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ILUMINADOS.

Por: Ricardo Amancio

Editorial da revista Raios de Luz
Nesta sexta edição da Revista Raios de Luz vamos priorizar o Fator Nascer da Revolução da Consciência. Este fator corresponde ao trabalho alquímico na transmutação da energia criadora, proporcionando o despertar da consciência, o nascimento das virtudes, a ativação da kundalini,
chacras e poderes naturais que todo Ser Humano possui. Motivo da escolha da Capa desta Revista, pois toda grande obra realizada por nosso
Senhor Jesus Cristo é extremamente alquímica. Inclusive a CRUZ que
tem significado alquímico, o cruzamento da madeira vertical com a horizontal, positivo e negativo Homem e Mulher. Estes fundamentos são
muito bem explicados e orientados em toda a Obra Solar - o Quinto
Evangelho, plasmado pelo Quinto dos Sete Anjos do Apocalipse, o V.M.
Samael Aun Weor. É claro que os três fatores da Revolução da Consciência devem ser trabalhados simultaneamente, de acordo com as condições de cada um. O fator Morrer psicológico sem dúvida deve ser trabalhado junto com o fator nascer, pois se transmutamos a energia criadora
e não eliminamos os egos, corre-se o risco de formar dupla personalidade. Sem a morte dos defeitos, erros e egos não nasce o novo, se o grão
não morre a semente não brota, Somente com a Morte Psicológica é possível o nascimento das virtudes e o advento da Iluminação do SER. O
terceiro fator Sacrifício pela humanidade significa entregar de forma desinteressada este conhecimento que regenera e salva. Por isso, indico
que leia com carinho as matérias contidas nesta Revista, pois o(a) ajudará em seu processo de autoconhecimento e de transformação intima. Caso perceba que precisa entender melhor o tema e aprender a aplicar as
técnicas e orientações sobre o Nascimento Interno, nos procure para fazer o curso completo de Gnose. Gnose significa conhecimento. O conhecimento que há em si! Gnose - A ciência milenar do Autoconhecimento.
Se quiser mais informação sobre os recursos que o IGA oferece para te
ajudar a alcançar a autorrealização íntima do SER, acesse nosso site:
www.iga.gnose,pt. ou entre em contato conosco. Conte sempre conosco!
Estamos para servir e ajudar! Ricardo Amancio e Jussara Theodoro
+351 967 187 819.
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O FATOR NASCER
Selecionado por: Ricardo Amancio
A Pedra Filosofal
Fonte : O Verbo de Ouro II, CAP. 12

O

Programa de 2ª C. Alquimia - Cátedra 13

Batismo

Céus”. Lograr o nascimento segundo, isso é
Espero que todos ponham o máximo fundamental. Porém esse nascimento segundo
de atenção. Hoje vamos fazer o ba- não se logra se não tenha fabricado os corpos
tismo de uma criança... Como vai se existenciais Superiores do Ser. A esses corpos
chamar?
há que criar a base de mercúrio e azufre.
Michael. - Michael, pois.
É necessário compreender o que é o batismo
em si mesmo. Obviamente o batismo é um
pacto de magia sexual. Se vai batizar uma criança, batize com muito gosto. Si ele cumpre
com esse pacto mais tarde, o batismo vai ficar
servindo. Se não cumpre o batismo não serve de nada.
As Igrejas e o Batismo

O Selo de Salomão
Compreendendo tudo isto, se darão conta do
mistério do Selo de Salomão: O triângulo para
cima (superior) indica ao azufre, o fogo. O triângulo inferior, que se enlaça com o superior,
indica o mercúrio, ou seja, a alma
metálica do esperma sagrado.

Na Igreja do Oriente, o batismo
“Lograr o nascimento
no dia de Epifania está associasegundo, isso é
do as Bodas de Canaã. Na Igreja Ocidental, considerando a fundamental. Porém esse
nascimento segundo não
Epifania, se associa o batismo
ao matrimônio de Jesus com
se logra se não tenha
sua Igreja. De maneira que tanfabricado os corpos
to o oriente como o Ocidente o
existenciais Superiores
batismo está associado ao sedo Ser.
xo. Em ambos casos se relaciona com o matrimônio. A pia batismal, por exemplo, nas igrejas Cristianas representa, precisamente, a pedra filosofal ou os
órgãos criadores. Enquanto as águas magnetizadas ou agua lustrais contidas na pedra, representam indubitavelmente o esperma sagrado. Com outros términos diríamos que a água
é o mercúrio de filosofia secreta, que o fogo
das velas representam o azufre da Alquimia.

Quando se já concluiu a Grande Obra, recebe nos mundos
superiores um anel maravilhoso, que é de matéria divinal. É
colocado sempre no dedo anular da mão direita.

