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Editorial
1º Encontro Gnóstico Regional
Por: Ricardo Amancio
Presidente do IGA Portugal e Diretor do IGA Lisboa

Tema principal: 1º Encontro Gnóstico Regional de Portugal
Realizado nos dias: 27 e 28/10/2017
Local: Sede do IGA-Lisboa - Rua Rodrigues Sampaio, 30 - 3º Esquerdo.
Homenagem: “Ao Centenário de Nascimento do V.M. Samael Aun Weor e à Grande Obra do Pai”.
O 1º Encontro Gnóstico Regional de Portugal foi

convite para uma conferência.

exitoso, em todos os sentidos, pois fluiu com muita

Destaco também à participação dos Missionários

naturalidade, harmonia e com conferências e

Pedro e Isabel do IGASL de Vigo, os quais

práticas de excelente qualidade. Tivemos a

viajaram mais de cinco horas para chegar a Lisboa

participação de 17 pessoas, entre elas oito

e, desde o primeiro instante em que formalizamos o

Missionários, descritos a seguir:

convite tiveram muito boa vontade em participar e

- Ricardo Amancio, Jussara Theodoro e Laura

proferir uma conferência.

Cardoso do IGA-Lisboa, Portugal;

Os

- Jaime Ruela e Carolina Ruela do IGA-Aveiro,

praticas

Portugal;

fundamentais da Grande Obra Solar dos V.

- Pedro Conde e Isabel Conde do Instituto Gnóstico

Mestres

de Antropología Samael y Litelantes (IGASL) de

Psicologia e Alquimia.

Vigo, Espanha;

O objetivo principal deste Encontro foi fortalecer o

- Ricardo Nairo do IGA-Brasil, que estava de férias

IGA-Portugal, reunindo os irmãos gnósticos da

em Portugal e aceitou, de muito boa vontade, nosso

região, para uma bela homenagem ao Centenário de

Missionários
que

ministraram

fortaleceram

Samael

e

conferencias
os

Litelantes:

três

e

temas

Antropologia,
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Nascimento do Mestre Samael e à Grande Obra do

O resultado geral do 1º Encontro Gnóstico

Pai. O V.M. Samael nasceu em 06 de Março de

Regional de Portugal foi muito bom! Confirmado

1917, em Bogotá, Colômbia, tendo mais tarde que

através dos relatos realizados, pelos participantes,

ir para o México, onde se estabeleceu e expandiu o

ao final do encontro. Foi possível perceber que

Instituo Gnóstico para o mundo. Neste ano de

todos saíram muito satisfeitos!

2017, completa 100 de seu nascimento no mundo

Aproveito para agradecer aos Conferencistas por

físico, através de seu Bodhisatwa: Victor Manuel

nos brindar belíssimas conferências e práticas e, a

Gómez Rodríguez. Durante o Encontro foram

participação ativa de todos os presentes. Um

realizadas duas conferências em homenagem ao

agradecimento especial aos alunos do IGA-Lisboa,

Mestre Samael e sua Grande Obra Solar, as quais

que somaram ao todo, nos dois dias, nove pessoas.

estarão presentes nesta edição da Revista Raios de

Agradeço a todos que nos ajudaram a realizar este

Luz. Tivemos também importantes conferências

Encontro,

sobre Psicologia e a Grande Obra, a qual todos

Theodoro, à nossa filha Ingrhid Theodoro e aos

teremos que realizar, se realmente quisermos o

alunos do IGA-Lisboa. Este Encontro foi realizado

Despertar total da Consciência e a Autorrealização

a várias mãos, visíveis e invisíveis, principalmente,

Íntima do Ser, que deverá ser com base na

às dos nossos queridos Gurus: V.M. Samael e a

Alquimia e na Psicologia de Transformação

V.M. Litelantes, aos quais dedico o sucesso deste 1º

Interior.

Encontro Gnóstico Regional de Portugal.

Nosso Encontro Regional foi agraciado com

O Próximo Encontro Gnóstico Regional deverá ser

quitutes deliciosos, trazidos pelos participantes,

realizado em Março de 2018. O Local ainda está

permitindo, durante os intervalos, momentos de

sendo decidido, mas deverá ser no IGA-Aveiro ou

convívio social, o que aconteceu também no almoço

no IGASL-Vigo.

à

minha

querida

esposa

Jussara

de confraternização, num shopping bem próximo.

Jussara Theodoro, Ricardo Amancio, Fernando e Fernanda Simões, Jaime e Carolina Ruela, Laura Cardoso, Ricardo
Nairo, Isabel e Pedro Conde.
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A Grande Obra
Por: Samael Aun Weor
Selecionado por Jaime Ruela—Diretor do IGA Aveiro

Photo by 童 彤 on Unsplash

“...é a Grande Obra que nos importa realizar e afirmo-o com toda a segurança, a única coisa
por que vale a pena viver; o resto não tem a menor importância.” V.M. SAW
Estamos aqui reunidos com o propósito de

aqui, pois, um grande mistério. Nós precisamos, tal

investigarmos, estudarmos e definirmos o caminho

como Teseu, do fio de Ariadne para sairmos

que nos há-de conduzir à libertação. Os antigos

daquele labirinto. No centro, encontrava-se sempre

alquimistas medievais falavam da Grande Obra e

o minotauro. Teseu conseguiu vencê-lo. É a

isto é muito importante.

tradição grega.

No solo das antigas catedrais góticas via-se um

Nós também precisamos de vencê-lo, precisamos de

grande número de círculos concêntricos formando

destruir o "ego" animal. Para chegarmos ao centro

um verdadeiro labirinto que ia do centro até à

do labirinto,

periferia e da periferia até ao centro.

numerosas teorias, escolas de toda a espécie,

Muito se disse já sobre os labirintos. A tradição fala

organizações variadas; umas dizem que o caminho é

-nos do labirinto de Creta e do famoso minotauro

por ali, outras por aqui, outras por além, e nós

cretense. Em Creta encontrou-se recentemente um

temos de nos orientarmos no meio desse grande

labirinto; chamavam-lhe "absolim", "absolum", que

labirinto de teorias e de conceitos antitéticos, se

é, como quem diz, Absoluto.

quisermos, de verdade, chegar ao centro vivente do

Absoluto é o termo que utilizavam os alquimistas

mesmo, porque é precisamente no centro que

medievais para designarem a Pedra Filosofa!. Há

podemos encontrar o minotauro.

há

que

lutar

muitíssimo. Há
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File:Bambini, Niccolo - Ariadne and Theseus

Quando se consegue chegar ao centro do labirinto,

conceituaram que Lúcifer, o Diabo, Satanás, é o

é preciso um grande engenho para sairmos dele.

Mal.

Teseu, mediante um fio misterioso, o fio de

Precisamos

Ariadne, assemelha-se a Hiram, o mestre secreto de

aprofundar o Grande Arcano. Esse Lúcifer que

que fala a maçonaria oculta e que todos devemos

encontramos no sexo é a Viva Pedra, cabeça de

ressuscitar dentro de nós, aqui e agora. Ariadne

ângulo, a Pedra Mestra, a Pedra do Canto da

também nos indica a aranha, símbolo da Alma que

Catedral de Nossa Senhora de Paris, a Pedra da

tece incessantemente no tear do destino.

Verdade.

Assim, pois, irmãos, chegou a hora de refletirmos.

É indispensável aprofundarmos um pouco estes

Mas qual é, de facto, o fio de Ariadne?

mistérios quando se trata de conhecermos o Fio de

Que fio é esse que salva a Alma, que lhe permite

Ariana.

sair desse misterioso labirinto, para chegar ao seu

santuários

Real Ser Interior? Muito se falou sobre esse

gnósticos esotéricos da Idade Média.

assunto

Quando o neófito era conduzido até ao centro do

particular.

Os

grandes

alquimistas

de

Volto

autorreflexão

a

sagrados

se

recordar-lhes
dos

antigos

quisermos

os

famosos
rosacruzes

pensavam que era a Pedra Filosofa! Nós estamos de

Lumisial, levava os olhos vendados; alguém lhe

acordo com isso, mas iremos um pouco mais longe.

arrancava inesperadamente a venda, e então,

A Pedra Filosofal está simbolizada, na catedral de

atónito e perplexo, ele contemplava uma figura

Nossa

insólita; ali estava, na sua frente, o Bode de

Senhora

de

Paris,

por

Lúcifer;

compreendemos agora que a Pedra Filosofal está

Mendez, figura estranha, o Diabo.

no próprio sexo.

Na sua frente luziam os cornos, na sua cabeça uma

Descobrimos Lúcifer no sexo. É Lúcifer, pois, o Fio

tocha de fogo; no entanto alguma coisa indicava

de Ariadne que há de conduzir-nos à libertação.

que se tratava de um símbolo. No Lumisial da

Isto parece antitético ou paradoxal, porque todos

Iniciação, encontrava-se perante a figura de Tifão
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recebia o iniciado de braços abertos, dando-lhe em
seguida um ósculo santo na fronte. A partir
daquele momento, o neófito era um novo irmão
iniciado da Ordem.
Esse bode, esse Tifão Bafometo, esse Lúcifer, é
bastante interessante, pois é a energia sexual,
energia que há que saber utilizar-se, se quisermos
realizar a Grande Obra.
Agora ficamos a saber por que motivo Tifão
Bafometo, o bode de Mendez, representa a Pedra
Filosofal, o sexo; é com essa força que devemos
trabalhar. Recordemos que a Arca da Aliança dos
antigos tempos tinha quatro cornos de bode nos
quatro ângulos correspondentes aos quatro pontos
cardeais da terra e, quando era transportada, era-o
sempre por esses quatro cornos.
Moisés, no monte Sinai, transformou-se e, quando
desceu, os clarividentes viram-no com dois raios de
luz na fronte, semelhantes aos do bode de Mendez.
Bafometo, a tenebrosa figura do Arcano Quinze da

Por isso, Miguel Ângelo, ao cinzelá-lo na pedra

Cabala.

viva, pôs-lhe na cabeça aqueles simbólicos cornos;

A tocha ardente brilhava sobre a sua cabeça, e na

é que o bode representa a força sexual mas também

fronte a estrela flamejante de cinco pontas, com o

representa o Diabo, só que esse Diabo ou Lúcifer, é

ângulo superior para cima e os dois ângulos

a própria potência de vida que, devidamente

inferiores para baixo; isto indica-nos que não se

transformada, nos permite a Auto-Realização

tratava de uma figura tenebrosa.

íntima do Ser; por isso se disse que Lúcifer é o

Ordenava-se ao neófito que beijasse a traseira do

Príncipe dos Céus, da Terra e dos Infernos.

Diabo. Se o neófito desobedecia, punha-se-lhe outra

Nas antigas catedrais góticas, tudo estava previsto;

vez a venda nos olhos e era conduzido a uma porta

até a planta dos templos estava organizada em

secreta.

forma de cruz e isto recorda-nos os termos

Tudo isto sucedia à meia-noite. Nunca o neófito

"cruxis", "crux", "crisol", etc .. .Já sabemos que o

saberia por onde havia entrado nem por onde havia

pau vertical é masculino e o horizontal é feminino.

saído, porque os iniciados reuniam-se sempre à

No cruzamento de ambos encontra-se a chave de

meia-noite, tendo supremo cuidado para não serem

todos os mistérios, o cruzamento de ambos é o

vítimas da Inquisição.

crisol dos antigos alquimistas medievais, no qual

Mas se o neófito obedecia, então, naquele cubo

há que cozer, recozer e voltar a cozer a matéria-

sobre o qual estava sentada a figura do Bafometo,

prima da Grande Obra; essa matéria é o Esperma

abria-se uma porta e por ali saía uma Ísis que

Sagrado que, transformado, se converte em
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energia.
É com essa subtilíssima energia que podemos abrir
um "chacra", despertar todos os poderes mágicos
ocultos, criar os Corpos Existenciais Superiores do
Ser, etc.. Isto é bastante importante, bastante
interessante. A cruz em si mesma é um símbolo
sexual. Na cruz está o "Lingam-Yoni" do Grande
Arcano.
Nos dois madeiros atravessados da cruz estão as
marcas dos três cravos; são esses três cravos que
permitem abrir os estigmas do Iniciado, ou seja, os
"chacras" das palmas das mãos e dos pés. Também
simbolizam as três purificações de Cristo em
substância,

e

aqui

está

outro

mistério

transcendental. Meus caros irmãos, realizar a
Grande Obra é a única coisa pela qual vale a pena
viver.
Pedro, o amado discípulo de Nosso Senhor Jesus

grande "Kabir", oficiou a missa gnóstica em

Cristo, tem como Evangelho o Grande Arcano, os

Jerusalém. Contam as tradições que teve de

mistérios do sexo; por isso é que Jesus lhe chamou

enfrentar o mago negro Hermógenes, na Judeia.

Petrus, Pedro, "Tu és Pedra e sobre essa Pedra

Santiago, conhecedor da alta magia, combatia

edificarei a minha Igreja".

sabiamente o tenebroso.

O sexo é, pois, a Pedra Básica, a Pedra Cúbica, a

Quando este usava um sudário de maravilhas,

Pedra Filosofal que nós devemos trabalhar à base

aquele usava-o para se lhe opor. Se Hermógenes

de cinzel e de martelo para a transformarmos

usava o bastão mágico, Santiago usava outro

numa Pedra Cúbica perfeita. Essa Pedra sem

semelhante e, por fim, derrotou o tenebroso nas

cinzelar, a Pedra Bruta em si mesma, é Lúcifer. Já

terras da Judeia. No entanto, foi considerado mago

cinzelada, é o nosso "Logo i" interior, o "Arché"

(e era-o, fora de toda a dúvida) e foi condenado à

dos gregos.

pena de morte. Mas algo de insólito acontece,

O importante é, pois, cinzelá-la, trabalhar com ela,

segundo contam as lendas; dá-se o caso de que o

elaborá-Ia, dar-lhe a forma cúbica perfeita. Entre

sarcófago de Santiago se suspendeu no ar e foi

os discípulos de Cristo há verdadeiros prodígios e

transportado até à antiga Espanha. O certo é que

maravilhas.

momento

ali se fala de Santiago de Compostela e dizem do

Santiago, esse grande Mestre. Dizem que é aquele

mesmo que ressuscitou de entre os mortos e que

que mais se parecia com o grande "Kabir" Jesus.

naquela terra foi atacado pelos demónios em figura

Chamavam-lhe o irmão do Senhor e é óbvio que

de touro, por fogo vivo, enfim, dizem-se muitas

dispunha de grandes poderes psíquicos, mágicos.

coisas sobre Santiago.

Santiago foi o primeiro que, depois da morte do

Nicolas Flamel, o grande alquimista medieval, teve

Recordemos

por

um
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a Santiago por patrono da Grande Obra. No

trabalham na Grande Obra.

caminho de Santiago de Compostela, há uma rua a

Diz Santiago que a fé sem as obras nada vale. Vocês

que chamam de Santiago e uma caverna a que

podem escutar aqui, dos meus lábios, toda a

chamam de Cova da Saúde.

doutrina do Grande Arcano, todas as explicações

Pela época das peregrinações a Santiago de

que damos sobre os alquimistas e sobre a Grande

Compostela, os Alquimistas reúnem-se em tal cova,

Obra. Se não trabalharem na Grande Obra, se só

aqueles que estão a trabalhar na Grande Obra,

tiverem fé e não trabalharem, parecer-se-ão, diz

aqueles que admiram não só a Santiago de

Santiago e eu repito, "com o homem que olha para

Compostela, que têm por patrono bendito, mas

um espelho, vê o seu rosto, vira as costas e vai

também a Jacobo de Morai.

embora", esquecendo-se do incidente.

Assim, pois, enquanto as pessoas rendem um culto,

Se escutarem todas as informações que damos e não

por

de

trabalharem na Forja dos Ciclopes, não fabricarem

Compostela, os alquimistas e cabalistas estão

os Corpos Existenciais Superiores do Ser, parecer-

reunidos em assembleia mística para estudarem a

se-ão com esse homem que se vê ao espelho, dá

cabala, a alquimia e todos os mistérios da Grande

meia volta e se vai embora. Porque a fé sem as

Obra.

obras nada vale; é necessário que a obra vá lado a

Vejam os dois aspetos, exotérico e esotérico, do

lado com a fé, a fé deve falar pelas obras.

assim

dizer,

exotérico

a

Santiago

Cristianismo; indubitavelmente, tudo isso convidanos à reflexão. Jacobo de Morai, que foi queimado
vivo durante a Inquisição, é considerado, entre
aqueles alquimistas e cabalistas que se reúnem na
Cova da Saúde, da mesma forma que Hiram Abif, o
mestre secreto que há de ressuscitar em cada um de
nós, e Santiago é o verdadeiro patrono da Grande
Obra.
Isto é bastante interessante pois é a Grande Obra
que nos importa realizar e afirmo-o com toda a

Disse

Santiago

que

precisamos

de

ser

segurança, a única coisa por que vale a pena viver;

misericordiosos, porque se o formos, os Senhores

o resto não tem a menor importância.

do "Karrna" julgar-nos-ão com misericórdia; mas

Nicolas Flamel, indubitavelmente, conseguiu a

se formos impiedosos, os Senhores do "Karma"

Autorrealização íntima do Ser.

julgar-nos-ão de uma forma impiedosa, e como a

Dizem que o patrono Santiago de Compostela

misericórdia tem mais poder do que a justiça, é

aparece aos peregrinos de chapéu para cima, com

certo que, se formos misericordiosos, poderemos

um bastão no qual luz o caduceu de mercúrio, uma

eliminar muito "Karma". Tudo isto convida-nos à

concha de tartaruga para simbolizar a estrela

reflexão.

flamejante. Aconselha-os a que estudem a Epístola

Diz Santiago que temos de aprender a refrear a

Universal de Santiago, na Bíblia, que é, sem dúvida,

língua, aquele que sabe refrear a língua pode

maravilhosa, e é dirigida a todos aqueles que

refrear todo o corpo; dá-nos como exemplo o caso
Raio de Luz, Número 3, Dezembro de 2017 | 13

do cavalo: ao cavalo põe-se-lhe o freio na boca e é

neste caminho estreito, é André. Diz-se que em

assim que conseguimos dominá-lo, manejá-lo.

Niceia conjurou sete demónios perversos e fê-los

O mesmo sucede se conseguirmos refrear a língua,

aparecer ante as multidões sob a forma de sete cães

tornamo-nos donos de todo o nosso corpo. Diz

que fugiram espavoridos.

Santiago: "Vejamos como os barcos são grandes, e,

Muito se falou sobre André e não há dúvida de que

no entanto, aquilo que os governa, o timão, é

ele foi extraordinário. Estava carregado de um

verdadeiramente pequeno em comparação com o

grande poder. A realidade é que André, o grande

enorme tamanho do barco.

mestre, discípulo de Cristo, foi condenado à morte

A língua é muito pequena mas, que grandes

e torturado. A cruz de Santo André convida-nos à

incêndios não provoca!

reflexão; é um "X", com os seus dois braços

Ele ensina-nos, nessa Epístola, a nunca nos

estendidos à direita e à esquerda, e as suas duas

jactarmos de nada; aquele que é jactancioso em

pernas abertas de lado a lado formam um "X" e,

relação a si próprio ou às suas obras, é sem dúvida,

sobre esse "X", foi crucificado.

soberbo, pedante, e fracassa na Grande Obra.

Esse "X" é muito simbólico; em grego equivale a

Precisamos de nos humilharmos ante a Divindade,

um "K" que nos recorda Krestos.

de sermos cada dia mais e mais humildes, se é que

O drama de André foi simbolizado pelo grande

queremos trabalhar com êxito na Grande Obra;

monge iniciado Bacon. Este, no livro mais

nunca presumirmos de nada, sermos simples; isto é

extraordinário que escreveu, o "Azud", apresenta

vital quando se pretende triunfar na Grande Obra,

uma gravura na qual se vê claramente um homem

o "Magnus Opus".

morto. No entanto, tenta levantar a cabeça,

Quanto à fé, todo o cabalista deve ter fé, mas a fé

ressuscitar, enquanto dois corvos negros lhe vão

não é algo de empírico, algo que nos seja dado de

arrancando a carne, e a Alma e o Espírito se

bandeja, não, a fé há que fabricá-la, não podemos

levantam do cadáver.

exigir a ninguém que tenha fé, há que fabricá-la,

Isto recorda-nos a frase de todos os iniciados: "A

elaborá-la. Como se fabrica ela? À base de estudo e

carne abandona os ossos".

de experiência. Poderá alguém ter fé a respeito

Santo André, que morre numa cruz em "X", fala-

daquilo que estamos aqui a dizer se não estudar e

nos, precisamente, da desintegração do "ego"; há

experimentar por si próprio?

que reduzi-lo a poeira cósmica, há que esquartejá-

Obviamente que não, não é verdade? Mas,

Io. "A carne abandona os ossos". Só assim é

conforme vamos estudando e experimentando,

possível que o mestre secreto Hiram Abif,

vamos compreendendo, e, dessa compreensão

ressuscite dentro de nós, aqui e agora, de contrário,

criadora, surge a fé verdadeira.

seria completamente impossível.

Assim, pois, a fé não é algo de empírico, precisamos

Na Grande Obra, devemos morrer de instante a

de a fabricar. Mais tarde, sim, muito mais tarde, o

instante, de momento a momento.

Espírito Santo, o Terceiro Logos, poderá consolidá

E que diríamos de João? É, fora de toda a dúvida, o

-la em nós, fortificar-nos e robustecer-nos, mas nós

patrono dos Fabricantes de Ouro.

devemos fabricá-la.

Haverá alguém que faça ouro? Sim, recordemos

Outro apóstolo bastante interessante para nós,

Raimundo Lúlio, ele fê-lo, encheu as arcas de Filipe
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o Formoso de França, e do rei de Inglaterra.

ensinamentos, abandonaram as suas riquezas,

Recordam-se cartas de Raimundo Lúlio; numa

venderam-nas e com elas compraram um grande

delas fala de um formoso diamante com o qual

diamante.

obsequiara o Rei de Inglaterra. Dissolveu um

Puseram o diamante na presença do público e nas

cristal ante o crisol, e logo, pondo água de

mãos do filósofo. Este mandou-os embora e com

mercúrio naquele cristal, transformou-o num

uma pedra destruiu a gema. João protestou,

gigantesco diamante extraordinariamente fino,

dizendo: "Com uma tal gema poderia dar-se de

com o qual obsequiou o Rei de Inglaterra.

comer aos pobres."

Quanto à transmutação do chumbo em ouro, fazia-

Dizem que, perante as multidões, reconstruiu a

o graças ao Mercúrio Filosofal. Enriqueceu toda a

gema e logo a vendeu para dar de comer ás

Europa com suas fusões e, no entanto, permanecia

multidões.

pobre, viajando por todos os países do mundo. Por

protestaram, dizendo para si próprios; " Que tolos

fim, morreu lapidado numa dessas terras.

fomos em termos vendido todas as nossas riquezas

João, o apóstolo de Jesus, é o patrono dos

para comprar um diamante que se torna em

Fabricantes de Ouro. Diz-se que, numa ocasião,

pedaços e logo é reconstruído para ser repartido

encontrou no Oriente um filósofo que procurava

entre as pessoas!"

convencer as pessoas e demonstrar-lhes o que ele

Mas João que via todas as coisas do céu e da terra e

podia fazer com o Verbo.

sabia transmutar o chumbo em ouro, fez trazer da

Dois jovens que tinham escutado os seus

beira do mar umas pedras e umas canas (a pedra,

Mas

os

jovens,

arrependidos,

símbolo da Pedra Filosofal, o sexo, e a cana,
símbolo da espinha dorsal, pois ali está o poder
para se transmutar o chumbo em ouro) e, depois de
transformar aquelas canas e pedras em ouro,
devolveu as riquezas aos jovens, mas disse-lhes:
"Haveis perdido o melhor, devolvo-vos o que
destes, mas perdestes o que tínheis conseguido nos
mundos superiores."
Logo, aproximando-se de uma mulher que tinha
morrido, ressuscitou-a. Ela, então, contou o que
tinha visto fora do corpo e dirigiu-se àqueles
jovens dizendo que tinha visto os seus amigos
guardiões chorando e em grande amargura, porque
eles tinham perdido o melhor pelas vãs coisas
perecíveis.
É claro que os jovens se arrependeram, devolveram
o ouro a João e este voltou a transformá-lo no que
era, canas e pedras. Converteram-se em seus
discípulos.
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Assim, pois, João é o patrono daqueles que fazem

crisol, derretê-la e logo, com o poder que leva

ouro. Nós precisamos de transformar o chumbo da

dentro, transmutá-la em ouro puro, porque ele é de

personalidade no ouro vivíssimo do Espírito. Por

ouro.

alguma razão se chama aos mestres da Loja Branca

A isso é que se chama realizar a Grande Obra, e

"Irmãos da Ordem de São João".

nesta questão há graus e graus. Primeiro há que

Muitos julgam que João, o apóstolo do mestre

alcançar

Jesus, desencarnou, mas ele não desencarnou;

transformarmos em Mestres Perfeitos e, muito

velhas tradições dizem que ele mandou cavar a sua

mais tarde, alcançarmos o grau de Grande Eleito.

cova sepulcral, deitou-se nela, resplandeceu de luz e

Grande Eleito e Mestre Perfeito é todo aquele que

a

Mestria,

depois

temos

de

nos

desapareceu; a cova ficou vazia.
Nós sabemos que João, o apóstolo de Cristo, vive
com o mesmo corpo que teve na Terra Santa, e vive
precisamente em Agarta, no reino subterrâneo onde
se encontra a Ordem de Melquisedeque e
acompanha o Rei do Mundo.
Voltando, pois, ao magistério do Fogo, torna-se
necessário transmutar o Esperma Sagrado em
energia; quando isto se consegue, surge o Fogo que
sobe pela espinha dorsal e começa a realizar-se a
Grande Obra.
Precisamos de criar os Corpos Existenciais
Superiores do Ser, mas isso não é suficiente; é
necessário, é indispensável, é urgente, recobrirmos
depois esses veículos com as diferentes partes do
Ser, mas, para os recobrirmos, há que aperfeiçoálos, transformá-los em ouro puro, em ouro
espiritual.

realizar a Grande Obra.

Não estranhem que João ou Santiago tenham um

Tal como nos encontramos realmente, estamos

corpo astral de ouro puro, um mental do mesmo

mal, precisamos de passar por uma transformação

metal, assim como um causal um búdico e um

radical e isso só é possível eliminando os elementos

átmico. Eles conseguiram realizar a Grande Obra.

inumanos e criando os humanos, só assim

Por algum motivo é que o Conde de Saint Germain

caminharemos até à libertação final.

podia transmutar o chumbo em ouro, porque ele

Na catedral de Nossa Senhora de Paris, como lhes

mesmo era ouro. A aura do Conde de Saint

disse, num canto, está a Pedra Mestra ou Pedra de

Germain é de ouro puro, os átomos que formam

Ângulo, que os edificadores de todas as seitas,

essa aura são de ouro e os Corpos Existenciais

escolas ou religiões, rejeitaram. Pedra escolhida,

Superiores são de ouro da melhor qualidade.

preciosa, mas tem a figura de Lúcifer.

Nessas condições, ele pode lançar uma moeda ao

Isto assusta os profanos, mas inquestionavelmente,
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meus caros irmãos, só ali, no sexo, poderemos

apagam as suas velas nas faces pétreas de Lúcifer,

encontrar este princípio luciferino que é a base da

na Pedra do Canto.

Autorrealização. Porque é que Lúcifer é o fio de

Falou-se de poderes mágicos; sim, podemos chegar

Ariadne? Porque é precisamente ele que há de

a tê-los, mas precisamos de criar muito dentro de

levar-nos à libertação final, quando, muitas vezes, é

nós e de destruir demasiado. Há muito que nos

considerado como inimigo.

sobra e muito que nos falta. Toda a gente julga que

Disse e afirmei enfaticamente nesta conferência que

possui os Corpos Existenciais Superiores do Ser e

ele é o reflexo do "Logoi" Interior dentro de nós e

não é assim; torna-se necessário criá-los e isso não

para o nosso bem, pois ele é o nosso treinador.

é possível senão na "forja dos Ciclopes", mediante o

Deus não pode tentar-nos, tentam-nos as nossas

trabalho sexual.

concupiscências, assim o ensina Santiago, o
patrono da Alquimia, o patrono da Grande Obra.
Então o que é que Lúcifer faz? Vale-se das nossas
próprias concupiscências, fá-las passar pelo "écran"
da mente com o propósito de nos treinar
psicologicamente, de nos fazer fortes.
Mas, se falharmos, fracassamos na Grande Obra.
No entanto, poderemos falhar e retificar, e se
retificarmos,

triunfaremos

na

Grande

Obra.

Qualquer pessoa pode falhar e pelas suas falhas

Dir-se-á que somos fanáticos do sexo, mas
enganam-se; o que se passa é que temos no nosso
corpo um laboratório, o Fogo do alquimista, e um
crisol que está no sexo; é aí que se encontra a
matéria prima da Grande Obra, o Esperma
Sagrado; é indispensável transmutá-lo, convertê-lo
em energia, para que com essa energia e com o que
ela contém, possamos criar os Corpos Existenciais
Superiores do Ser; isso é vital, indispensável.

saberá que tem defeitos a corrigir, a eliminar.

Chegará o dia em que haveremos de passar além do

Assim, Lúcifer treina-nos, educa-nos, forma-nos e,

sexo mas, sem termos chegado à meta, seria como

à força de tanto treino, liberta-nos, vai-nos

querermos descer do comboio antes de chegarmos

conduzindo de esfera em esfera, até ao nosso Hiram

à estação, como querermos descer do autocarro sem

Abif. Lúcifer é, pois, o fio de Ariadne que nos leva

termos chegado ao objetivo.

ao nosso Deus Interior, que nos retira deste

No sexo, há que criar e há que destruir, é

doloroso labirinto da vida mediante o trabalho

necessário criarmos os nossos Veículos Solares

esotérico.

para que o nosso Deus Interior possa ressuscitar

Uma e outra vez faz passar no "écran" da nossa

em nós e eliminar os elementos inumanos que

mente as nossas concupiscências, não outras, senão

levamos dentro.

as nossas; vencê-las, eliminá-las, desintegrá-las,
reduzi-las a pó é o indicado, assim se dará passos
cada vez mais avançados, assim vamos partindo do
centro do labirinto até à periferia para chegarmos
um dia ao nosso Deus.
Essa é a tarefa de Lúcifer, ele é o fio de Ariadne, ele
é a Pedra Filosofal; por alguma razão é que
peregrinos da catedral de Nossa Senhora de Paris

Nós,

que

estamos

aqui

reunidos,

devemos

compreender; não basta ouvirem o que estou a
dizer, é necessário que o realizem, porque fé sem
obras é fé morta, é preciso que a fé seja
acompanhada da obra. Há que realizar a Grande
Obra. Não basta ter fé na Grande Obra, há que
realizá-la.
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Qual será o resultado final da Grande Obra? Que

viva nos mundos inefáveis.

cada um de nós se transforme num grande Deus,

Raimundo Lúlio realizou a Grande Obra, recebeu,

com poder sobre os céus, sobre a terra e sobre os

no mundo astral, o Grande Arcano, e foi com essa

infernos; esse é o resultado final da Grande Obra,

chave-mestra que pôde trabalhar na Grande Obra.

cada um de nós convertido numa majestade, numa

Indubitavelmente, Raimundo Lúlio conheceu, fora

criatura terrivelmente divina.

do corpo físico, o que é a Sagrada Conceção da Mãe

Mas, por agora, devemos reconhecer que nem

Divina "Kundalini Shakti". Ao conhecer como se

sequer

unicamente

realiza essa Sagrada Conceção, propôs-se a

humanóides; da forma mais crua, diria que somos

materializar, a partir do alto, a Sagrada Conceção

mamíferos intelectuais e nada mais; mas podemos

em si mesmo, até que o conseguiu.

sair deste estado mediante a Grande Obra.

A Mãe Divina deve conceber por obra e graça do

somos

humanos,

somos

Hiram Abif é o Mestre Secreto, o "Terceiro
Logos", "Shiva", o Primogénito da criação, o nosso
Real Ser Interior Divino, a nossa Mónada
verdadeira e individual. Precisamos de a ressuscitar
porque está morta dentro de nós, ainda que esteja
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Espírito Santo, o Filho. Ela permanece virgem
antes do parto, no parto e depois do parto. Esse
Menino que ela concebe, deve materializar-se,
cristalizar em nós a partir do alto, até ficar
completamente revestido com o nosso corpo físico,
com o nosso corpo planetário. Ao chegar a esse

Cente
Centenário
nário do V.M. Samael
Aun Weor, o 5º dos 7
Por: Ricardo Amancio
Diretor do IGA Lisboa

A revolução do homem é a revolução da sua vontade, jamais poderia ser uma revolução involuntária,
de tipo mecânico. A autorrealização Íntima é o resultado de supremos auto esforços voluntários
e auto conscientes. V.M. SAW
O V.M. Samael Aun Weor, Regente do Planeta

Cristo, já o Quinto Evangelho do Mestre da

Marte, Avatara da Era de Aquário, nosso Noé da

Síntese, Samael Aun Weor, sintetiza todo o

5ª Raça Ária e 5º Anjo do Apocalipse, veio tocar a

conhecimento universal em suas obras e o entrega

sua trombeta, que significa: anunciar para a

de

humanidade, deste século, o 5º Evangelho: A

universal, a Gnose, era entregue de forma velada,

Revolução da Consciência, descrita em suas 60

através de: simbolismos, metáforas, parábolas,

obras,

Filosofia,

hieróglifos, esculturas, danças, etc. Porque ainda

Astrologia,

não era tempo de entregar o conhecimento

Medicina, etc... (Neste momento da conferência foi

abertamente, agora estamos nos tempos do fim. É

passado um pequeno filme do Mestre Samael, onde

tudo ou nada!

ele fala dos quatro Anjos antes dele: Gabriel,

Palavras do V.M. Samael sobre o Quinto

Rafael, Uriel, Michael e afirma que dentro dele

Evangelho:

livros

Antropologia,

de:

Psicologia,

Alquimia,

Cabala,

está Samael, o 5º dos 7).
Os quatro primeiros Evangelhos são o resultado
da Grande Obra plasmada por Nosso Senhor Jesus

forma

revelada.

Antes

o

conhecimento

“Escrevo o Quinto Evangelho, ensino a ReligiãoSíntese, a qual foi a Primitiva da Humanidade, a
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Sabedoria dos antigos Colégios Sacerdotais, Jinas

ensinamentos e serás como eu. Krisna "Tu traz um

solitários da Ásia Central, Iohanes, Ascetas Egípcios,

amigo dentro de ti que desconheces".

Antigos

Pitagóricos,

Rosa-cruzes

Medievais,

Templários, Primitivos Maçons e outras Fraternidades
Esotéricas mais ou menos conhecidas. Esta é a Doutrina
Secreta dos Cavaleiros do Santo Graal, esta é a „Pedra
Viva‟

de

Jacob,

o

Lápiz

Electrix,

explicado

dialeticamente. Sem o Quinto Evangelho, os outros
quatro ficariam velados; escrevo para rasgar o Véu de
Isis. É urgente desvendar para ensinar... Com o Quinto
Evangelho resplandece a Luz nas trevas.”

Alguns destaques na Obra do V.M. Samael
O 5º Evangelho: A Revolução da Consciência e
seus três fatores: Nascer, Morrer e Sacrifício pela
Humanidade.
A Essência da Gnose: A Autorrealização Íntima
do Ser.
A Lei da Momentaneidade: Viver em perfeito
equilíbrio, o reto pensar, o reto sentir e o reto agir,
sempre no presente. Viver o Aqui e o Agora. Nesta

Os Três Fatores Básicos da Revolução da
Consciência

parte da conferência foi exibida uma pequena parte

Todos os Seres Iluminados tiveram que pratica-los

do Filme “Sociedade dos Poetas Mortos, onde tratam

para realizar a sua grande obra.

sobre “Carpe diem” – que significa aproveitar o dia, o

1º Fator: Nascer (Nascimento Interno): Criar

presente, o agora”.

Corpos Solares através de trabalho intenso com a

Lema da Gnose – Telhema: Vontade, tem querer

Energia Criadora, através das técnicas milenares da

mudar, tem querer se autorrealizar.

Maithuna.

A criação dos Corpos Solares e o despertar

2º Fator: Morrer (Morte Psicológica): Praticar

poderes naturais da Alma.

intensamente a Meditação na Morte dos egos, dos

Divindade Interna, a Gnose considera como mais
importante na vida do Ser Humano, reconhecer e
desenvolver a sua divindade interna, os três Raios
(Pai, Filho e Espirito Santo), o Ser Interior de cada
um. Confirmando o que sempre foi dito, por
grandes seres iluminados, como Jesus: "Quem
quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue
sua Cruz e siga-me", que significa pratique meus
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maus hábitos, dos maus costumes e vícios, etc. Para
libertar a Consciência, para despertá-la!
3º Fator: Sacrifício Pela Humanidade (Entregar
o Conhecimento Gnóstico): Conhecimento este
que liberta e regenera o homem, mostrar o caminho
a outros, com profundo Amor desinteressado, por
Compaixão e Misericórdia, pois a maioria nem
sequer sabe que não sabe, ignora que ignora.

Palavras do Mestre Samael sobre O Sacrifício

iniciáticas de mistérios: Egípcios, Eleusis, Órficos,

pela Humanidade

Pitagóricos,

“Sacrificar-se pela humanidade consiste em mostrar o

conhecimentos Gnósticos.

“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 ponto de dar até a
última gota de sangue por nossos semelhantes, com amor
verdadeiro, desinteressado e puro.”

também

utilizaram

os

mesmos

Essênios: eram gnósticos e viveram com Jesus e
sua

família,

praticavam

os

ensinamentos

e

plasmaram o Cristianismo Gnóstico Primitivo.
Alquimistas Medievais: em seus laboratórios
alquímicos

transmutavam

o

chumbo

da

personalidade no ouro do espírito, vários se
iluminaram e conquistaram o elixir da longa vida,
da imortalidade do corpo, mesmos princípios da
Gnose Universal.
Período de Reclusão, necessário, pois se corria o
risco de perder esta pérola que é o Conhecimento
Gnóstico. Muitos morreram na época da inquisição,

Palavras do Mestre Samael sobre a Revolução

os buscadores da Luz, dos poderes naturais da

da Consciência

alma, do processo da Autorrealização Íntima do

“Precisamos urgentemente de uma mudança radical,

Ser.

total e definitiva, que só é possível mediante a Revolução

A Gnose no Presente

da Consciência, dentro de nós mesmos. A revolução do
homem é a revolução da sua vontade, jamais poderia ser
uma revolução involuntária, de tipo mecânico. A
autorrealização Íntima é o resultado de supremos autoesforços voluntários e auto-conscientes. No Reino só
entram os Revolucionários da Consciência, ardentes
como o fogo.”

Presente de Deus! Compaixão e misericórdia para
conosco.
Dois Anjos estiveram entre nós: o V.M. Samael
criador da Gnose contemporânea e sua Esposa a
V.M. Litelantes, uma das Juízas do Tribunal do
Carma,

os

quais

continuam

nos

ajudando,

protegendo e orientando, desde os Mundos

Gnose no Passado

Internos.

Gnosticismo Universal: conhecimento perene,

Gnose a mesma do Cristianismo Primitivo: com

existente em todas as épocas, raças, planetas deste
a criação do universo.
Filosofia Oriental: cultura milenar com seus
fundamentos básicos para autorrealização íntima
do Ser Humano, preceitos utilizados pela Gnose em
seus estudos e práticas de meditação e alquimia.
Maçonaria e Rosacruz: possuíam os mesmos
fundamentos iniciáticos da Gnose original e atual.
Egípcios e Grecos-Romanos: com suas escolas
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todos os seus fundamentos e resgate dos valores

das profecias do Mestre Samael.

universais

Criação do Exército de Salvação Mundial: sua

para

o

despertar

de

todas

as

potencialidades humanas.
IGA-Instituto

Gnóstico

grande e portentosa Missão é preparar o povo
de

Antropologia:

seleto, chamado de Exército de Salvação Mundial,

estrutura fundamental para a difusão da Obra

que servirá de semente para a próxima Raça, que se

Ígnea do V.M. Samael e da V.M. Litelantes, a

chamará Koradi.

verdadeira e única estrutura deixada por nossos

As guerras deste século: também profetizadas

Gurus, que tem como principal responsabilidade

pelo V.M. Samael, o qual comenta no Livro Curso

difundir e manter intacta a sua Obra e, também

Zodiacal, cap. Escorpião, pag. 163, que após as
guerras deste século surgirá uma Nova Era.
Forças Cristo-Marcianas: após as guerras deste
século serão intensificadas as forças Crísticas
Marcianas, para acelerar o trabalho do despertar da
consciência, nos Paladinos da Nova Era.
Fortalecimento da Gnose: a gnose se fortalecerá
e crescerá a procura deste ensinamento, devido a
necessidade

de

um

verdadeiro

religare

aos

princípios Universais da Vida, que levam o homem
a ser feliz e a viver a realidade de todas as
dimensões do Cosmos Infinito. Não podemos nos
esquecer que, estamos estancados na terceira
dimensão, mas existem sete.
Finais dos Tempos da Raça Ariana: serão
tempos duros de muito sofrimento, profetizados
desde antigos tempos, nas velhas escrituras, os
promover: Congressos Internacionais, Convenções,

momentos apocalípticos com seus cataclismos e

Retiros, Jornadas e Encontros Regionais, para

transformações

estudo e prática dos ensinamentos gnósticos.

aconteceu com as Raças anteriores à nossa.

Curso de formação de instrutores: no México,
Estados Unidos, Canadá e Espanha.
Organização lógica e inteligente: para estudos e
práticas de todas as obras do V.M. Samael.
A Gnose no Futuro

radicais,

exatamente

como

Palavras da V. M. Litelantes sobre o retorno do
V.M. Samael
“Minha Mãe a V.M. Litelantes pediu para ficar só, com
o Mestre Samael, já morto, para ver o que lograria
saber e, quando regressou, nos disse: Não vai mais se

O Retorno do V.M. Samael: existem, em alguns

levantar, pois não quer, porque este corpo já não lhe

livros do V.M. Samael, previsões para o seu

serve. Todos consternados nos pusemos a chorar e Ela

retorno, para dar continuidade à sua Grande Obra.

nos reconfortava, dizendo: Porém não se preocupem que

A Gnose avançará para a Ásia: esta é mais uma

Ele prometeu regressar de pronto.”
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(Livro: El Proceso, de Horus Gomez, pag.91)

Livro: O Matrimônio Perfeito. Teve que ir para o
México, onde conseguiu plasmar sua Grande Obra

Gratidão aos Grandes Seres que vieram ajudar
à Humanidade

e resgatar a Gnose Milenar. A partir de dezembro
de 1977 a nossa Querida Guru a V.M. Litelantes

Temos que ter muita gratidão aos Grandes Seres

ficou a frente do IGA, até 1998. O Sr. Osíris Gomes

Iluminados, Avataras, Mensageiros de Deus,

Garro, filho dos Mestres, ficou a frente do IGA até

criadores de Filosofias e Religiões, que desde

2015 e, atualmente temos nossa Diretora Mundial a

tempos antigos vêm fazendo o melhor por nós!

Sra. Inmaculada Ugartemendia de Gomes que,

Temos que ser gratos por todo Sacrifício, Amor e

junto com seus filhos e colaboradores tem feito um

Misericórdia, para com a humanidade deste Planeta

excelente trabalho para difundir e manter intacta a

Terra. Infelizmente a humanidade tem sido ingrata

Obra dos Mestres Samael e Litelantes. Obrigado

ao ponto de perseguir, caluniar e até matar estes

Don Osiris e Sra. Inmaculada por toda dedicação à

Grandes Seres. Nosso Guru Samael, também foi

Grande Obra!

preso na Colômbia, quando escreveu seu primeiro

Alguns Livros do Mestre Samael
- O Matrimonio perfeito
- Filosofia Gnóstica Revolucionária
para Nova Era
- Antropologia Gnóstica
- A Revolução da Dialética
- Tratado de Psicologia
Revolucionaria
- A Grande Rebelião
- Mente e meditação
- Fundamentos da Gnose
- Introdução à Gnose
- O Livro Amarelo
- As Três Montanhas
- Os Mistérios Maias
- A Doutrina Secreta de Anahuac
- Tarot e Cabala

- Tratado de Medicina Oculta
- Tratado de Astrologia hermética
- Alquimia Sexual
- Mistério do Áureo Florescer
- Rosa Ígnea
- O Livro dos Jinas
- O Sendeiro da Iniciação
- Magia Crística Asteca
- Curso Esotérico de Magia Rúnica
- Curso Zodiacal
- Os Planetas Metálicos da Alquimia
- A Revolução de Bel
- O Colar de Buda
- Sim há Inferno, Sim há Diabo, Sim
há Carma
- Meu Regresso ao Tibet

- Os Corpos Solares
- Mistérios Maiores
- O Parsifal Revelado
- O Verbo de Ouro
- Os Mistérios do Fogo
- Consciência Cristo
- Educação Fundamental
- Exercícios de Lamaseria
- Mirando o Mistério
- O Processo
- Para os Poucos
- A Doutrina Secreta de Anahuac
- Gnosis no Século XX
- Mais Além do Livro dos Mortos
- Noite dos Séculos
- A Pistis Sofhia Revelada
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Centro de Formação Samael Aun Weor
Montserrat, Catalunha, Espanha
Curso de Missionários
8 de Janeiro a 8 de Abril
4 de Junho a 2 de Setembro
24 de Setembro a 16 de Dezembro

Jornadas Gnósticas
9 - 11 de Fevereiro
28 de Março a 1º de Abril (Semana Santa 2ª Câmara)
6 - 8 de Julho
6 - 12 de Agosto (Jornadas de Trabalho)
11 - 14 de Outubro
1 - 4 de Novembro

Para maiores informações, consulte:
Site: www.monasterio.gnosis.es/
Email: monasteriosaw@gmail.com
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Pedro Santos (estudante de 1ª Câmara) e Ricardo Amancio
(diretor do IGA Lisboa) na última Jornadas Gnósticas de
2017, 6 a 1ºde Dezembro.

Simbolismo Gnóstico
Templário
Por: Fernando Simões
Estudante de Sungunda Câmara do IGA Lisboa
Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo mais

Apóstolo de Cristo, não desencarnou, vive com o

conhecida como Ordem do Templo ou dos

mesmo corpo que teve na Terra Santa, em Agarta,

Templários, foi constituída em 1118 em Jerusalém

o Reino subterrâneo, onde se encontra a Ordem de

por 9 cavaleiros, com os votos de pobreza,

Melkisedek e acompanha o Rei do Mundo”.

castidade e obediência, mais o 4º voto de defesa dos

Segundo Eliphas Levy, os Templários encontraram

peregrinos e da Terra Santa.

aí a doutrina secreta gnóstica dos Joanitas

A designação de Templários provém de ficarem

seguidores do Apóstolo João.

alojados no local do antigo Templo de Salomão,

Inicialmente a Ordem adotou a Regra dos Cónegos

junto ao Santuário ou Cúpula do Rochedo, rocha

Regrantes de S. Agostinho, pois que segundo o

reconhecida como local tradicional do sacrifício de

Mestre Samael S. Agostinho foi um grande

Abraão, da visão da escada de Jacob e da ascensão

Hierofante que fundou a Ordem dos Agostinianos,

de Maomé aos Céus por uma escada de Luz.

uma Ordem Gnóstica.

Alguns

cavaleiros

Os Templários vão ficar aí mais 9 anos. Contactam

encontraram-se em Constantinopla com o Pontífice

com outras Ordens esotéricas, como os Sufis,

Teocletes, o 67º sucessor do Apóstolo João, a fim

Ismaelitas, Drusos, etc.

anos

antes,

dois

desses

de fundarem uma Ordem militar e religiosa, o que
constituía algo de novo no Ocidente.
Conforme nos disse o Mestre Samael, “João, o

No âmbito da Cavalaria Espiritual, o cavaleiro
volta da pequena Jihad para a grande Jihad, onde
está em constante luta contra os “infiéis” que
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carrega dentro de si, na batalha da Verdadeira e
Grande Guerra Santa, a guerra interior contra os
defeitos psicológicos, que visa purificar o Templo
Interior de cada guerreiro.
O Mestre Samael cita o cavaleiro e poeta alemão
Wolfram von Eschenbach (1170-1220), autor do
“Parsifal”, que considera os Templários, os
Guardiões do Graal:
“Esses heróis estão animados por uma Pedra
Chama-se Lápis Electrix
Por ela pode-se realizar toda a Magia

Um dos símbolos que utilizavam era o Selo com

Ela qual Fénix que se precipita nas chamas

dois cavaleiros sobre o mesmo cavalo. A própria

Renasce de suas próprias cinzas”.

Regra

Parsifal é o modelo do verdadeiro cavaleiro em
demanda do Santo Graal.
Durante os cerca de 200 anos da sua existência na
Europa e no Próximo Oriente, os Templários
foram os grandes defensores do Cristianismo que
mantiveram diálogo com as elites esotéricas do
Oriente.
Dante, na sua “Divina Comédia”, qualificou-os de
“Bem-aventurados de coração puro”.
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proibia-o

expressamente,

pelo

que

obviamente era uma representação simbólica.
Entre outros significados, pode representar a
dualidade da ação do cavaleiro: a guerra no mundo
físico, mas também no seu mundo interior; assim
como a dupla missão da Ordem: a missão pública
guerreira de defesa dos cristãos e a sua missão
interior, secreta, espiritual.
Um símbolo que surge nas Igrejas Templárias é o
Pentagrama. A Estrela de 5 Pontas ou Flamejante
simboliza

o

Microcosmos,

o

Homem

autorrealizado, expressando o domínio do Espírito
sobre os 5 elementos (Terra, Ar, Água, Fogo e

de Vishnu.
Segundo o Mestre Samael o Octógono também

Éter), assim como os 5 aspetos da Mãe Natureza.

significa as 8 Iniciações; o sagrado 8 forma o

Outro símbolo usado na construção Templária era

caduceu

o Octógono. Fazendo a mediação entre o quadrado

transmutação da energia criadora através dos

de

Mercúrio,

representando

a

e

canais Ida e Pingala.

o

Em 1307, o Rei de França, Filipe IV, para se
apossar dos seus bens, ordena de surpresa a prisão
de todos os Templários franceses, que não
ofereceram resistência, pois a sua Regra proibia a
luta contra qualquer cristão.
O fim aparente da Ordem do Templo, extinta pelo
Papa em 1314, deveu-se aos três traidores: o Rei de
França, representando Judas, o que vende Cristo
por dinheiro - o demónio do Desejo; Guilherme de
Nogaret, Chanceler do Reino que tudo preparou,

círculo, ou seja, entre a Terra e o Céu, remete para
o número 8, universalmente considerado o número
do Equilíbrio Cósmico, símbolo da Eternidade e do
Infinito. No Tarot, o Arcano 8 representa a Justiça,

representando Pilatos, que lava as mãos e se
declara inocente - o demónio da Mente; o Papa
Clemente V, representando Caifás, o que não quer
o Senhor - o demónio da Má Vontade.

a Retidão, e portanto, o Equilíbrio do Todo. É o

Mas como disse o Mestre Samael, os Cavaleiros

número de raios da Roda da Lei no Budismo,

Templários continuaram em segredo. A Ordem

indicando o Nobre Caminho Óctuplo, o Caminho

existe e está ativa no Mundo Físico, pois é a Ordem

do Meio. No Hinduísmo corresponde aos 8 braços

dos Cavaleiros e Guardiões do Santo Graal,
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Arte Gnóstica
O Amor

Deus como PAI é SABEDORIA. Deus

da Alma tremendas inquietações íntimas,

como MÃE é AMOR.

êxtases exóticos, voluptuosidade inefável.

Deus como Pai reside no olho da

Ninguém pôde jamais definir o amor; tem

Sabedoria. O olho da Sabedoria encontra-

que vivenciá-lo, tem que senti-lo.

se situado entre as sobrancelhas.

Somente os grandes enamorados sabem

Deus como amor encontra-se no TemploCoração. Sabedoria e Amor são duas
colunas de torais da Grande Loja Branca.
Amar, quão bonito é amar. Somente as

realmente o que é isso que se chama
amor.
O Matrimônio Perfeito é a união de dois
seres que verdadeiramente sabem amar.

grandes Almas podem e sabem amar. O

Para que haja verdadeiramente amor é

amor é ternura infinita, o amor é a vida

necessário que o homem e a mulher se

que palpita em cada átomo como palpita

adorem em todos os sete grandes planos

em cada sol.

cósmicos.

O amor não pode ser definido porque é a

Para que haja amor é necessário que

Divina Mãe do Mundo; é isso que advém

exista uma verdadeira comunhão de almas

a nós quando realmente estamos

nas três esferas de pensamento,

enamorados.

sentimento e vontade.

O amor se sente no fundo do coração; é

Quando os dois seres vibram com

uma vivência deliciosa; é um fogo que

afinidade em seus pensamentos,

consome, é vinho divino, delírio de quem

sentimentos e volições, então o

o bebe. Um simples lenço perfumado,

Matrimônio Perfeito se realiza nos sete

uma carta, uma flor, promovem no fundo

planos de consciência cósmica.

Cronologia V.M. Samael
Por: Instrutor gnóstico
IGASL

1917.

Nasce Víctor Manuel Gómez Rodrígues,

no dia 6 de Março de 1917, na cidade de Bogotá,

membro da Sociedade Teosófica e a Mestra, com
apenas 13 anos, dedicava-se à ciência Jinas.

Colômbia. Nesta criança reencarnou-se a Alma

1935.

Humana ou Bodhisattva do Logos Samael,

Rosacruz

predestinada

a

cumprir

uma

missão

transcendental

na

sua

com

enormes

vida,

1936.

Aos 18 anos o Mestre entra na escola

Em uma série de acontecimentos

repercussões para a Evolução da Humanidade e

desagradáveis

do planeta Terra.

permanência na Escola Rosacruz, levaram ao

1920.

No dia 6 de Outubro de 1920 nasceu

ocorridos

durantes

a

sua

jovem Samael a abandonar esta organização e
decidir buscar o Caminho Secreto solitariamente,

Arnolda Garro Mora na província de Antioquía,

entregando-se

Colômbia. Nela se reencarnou a Alma Humana ou

meditação profunda. O que proporcionou ao

bodhisattva da Venerável Juíza da Grande Lei

Mestre, na sua juventude, uma série de vivências

Divina, Litelantes.

relacionadas com a experiência da Grande

1929.

Realidade… a experiência do Samadi.

O jovem Samael inicia a sua caminhada

esotérica

investigando

os

mistérios

do

1940s.

completamente

à

prática

da

Ficou conhecido como o “Curandeiro de

Espiritismo.

Pamplona” por exercer a Medicina Natural,

1932.

curando com plantas e com outros remédios; e foi

Aos 16 anos o jovem Samael se fez
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graças a esta atividade que conheceu a jovem



Início do Milénio (Quebrado o elo principal da

Litelantes.

Loja Negra, a revolução de Bel estendeu-se sobre

1947.

toda a face da terra e iniciou “o Milênio”,

Com 30 anos o Mestre conhece o seu

Guru, entra em contato com a Igreja Gnóstica, e
descobre que é um antigo iniciado dos mistérios
egípcios chamado AUN WEOR. Então recebeu a
sua missão:
“Aos pés da Esfinge milenária na terra sagrada dos
Faraós, os Irmãos Maiores da Fraternidade Oculta
entregaram-me a Mensagem para a Era de Aquário”.

exatamente no ano de 1950)


O Juízo da Humanidade (Em 12 de Abril de
1950

os

Deuses

julgaram

a

presente

Humanidade e a consideraram indigna. A
sentença foi: AO ABISMO! AO ABISMO! AO
ABISMO!)
Num sacratíssimo 27 de 1950 alcança a Primeira
Iniciação de Mistérios Maiores e edita o seu

Nessa época era um iniciado de Mistérios Menores

segundo livro: a Revolução de Bel, com base

que somente anelava uma cosia: Despertar o Fogo

nesta iniciação. Este livro foi editado em Outubro

Sagrado do Kundalini e a união com o seu

desse mesmo ano, cinco meses após o primeiro

Íntimo…

livro.

1948.

1952.

Início do Espiritualismo de Aun Weor

Em Fevereiro lança o seu 4º livro

“Agora estamos falando claramente, porque este é o

Apontamentos secretos de um Guru; em Março foi

momento mais grave da história do Mundo. Na

encarcerado na prisão de Ciénaga, acusado de

Colômbia existiu duas classes de espiritualismo: o de

“curar doentes e de ter escrito um livro contra a moral

antes de 9 de Abril de 1948, e o de Aun Weor, que

pública (O Matrimónio Perfeito)”, aonde permanece

começou a 9 de Abril de 1948…”

por 6 dias. No dia 27 de Março de 1952 recebeu,

1949.

nos mundos internos, a Segunda Iniciação de

Recebeu a “ordem” de escrever um livro

com o qual devia iniciar o trabalho de divulgação
da Mensagem de Aquário. O Matrimonio Perfeito
de Kinder – A Porta De Entrada da Iniciação

1950.

O Despertar do Fogo Sagrado do

Kundalini: Este processo espiritual fez com que o
Mestre entrasse nos Mistérios Maiores.

Mistérios Maiores. Ainda neste ano constrói o
primeiro

Summum

Supremum

Sanctuarium;

configura o Movimento Gnóstico (Nome, escudo,
bandeira) e a Igreja Gnóstica (O trabalho dos 27).

1954.

Vontade de Cristo (Quinta Iniciação de

Mistérios Maiores). O Natal Espiritual do Logos
Samael; escolhe A Via Direta e entra na Iniciação



A edição do primeiro livro (Maio de 1950)

Venusta e encarna o seu Real Ser em Em: 27de



Prisão de Javé (Esse acontecimento realizou-

Outubro de 1954. Forma-se a primeira Junta

se no mês de Março de 1950)


A Revolução de Bel (Bel, um dos principais

Direta do Movimento Gnóstico. E na mensagem
de Natal de 1954: Apresenta ao mundo da

hierarcas da Grande Loja Negra, abandonou o

Venerável Mestra Litelantes.

Caminho Obscuro e passou para o Caminho da

1955. A peregrinação pela américa central

Luz. Esta é a Revolução de Bel.)
30 | Raio de Luz, Número 3, Dezembro de 2017

1956.

O trabalho no México: Magia Sexual do

Amor.

Os

Mistérios

Maiores

(síntese

das

iniciações maiores).

1957.

Etapa Política da Obra do Mestre: “Em

um templo secreto da Índia milenar, a grande
Loja Branca me entregou a ordem de fazer uma
grande obra de tipo social no mundo ocidental,
então, jurei solenemente obedecer, segundo a
DOUTRINA

DA

NÃO -VIOLÊNCIA,

ensinamento de Mahatma Gandhi.”

1960.

10 anos de trabalho missionário: A

1970 -

Inicia a Grande Prova de Job: A Paixão

do Senhor; A iniciação de Judas; o trabalho
relacionado com a Lua Negra (8 anos em que se

Mensagem de Aquário

deve qualificar os 8 graus da Iniciação Venusta).

1961.

1972. Os Trabalhos da Terceira Montanha

Após 11 anos, reedita-se O Matrimónio

Perfeito, renovado e ampliado. Dão-se a conhecer
os Três Fatores da Revolução da Consciência tal

1975.

como hoje os conhecemos.

Ensinamento Superior.

1962.

1977. O último ano da sua atual existência:

Inicia a Era de Aquário… Edita-se um

Grande manifesto sobre o que significa iniciar



O amanhecer da Terceira Etapa: o

Maio de 1977: O aviso: “Neste ano de mil

uma Nova Era, e as atitudes e ações com as quais

novecentos e setenta e sente será a prova mais forte

se deveria trabalhar para estar em sintonia com

pela qual terá de passar a família e o povo gnóstico,

Ela…

porque vem o momento de iniciar (ou melhor

1963.

finalizar) a grande Prova de Job.”

Luto na Bandeira Gnóstica (Morte dos

M. Sivananda e Luxemil).

1964. Inicia-se a segunda etapa da obra do M.



Gnóstico


Samael: o ensinamento médio com a edição do
livro O Cristo Social; edita-se a primeira
mensagem de Natal em forma de livro: Técnica
para Dissolução do Ego; anuncia-se o Primeiro
Grande Congresso Gnóstico em Cartagena de
Índias, Colômbia

1969.

Na antessala da Segunda Montanha. É-

lhe indicado que deve voltar à nona esfera; ele não

Junho de 1977: Reformas no Movimento
Agosto de 1977: a doença do Mestre torna-se
notória.



Setembro

de

1977:

Conferência

sobre

Quetzalcóatl


Outubro de 1977: Decreto Único



Novembro de 1977: A última conferência



9 de Dezembro de 1977: A operação



24 de Dezembro: O Raio da Morte

compreende e pensa tratar-se de uma prova.
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“A Iniciação é a sua própria vida. Se você quer a Iniciação,
escreva-a sobre uma vara. Quem tiver entendimento que
entenda, porque aqui há sabedoria.”
V.M. Samael Aun Weoe

The Accolade, Edmund Blair-Leighton

Maitreya Samael
100 Anos de Obra Ígnea
Por: Ricardo Nairo,
IGA-Barra da Tijuca, Rio de Janeiro , Brasil

Photo by Mandy Beerley on Unsplash

Sabei que eu, Samael Aun Weor, sou vosso “Avatara”, sou vosso “Budha Maitreya”, desci dos mundos
superiores para ensinar-vos, para ajudar-vos; estou convosco, invocai-me quando necessiteis” V.M. SAW
“Um dia qualquer, não importa qual, muito

identificava com essas cenas; e tomei como lema na

tranquilo veio a mim um dos brilhantes Senhores da

vida jamais me identificar com as circunstâncias,

Lei. Tomou a palavra e disse: Mestre Samael Aun

com os eventos, com os acontecimentos, pois sei

Weor, tudo já está preparado, siga-me! Não é
demais asseverar solenemente que nasci com enormes
inquietudes espirituais; negá-lo seria um absurdo.
Ainda que para muitos pareça algo insólito e
inacreditável o fato concreto de que haja alguém no
mundo que possa recordar na íntegra a totalidade
de sua existência, incluindo até o seu próprio

que essas cenas vão passando...”
“Sem dúvida, algo novo aconteceu em minha
presente reencarnação: meu Real Ser Interior fez
esforços desesperados, terríveis, para trazer-me ao
caminho reto do qual havia me afastado há muito
tempo.”
Aos 12 anos inicia a sua caminhada esotérica
através

da

investigação

dos

mistérios

do

nascimento, quero asseverar que eu sou uma dessas

espiritismo “Qualquer mestre do samadhi poderá

pessoas.”

evidenciar claramente, em estado de êxtase, o

Já meditava, estudava as reencarnações, recebia

seguinte: aqueles que se manifestam através dos

visitas

da

médiuns espíritas, certamente, não são as almas

impermanência (de que tudo passa): “nunca me

nem os espíritos dos mortos, mas os Eus-diabos

e

vivia

a

filosofia

Iniciativa
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destes últimos, os agregados psíquicos que

“Eu experimentei a verdade quando era um jovem

continuam além da fossa sepulcral”.

com dezoito anos. Consegui a experiência do Vazio

(As Três

Montanhas).

Iluminador e jamais a esqueci! E isso me traz aqui,

Aos 15 anos torna-se membro da Sociedade

diante de vocês, falando com tanta energia, se deve

Teosófica “...me encontrava enfrascado em muitos

a esta experiência.”

assuntos de significativo conteúdo. Com ânsias

A Missão

infinitas, me propus a analisar detalhadamente os
problemas do espírito à luz da ciência moderna.
Educado nos bons modos e sem treino em oratória
para discursar em público, aos dezessete anos de
idade dava conferências na Sociedade Teosófica.”

Aos 30 anos recebe a sua missão, entregar à
humanidade a Mensagem dos Irmãos Maiores da
Fraternidade Oculta para a Era de Aquário. Este
trabalho missional constava em três aspectos:


Aos 18 anos o jovem Samal ingressou na Escola

Primeiro: formar o Exército de Salvação
Mundial (o Movimento Gnóstico Internacional);

Rosa Cruz Antiga “emaranhado por muitas e



intrincadas teorias, de substancioso conteúdo, só

bases da Ciência, Arte e Filosofia da futura

anelava, com ânsias infinitas, encontrar meu antigo
caminho: a Senda do Fio da Navalha. (...) Com
ânsias infinitas, buscava no caminho algum viajante
que possuísse algum bálsamo precioso para curar

Segundo: Criar uma nova cultura (dispor as
humanidade).



Terceiro: Criar uma nova civilização (dispor as
bases políticas, religiosas e sociais).

Quem é Aun Weor

meu coração dolorido. Sofria espantosamente e
clamava, na solidão, invocando aos Santos Mestres

“Certamente existe uma diferença substancial entre

da Grande Loja Branca.”

Aun Weor e Víctor Manuel Gómez Rodriguez. Aun

O seu primeiro discípulo, o Bodhisatwa do Faraó
Quefrén, consulta um amigo astrólogo, sobre

Weor é uma chama divina, Atman, o grande Eu
Universal de Vida, e Víctor Manuel Gómez

Victor Manuel Gómez Rodríguez, o qual confirma

Rodriguez é sua tosca e humilde personalidade. Aun

que certamente seria um Arcanjo ou um Deus

Weor é um Mestre da Fraternidade Branca, e

Inefável.

Víctor Manuel Gómez Rodriguez. é somente sua

Acontecimento desagradável na busca do Caminho

personalidade externa e seu eu inferior. Víctor

Secreto: “desiludido, portanto, com essas escolas de

Manuel Gómez Rodriguez é um homem como outro

“sabichões”, me recolhi no silêncio e na meditação;

qualquer e, no passado, cometeu os erros que

dediquei-me totalmente ao desenvolvimento de
meus próprios poderes internos, a fim de adquirir o
conhecimento direto e me livrar de tantas teorias e
de tantos insultos autoritários. E, depois de muitos

qualquer homem pode cometer, até que Aun Weor
despertou a personalidade inferior e a pôs sob seu
serviço, depois de grandes esforços e incessantes

e terríveis esforços, tive a felicidade, a imensa

purificações por parte de Víctor Manuel Gómez

felicidade,

Rodriguez, requisito este sem o qual o Mestre Aun

de

despertar

sobre

o

Altar

Iniciação.” (O Matrimônio Perfeito de Kinder).
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da

Weor jamais teria podido se manifestar; assim, pois,

Aun Weor é o Eu Superior de Víctor Manuel

objetivo pelo qual nós criamos o Exército de

Gómez. Estou metido dentro deste corpo para

Salvação Mundial é formar um “povo seleto” que

ajudar a humanidade, porém em nome da verdade

sirva de fundamento à Sexta Raça-Raiz (a Raça

digo: Sou o Arcanjo Samael! Eu, Samael Aun

Koradhi).”

Weor, o Mestre dos Mistérios Egípcios, sou o
Grande Avatara de Aquário, o iniciador da Nova
Era, o Mestre da Força.
O Budha Maitreya Samael (O Verbo de Deus) é o
Kalki Avatara da Nova Era, o ginete do cavalo
branco. Porém seu filho, o pobre servo que escreve
esta “Mensagem de Aquário”, realmente não se sente
sequer merecedor de beijar os sagrados pés do Pai.
O Budha Maitreya resplandece de glória e seu filho
se ajoelha.
Em nome da verdade, tenho que lhes dizer, gostem
ou não, acreditem ou não, que sou o “Quinto dos
Sete”, que sou Samael, que sou o Regente de Marte.”
A Obra

O Mestre, o Guru e amigo

“De nossa parte, estamos cumprindo uma Missão

“Sabei que eu, Samael Aun Weor, sou vosso

transcendental:

à

“Avatara”, sou vosso “Budha Maitreya”, desci dos

humanidade. E, em nosso caso concreto, não nos

mundos superiores para ensinar-vos, para ajudar-

dedicaremos jamais a convencer incrédulos; dedicar-

vos; estou convosco, invocai-me quando necessiteis,

nos-emos, exclusivamente, a formar o Exército de

nenhum trabalho custa concentrar-vos intensamente

Salvação Mundial e a trabalhar de acordo com o

em mim e me invocar. Podeis invocar-me

Círculo Consciente da Humanidade Solar. Os

mentalmente que eu atenderei ao vosso chamado

tempos do fim chegaram e estamos neles; tudo está

para ajudar-vos intensamente. Estou disposto a

perdido e o mal do mundo é tão grande que já

ajudar-vos, quero despertar-vos, quero iluminar-

chegou ao céu... A humanidade está suficientemente

vos, entendido? Sabei que eu não desci dos mundos

madura para receber o castigo final. Meu Real Ser

superiores para perder o tempo, eu desci para ajudar

interior profundo é o Manu da Sexta Raça-Raiz

-vos, desci dos mundos superiores para trabalhar

(Raça Koradhi). Portanto, estamos formando, nestes

convosco, para vos servir. Sou vosso amigo, o vosso

momentos, o núcleo humano que servirá para a

verdadeiro irmão que vos aprecia com todo o

formação desta futura grande Raça. (...) Assim, o

coração.”

entregar

a

mensagem
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O Hino do Avatara
El sol brilla en tu frente luminosa

Samael ya nos manda formar

La madre celestial pura y hermosa

Adelante, a iniciar el temario

Se ha posado en tu alma y tu santuario

Por el Cristo adelante a triunfar

Oh Samael supremo comandante

Por mil años encerraste a Luzbel

Oh maestro con alma de diamante

Gracias te damos glorioso Samael

Oh Guerrero iniciador de acuario.

Has cumplido tu sagrada misión

Adelante guerreros de acuario

Para rasgar el velo del arcano

Samael ya nos manda formar

Y enseñarle a todo ser humano

Adelante, a iniciar el temario

El camino de la liberación

Por el Cristo adelante a triunfar

Adelante guerreros de acuario

Eres ángel de luz y compasión

Samael ya nos manda formar

Eres amor, eres inspiración

Adelante, a iniciar el temario

Eres sol radiante de esplendores

Por el Cristo adelante a triunfar

Eres fuego, verbo y verdad,

Venerable Arcángel Samael

Con tu espada combates la maldad

Compañero de Elías y Daniel

De este mundo pletórico de errores.

Ya tocaste al mundo tu trompeta

Adelante guerreros de acuario

Loor a tu obra salvadora
Como el aire tan puro de la aurora,
Has llegado a nosotros gran profeta.
Adelante guerreros de acuario
Samael ya nos manda formar
Adelante, a iniciar el temario
Por el Cristo adelante a triunfar
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Compreensão e confrontação
Lógica na vivência da Gnose
Por: Pedro Conde
Instrutor do IGASL de Vigo, Espanha

Photo by William Farlow on Unsplash

É impossível compreender os Ensinamentos quando não sabemos venerar e respeitar aos Nossos Pais,
Mestres e Guias Espirituais” V.M. SAW
Esta conferência está baseada em textos do VM

profunda e viver em alegria.

Samael, relacionados com a compreensão do

A palavra compreender, muito usada hoje em dia

ensinamento, que é algo de extrema importância,

como sinónimo de entender, tem um significado

uma vez que sem compreensão não há prática, nem

mais profundo, significa alcançar ou penetrar em

aprofundamento,

caminho

algo, abrir, ir mais fundo, ou seja, é algo mais além

esotérico. Vamos dar valor ao que temos as mãos,

do entendimento superficial, mas uma experiência

este conhecimento superior que temos que

direta,

aprender a valorizar e aplica-lo na vida diária,

conhecimento e experiência em uma determinada

porque na maioria do tempo nos deslumbramos

matéria.

com o ensinamento, mas não sabemos realmente

Podemos atingir distintos graus de compreensão,

ver o seu devido valor, não valorizamos realmente

através

o

O

principalmente através da meditação. O grau de

conhecimento, a compreensão, é essencial para

compreensão de um dado assunto ou tema é

cessarmos o ciclo do sofrimento, e através das

variável ao longo do tempo, ao longo do trabalho.

ferramentas que nos foi deixada pelo V.M. Samael,

A compreensão cresce e é elástica, a exemplo: “o

podemos alcançar uma compreensão cada vez mais

que hoje compreendemos de uma forma, amanha

ensinamento

nem

que

avanço

nos

foi

no

deixado.

um

da

conhecimento

leitura

e

real,

da

ter

vivência,

amplo

mas
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podemos compreender melhor”. Cada vez que

felizmente o temos e este é a vida em si”. “É impossível

repetimos a leitura de um dado livro, vamos

compreender os Ensinamentos quando não sabemos

sublinhando

vamos

venerar e respeitar aos Nossos Pais, Mestres e Guias

compreendendo mais e dando valor ao que antes

Espirituais”. “Inquestionavelmente quando alguém

nos pareceu pouco relevante. Os filmes que

começa a observar-se a si mesmo é sinal que tem

gostamos, ao assistirmos várias vezes, vamos nos

começado a pensar psicologicamente”

mais

parágrafos,

porque

Existem,

na

Gnose,

muitos

temas

que

necessitamos compreender, como: a filosofia
gnóstica, perene e universal, ciência, religião e arte;
a Sabedoria da Alma e do Coração, como viver
sabiamente, como funciona a nossa consciência,
entre diversos outros temas, como: astrologia,
antropologia, alquimia, cabala, numerologia, tarot,
oração, mística, etc. Temos muitos conceitos sobre
todos estes temas, mas isto não quer dizer que
tenhamos

muita

compreensão

sobre

estes.

Necessitamos nos aprofundar no trabalho interior
para compreendermos estes temas. Como enfatiza o
V.M. Samael “Uma coisa é o conceito e outra a
realidade”. “Compreender é algo imediato, direto, algo
que

vivenciamos

intensamente…

A

compreensão

autêntica se manifesta com ação espontânea, natural,
simples, livre do processo deprimente da eleição, pura e
dando conta de aspetos e detalhes que antes não

sem indecisões de nenhuma espécie.”

tínhamos percebido.

Por que estamos aqui? Porque começamos a

E por isto podemos enfatizar que aprender o

estudar a gnose? Todos chegamos à gnose por

significado profundo do ensinamento “somente é

algum tipo de vivência, sentimento, experiência

possível mediante a meditação introspetiva profunda”

com a Divindade, através da mística. Estávamos em

SAW.

busca de algo, tínhamos inquietudes, nos chamou a

A ideia que temos sobre o ensinamento ou sobre

atenção: o ensinamento, o corpo de doutrina, a

um dado assunto e a vivência real do mesmo é

meditação, etc… Sentimos que a gnose dava

muito diferente e, o que importa, o que buscamos e

resposta às nossas perguntas básicas em relação ao

necessitamos, é a vivência, a compreensão profunda

nascer, ao morrer, sobre o sentido da vida e sobre a

do ensinamento. Sobre a compreensão V.M. Samael

autorrealização íntima. O ingresso nestes estudos

diz-nos: “sem evasivas de nenhuma espécie, sem

indica que tivemos uma compreensão básica da

justificativas e sem desculpas, devemos reconhecer nossos

Gnose, assim como, indica o mesmo à permanência

próprios erros. O ginásio psicológico é indispensável,

no Caminho da Síntese: com seus três Fatores da

38 | Raio de Luz, Número 3, Dezembro de 2017

Revolução da Consciência.

como diz o V.M. Samael “Transformar reações

Mas no início destes estudos, normalmente

mecânicas é possível mediante a confrontação lógica e a

trazemos muitos conceitos sobre a religião, sobre a

autorreflexão Íntima do Ser”.

divindade e etc. Temos a mente intermediária

As

“levedura de Fariseos” cheia de teorias. No

vocalização,

princípio vamos incorporando o ensinamento

transmutação da energia criadora, entre outras, nos

gnóstico no Centro Intelectual, posteriormente

auxiliam nesta confrontação lógica e podem nos

práticas

exotéricas,
exercícios

como

a

de

meditação,

retrospeção,

conduzir a experiências novas, a uma nova
aprendizagem e a sensações que podem nos levar a
compreensão cada vez mais profunda. É urgente
passarmos das teorias e conceitos para a prática,
para a experimentação direta do ensinamento.
Através da compreensão íntima, despertamos e
desenvolvemos a emoção superior.
“Quando se dão os primeiros passos no mundo da
compreensão,

tudo

é

abstrato

e

aparentemente

incoerente”. “Ao querermos compreender um Ego,
caímos em um vazio obscuro, em uma espécie de
amnesia, na qual não sabemos o que é que estamos
fazendo, quem somos e aonde estamos” SAW
começamos compreendê-lo melhor e, ao iniciarmos
o trabalho interior, vamos transformando e
compreendendo a informação intelectual, para que
esta vá sendo incorporada no Centro Emocional e
assim começamos a criar a Memória Trabalho.
Porque é necessária a confrontação lógica, o
Pensar psicológico? (Ao analisarmos as palavras:
confrontação = comparação; lógica = raciocínio
científico,

sentido

comum,

imaginação,

autoconsciência)
Porque

esta

Necessitamos de um equilíbrio entre o Saber e
o Ser, isto é imprescindível para progredirmos no
Trabalho. “O Ser e o Saber devem equilibrar-se
mutuamente a fim de estabelecer, em nossa psique, a
chamada compreensão. Quando o Saber é maior que o
Ser, origina confusão intelectual de toda espécie, é
imprescindível o desenvolvimento da mística.”
O Ser possui muitas partes: Pai e Mãe, os 12
Apóstolos, são também parte do nosso Ser, bem
como os 24 Anciões e Intercessores Elementais,
etc. O desenvolvimento da Emoção Mística é

confrontação

ou

este

pensar

essencial para conectarmos com as diversas partes

psicológico é essencial para a compreensão do

do nosso Ser. E, para auxiliar nesta conexão o V.M.

ensinamento, para a valorização do mesmo, para

Samael nos deixou várias ferramentas como os

que não nos percamos do caminho. É também

mantras à Divina Mãe: RAM IO, ISIS; ao Pai: OM

essencial para transformação correta das diversas

MANI

impressões que recebemos no nosso dia-a-dia,

HAUM INTIMO e o incentivo à oração (falar com

PADME

HUM,

PANDER,

OMNIS
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Segundo o V.M. Samael, “existem três classes de
atos: aqueles que correspondem à Lei dos
Acidentes; os que pertencem à Lei da Recorrência,
repetidos

a

cada

existência;

e

as

ações

determinadas pela Lei da Vontade Consciente ou
Lei de Epigéneses. Os atos comuns e correntes da
Humanidade são sempre o resultado da Lei da
Recorrência

e

mero

produto

de

acidentes

Deus) através da Oração do Pai Nosso ou muitas

mecânicos”

outras.

Nos sentimos especiais por conhecermos a

“Se nós ao invés de identificarmos com uma entidade (o

gnose? Até que nós despertemos, muito pouco

Eu), a separarmos da nossa psique, considerando-a

poderemos mudar no nosso destino. Estamos

como um demônio intruso, obviamente haverá surgido

afetados por Karma e Dharma da Lei da

em nossa intimidade, a compreensão criadora.”

Recorrência. Está muito clara a afirmação do

“A Força de Eros e a Energia Criadora são os dois
ajudantes mais prefeitos para a compreensão.” “A
Energia Criadora, transmutada ou sublimada durante
a magia sexual, abre os 49 níveis do subconsciente,
fazendo sair de lá todos os Eus que temos escondido”
“Estes agregados psíquicos surgem na forma de drama,
comédia, película e através de símbolos e parábolas”.
“Escritos está que a chave da compreensão se encontra
nesta 3 chaves psicológicas: imaginação, inspiração e
intuição”
SAW.

Mestre, nós temos o que necessitamos para o
nosso trabalho interior! Nosso ginásio psicológico
é o que merecemos! Com o trabalho interior,
haverá muitas circunstâncias que não podemos
evitar, contudo se transformarmos as nossas
impressões, sofreremos menos e transcenderemos
a Lei da Recorrência. O que também implica
compreensão.
“Ninguém pode alterar a sua Vida ou mudar alguma
coisa relacionada com as reações mecânicas da
existência, a menos que: conte com ajuda de novas ideias
ou receba auxílio Divinal” “O desenvolvimento da
Essência unicamente é possível a base de trabalhos
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conscientes e padecimentos voluntários. A melhor arma

Devemos,

que um homem pode usar na vida, é um estado

atrevemos a pedir que a Divindade perdoe nossos

psicológico correto”. SAW (Viver o instante, auto-

erros graves e reincidentes, se nós não somos

observação e recordo de si).

capazes de perdoar coisas menos importantes?

“O exterior é tão apenas o reflexo do interior, quem

Não devemos nos esquecer da situação mundial

muda interiormente origina uma nova ordem de coisas”

atual: estamos nos Tempos do Fim, na Era de

SAW

Kaliyuga, são tempos de crises sociais, de guerras,

Escrito está que no Trabalho Esotérico Gnóstico
apenas é possível o crescimento anímico mediante o
perdão ao próximo. Devemos acabar com a autoconsideração íntima, com a preocupação sobre o
que podem pensar de nós, uma vez que isto

então,

nos

questionar

como

nos

fome, contaminação, e de grandes alterações
climáticas

(terremotos,

tsunamis,

ciclones,

incêndios, etc…). Contudo, há esperança no
trabalho interior, no despertar da consciência e na
Autorrealização Íntima do nosso Ser.

hipnotiza a nossa consciência e quando estamos

Devemos nos lembrar o quanto somos afortunados

identificados connosco mesmos perdemos muita

por termos este ensinamento, por conhecermos e

energia.

termos as ferramentas necessárias para viver com

Quando dizemos na Oração do Pai Nosso “…
perdoai as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores…” Coloquemos
na nossa mente o rosto dos nossos devedores e
imaginemos-lhos abraçados e rodeados de amor e
tolerância. Devemos superar a resistência de

esperança e alegria. Necessitamos, também, de ter
esperança e gratidão aos nossos Mestres V.M.
Samael e Litelantes. Devemos buscar, chamar e
sentir o Ser, para que Ele nos possam guiar no
despertar e na Autorrealização Íntima. Temos
apenas esta alternativa!

perdoar e refletir como nos custa perdoar.

Sugestão de prática:
Meditação na oração do Pai Nosso
Nos concentramos na seguinte passagem
―Perdoai as nossas dívidas, assim como
nós perdoamos aos nossos devedores‖.
Imaginamos as pessoas que ―nos caem
mal‖, que ―nos deve‖, as que temos
algum ressentimento, ódio, etc. e
buscamos vê-las com carinho, com amor,
nos coloquemos no lugar delas e as
abracemos.
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Outros Eventos
Encontro de Natal do grupo de 2ª câmara do IGA Lisboa

Ana Neres, Jussara Theodoro e Fernanda Simões

Fernando Simões, Ricardo Amancio e Nuno Inácio

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.

Astrologia Hermética
Por: V.M Samael Aun Weor

delas.

Capricórnio

Algumas mulheres de Capricórnio metem-se com

[22 de Dezembro a 19 de Janeiro]

“O animal intelectual cobre-se com pele de ovelha.
Há necessidade de eliminar o que temos de animal,

outros homens, porém só depois de abandonadas
pelo marido e depois de terem sofrido bastante.

eliminar as entidades animais que carregamos

São bastante egoístas os homens e mulheres de

dentro.”

Capricórnio, ainda que nem todos. Refiro-me ao
tipo inferior. Devido a este egoísmo, contraem

Personalidade Astrológica

muitos compromissos e também se enchem de

Os nativos de Capricórnio tem disposição para a
Pedagogia. Sofrem muito. Tem um grande sentido
de deve. São práticos por natureza e passam em sua
vida pro um grande sofrimento, alguém lhes
atraiçoa.

até

São bastante apegados às coisas, ao dinheiro, sendo
que alguns tornam-se até avarentos. Capricórnio
signo da terra, fixo, estável, não impede que seus
nativos façam viagens ainda que curtas.

As mulheres de Capricórnio são excelentes esposas,
fiéis

inimigos.

a morte, trabalhadoras,

de

muita

habilidade, porém apesar de todas estas virtudes, o
marido as atraiçoa, as abandona e muitas vezes
contra sua própria vontade. Infelizmente é o karma

As dores morais deste tipo astrológico são
terríveis, sofrem demais, felizmente seu sentido
prático da vida os salva e, ligeiro, se sobrepõem às
piores amarguras da vida.
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Pratica Indicada

passar as pernas sobre o ataúde, mas fazendo girar

As correntes magnéticas que sobem da terra depois
de passarem pelo crivo dos pés continuam pelas
panturrilhas e ao chegarem nos joelhos carregamse com o chumbo de Saturno. Assim, adquirem
solidez, forma e força. Não estamos falando do
chumbo em seu estado grosseiro e sim em seu

os joelhos da direita para esquerda. A mente
permanece concentrada nos joelhos, mantendo a
firme intenção de que se carreguem com o chumbo
de Saturno. Os mestres maçons entenderão muito
esta prática, porque são os mesmos passos do
Mestre maçons quando entra na Loja.

estado coloidal, sutil.
Os joelhos possuem em sua constituição um
maravilhosa substancia que permite o livre
movimento de tão simples e extraordinária

Aquário
[20 de Janeiro a 17 de Fevereiro]

engrenagem óssea, chamada Sinovia, Sin significa

“Somente com a morte do EGO de forma total,

Com e óvia, ovo, logo substância com ovo.

atingimos o Atma-Vidya, a iluminação absoluta.”

Utiliza-se muito o ovo na ciência Jinas e dela já

Personalidade Astrológica

falamos em outras obras.

Urano e saturno são planetas que governam a

Durante o signo de Capricórnio, imaginem um

constelação de aquário, sendo Urano um planeta de

ataúde ou caixão de defunto no solo. Caminhem por

características totalmente revolucionárias, por isso

cima deste imaginário ataúde, porém imaginando-o

os reacionários, conservadores, regressivos e

no centro das pernas. Ao caminharem, dobrem os

retardatários não o entendem.

joelhos para saltarem um obstáculo, como que para
Região do corpo: Joelhos e pele
Metal:

Chumbo

Pedras preciosas: Ônix
Perfume:

Extrato de Pinho

Planta:

Plátano Falso

Flor: Loto
Planeta:

Saturno

Cor: Negra
Elemento: Terra
Palavra-chave:

Obstrução

Dia da semana:

Sábado

Arcanjo Regente: Orifiel
Gênios do Zodíaco:
Tattwa:

Sagdalon e Semakiel

Pritvi
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Não podemos aconselhar a mulher que se case com

amizades por instinto e por intuição. Conhecem as

algum homem da constelação de Touro porque será

pessoas

infeliz toda a vida.

humanidade. O tipo inferior é desconfiado por

Os nativos de aquário têm grande disposição para

natureza,

ciências naturais, astrologia, astronomia, medicina,

inteligência dedica-se apenas a coisas do mundo

química, botânica, biologia. São revolucionários em

físico e seus problemas e assuntos recaem sobre o

sua vida, em seus costumes, em sua casa, fora dela,

que é sensível e material. As mulheres deste signo

etc. Porém a seu modo. Destacam-se como

são boas esposas, boas mães, porém gostam de estar

paladinos, alguns em alto grau, outros em grau

e

querem
amante

do

sempre
retiro

fraternidade
exagerado.

e
Sua

fora de casa e isto molesta muito seus maridos,

menor, porém todos têm marcada tendência para

sobretudo se forem do signo de touro.a coisas do

serem paladinos.

mundo físico e seus problemas e assuntos recaem

Aquário é o signo do gênio, onde Saturno, o Ancião
dos Céus, contribui com profundidade que o
caracteriza e Urano, o astro revolucionário, lança
seus sobre a espécie humana.
Os aquarianos de tipo superior são fieis altruístas,

sobre o que é sensível e material. As mulheres deste
signo são boas esposas, boas mães, porém gostam
de estar fora de casa e isto molesta muito seus
maridos, sobretudo se forem do signo de touro.
Pratica Indicada

filantrópicos, bondosos, sinceros, são precisos em

O signo de aquário governa as panturrilhas. Os

seus

profundos,

brasileiros chamam as panturrilhas de barriga das

perseverantes, maravilhosos, sabem selecionar suas

pernas e não se enganam porque as panturrilhas

negócios,

concentrados,

são um ventre magnético maravilhoso.

Região do corpo: Panturrilhas e tornozelos
Metais:

Alumínio, urânio e chumbo

Pedras preciosas: Safira e Pérola Negra
Perfume:

Nardo

Plantas:

Pinho e cipreste

Flor: Margarida
Planeta:

Urano

Cor: Verde
Elemento: Ar
Palavra-chave:

Altruísmo

Dia da semana:

Sábado

Arcanjo Regente: Orifiel
Gênios do Zodíaco:
Tattwa:

Archer e Sakmakrel

Vayú
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As forças que vem da terra, depois de passarem

com tua irmã, a corrente que vem de cima, do céu

pelo crivo dos pés chegam a seu caminho de

de Urano.”

ascensão às panturrilhas e ali, encontra-se com as
forças que descem de cima, do céu de Urano.
As forças que sobem e as que baixam em seu

Peixes
[18 de Fevereiro a 20 de Março]

as

““Os dois peixes inefáveis trabalham sob a direção

panturrilhas, por isso elas se encontram carregadas

de Atman, quando chega a hora do alvorecer da

de erotismo.

criação.”

Assim, explicaremos porque os animais intelectuais

Personalidade Astrológica

sentem-se tão atraídos pelas panturrilhas bem

Os nativos de peixes, comumente, têm duas esposas

formadas das mulheres.

e vários filhos. São de natureza dual e têm

Durante o signo de Aquário, os discípulos e

inclinação para duas profissões ou ofícios. São de

discípulas devem fazer passes magnéticos com suas

difícil compreensão, vivem como o peixe em tudo,

mãos sobre as panturrilhas, de baixo para cima,

mas separados de tudo pelo líquido elemento.

com o propósito de magnetiza-las poderosamente,

Adaptam-se a tudo, mas no fundo desprezam todas

mantendo o forte desejo de que se carreguem com

cosias do mundo. São delicados, sensitivos,

as forças da constelação de Aquário.

intuitivos,

Os passes magnéticos devem combinar com a

compreendem direito. Possuem grande disposição

seguinte oração: ”Força passa, força passa, força

para o ocultismo, devido a que peixes está

passa, penetra em meu organismo, sobe para te unir

governado por Netuno, o Planeta do esoterismo,

encontro

magnetizam

de

forma

intensa

Região do corpo: Pés
Metal:

Platina e estanho

Pedras preciosas: Ametista
Perfume:

Tomilho

Planta:

Agave (pita) e plátano-falso

Flor: Violeta
Planeta:

Netuno

Cor: Violeta
Elemento: Água
Palavra-chave:

Divindade

Dia da semana:

Sexta-feira

Arcanjo Regente: Zacariel
Gênios do Zodíaco:
Tattwa:

Rasamosa e Uacabiel

Apas
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profundos

e

as

pessoas

não

os

possuem bons sentimentos sociais, são alegres,

biológico. Esta glândula acha-se na garganta e nela

pacíficos e hospitaleiros por natureza. As mulheres

reside o chacra do ouvido mágico.

de Peixes são muito nervosas, sensitivas como uma

A vogal O faz vibrar o chacra do coração, centro da

flor delicada, impressionáveis e intuitivas.

intuição. Põe também em atividade todo tipo de

O grande perigo para os piscianos é cair na

poderes para sair em astral e em estado de Jinas. A

preguiça, negligência, passividade e indiferença

vogal U faz vibrar o plexo solar situado na região

pela vida. Com isso podem até chegar a uma falta

do umbigo. Este plexo solar é o centro da telepatia.

de responsabilidade moral. A mente deles oscila

A vogal A faz vibrar os chacras pulmonares que

entre a compreensão rápida ou fatal e a preguiça ou

permite nos recordar de nossas vidas passadas. A

desprezo pelas cosias mais importantes para a vida.

vogal M, tida profanamente por consoante,

São dois extremos e tão ligeiro como caem em um

vocaliza-se com os lábios fechados, sem abrir a

extremo, caem no outro.

boca, saindo o som pelo nariz. A vogal M faz vibrar

Pratica Indicada

o Ens Seminis, as águas da vida, o mercúrio da

Vocalize-se por uma hora diária, durante o signo de
peixes. Recordemos que no princípio era o verbo e
que o verbo estava com Deus e que o Verbo era
Deus.
Antigamente, as vogais da natureza ressoavam em
todo o organismo humano, da cabeça aos pés.
Agora, precisamos restaurar as sete notas na harpa
maravilhosa de nosso organismo para restaurar os
poderes perdidos.
A vogal I faz vibrar as glândulas pineal e pituitária.
Estas duas pequenas glândulas da cabeça estão

filosofia secreta.
A vogal S é o silvo doce e aprazível que faz vibrar o
fogo dentro de nós. Sentados em uma cômoda
poltrona, devemos vocalizar as vogais I,E,O,U,A,M
e S, levando o som de cada uma destas setes vogais
da cabeça aos pés.
É necessário inalar, exalando em seguida o ar junto
com o som vocal bem prolongado até esgotar a
exalação. Esta prática deve ser feita diariamente a
fim de desenvolvermos os poderes mágicos
internos.

unidas por um canalizinho ou capilar sumamente
sutil, já desaparecido no cadáveres. A vogal E faz
vibrar a glândula tiroides que secreta o iodo

Bibliografia:
Livros Curso Zodiacal Esotérico e Tratado Esotérico de
Astrologia Hermética, V.M. Samael Aun Weor
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Livros Sagrados
São Tiago
[Bíblia Ave Maria: São Tiago, 1:1-27 ]
"1.Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às
doze tribos da dispersão, saúde! 2.Considerai que é
suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas
provações, 3.sabendo que a prova da vossa fé produz a
paciência. 4.Mas é preciso que a paciência efetue a sua
obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza
alguma. 5.Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça
-a a Deus - que a todos dá liberalmente, com
simplicidade e sem recriminação - e ser-lhe-á dada.
6.Mas peça-a com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do
mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. 7.Não pense, portanto, tal homem que
alcançará alguma coisa do Senhor, 8.pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu
proceder. 9.Mas que os irmãos humildes se gloriem de sua elevação; 10.os ricos, pelo contrário, de
sua humilhação, porque passarão como a flor dos campos. 11.Desponta o sol com ardor, seca a erva,
cai sua flor e perde a beleza do seu aspecto. Assim murcha também o rico em suas empresas. 12.Feliz
o homem que suporta a tentação. Porque, depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que
Deus prometeu aos que o amam. 13.Ninguém, quando for tentado, diga: É Deus quem me tenta.
Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. 14.Cada um é tentado pela sua própria
concupiscência, que o atrai e alicia. 15.A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado; e o
pecado, uma vez consumado, gera a morte. 16.Não vos iludais, pois, irmãos meus muito amados.
17.Toda dádiva boa e todo dom perfeito vêm de cima: descem do Pai das luzes, no qual não há
mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. 18.Por sua vontade é que nos gerou pela palavra
da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. 19.Já o sabeis, meus
diletíssimos irmãos: todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se
irar; 20.porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. 21.Rejeitai, pois, toda impureza e
todo vestígio de malícia e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as
vossas almas. 22.Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes; isto equivaleria a vos
enganardes a vós mesmos. 23.Aquele que escuta a palavra sem a realizar assemelha-se a alguém que
contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu: 24.contempla-se e, mal sai dali, esquece
-se de como era. 25.Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela
persevera - não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito -, este
será feliz no seu proceder. 26.Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua e engana o
seu coração, então é vã a sua religião. 27.A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso
Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e conservar-se puro da corrupção deste
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