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Editorial

Por Ricardo Amanio da Silva

Nesta edição nº 4, da Revista Raios de Luz,
será priorizado o 3º Fator da Revolução da
Consciência: O Sacrifício pela Humanidade.
Em decorrência dos finais do tempos, das
guerras que se avizinham e do nível de degeneração em que vivemos, se torna urgente
nos sacrificarmos por Amor ao nosso semelhante, entregando o conhecimento que regenera e salva. Devemos agir e dar continuidade
ao trabalho realizado por todos os grandes
seres, enviados por Deus, para ajudar a humanidade. Devemos enaltecer os valores do
espírito e do verdadeiro Amor. Há pouco tempo passamos pela Semana Santa, numa relembrança do Drama Cósmico, vivido pelo Ser
mais exaltado que habitou este planeta - Je-

sus Cristo, dando prova do mais elevado Sacrifício e profundo Amor pela Humanidade.
pois cumpriu com humildade e honra os desígnios do Pai. Estes acontecimentos devem
ser compreendidos, pois confirmam a misericórdia e verdadeiro Amor do Pai para conosco. Na figura anterior temos o nosso Salvador
Jesus Cristo, na Cruz, um dos mais significativos marcos na história da humanidade. Nela
estão contidos segredos alquímicos antiquíssimos.
Nas próximas páginas desta revista apresentaremos um pouco da vida e da obra de alguns destes Grandes Seres iluminados, mas,
é preciso destacar que a obra destes seres se
complementam, são muito similares, não competem entre si, cada um em seu tempo cumpre a sua missão, deixa plasmado uma filosofia, religião, livro, doutrina e saem do cenário.
É preciso entender a dinâmica celestial, a
Obra do Pai. Cada mensageiro tem o seu valor, deixa um legado e continua a trabalhando
em secreto pela humanidade. Neste momento, os Seres Divinos: Jesus, Babaji, São Germam, Paracelso, Nicolas Flamel, entre outros
imortais, seguem ajudando a humanidade em
secreto. Porém, atualmente é a vez do Mensageiro da Era de Aquário: O Venerável Mestre Samael Aun Weor, que resgatou a Gnose
original, criou o Movimento Gnóstico a nível
mundial e entregou de forma desvelada todos
os mistérios que levam à Iluminação. Não é
mais o tempo dos ensinamentos velados, agora é tudo ou nada! Cada um deve aplicar-se
em salvar a sua Alma, trabalhar com afinco
pela auto realização íntima do Ser! Devemos
nos aprontar para os momentos do fim! Faça
parte do Exército da Salvação Mundial que o
Mestre Samael veio criar, para salvar a semente da próxima Raça - Coradi. Sacrifiquese por Amor a Grande Obra do Pai!

V.M. Samael Aun Weor
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Sala de Aula Gnóstica
Por: Ricardo Amancio

Aula 21 da 1ª Câmara: O Sacrifício pela Humanidade

mundo, ganhando méritos suficientes para chegar a essa felicidade que não tem princípio
nem fim. Precisamos amar os nossos semelhantes, contudo, repito, isso implica em trabalho interno. Não podemos amar enquanto existirem os elementos de ódio em nosso interior.
Se quisermos amar devemos, sinceramente,
nos auto explorar e nos auto investigar para
descobrir os elementos que nos incapacitam
de amar. Consequentemente, trilhando esse
caminho adquirimos constância no que se chama Amor. Necessitamos nos estabelecer no
reino do Amor, porém, enquanto não formos
donos dos nossos próprios processos psicológicos não poderemos, enquanto os outros forem capazes de nos encher de desejos de vingança, obviamente, não seremos donos de nós
mesmos. Nessas condições, nunca nos estabeleceremos no reino do Amor. Estaremos sob
domínio do ódio, da discórdia, do egoísmo, da
violência, porém nunca no reino disso que se
chama Amor. Trabalhando a favor dos nossos
semelhantes cancelamos antigos carmas, porque, quem serve ao próximo serve a si mesmo... “Ao Leão da Lei se combate com a balança”. Eis a chave para vencermos o carma. Como dizem os Senhores da Lei: “Fazei boas
obras para possais pagar vossas dívidas”. Temos que saber compreender aos demais,
aprendendo a ver o ponto de vista alheio, se é
que queremos aprender a amar. Se cada pessoa se colocasse no lugar da outra, sob o seu
ponto de vista, aprenderia a perdoar. Quando
se perdoa aprende-se a amar. Enquanto não
se tenha eliminado esses Eus do ódio, vingança, rancor, ressentimento, através da compreensão e, com auxílio de Kundalini-Shakti, não é
possível perdoar, realmente... Se não agirmos
com sinceridade, tanto em relação a nós mesmos quanto aos demais, nunca poderemos
Amar. Amar implica num trabalho árduo e difícil
sobre si mesmo. Por isso devemos nos sacrificar por esta imensa família com verdadeiro
amor, trabalhando plenamente no Terceiro Fator da Revolução da Consciência. Quando trabalhamos pelos demais somos recompensados; ainda que renunciemos aos frutos da
ação, seremos recompensados; Trabalhando
pelos nossos semelhantes cancelamos antigos
carmas de vidas passadas.
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”
“Amai ao próximo como a si mesmo”
“Amai a Deus sobre todas as coisas” (Jesus)
Fonte: Fundamentos da Gnose – cap 8 – Autor:
V.M. Samael Aun Weor.

O terceiro fator da Revolução da Consciência é
o Sacrifício pela Humanidade. É necessário
amar nossos semelhantes, mas um amor que
possa ser demonstrado 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. Devemos
compreender que a humanidade é uma
“grande família”. Infelizmente estamos presos a
muitos afetos e consideramos como familiares
unicamente as poucas pessoas que nos rodeiam, isso é o que caracteriza o egoísmo. Ocorre
que todos os seres humanos, sem exceção de
raça, credo, casta e cor formam uma só família,
que se chama “humanidade”. Por outro lado
devemos levar o Conhecimento Gnóstico para
todos os nossos irmãos, mostrar-lhes a senda
para que, algum dia, eles também possam trilhar o caminho e chegar à libertação final. Se
nós quisermos ser felizes devemos lutar também pela felicidade dos outros. “Quanto mais
se dá mais se recebe; porém, aquele que nada
dá, o pouco que tem lhe será tirado”. Como poderemos alcançar a felicidade nirvânica e paranirvânica, aqui e agora, se não trabalharmos
pela felicidade dos outros? A autentica felicidade do Ser não pode ser egoísta; alcança-se,
unicamente através do sacrifício por nossos
semelhantes. Por exemplo, aqueles que atingiram estados elevados do Ser, os que ingressaram nos “mundos paranirvanicos, mahaparanirvanicos, monádico ou ádico”, aqueles que, afinal, tenham conseguido fusionar-se com o
Eterno-Pai-Cósmico-Comum, de alguma forma Fonte: Livro - Fundamentos da Gnose, cap. 8
se sacrificaram por seus semelhantes neste Autor: V.M. Samael Aun Weor.
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A Questão Religiosa

- selecionado por: Fernando Simões

Todas as religiões são pérolas preciosas engastadas no fio de ouro da divindade. As religiões conservam os valores eternos. Não há religiões falsas. Todas elas são necessárias e todas cumprem sua missão na vida. É absurdo
dizer que a religião do vizinho não serve e que
a nossa é verdadeira. Se a religião do vizinho
não serve, então, a nossa também não serve,
porque os valores são sempre os mesmos. É
estúpido dizer que a religião das tribos indígenas da América é idólatra. Se nós rirmos deles,
eles também podem rir de nós. Se declararmos
que eles adoram ídolos, eles também podem
dizer que nós adoramos ídolos. Não podemos
desacreditar a religião do outro, sem desacreditar também da nossa, porque os princípios
são os mesmos. Todas as religiões possuem
os mesmos princípios. Toda religião sob o Sol
nasce, cresce, se desenvolve, se multiplica em
múltiplas seitas e morre. Assim tem sido sempre e assim será sempre. Os princípios religiosos não morrem nunca. As formas religiosas
podem morrer, porém os princípios religiosos,
isto é, os valores eternos, não morrem jamais.
Eles continuam e se revestem de novas formas. A religião é inerente à vida como a umidade é inerente à água. Há homens profundamente religiosos que não pertencem a nenhuma forma religiosa. A pessoa sem religião é,
por natureza, conservadora e reacionária. Somente o homem religioso é verdadeiramente
revolucionário. Não há motivo que justifique as
guerras religiosas. É absurdo qualificar os outros de infiéis, de hereges ou pagãos, pelo simples fato de não pertencer a nossa religião. O
bruxo que, no coração das selvas africanas,
exerce seu sacerdócio diante da tribo de canibais, e o aristocrático arcebispo cristão que oficia na Catedral Metropolitana de Londres, Paris ou Roma se apoiam nos mesmos princípios,
só variam a forma religiosa. Jesus, o divino rabi
da Galileia, ensinou a todos os seres humanos
o caminho da verdade e da vida. A Verdade fez
-se carne em Jesus e se fará carne em todo
homem perfeito. Se estudarmos as religiões,