O que aparece nesse anel? É o
Selo de Salomão. Que o iniciado já logrou, mediante as cruzes incessantes
do mercúrio e
do azufre, a pedra filosofal.
Assim que, mediante as cruzes
incessantes do
mercúrio e do
azufre, se logra, em primeira medida, criar
As águas da vida e o nascimento segundo
o corpo astral;
como segunda
Só mediante o mercúrio, ou seja, a entidade
medida, criar o
do sêmen, o azufre, a entidade do fogo, é possível lograr então o nascimento segundo. Por mental e como terceira criar o causal.
nascimento segundo se entende ao nascimento do homem verdadeiro. Recordemos as palavras de Jesus a Nicodemos; ‘Até que não nasça de novo, não poderá entrar no Reino do
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O FATOR NASCER
Selecionado por: Jussara Theodoro
Fonte: Verbo de Ouro II cap. 12

Programa de 2ª C. Alquimia Cátedra 13
Autor: V.M. Samael Aun Weor

Quem possui um corpo físico, um corpo astral, um
corpo mental e um corpo causal, recebe por tal
motivo, ao princípios anímicos espirituais

e se

converte em um homem autêntico, em homem real, em um homem verdadeiro.
Criação dos corpos e o nascimento segundo
Assim pois, quem chega a ser homem verdadeiro
se diz que chegou ao nascimento segundo; porque, como animal intelectual nasceu com o nascimento primeiro, como homem verdadeiro vem a
nascer com o nascimento segundo. O nascimento
segundo é para os homens reais.

princípio de Hanemann Depois disso dará o se-

guinte passo: a criação do sistema solar psicológiSe diz que no batismo a pomba branca do Espirito co. Logo continuará com a criação do Sol PsicolóSanto flutua sobre a cabeça da criança. Que certa- gico e muito mais tarde, com a galáxia psicológica;
mente é o mesmo mercúrio da filosofia secreta.

por último, com o infinito psicológico. Ao chegar a

Quanto ao Azufre, é o fogo, esse há que entendê- essas alturas, terá que definir-se entre entrar no
lo assim. Obviamente, se relaciona com Lúcifer. seio do eterno Pai Cósmico Comum ou passar ao
Não teria alguém o impulso sexual se não existira seguinte infinito. Porém o Pai é quem decide, não
a potencia luciférica dentro de si. Esta potencia nós. Agora, se o Pai nos colocou neste caminho é
azufrada é extraordinária. O Mercúrio sozinho nada para que trabalhemos sobre si próprio. Para que
poderia fazer. Porém o mercúrio fecundado pelo logremos a autorrealização íntima do ser. Porém
fogo, e dessa mescla resultam os corpos existen- há que fazer criações. Também há que eliminar o
ciais superior do Ser.
A Criação do Sol Psicológico
Pergunta ao Mestre Samael: A Lua que temos criado, essa lua psicológica, não é um fator negativo
para a situação nossa lunar?

que não serve, há que eliminar todo mercúrio seco
e o azufre arsenicado. Se alguém penetrar em um
sistema solar desconhecido, converte-se em um
habitante do mesmo, deve receber algum informe
sobre esse sistema solar, saber que corpos e que
veículos, que condições especiais se necessitam,

Pois, hoje somos entes mecânicos, governados para ingressar no mesmo.
por raios da lua. Hanemann criou um princípio que
Deverá preparar-se para acessar a forja dos Cícloé básico: Similia Similibus curantur. Com o semepes, tem que baixar a criar o que necessita para
lhante se cura.. O animal intelectual, equivocadaentrar nesse novo sistema solar. Ninguém pode
mente chamado homem, depende estritamente da
converter-se em homem galáctico se não cria a
Lua, é uma criatura lunar. Deve criar dentro de si
galáxia psicológica dentro de si mesmo.
mesmo uma lua psicológica, para que se cumpra o
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COMO CRIAR O HOMEM DENTRO DE NÓS

C

omo criar o homem dentro de nós.
Para se ser Homem, necessita-se dos
corpos físicos, astral, mental, causal e de se ter
recebido os Princípios Anímicos e Espirituais.
Como se criam esses corpos? O fundamento de
toda a Grande Obra está na elaboração do Mercúrio e para tal é necessário um artífice que é o
“secreto secretorum” da Grande Obra: O Grande Arcano. O Mercúrio é a “alma metálica” do
esperma. Em Alquimia, o esperma é o azougue
em bruto. Operações do Mercúrio: 1- O Mercúrio
é igual ao azougue e este, por sua vez, é igual
ao esperma. 2 – O Mercúrio derivado do primeiro; Mercúrio. 3 – O mercúrio fecundado pelo Enxofre, que é o mais importante, chamado “arché”
em grego. Dele saem os Corpos Existenciais do
Ser. Quando se realizam as transmutações,
também se transmuta o Sal. Há Sal, Enxofre e
Mercúrio no “arché” macro e microcósmico. O
que é essa nebulosa? Dela saem as unidades
cósmicas e necessita-se de matéria-prima. Também aqui, no homem, se elabora essa nebulosa
particular, com Sal, Enxofre e Mercúrio. Aquilo
que o Grande Arquiteto do mundo fez no macrocosmos, temos nós de fazer aqui, em ponto pequeno, dentro de nós. Precisamos de criar um
“arché” dentro de nós. Tal como é em cima é em
baixo. Fabricados os corpos, precisamos de os
aperfeiçoar e só o conseguimos eliminando o
Mercúrio Seco (“eus-egos). Se não eliminarmos
os “eus”, os corpos não se aperfeiçoam e se não
se aperfeiçoam não podem se recobertos pelas
diferentes partes do Ser. Não podem ser transformados em veículos de ouro puro, se não se
eliminar o Mercúrio Seco e o Enxofre Arsenicado. Assim, os corpos compenetram-se sem se
confundirem e vem a servir de envoltório ao nosso Rei, o Cristo íntimo. Ele levanta-se desse Sepulcro de Cristal e recobre-se com os veículos
de ouro, para se manifestar aqui, através dos
sentidos, para trabalhar pela humanidade. É assim que o Senhor vem a vida, é assim que o
Marquês Interior da Alquimia vem à existência..
Esse invólucro de ouro é o “Soma Heliakón”, o corpo de ouro do Homem Solar. Quando
recebemos os corpos de ouro puro, recebe-se a
espada de ouro, já se é Arcanjo, com uma espada de ouro puro, uma espada que lança fogo e
chamas, a espada dos Arcanjos. Enquanto o
“ego” estiver vivo, não haverá comunicação com

o Íntimo. À medida que formos trabalhando na
eliminação, iremos, pouco e pouco, comunicando com o Íntimo; Pressentimo-lo, Ele manifestase quando estamos fora do corpo físico, a dormir, para nos instruir, para nos ensinar. Ele vai
surgindo de dentro das nossas profundezas. O
Real Ser manifesta-se através de simbolismos
ou diretamente, quando se tem a devida preparação. Para que o real Ser se manifeste em nós,
devemos baixar à “Forja Acesa de Vulcano”, para trabalharmos na preparação do Mercúrio. Eis
o segredo da Grande Obra, chega-se à Ressurreição e o Homem fundido com a Divindade torna-se Super-Homem. As três calcinações ou
cocções do mercúrio são três purificações à base de ferro e fogo. Chega-se à Ressurreição de
cristo mediante três purificações à base de ferro
e fogo. Isto está representado na cruz pelos três
cravos. São três as calcinações do Mercúrio:

Primeira Montanha: Iniciação; Segunda
Montanha: Ressurreição; Terceira Montanha: os
últimos oitos anos na Obra. Se não eliminarmos
o Mercúrio Seco, transformamo-nos em
“hanamussianos”, com “ego”. Estes são fracassados, com um duplo centro de gravidade: uma
parte do seu Ser recoberta com os corpos de
ouro e outra parte “engarrafada” nos “eus”: abortos da Mãe Natureza. Temos de romper as cadeias dos Mistérios Menores, mas o fundamental são as grandes Iniciações de Mistérios Maiores, o trabalho com a Grande Obra. A Mãe Natureza é a assinatura astral do Esperma Sagrado, é a Estrela resplandecente que brota de dentro do Mar, do Caos, do Esperma, é a parte ígnea do Mercúrio que guia e dirige a Grande
Obra, a “Stella Maris”, a Virgem do Mar, do Mar
Interior; é a mesma que guia os Magos e, cada
um de nós é um Mago.
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COMO FORMAR O HOMEM SOLAR
Selecionado por: Jussara Theodoro
Fonte: livro– Verbo de Ouro
cap.18

Autor: V.M. Samael Aun Weor

Contestar-nos-emos com o fato de lermos algumas obras, de
assistirmos às conferências, mas não trabalharmos sobre
nós próprios , isto é grave. Quando não se trabalha com base nos ensinamentos que damos aqui e que fazemos compreender através dos nossos livros, não se pode compreender o trabalho Esotérico Gnóstico. Se não amarmos o
“Trabalho”, não será possível criarmos uma conjunção com
o Trabalho Esotérico Gnóstico. Se não houver conjunção
entre o “Trabalho” e as nossas vidas é evidente que não trabalharemos. Recordem-se da “Parábola do Mercador” do
Evangelho Crístico. Trata-se do caso de um mercador que
queria apoderar-se de uma pérola preciosíssima. Como não
tinha meios para o fazer, vendeu tudo que tinha, todos os
seus valores, com a finalidade de conseguir essa pérola preciosa. E conseguiu-a. assim, também o Trabalho Esotérico
Gnóstico é uma pérola preciosa.

A palavra amor, em si, é um pouco abstrata; precisamos de
especificá-la para sabermos o que é aquilo a que se dá o
nome de amor. Antes de mais, é preciso consultar o Evangelho Crístico. O grande Jesus disse: “Se vos amardes uns aos
outros provareis que sois meus discípulos”. Também há uma
outra frase muito interessante do grande “Kabir”: “Amar a
Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”;
“Não façais a outros o que não quiserdes que vos façam a
vós.” As pessoas, ao escutarem palavras de amor, sentem
que alguma coisa lhes chega ao coração, mas como têm uma
mentalidade em estado subjetivo, como não deram objetividade ao pensamento, não captam, obviamente, aprofunda
significação de uma tal palavra. É necessário entendermos o
que é o amor. