentar

cristão latino-americano os tem por base.

ISSO. E, por esse motivo, são idôneos para realizar

Todos os grandes guias espirituais foram também

labor social e governar os povos sabiamente. O

grandes líderes políticos. O político sem religião é

deus dos canibais será um canibal, o dos cruzados

astuto,

será um cruzado, o dos comerciantes será um

irresponsável, ladrão e, no mínimo, um equivocado

comerciante, o dos ladrões será um ladrão, o dos

sincero que causa muito dano.

cobiçoso,

mentiroso,

assassino,

gatos, um gato, o dos cachorros, um cão, etc.
Porém, o daqueles que realmente O experimentam,
será a VERDADE.

Bibliografia:

Todos os grandes líderes das poderosas civilizações

Livro: V.M. Samael Aun Weor, A Trasformação Socal da

que nos precederam, na noite profunda dos séculos,

Humanidade

foram também grandes líderes espirituais. Moises,
Maomé, o Santo Lama, Ashiata Shiemash, Jesus,
Buda, Hermes, Gandhi, etc. Foram gênios da
política e guias espirituais.
Quem poderia negar que Moises foi também um

“A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega.”
Albert Einstein

grande legislador? Quem poderia negar que
Maomé também foi um trabalhador social e um
grande legislador? Basta ler o Corão para ver que
Maomé foi político e legislador, que trabalhou
honradamente pelo seu povo. Que diremos de
Buda, o homem que renunciou às riquezas da corte,
o príncipe mendigo? E que diremos do Mestre dos
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Livros Sagrados
Parábola de Cristo: O Filho Pródigo
[Bíblia Ave Maria: Lucas 15:11-32]

11."Disse também: Um homem tinha dois filhos. 12.O mais moço disse a seu pai: Meu pai,
dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. 13.Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. 14.Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. 15.Foi pôr-se ao serviço
de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos.
16.Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. 17.Entrou
então em si e refletiu: Quantos empregados há na casa de meu pai que têm pão em abundância...
e eu, aqui, estou a morrer de fome! 18.Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: Meu pai,
pequei contra o céu e contra ti; 19.já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a
um dos teus empregados. 20.Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o
beijou. 21.O filho lhe disse, então: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti; já não sou digno de
ser chamado teu filho. 22.Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. 23.Trazei também um novilho gordo e matai-o; comamos e façamos uma festa. 24.Este meu filho estava morto, e reviveu; tinha se perdido,
e foi achado. E começaram a festa. 25.O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. 26.Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia.
27.Ele lhe explicou: Voltou teu irmão. E teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. 28.Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com
ele. 29.Ele, então, respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem
alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. 30.E agora, que
voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo! 31.Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu.
32.Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto, e reviveu; tinha se perdido, e foi achado."
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