se fizermos um estudo comparativo das religiões, encontraremos em todas elas o culto ao
Cristo. A única coisa que se modifica são os
nomes que se dão ao Cristo. O divino rabi da
Galileia tem os mesmos atributos se Zeus, Júpiter, Apolo, Krishna, Quetzalcoatl, Lao-Tsé, Fu
-Ji, o Cristo chinês, Buddha, etc. Qualquer um
fica assombrado, quando faz um estudo comparativo das religiões. Todos esses sagrados
personagens religiosos que personificam o
Cristo nascem no dia 24 de dezembro às doze
horas da noite. Todos esses sagrados personagens são filhos de imaculadas concepções e
todos eles nascem por obra e graça do Espírito
Santo. Todos eles nascem de virgens imaculadas antes, durante e depois do parto. A pobre
e desconhecida mulher hebreia Maria, a mãe
do Adorável Salvador Jesus Cristo, recebeu os
mesmos atributos e poderes cósmicos das
deusas Isis, Juno, Demeter, Ceres, Vesta,
Maia, Adônia, Insoberta, Réia, Cibele, Tonantzin, etc. Todas estas deidades femininas representam sempre a Mãe Divina, o Eterno feminino Cósmico. O Cristo é sempre filho da
Mãe Divina e a ela todas as santas religiões
rendem culto. Maria é fecundada pelo Espírito
Santo. Conta à tradição que esse último, na
forma de uma pomba, fez fecundo o ventre
imaculado de Maria. A pomba é sempre um
símbolo fálico. Recordemos Perístera, ninfa do
cortejo de Vênus, transformada em pomba pelo
amor. Entre os chineses, Cristo é Fu-Ji. O Cristo chinês nasce milagrosamente por obra e
graça do Espírito Santo. A virgem chamada
Hoa-Se, passeando pela margem do rio, pôs
seu pé sobre a pegada do Grande Homem.
Imediatamente, comoveu-se por se ver rodeada de um resplendor maravilhoso e suas entranhas conceberam. Transcorridos doze anos,
no quarto dia da décima lua, à meia-noite, nasceu Fu-Ji, assim chamado em memória do rio
em cujas margens foi concebido.

Foto de: Jezael Melgoza - Chichén Itzá, México
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No antigo México, existiu o Cristo Quetzalcoatl,
que foi o Messias e o transformador dos toltecas. Estando um dia Chimalmán só com suas
irmãs, apareceu lhes um enviado do céu. As
irmãs, ao ver esse ser, morreram de espanto,
enquanto a futura mãe escutava da boca do
anjo que conceberia um filho, concebeu, no
instante, sem obra de varão, Quetzalcoatl, o
Cristo mexicano, que foi o Messias dos toltecas. Entre os japoneses, Cristo é Amida, que
intercede diante da suprema deusa Ten-SicDai-Tain, rogando por todos os pecadores.
Amida, o Cristo japonês da religião xintoísta, é
quem tem os poderes de abrir as portas do
Gokurat (paraíso). Os Eddas germânicos citam
Kristos, o deus de sua teogonia, semelhante a
Jesus, nascido também no dia 24 de dezembro
à meia-noite, da mesma forma que Odin, Wotan e Beleno. Devaki, a virgem hindu, concebeu Krishna por obra e graça do Espírito Santo.
O menino-deus Krishna foi transportado
ao estábulo de Nanden, e os deuses e os anjos
vieram-no adorar. A vida, a paixão e morte de
Krishna é similar a de Jesus Cristo. Vale a pena estudar todas as religiões. O estudo comparativo das religiões leva-nos a compreender
que elas conservam os valores eternos, que
nenhuma religião é falsa... que todas são verdadeiras. Todas as religiões falam da alma, do
céu, do inferno, etc. Os princípios são sempre
os mesmos. Entre os romanos, o inferno era o
Averno, entre os gregos o inferno era o Tártaro,
entre os hindus, era o Avitchi, etc. Entre os romanos, o céu era o Olimpo, assim como também para os gregos. Cada religião tem seu
céu. Quando a religião dos romanos terminou,
quando se degenerou,
os sacerdotes converteram-se em adivinhos, títeres, etc.
Contudo, os princípios
não morreram porque
são eternos, eles revestiram-se com a nova forma religiosa do
cristianismo. Os sacerdotes pagãos denominados augurem,
hierofantes, druidas,
flamens, sacrificadores, dionísios, etc, foram rebatizados no cristianismo com os sagrados títulos de clérigos, pastores, prelados, párocos, ungidos, abades, teólogos, etc. As sibilas, vestais, druidesas, papisas, diaconisas, mênades, pitonisas, etc. foram
denominadas, no cristianismo de noviças, abadesas, freiras, irmãs superiores, reverendas,
monjas, etc. Os deuses, semideuses, titãs,

deusas, sílfides, ciclopes, mensageiros dos
deuses das antigas religiões foram rebatizados
com os nomes de anjos, arcanjos, serafins, potestades, virtudes, tronos, etc. Se antigamente,
se adorava aos deuses, agora continuam sendo adorados, com outros nomes, agora, são
chamados, como já dissemos, anjos, arcanjos,
etc. As formas religiosas mudam de acordo
com as épocas históricas e as raças. Cada raça precisa de uma forma religiosa especial. Os
povos precisam de religião. Um povo sem religião é, de fato, um povo totalmente bárbaro,
cruel e impiedoso. O marxismo-leninismo quer
converter o ser humano numa máquina de produção e consumo, e nada mais. O marxismoleninismo quer escravizar o ser humano, submetê-lo ao trabalho material e nada mais do
que ao trabalho material sem direito a professar qualquer religião... Defendemos todas as
religiões porque todas são necessárias para a
humanidade. Deve existir uma fraternidade universal entre todas as religiões porque todas se
apoiam nos mesmos princípios. Não se pode
desacreditar a religião do vizinho sem descreditar a nossa também, porque os princípios da
religião do vizinho são também os princípios da
nossa religião. Nestes momentos de crise mundial, é preciso que haja fraternidade entre todas
as religiões.
O adorável Deus Khristus (Cristo) advém de
arcaicos cultos ao deus-fogo. As letras P (pira)
e X (cruz) significam o hieróglifo de produzir o
fogo sagrado. Cristo foi adorado nos mistérios
de Mitra, Apolo, Afrodite, Júpiter, Jano, Vesta,
Baco, Astarté, Demeter, Quetzacoatl, etc. Jamais faltou em religião alguma o princípio Cristo. Todas as religiões são uma só. A grande
religião cósmica universal se modifica em milhares de formas religiosas. Os sacerdotes estão plenamente identificados uns com os outros
em todas as formas religiosas, pelos princípios
fundamentais da grande religião cósmica universal. O autentico cristianismo gnóstico primitivo vem do paganismo. Antes do paganismo, o
Cristo cósmico foi venerado em todos os cultos. No Egito, Cristo era Osíris, e quem o encarnava era um osirificado. Em todas as épocas houve mestres que assimilaram o princípio
crístico universal infinito. O Nazareno Jesus Iesus - Zeus, é o homem moderno que encarna
totalmente o princípio crístico universal. Antes
dele, muitos mestres encarnaram esse princípio crístico do fogo. É necessário adorar os
deuses; eles ajudam seus devotos. “ Pedi e vos
será dado; batei e abrir-se-vos-á”.
Fonte: O Matrimônio Perfeito (cap. 33)
Autor: V.M. Samael Aun Weor
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Como se sacrifica a dor? Selecionado por: Leonardo Silva
O sacrifício é necessário para todo aquele que
queira verdadeiramente realizar-se a fundo na
grande obra, este é, pois, um dos três fatores
da revolução da consciência. E, ele por sua
vez, está intimamente relacionado com transformação, desta maneira, o resultado do sacrifício é a transformação e vice-versa.
“Concretamente o que se entende realmente
por transformação? Muito se pode argumentar
e o objetivar, neste sentido, alguém poderia
argumentar que nada tem a ver a transformação com o sacrifício, ou vice-versa, mas é preciso entender a colação do que é a transformação, porque é basicamente o sacrifício. Vejamos isto de forma enfática: o petróleo se sacrifica no trem para dar a força motriz que o faz
viajar em seus trilhos.”
Mediante esta citação, podemos observar de
forma clara que o sacrifício e transformação
estão relacionados de tal forma que uma é o
resultado da outra, o Mestre Samael nos diz
que “Uma força inferior é transformada em
uma superior e diferente”, como o exemplo
que citamos do trem e o petróleo”. É necessário que sacrifiquemos nossos erros, nossa dor,
nossos dramas e vícios para que então nossa
luz interior possa florescer.

Esta luz interior encontra-se engarrafada no
ego, e o Mestre Samael nos explica que no
culto de mitras aparece um Deus sobre a besta atravessando-a com o punhal e do sangue
daquela besta surge então a vida, surge a
existência de tudo o que é, tudo que foi e que
será. E da mesma forma devemos proceder,

somente com o sacrifício da besta (o ego) é
possível fazer a transformação de tipo superior
e diferente, transformar o orgulho na humildade, a avareza em altruísmo, a luxuria em castidade, a ira em amor, a preguiça em diligência,
a gula em temperança, a inveja em alegria pelo bem alheio, enfim, a transformação total.
Somente com a morte da semente nasce a
planta, já nos advertira o mestre e, apenas de
tal modo nasce o novo. Quando se compreende de forma integral que está no mim mesmo,
no si mesmo a raiz de todo o sofrimento, de
todos erros, de todos equívocos, de toda a ignorância e, que dentro de cada um destes
“eus”, ou seja, dentro de cada um destes defeitos ou demônios que carregamos dentro de
nossa psique, estão as virtudes do ser.Desta
forma se faz necessário dar o primeiro passo
rumo a dissolução do ego, pois muito distinto é
a vontade do ego e a vontade do ser. Ao ego
interessa: acumular bens, ter prestígio e notoriedade dos demais, ter o carro do ano, ter muito dinheiro, etc. E isso sem se falar que cada
um destes agregados psíquicos tem seu próprio desejo.
De forma alguma o ego tem a individualidade.
Entretanto tudo isso que foi citado não faz parte do todo, não está de forma alguma ligada ao
real, pois se pensarmos que os bens se vão, o
prestígio e notoriedade são subjetivos, pois a
boca que agora elogia pode vir a ser a mesma
que insulta e difama, o carro do ano daqui a 5
anos já estará desvalorizado e dentro de alguns tantos outros anos será apenas lata velha, o dinheiro vem e vai, ao morrermos não
será levado 1 centavo sequer para o post mortem. Compreendam que, de forma alguma,
quero referir-me que o dinheiro é algo ruim.
Necessitamos dele para sobreviver e ele pode
ser positivo ou negativo dependendo de seu
uso, devemos lembrar-nos que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, tanto
a avareza quanto o esbanjador estão a cometer delitos. Já totalmente diferente é a vontade
do ser, este sim por sua vez possui a individualidade, a ele estão atribuídas todas qualidades, todos atributos, todas virtudes, pois o ser
é o contrário total do ego.
Morre o orgulho e nasce a humildade, se sacrifica a avareza e advém o altruísmo, se em nós
deixa de existir o ódio então florescerá o amor,
sem inveja adquirimos a felicidade pelo bem
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Como se sacrifica
a dor?
Como
se sacrifica
a dor?
Selecionado por: Leonardo Silva

alheio, a preguiça é transformada em diligência, a gula em temperança, etc. Devemos identificar, compreender e eliminar tais defeitos e,
utilizando a auto-observação ou a chave SOL
os descobrimos, através da meditação profunda conseguimos compreendê-los e somente
com o intermédio de Devi Kundalini, da mãe
divina é que finalmente poderemos eliminar
tais defeitos. Devemos então sacrificar nossos
defeitos e nossas dores, pois esta é a chave
mais extraordinária que existe para o despertar
da consciência.
"O que fazer para eliminar essa dor? Como
sacrificá-la? Há uma forma de fazer isso, de
sacrificar a dor. Qual? A auto– reflexão evidente do ser, a auto exploração de si mesmo.
Quando alguém chega a conclusão de que são
esses “eus” os que provocaram a dor, então se
se apela a divina Mãe Kundalini e ela esses
“Eus”; Quando se tenha desintegrado o “eu” , a
dor termina. Ao terminar a dor a consciência
fica livre; então, mediante o sacrifício da dor,
aumenta a consciência, se adiquire a fortaleza.
Há que sacrificar a dor, e existem muitas classes de dores.
Por exemplo, um insultador, o que nos provoca
um insultador? Pois o desejo de vingança
(imediatamente, muito imediatamente). Por
que? Pelas palavras ditas. Porém se alguém
se identifica com os “Eus” da vingança, estes
se relacionam com outros “Eus” mais perversos e, as ações terminam nas mãos desses
“Eus” terrivelmente perversos e estes por sua
vez acabam falando e fazendo grandes Insensatezes.
Assim como existe fora de nós a cidade, a cidade do México por exemplo, e assim como na
cidade da vida urbana, comum e corrente, há
gente de toda classe: Colônias de pessoas boas, colônias de pessoas ruins, assim também

se sucede com a cidade interior, com a cidade
psicológica; Neta cidade psicológica vivem
muitas pessoas, nossos próprios “Eus”, são
essas pessoas que vivem ali. E há colônias de
pessoas decididamente perversas, há colônias
de pessoas médias e há colônias de pessoas
mais ou menos seletas; Nossa própria cidade
psicológica
é
isso.
Se alguém se identifica por exemplo com um
“Eu” da vingança, este por sua vez se relaciona com outros “Eus” de bairros muito baixos,
aonde vivem assassinos, ladrões, etc. E ao se
relacionar com eles, por sua vez controlam a
alguém, o controlam o cérebro e resulta fazendo barbaridades... E este alguém, vai por último, a parar no cárcere. Porém como evitar,
então, cair em semelhantes favelas? Não identificando-se
com
o
insultador.
Há “Eus” que ditam o que este alguém deve
fazer, e lhe dizem: “ Contesta! Vinga-te, agrida
-o, desconta!”. Se este alguém se identifica
com eles, acaba fazendo-o: contestando, pois,
ao insultador, termina vingando-se, descontando; porém se este mesmo alguém não se identifica com o “Eu” que esta dizendo que se faça
semelhante loucura, pois então não fará isso.
Em todo caso, o interessante seria que o ofendido poderia sacrificar a dor, e pode sacrificála, através da meditação compreende que o
insultador é uma máquina que está controlada
por determinado “Eu” insultante.
Tendo chegado a conclusão de que são esses
eus que nos estão causando a dor, devemos
trabalhar para desintegrá-los, e a dor desaparecerá, será exterminada. Por que? Porque foi
sacrificada e isso traz um aumento da consciência, pois aquelas energias que estavam engarrafadas na dor, ficaram liberadas. Isso traz
não somente a paz do coração tranquilo, senão que ademais traz um aumento da consciência; Isso se chama sacrificar a dor. Porém
as pessoas são capazes de tudo, menos de
sacrificar sua dor, e resulta que as grandes dores são as que brindam a alguém as melhores
oportunidades para o despertar, para o despertar da consciência.
Indubitavelmente, se alguém não sacrifica a
dor, não será feliz jamais...”
Fonte: Psicologia del Trabalho Interior II
(duodécima conferencia)
Autor: V.M.Samael Aun Weor.
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Os Mestres e o 3º Fator
Selecionado por: Leonardo Silva
O objetivo desta sessão é que possamos nos
inspirar na obra dos Mestres do Terceiro Fator, no momento em que estivermos fazendo o
nosso trabalho na grande obra do Pai.
Vamos recordar, por um momento, o quadro
de Mona Lisa de Leonardo da Vinci, precisamente ao fundo do quadro podemos notar dois
caminhos distintos: Um está relacionado com
a via seca e o outro à via úmida.
A via seca, que também é chamada de via
direta, é a que conduzirá o neófito, que chegue a quinta iniciação de mistérios maiores,
ao sagrado sol absoluto, de forma que, aos
que escolhem este caminho estão a renunciar
ao nirvana por amor a humanidade, continuando aqui nesse vale de lágrimas, portanto não
tiram umas “férias” no nirvana, ao fim de seu
trabalho tem por direito o acesso ao absoluto.
Já a via úmida ou via espiralóide é o caminho
nirvânico, aqueles que optarem por este caminho, por sua vez, não renunciam ao nirvana e
submergem em si mesmos, tomam corpo em

terão de passar por muitíssimos mahavamtaras, talvez milhões de mahavamtaras, porque
aí vivem felizes e não possuem o afã de chegar ao Absoluto, são felizes e isso é tudo.
Assim trabalham os Mestres, sempre a ajudar
esta debilitada humanidade, os budas de compaixão estão incessantemente a fazer supre-

mos esforços por nós. Temos como grande
exemplo o Cristo, que abdicou ao absoluto para estar conosco. Quão é admirável o seu
amor por nós, em tempos tão difíceis e extremamente raros de criar-se homens solares.
Trazem, pois, um alento, uma luz no fim do
túnel para nós, neste vale de lágrimas, mesmo
estando nossa sociedade degenerada em vários aspectos, sejam eles: morais, espirituais,
psicológicos, etc. Assim processa-se a idade
de kali yuga, mas lembremo-nos irmãos que
nunca estaremos desamparados pela divindade, o caminho é longo, estreito e difícil, cheio
de perigos por dentro e por fora, mas não é
impossível, façamos a nossa parte, do Sacrifício pela humanidade, custe o que custe!
raríssimas ocasiões vivem pois, em um estado
de inconcebível felicidade, quando tomam cor- Fonte: Fundamentos da Gnose (Quinta confepo dão mais um passo a frente e logo voltam a rência, A Gnosis, o único caminho)
retornar ao Nirvana. Podemos concluir então Autor: Samael Aun Weor
que grande é a sua felicidade e pouco a sua
dor. Entretanto para retornarem ao Absoluto
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Helena P. Blavatsky
(12/08/1831 - 08/05/1891)

A Mestra Blavatsky foi uma prolífica escritora Russa, responsável pela sistematização da moderna Teosofia e e cofundadora da Sociedade Teosófica. A
Ioguina H. P. Blavastky discípula de
Kout Humi, diz que todo o estudante
que queira aprender os mistérios de
Chiran (o fogo), deve buscar aos alquimistas medievais. Os princípios sagrados da alquimia são: unidade, par de
opostos (homem e mulher), trindade
(ativo, passivo e neutro), elementos
(fogo, ar, água e terra).
Todos aqueles que queiram realizar-se
a fundo devem trabalhar em seu laboratório interior e com à cruz.
As inquietudes espirituais do século XX
iniciaram-se com Blavatsky, dona de
poderes extraordinários, como menciona o Mestre Samael, em suas obras. A
Mestra Blavatsky escreveu obras literais
admiráveis, tais como: A Doutrina Secreta, Ísis sem Véu, A Voz do Silêncio,
etc.

Blavatsky teve uma dura missão: a de
convencer céticos, aos quais deu mostras de seus notáveis poderes psíquicos. Trabalhou no 3º fator de Revolução
da Consciência, mas à um grande preço: Teve de passar por grandes humilhações, sofreu o indizível, foi extremamente caluniada.
“A Mestra Helena Petrovna Blavatsky
teve de sofrer muitas vexações e humilhações e, não obstante de ter realizado
prodígios e maravilhas demonstrando
seus poderes, para convencer aos incrédulos. Essa foi sua missão, por certo
muito dura, pois, quando convencia dez
incrédulos, vinha mil. Quando convencia
mil, vinha 10 mil, e assim, quando iria
terminar de convencer os incrédulos?
Eu, Samael Aun WEor, não tratarei de
convencer incrédulos, não perderei tempo com coisas inertes. Quem quiser
aceitar a doutrina, que a aceite e, quem
quiser rechaçá-la, que a rechace. Que
cada qual a interprete com sua mente
como bem queira. Quem quiser crer,
que creia; e quem não quiser crer, que
não creia, isso não nos interessa.”
“Obviamente, não podemos esperar que
o Anticristo da falsa ciência vá dar seu
braço a torcer, assim porque sim. Nós
os conhecemos muito bem, sabemos
que seus seguidores são soberbos, creem que sabem tudo. O mais seguro é
que lançarão contra nós seus ataques e
sua baba difamatória, porém isso não
nos pegará sem cuidado.”
Fonte: EL MENSAJE GNÓSTICO, cap.
· Autor: Samael Aun Weor.
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Saint Germain
(28/05/1696 - até os dias de hoje)

Certa vez foi assistir a uma festa de
bruxos, não porque fosse ali para participar, dançar ou coisa parecida, senão,
com o propósito de investigar, observar, estudar... o que é diferente.
Atualmente, vivem no mundo grandes
mestres cujos corpos físicos datam de
muitos milhões de anos, o conde
Saint Germain, que atuou durante os
séculos XVI, XVII e XVIII, nas cortes
da Europa, todavia vive com seu mesmo corpo físico.”

Conde de St. Germain
Transilvânia, 1966 - figura misteriosa
do séc. XVIII. Tido como místico, alquimista, ourives, lapidador, cortesão,
aventureiro, cientista e músico. Após
sua morte (de precisão incerta), várias
organizações místicas o adotaram como modelo.
Saint Germain é sem dúvidas um dos
alquimistas mais conhecidos, trata-se
um autêntico mestre que conseguiu o
elixir da longa vida,.Portanto, não é de
se estranhar que este mestre possua
ainda nos dias de hoje o mesmo corpo
de séculos atrás, e pode até mesmo
mudar sua aparência física e a sua fisionomia a vontade.
“Assim ainda que pareça estranho o
que digo, da poeira dos séculos, além
das fossas sepulcrais da época inquisitorial, surgiram Mestres que ainda vivem até hoje com o mesmo corpo físico
que então tinham. O conde Saint Germain é um grande Mahatma imortal.

Não apenas Saint Germain conseguiu
o elixir da longa vida, outros mestres
alquimistas também o conseguiram,
alguns deles são: Nicolas Flamel, Cagliostro, Paracelso. Estes mestres, assim como tantos outros trabalham incessantemente por nós. Devemos nos
espelhar nas obras destes mestres para poder alcançar também nossa maestria. mente com o terceiro fator

Fonte: Livro: El Magno Opus, cap.3 Autor: Samael Aun Weor;

Livro: Fundamentos da Gnose (A liberdade de falar sobre assuntos esotéricos ),
Autor: Samael Aun Weor.
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Judas Iscariotes

O mestre Judas que é referenciado por
Samael como o discípulo mais exaltado
do grande Kabir Jesus, teve a mais dura missão dentre todos os discípulos: A
de fazer o papel do traidor do Cristo, o
demônio da mente.
“Judas Iscariotes é outro caso muito interessante. Realmente, este apóstolo
jamais atraiçoou a Jesus, o Cristo. Só
representou um papel e este lhe ensinou seu Mestre Jesus.”
Cada um dos discípulos representaria
um papel, e de pronto, Judas não queria fazê-lo, solicitou o papel de Pedro,
mas o grande mestre já havia decidido
firmemente a parte que cada discípulo
tinha que simbolizar. O seu papel Judas teve que aprendê−lo de memória
e lhe foi ensinado por seu Mestre. Portanto, é triste que nos tempos de hoje
Judas seja tratado como um discípulo
traidor, entretanto este grande mestre

deixou também o seu evangelho, cada
um dos discípulos deixou o seu. O de
Judas tratava da dissolução do ego,
“Sem Judas não é possível o drama
cósmico. É pois, este apóstolo o mais
exaltado adepto, o mais elevado de
todos os apóstolos do Cristo Jesus.
Indubitavelmente, cada um dos doze
teve seu próprio evangelho. Não poderíamos negar a Patar, Pedro. Ele é o
hierofante do sexo, aquele que tem as
chaves do reino em sua destra, o
grande iniciador. E que diremos de
Marcos, que guardara com tanto amor
os mistérios da unção gnóstica. E que
diremos de Felipe, aquele grande iluminado, cujo evangelho nos ensina a
sair em corpo astral e a viajar com corpo físico em estado de Jinas. E que
diremos de João, com a doutrina do
Verbo. E que de Paulo, com a filosofia
dos gnósticos. Seria muito longo narrar aqui tudo o que se relaciona com
os doze e o drama cósmico. “
Judas é um mestre ascendido e trabalha ainda pela pobre humanidade nos
mundos infernais lutando para salvar
os perdidos, aos que não têm mais remédio. É como um raio do Cristo perdido no abismo, sofrendo pelos perdidos. Chegou o momento de eliminarmos das nossas mentes a ignorância e
os velhos preceitos religiosos. Chegou
o instante de estudarmos a fundo o
esoterismo crístico.
Fonte: Sim há inferno, Sim há diabo e
Sim há karma (cap. XVIII criptas subterrâneas) - Autor: V.M. Samael Aun
Weor.
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Babaji e Mataji
(Imortais)

O Mestre Babaji é conhecido como o
Cristo Iogue da Índia, por sua vez foi
instrutor de grandes mestres, que viveram através da terrível noite do tempo
e, entretanto, este sublime ancião possui a aparência de um jovem de 25
anos. O Mestre Samael menciona que
os alquimistas medievais que conseguiram êxito na grande obra do Pai, aqueles que foram ditosos no trabalho com o
Magnum opus, adquiriram a imortalidade, assim como Babaji que também logrou o elixir da longa vida e por isso
possui o mesmo corpo de séculos atrás,
ainda
nos
dias
de
hoje.
“No Kama Kalpa e no budismo tântrico
encontram-se os legítimos fundamentos
da yoga. O ahamsara e a maithuna são,
de fato, as bases de uma verdadeira
yoga. Ahamsara (dissolução do eu) e
maithuna(Magia Sexual): Aí está a verdadeira síntese da yoga. Aqueles que
penetram em um monastério de Budismo Zen sabem muito bem que a
maithuna e a dissolução do ego reencarnante constituem os fundamentos da
auto-yoga Babaji, este não foi celibatário. Aqueles que creem que Mataji é sua
irmã carnal estão equivocados. Mataji é

sua esposa sacerdotisa, com ela, ele se
autorrealizou intimamente.” Estes mestres continuam a trabalhar pela humanidade onde quer que estejam. Como se
sabe os mestres vêm dos mundos internos para ajudar a humanidade, cumprem o seu papel e saem do cenário,
porém por amor continuam a ajudar-nos
em secreto. Quão belo e inspirador é o
sacrifício que fazem esses seres terrivelmente divinos, por essa humanidade
doente.
Fonte: O Matrimônio Perfeito (cap.22
infra sexo na yoga), Autor: Samael Aun
Weor.
Nota dos diretores: Nossos cursos: presencial e online são gratuitos, pois é desta forma
que o IGA funciona a nível mundial. Gnose é
o conhecimento universal coexistente com o
mundo, muito antigo, mas ao mesmo tempo
muito atual, porque o Ser humano é sempre
Ser Humano independente de época. Gnose
é a ciência milenar do autoconhecimento! É
o conhecimento que há em si!
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Sanat Kumara
Imortal
Falaremos
agora
sobre
este
Venerável Mestre Sanat Kumara que,
desde tempos remotos, atuou e
continua
a
acompanhar
esta

humindade.
“Sanat Kumara
é um venerável
ancião nomeado em antiquíssimas
religiões; ele é um dos quatro Tronos
dos quais nos fala a bíblia; três
partiram, somente ficou um. Ele
empunha a vara de Aarão, o ceptro
dos reis; é infefável e mantém uma
relação de equilíbrio entre as 3
gunas: Satwa, Rajas e Tamas.” Este
mestre foi o fundador dos colégios
iniciáticos da loja branca e vive em
um oásis do deserto de Gobi, seu
corpo não é do planeta terra, veio por
uma nave cósmica no tempo da
lemúria, veio de Vênus é um dos
quatro Shadai, um dos quatro Tronos
dos Kumaras. Está trabalhando,
ajudando a todos os que estão no
caminho. Ele ajuda incessantemente,

vive junto com um guru Lemur. O
mencionam em anquíssimos escritos.
O chamam de o “grande imolado”;
agora é imortal. Este elixir da longa
vida é uma substância metafísica
elétrica; quando alguém a recebe fica
depositado no corpo vital. Quem
recebe este elixir tem direito a viver
1.000 anos, porém pode alongar este
tempo, assim Sanat Kumará já está
vivendo três milhões de anos. Para
adquirir este elixir se necessita a
transmutação do fogo sagrado. Este
mestre têm uma grande importância
para a humanidade, fez e continua a
fazer grandes esforços para ajudarnos, podemos notar que os mestres
têm sua origem não apenas na terra,
assim pois, os Mestre Sanat Kumara
veio de outro planeta. Mais uma vez
reforça-se o que foi dito na
introdução deta sessão, a saber: A
humanidade nunca foi abandonada
pela divindade. Em realidade o que
acontece é o contrário, o animal
intelectual
equivocadamente
chamado homem é quem renuncia a
divindade, ficando preso aos 5
sentidos e cego pelos prórprios
defeitos.
“Vós podeis escolher o caminho.
Elegei. É vos dado o conhecimento.
Estais perante o dilema do ser ou não
ser da filosofia.”
Fonte: Tarot e kabala(cap.25 Arcano
3, cap. 36 Arcano 14), Autor: Samael
Aun Weor.
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FORMATURA DE MISSIONÁRIOS GNÓSTICOS,
EM AGOSTO DE 2018, NO MONASTÉRIO DE
MONTSERRAT, ESPANHA.

Natal de 2018 no Grupo IGA-Lisboa

Palestra Pública - Biblioteca em Belém - Lisboa em Out/2018

Palestra Pública na Feira Alternativa de Lisboa em Set/2018 - 60 pessoas
Palestra Pública na Feira Alternativa de Porto em out/2018 - 80 pessoas

Samael Aun Weor
Selecionado por: Ricardo Amancio

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 tranquilo veio a mim um dos brilhantes Senhores da Lei. Tomou a palavra e disse: Mestre Samael Aun 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 nascimento, quero asseverar que eu sou
uma dessas pessoas. Já meditava, estudava as reencarnações, recebia visitas e vivia a filosofia Iniciativa da impermanência (de que tudo passa). Nunca
me identificava com nenhuma cena e

tomei como lema na vida jamais me
identificar com as circunstâncias, com
os eventos, com os acontecimentos,
pois sei 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. Experimentei a verdade
quando era um jovem com dezoito
anos. Consegui a experiência do Vazio
Iluminador e jamais a esqueci! E isso
me traz aqui, diante de todos, falando
com tanta energia, se deve a esta experiência.”
Aos 30 anos recebi a missão de entregar à humanidade a Mensagem dos Irmãos Maiores da Fraternidade Oculta
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para a Era de Aquário. Este trabalho missional constava em três aspectos:


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



Segundo: Criar uma nova cultura (dispor
as bases da Ciência, Arte e Filosofia da
futura humanidade).



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

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.
“De nossa parte, estamos cumprindo uma
Missão transcendental: entregar a mensagem à humanidade. E, em nosso caso concreto, não nos dedicaremos jamais a convencer incrédulos; dedicar-nos-emos, exclusivamente, a formar o Exército de Salvação Mundial e a trabalhar de acordo com
o Círculo Consciente da Humanidade Solar. Os tempos do fim chegaram e estamos
neles; tudo está perdido e o mal do mundo
é tão grande que já chegou ao céu... A humanidade está suficientemente madura para receber o castigo final. Meu Real Ser
interior profundo é o Manu da Sexta RaçaRaiz (Raça Koradhi). Portanto, estamos
formando, nestes momentos, o núcleo humano que servirá para a formação desta
futura grande Raça. (...) Assim, o objetivo
pelo qual nós criamos o Exército de Salvação Mundial é formar um “povo seleto” que
sirva de fundamento à Sexta Raça-Raiz (a
Raça Koradhi).”
“Sabei que eu, Samael Aun Weor, sou vosso “Avatara”, sou vosso “Budha Maitreya”,
desci dos mundos superiores para ensinarvos, para ajudar-vos; estou convosco, invocai-me quando necessiteis, nenhum trabalho custa concentrar-vos intensamente em
mim e me invocar. Podeis invocar-me mentalmente que eu atenderei ao vosso cha-

mado para ajudar-vos intensamente. Estou
disposto a ajudar-vos, quero despertar-vos,
quero iluminar-vos, entendido? Sabei que
eu não desci dos mundos superiores para
perder o tempo, eu desci para ajudar-vos,
desci dos mundos superiores para trabalhar convosco, para vos servir. Sou vosso
amigo, o vosso verdadeiro irmão que vos
aprecia com todo o coração.”
Meus estimados irmãos e irmãs do Movimento Gnóstico, concluímos este curso de
ensinamento esotérico e estava pensando
em terminar estas reuniões, entrar agora
em um recesso, mas vejo que estas reuniões são de uma necessidade espiritual
muito importante para todos nós e, por isso, creio que o melhor é que sigamos nos
reunindo nos dias 27 de cada mês. Assim
dizia eu, em 27 de julho do ano de 1961,
na casa de um distinto homem de ciência.
Naqueles dias, havia terminado o Matrimônio Perfeito e, simultaneamente , tinha concluído um curso de ensinamento sexual
esotérico que havia dado a um grupo de
estudantes Gnósticos Rosa-cruz. O motivo
pelo qual pensei em terminar as reuniões
esotéricas no México foi o desencanto. No
princípio, a sala de reuniões ficava cheia
de gente. Todos se deleitavam estudando
os mistérios do sexo e a senda do matrimônio perfeito. Depois, conforme passavam os dias, as pessoas já não se interessavam no matrimônio perfeito nem na magia sexual. Cumpridos dois anos de reuniões, os assistentes esoteristas que chegavam para tais reuniões podiam ser contados nos dedos da mão. Em tais circunstâncias, eu considerei que era inútil seguir ministrando conferências. Minhas intenções
eram terminar essa noite com as conferências e reuniões. Entretanto, algo notável
me ocorreu esta noite. Senti-me pleno de
um amor intenso, grandioso, sublime. Meu
coração se encheu de dor ao recordar a
ideia de deixa-los sós. Foi então que resolvi não terminar com as reuniões e seguir
adiante com os poucos. Quando voltei para
casa, recebi uma mensagem telepática do
templo de Chapultepec. Fui ordenado a
sair de casa e a me trasladar, imediatamente, ao bosque de Chapultepec. Eu
obedeci à ordem e saí de casa rumo a esse bosque maravilhoso do qual fala o mestre Huiracocha em sua novela Rosa cruz.
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Castelo de Chapultepec - Capital do México

O castelo de Chapultepec resplandecia maravilhosamente com suas milhares de luzinhas. As alamedas e o terraço central estavam sem ninguém, e as portas, hermeticamente fechadas. É difícil entrar a essa hora,
pela meia noite, no Bosque de Chapultepec, porque os vigias e soldados se encontram alertas e vigilantes e, pode ocorrer o
caso de que, se algum estudante Gnóstico
Rosa Cruz se aventurar a penetrar no bosque, seja confundido com algum ladrão. O
zelo dos guardiões é grande porque no castelo de Chapultepec existem imensas riquezas. Recordemos a baixela do imperador
Maximiliano, toda em ouro maciço, e as riquezas coloniais encerradas nos salões do
palácio. Este é o palácio mais magnífico do
México. Não importa contar como pude entrar no bosque de Chapultepec à meia noite. A realidade foi que entrei. Isso é tudo.
Andei por uma alameda, dando voltas na
colina de Chapultepec, seguindo na direção
das fontes construídas pelo presidente Madero. O caminho estava deserto, e a noite,
escura... Passei algum tempo aguardando o
sinal combinado. O tempo me pareceu longo mas, ao final chegou alguém que falou
por mim e tudo se resolveu. O adepto superior do Templo me mandou entrar e, sem
mais cumprimentos, entrei. O Templo está
situado dentro da colina de Chapultepec.
Tal templo foi visível, em outros tempos,
para os astecas, Mas depois, com a chegada dos espanhóis, entrou em estado de
“Jinas”. Neste templo está o império de luz
e fé dos Nahuas. Dois guardiões de espa-

das desembainhadas guardam a entrada e
ninguém pode entrar ali sem ordem superior. Aquela noite foi de imensa felicidade para mim. O templo estava inundado por uma
luz de imaculada brancura. Era luz permeada de vida e espírito, luz que não fazia
sombra por nenhuma parte. Esta luz sai de
um cálice custódia. Dentro de semelhante
luz, a alma se sente cheia de felicidade verdadeiramente indescritível. Um anjo penetrou comigo no templo e tomou assento. O
adepto Superior do templo nos indicou alguns quadros belíssimos, cheios de vida e
movimento. Estes quadros são muito numerosos nas lojas brancas. Franz Hartman já
nos falou, em seu livro intitulado “Uma
Aventura na Mansão dos Adeptos Rosacruzes”, sobre esta classe de quadros que
ele viu no templo Rosa-cruz da Boêmia. As
figuras desta classe de quadros estão cheias de vida e movimento. Esta é a chamada
arte régia da natureza. O superior do templo vendo nossa admiração pelos quadros,
se dirigiu ao anjo e, em seguida, a mim, dizendo-nos:” É proibido a vocês tocar nestes
quadros”. O anjo obedeceu fielmente a ordem; eu, francamente, me senti tentado a
tocá-los... Eram tão belos... Uma severa advertência do Mestre, dada a tempo, foi suficiente: ”Já lhe disse, senhor, que é proibido
tocar nestes quadros”. “certamente, eu não
penso em tocá-los”, foi minha desculpa. Naquela noite, o templo brilhava com glória
inefável. É impossível escrever com palavras humanas tanta beleza. O teto, as paredes, tudo era de ouro maciço. Entretanto,
algo me encheu de assombro... Eu tinha
ouvido falar tanto de Teosofia, Rosacruzismo, Hermetismo, Yoguismo, etc., e
agora aqui, em pleno templo Gnóstico Rosa
-cruz em “Jinas”, só havia um pequeno grupo de cavalheiros e damas que, como eu,
também haviam sido convidados para a
reunião do Templo. Recordei das aulas de
alguns professores de ocultismo, sempre
cheias de milhares de pessoas; recordei
dos templos do mundo, repletos de milhares de seres humanos; recordei das Lojas
que se fazem chamar Rosa-cruzes com
seus milhões de afiliados, e agora aqui, em
pleno Templo da Loja Branca, os poucos
que havia podiam ser contados nos dedos
da mão. Então compreendi tudo. No princípio, muitíssimas pessoas vinham às nossas
reuniões esotéricas, mas conforme o tempo
foi passando, o número de assistentes foi
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e agora só uns poucos, sedentos de sabedoria e amor, vinham a nós. Quando compreendi isto, exclamei espontaneamente:
“Os templos, lojas e escolas estão sempre
cheios de muitas pessoas porque satã os
mantem fascinados, mas apenas uns poucos vêm aos templos da verdadeira sabedoria divina”. Assim falei com uma voz que assombrou a mim mesmo e, quando falei, vi
que o Superior do templo concordava. Então
ele disse: “Assim é, Satã os mantem fascinados”. Em seguida, depois de ter confirmado minhas palavras, o Mestre ordenou o anjo a subir ao coro dos músicos e cantores,
para que cantasse. O anjo obedeceu e, depois de ter subido ao coro, cantou em forma
de ópera a história dos séculos. O anjo do
ponto de vista doutrinário, se colocou mentalmente nos tempos da futura Quinta Ronda da evolução planetária. Nessa época, a
terra químico-física será apenas um cadáver, uma nova Lua. Então, toda vida evolucionista se desenvolverá no plano etérico ou
região etérica de nossa Terra. As sete raças
de carne e osso já não existirão, haverão se
extinguido. O anjo cantou com uma voz inefável e dulcíssima que parecia A Flauta mágica, de Mozart. Todo o meu ser entrou em
êxtase. Ouvir um anjo cantar é algo que jamais na vida se pode esquecer. O anjo,
mentalmente situado na terra futura da
Quinta Ronda, relatou, em ópera, a história
de evolução terrestre. Recordou de todos os
profetas que foram enviados à terra; narrou,
com sua voz melodiosa, a história das sete
raças do mundo, o apocalipse da quinta raça atual, os continentes que existiam no
passado e sua destruição geral, os grandes
cataclismos da Terra, as grandes guerras,
os esforços sobre-humanos que os grandes
avataras fizeram para salvar a humanidade,
a crucificação do Mártir de Gólgota, etc. Em
seguida, lamentou-se, com dor, dos poucos

que haviam se salvado. Apenas uns poucos
haviam conseguido nascer como anjos. Os
demais... A grande maioria de seres humanos foi tragada pelo abismo. De todos os
bilhões de almas que entraram na evolução
e involução no planeta Terra, apenas um
pequeno punhado de criaturas serviu para o
estado angélico. “Muitos são os chamados,
mas poucos, os escolhidos.” Quando o anjo
chegou nesta parte de sua opera invefavel,
eu me senti comovido e bastante assombrado. Francamente, eu acreditava que semelhante caso, de uns poucos salvos e a grande maioria perdida, só poderia acontecer na
Terra e no passado Mahavantara da terra
Lua, mas que, nos demais mundos as coisas seriam diferentes. O Anjo me tirou desse erro quando disse: “E isto que aconteceu
na terra se repete sempre em todos os mundos do espaço infinito”. Quando o Anjo terminou seu canto inefável, compreendi porque tantas pessoas haviam assistido às minhas reuniões e porque dos muitos que começaram só uns poucos permaneceram comigo. Agora estou disposto a seguir com os
poucos, já não me interessa ter a sala cheia
de gente. Realmente, são muitos os que começam, mas poucos os que chegam. O matrimonio perfeito é a senda do fio da Navalha. Filiar-se a qualquer escola, loja, ordem,
etc. é coisa facílima. Estudar yoguismo, hermetismo, filosofia, astrologia, é muito bonito
e fácil, mas nascer como Anjo é terrivelmente difícil. O anjo tem que nascer da semente
sexual. Aí está, precisamente, a parte difícil.
A semente de trigo germina facilmente. Certamente, perdem-se muitas sementes, mas
a sua maioria germina e se converte em espigas que dão o grão com o qual as multidões se alimentam. Semear sementes de
milho é também coisa fácil. Perdem-se muitas sementes, mas a grande maioria não se
perde, germina e dá milho. O mais difícil é a
semente de Anjos, O homem carrega esta
semente em suas glândulas sexuais e, muito raras vezes, ela germina. Concluímos este livro afirmando, absolutamente, que apenas com o Matrimonio Perfeito conseguiremos que a semente germine e o fruto nasça.
Este último é o Anjo. Aqui está o problema,
o difícil. Acontece que as pessoas acreditam
que por pertencer a tal ou qual crença, a tal
ou qual religião, a tal ou qual seita, já estão
salvas. Naturalmente, isso é falso. Uma semente jamais germina pelo que o homem
crê ou deixa de crer; um inseto jamais nasce
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pelo que o ser humano pensa ou deixa de
pensar. Um homem nunca nasce do pergaminho de uma teoria... A questão é sexual, e
nisto o Anjo não é uma exceção. Os membros de todas as religiões, escolas, seitas e
crenças, dizem: Muitos são os chamados, e
poucos, os escolhidos” Todo mundo repete
isso e presume, como é normal, de ser um
escolhido. Ninguém se considera um perdido. Acreditam que com sua crença, teoria,
estudo, etc., já estão salvos. Coisa falsa e
absurda, porque o problema de nascer não
pode ser o resultado de crenças, teorias ou
conceitos. A realidade é diferente. Nascer é
um problema totalmente sexual. No fundo
esotérico das grandes religiões ensina-se
Magia Sexual. Infelizmente, as pessoas não
indagam, não investigam. Esse é o problema. A magia Sexual não agrada às pessoas,
porque isto significa sacrifício de si mesmas,
de suas próprias paixões animais. Raro é
quem pode, de verdade, ser firme com a
Magia Sexual. Muitos começam por curiosidade, mas em poucos dias já não suportam
mais e, então, se dedicam à fornicação. Esses são os débeis que depois ficam dizendo
que a Magia Sexual é prejudicial. Essas são
as sementes degeneradas que não germinam. O sexo é o caminho que conduz os
seres humanos até a libertação final. Se alguém pensa que pode existir alguma outra
senda diferente para a autorrealização é claro que se encontra totalmente equivocado.
Esta é a lei para todos os continentes, mundos e espaços. Agora falemos um pouco sobre Selene. Certamente, a lua hoje é um cadáver; entretanto, antes de morrer, foi um
mundo que teve mares muito bonitos, vegetação exuberante, pessoas de toda espécie,
etc. Infelizmente, as multidões lunares se
converteram em demônios; só um pequeno
punhado de criaturas humanas alcançou o
Adeptado Prático. Em nosso planeta terra, o
resultado será o mesmo. Apenas um pequeno grupo de pessoas nascerá como anjos.
Podemos afirmar sem medo de errar, que a
humanidade da Terra será tragada pelo
abismo. Os teósofos se equivocam quando
afirmam que todos os seres humanos chegarão a liberação. Esse conceito não é aceito pela Loja Branca porque é falso. Equivocam se aqueles que pensam que por acreditarem em tal ou qual coisa serão salvos. Esse conceito é falso. Equivocam-se aqueles
que acreditam que com o sistema de fole do
pranayama e a filosofia podem ser salvos.

Ninguém pode se salvar sem nascer, e ninguém pode nascer sem o sexo. Concluo este livro com imensa dor pela humanidade. É
lamentável que o abismo trague tanta gente.
Escrevo com dor porque sei que a humanidade não aceita o Matrimônio Perfeito. Concluo este livro perfeitamente convencido de
que são muito poucos aqueles que saibam
aproveitá-lo de verdade. Estas coisas não
agradam as pessoas. Todos creem que com
sua crença particular, religião, ordem ou escola, podem se salvar, e não há como convencê-los de que estão equivocados. Na futura Quinta Ronda, todos estes que não
aceitam o Matrimônio Perfeito serão demônios, habitantes do abismo. Na futura Quinta
Ronda, aqueles que aceitaram o Matrimônio
Perfeito serão anjos. Estamos no final da
raça Ária, começando a viver o Apocalipse
de São João, e milhões de seres humanos
estão entrando no abismo. Estas pobres
pessoas ingressam no abismo convencidas
de que vão muito bem, creem que já estão
entre os escolhidos e que suas crenças o
salvaram. Eles acreditam nisso, e não há
como poder provar o contrário. Assim, submergem no abismo onde, depois de muitíssimos milhões de anos, irão se desintegrando, lentamente, até se converterem em poeira cósmica. Essa é a segunda morte. Concluímos este livro, dizendo: ”Somente se salva quem se converter em anjo. O anjo deve
nascer dentro de nós mesmos. O caminho é
o do Matrimônio Perfeito“.

Fonte: Livro Matrimônio Perfeito (cap.33 o
cristo) - Autor: Samael Aun Weor.
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Litelantes
Selecionado por: Ricardo Amancio

“A guru Litelantes, conhecida na Terra
pelo nome profano de Arnolda de Gómez, me ensinou os estados Jinas. Esta
dama
adepto
é
minha
esposasacerdotisa é minha colaboradora esotérica. Eu havia lido muita literatura ocultista, mas jamais havia encontrado dados
concretos sobre o “modus operandi” dos
estados Jinas... Aprendi essa fórmula
com a minha própria esposa-sacerdotisa.
Ela me ensinou de modo prático. Vêm á
minha memória muitas coisas interessantes daquela época: Por volta do ano de
1946, minha esposa e eu vivíamos no
vilarejo
tropical
de
Cirardot

(Cundinamarca). Certo dia, a DamaAdepto me disse: “essa noite me transportarei até a casa da Sra.E...Farei com
que ela me sinta e ali deixarei um objeto
material”. Um tanto intrigado perguntei:
“É possível alguém se transportar pelos
ares com corpo físico sem a necessidade
de um avião?” A Guru Litelantes, sorrindo, me disse: “Você verá...” Bem cedinho, fui visitar a tal senhora...e, então,
essa senhora, um tanto impressionada,
me disse que durante toda a noite havia
escutado ruídos pela casa e passos de
uma pessoa estranha. Em seguida, contou que dentro de seu quarto, devida-
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Mente trancado com um cadeado, havia encontrado certos objetos materiais que pertenciam á senhora Arnolda. Assombrado
com essa questão, fui contar o caso à Dama-Adepto e ela, então, me disse, sorrindo:
“Agora você percebe que sim, que se pode
viajar com o corpo físico em estado de Jinas”. Mais tarde, convidou-me a fazer uma
excursão com o corpo físico pelos domínios
dessas maravilhosas terras de Jinas, sobre
as quais fala o sr. Mario Roso de Luna. Certa noite, a mais quieta e a mais silenciosa
(...), estava eu deitado em meu leito, em
perfeito estado de vigília; de repente, a Dama-Adepto me disse: “Levante-se da cama
e vamos...” A Dama-Adepto havia colocado
seu corpo em estado de Jinas e estava rodeada pelas poderosas forças cósmicas do
Deus Harpócrates, logo levantei-me da cama e, cheio de fé, a segui, caminhando com
o passo firme e decidido. Uma voluptuosidade espiritual tomou conta de mim e, então,
resolvi flutuar pelos ares. Compreendi que
havia submergido dentro do plano astral,
mas com o corpo físico. Entendi como é que

o corpo físico submerge dentro do plano astral, sem perder suas características fisiológicas. A Dama-Adepto me fez voar sobre
enormes precipícios e montanhas para provar a minha coragem... Mais tarde, a dama
adepto me explicou algumas coisas sobre o
Ovo Órfico e os estados Jinas... A Guru Litelantes me demonstrou de modo prático
como um corpo físico em estado de Jinas
pode assumir formas distintas, aumentar e
diminuir, de acordo com a sua vontade...
Esta ciência maravilhosa (a ciência Jinas)
aprendi com a Guru Litelantes, minha esposa-sarcedotisa, que trabalha nos mundos
superiores como um dos quarenta e dois
Juízes do Carma... “
Fonte: Tratado de Medicina Oculta e Magia
Prática (C.- A Quarta Coordenada)
Autor: V.M. Samael Aun Weor.
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Centro de Formação de Instrutor Gnóstico - Samael e Litelantes
Montserrat, Catalunha, Espanha
Curso de Missionários em 2019
7 de Janeiro a 7 de Abril
6 de Maio a 28 de Julho
23 de Setembro a 15 de Dezembro
Jornadas Gnósticas em 2019
8 a 10 de Fevereiro
17 a 21 de Abril (Semana Santa 2ª Câmara)
5 a 7 de Julho
5 a 11 de Agosto (Jornadas de Trabalho)
11 a 13 de Outubro
22 a 24 de Novembro
Para maiores informações, consulte:
Site: www.monasterio.gnosis.es/
Email: monasteriosaw@gmail.com

Formatura de 05 Missionários, em Agosto de 2018, sendo
Ana Thereza ( a 2ª da esq. p/ dir.) do IGA Lisboa, e Luzia
Sarubi (4ª da esq. p/ dir. do IGA/Brasil-Macaé-RJ.
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Samael Responde - do Livro O Eterno Feminino

Pergunta:
“Venerável Mestre, qual é o seu conceito sobre a mulher, como a define?”

Resposta:
“A Mulher, indubitavelmente, tem os mesmos direitos que o homem. Se estudarmos cuidadosamente a palavra Elohim, que figura na bíblia, descobriremos que é
um nome feminino com uma terminação plural masculina. A tradução exata de tal
palavra é: “Deuses e Deusas”. Uma religião sem Deusas se encontra na metade
do ateísmo materialista, porque sendo o Elohim ou, melhor dizendo, os Elohim,
seres andróginos divinos - quer dizer, “Deuses e Deusas” , se suprimimos o aspecto feminino dos mesmos, o resultado será, então, a metade suprimida no nome da divindade. Resultado: nos colocaríamos na metade do caminho do ateísmo. Não se podem suprimir as deusas de nenhum culto religioso, porque a divindade, em si mesma, é masculina e feminina ao mesmo tempo, deduzindo disso,
podemos estabelecer como corolário que a mulher tem os mesmos direitos que o
homem, e que, não é possível a Autorrealização íntima do Ser sem a união das
partes separadas: Homem e mulher. Ambos, unidos mediante o sexo, constituem
em si mesmos uma criatura inefável, um Elohim criador.”

Pergunta:
“Tanto a mulher quanto o homem podem avançar igualmente no caminho da Autorrealização?”

Resposta:
“A mulher pode avançar no caminho, como qualquer homem. Ela alcança a
“Maestria” na Quinta iniciação do fogo. Avanços posteriores só são possíveis
através de tremendos superesforços íntimos...
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Samael Responde - do Livro O Eterno Feminino

Pergunta:
“O senhor disse hoje, na conferência dirigida a mulher, que os homens estão degenerados e que somente a mulher pode ajuda-los. De que maneira nós, mulheres, podemos ajudar o homem?”

Resposta:
“Bom, eu disse que durante a cópula metafísica, na Nona Esfera, a mulher deve
ajudá-lo, animá-lo, para que o homem aprenda a transmutar as energias sexuais;
dar ânimo, dizer a ele: “Seja homem, transmute, tenha força!”. Bom, se o homem
não se assustar, pode ser que, com o tempo, transmute. Vou contar a vocês algo
muito engraçado...Acontece que fulano chegou para pedir a mão de uma das minhas filhas, quando ela ainda era uma jovem solteira. Fiz a ele umas perguntas terríveis, disse-lhe: ”você a ama?”. “Sim, adoro-a.” “Está bem, você seria capaz de
dar até a última gota de sangue por ela?” O homem ficou pálido. ”Você seria capaz de ir para o paredão de fuzilamento por ela?” “Como assim, ao fuzilamento?”
“Sim, ao paredão...!” E esse pobre homem vinha ouvir semelhantes palavras do
sogro... Milagrosamente, ele não correu; o que posso, sim, assegurar a vocês foi
que empalideceu. Dias depois, minha filha assegurou que ele a adorava, mas que
não havia se atrevido a responder, porque, realmente, pareceu-lhe que a coisa não
era para tanto. Até então eu não pensava em lhe dar a minha filha por esposa, posto que a resposta não havia sido afirmativa, e eu não podia confiar minha filha a
alguém que não estivesse disposto a ir até o paredão de fuzilamento. Mas então, a
Mestra Litelantes, um pouquinho mais comedida, me disse: ”Tenha paciência com
o pobre homem. Depois ele a quererá, a adorará. Começaram com um pouco de
carinho e, depois, isso se transforma num incêndio...” Nessas condições, sim disse; Se é assim, pois que se casem, que se casem, que se casem” E se casaram!
Agora, estou “Numa boa”; hoje, tenho alguns netos...
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Samael Responde - do Livro O Eterno Feminino

Pergunta:
“Mestre, alguns estudantes opinam que os filhos são um obstáculo para a Autorrealização íntima do casal. Alegam, por exemplo, que na História Sagrada, em nenhuma parte, se menciona que Jesus, o Cristo, por exemplo, teve filhos...”

Resposta:
“Ser mãe não é um delito. Bendita a mulher nascida para a predestinação! Os filhos jamais poderão ser óbice para a Autorrealização Íntima do Ser. Ninguém conhece a vida privada do grande Hierofante Jesus. É inquestionável que ele também
foi um homem completo, no sentido integral da palavra e, portanto, é ostensível
que soube ser pai. Ninguém conhece a vida privada do Grande Kabir Jesus. O Drama Cósmico que ele representou não é sua vida humana particular, pois tal Drama
é de ordem Universal. Muitos Mestres também representaram tal Drama no passado e muitos o representarão no futuro. Como exemplo concreto, do pouco que se
sabe sobre Jesus, temos aquela frase que pronunciou no Calvário: “Heil lamah zabactani”. Muitos, ao escutá-lo, pensavam que chamava Elias, mas, na verdade, ninguém o entendeu, pois é evidente que tal frase não era hebreia, e sim Maia. Qualquer Índio Maia da Guatemala ou de Yucatán sabe muito bem que o significado de
tal frase é o seguinte: ”Agora, fundir-me-ei no alvorecer da tua presença”. É inquestionável que a linguagem ritual do Grande Kabir era maia. O Grande Hierofante
aprendeu o maia e o naga no antiquíssimo Tibete. No monastério de Hemis, em
Leh, na Caxemira, na fronteira com Tibete, existe um texto antiquíssimo que literalmente diz: “Quando Jesus deixou o lar, na sua terra, foi o primeiro ao Egito, e ali
estudou a antiga religião Osiriana-Maia. Do Egito passou a Índia, e em muitas cidades, incluindo Benarés e Lahora, estudou os ensinamentos do Buda Gautama. Depois entrou no Monastério do Himalaia, onde estudou diretamente o maia e suas
Ciências Cósmicas. Ao final de doze anos, converteu-se em um Mestre.” Na Palestina, Jesus, O Grande Rabi da Galileia, foi membro ativo da casta dos Essênios,
que tinham seu Monastério Gnóstico às margens do Mar Morto. O Grande Kabir Jesus alcançou os graus de Mestre Perfeito e Grande Eleito, trabalhando na Frágua
Acesa de Vulcano. Não é possível Autorrealizar-se sem a prática do Sahaja Maithuna, o Sexo Ioga.”
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Koradi. Gnósticos
Próximos Eventos
As guerras deste século: também profetizadas pelo

XVII - Convenção Gnóstica da Espanha
de 24ao26/05/19
- Peníscola
V.M. Samael,
qual comenta
no Livro Curso Zodiacal, cap. Escorpião, pag. 163, que após as guerras deste séculoou
surgirá
uma
I - Retiro Gnóstico de Portugal - Junho
Julho
deNova
2019Era.
- Lisboa
Forças Cristo-Marcianas: após as guerras deste século serãoou
intensificadas
forças
MarciaIV - Convenção Nacional de Portugal - Outubro
Novembroasde
2019Crísticas
- Lisboa
Dois Anjos estiveram entre nós: o V.M. Samael cri- nas, para acelerar o trabalho do despertar da consciador da Gnose contemporânea e sua Esposa a V.M. ência, nos Paladinos da Nova Era.
Litelantes, uma das Juízas do Tribunal do Carma, os Fortalecimento da Gnose: a gnose se fortalecerá e
quais continuam nos ajudando, protegendo e orien- crescerá a procura deste ensinamento, devido a necestando, desde os Mundos Internos.

sidade de um verdadeiro religare aos princípios Uni-

Gnose a mesma do Cristianismo Primitivo: com versais da Vida, que levam o homem a ser feliz e a
todos os seus fundamentos e resgate dos valores uni- viver a realidade de todas as dimensões do Cosmos
versais para o despertar de todas as potencialidades Infinito. Não podemos nos esquecer que, estamos eshumanas.

tancados na terceira dimensão, mas existem sete.

IGA-Instituto Gnóstico de Antropologia: estrutu- Finais dos Tempos da Raça Ariana: serão tempos
ra fundamental para a difusão da Obra Ígnea do V.M. duros de muito sofrimento, profetizados desde antiSamael e da V.M. Litelantes, a verdadeira e única es- gos tempos, nas velhas escrituras, os momentos apotrutura deixada por nossos Gurus, que tem como calípticos com seus cataclismos e transformações raprincipal responsabilidade difundir e manter intacta a dicais, exatamente como aconteceu com as Raças ansua Obra e, também promover: Congressos Internaci- teriores à nossa.
onais, Convenções, Retiros, Jornadas e Encontros Re- Palavras da V. M. Litelantes sobre o retorno do
gionais, para estudo e prática dos ensinamentos gnós- V.M. Samael
ticos.
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.

Congresso
A XXIV
Gnose no
Futuro Internacional 2019
Local: Manzanillo Colima, México
O Retorno do V.M. Samael: existem, em alguns liPeríodo: de 27/08/19 a 02/09/2019
vros do V.M. Samael, previsões para o seu retorno,
De 2 em 2 anos a Sede Mundial das Instituições
para
dar continuidade
sua GrandeGnóstico
Obra.
Gnósticas
realiza umà Congresso
ondepara
os Instrutores
A Internacional,
Gnose avançará
a Ásia: estaGnósticos
é mais uma das
apresentam trabalhos de investigação de alguns
profecias
dosaber
Mestre
Samael.
ramos do
gnóstico.
Criação do Exército de Salvação Mundial: sua

“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 levantar, pois
não quer, porque este corpo já não lhe serve. Todos consternados nos pusemos a chorar e Ela nos reconfortava, dizendo: Porém não se preocupem que Ele prometeu regressar de
pronto.”
(Livro: El Proceso, de Horus Gomez, pag.91)

Gratidão aos Grandes Seres que vieram ajudar à
Humanidade
Temos que ter muita gratidão aos Grandes Seres Ilu-

grande e portentosa Missão é preparar o povo seleto, minados, Avataras, Mensageiros de Deus, criadores
chamado de Exército de Salvação Mundial, que servi- de Filosofias e Religiões, que desde tempos antigos
por nós! Temos que ser gratos
rá de semente para a próxima Raça, que se chamará vêm fazendo o melhor
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VENHA ESTUDAR E PRATICAR A GNOSE CONOSCO
IGA Lisboa
Diretores: Ricardo Amancio e Jussara Theodoro
Rua Rodrigues Sampaio, nº 30A, 3º esq – isboa
Tel.: 967 187 819 ou 967 042 874
E-mail: ricardojussara@gmail.com

IGA Aveiro
Diretores: Jaime Ruela e Carolina Ruela
Rua Engenheiro Von Haff, 36 E – 3.º J – Aveiro
Tel.: 234 865 194 / 935 078 011 / 967 755 352
E-mail: igaveiro12@gmail.com

IGA Porto
Diretor: Erivaldo José da Silva Aquino
Rua de Antero de Quental, 227, Porto
Tel.:
915
059 767
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E-mail: erivaldoaquinoiga@gmail.com

Foto do II Encontro Regional Gnóstico de Portugal - 01 e 2 /12/18

The Accolade, Edmund Blair-Leighton
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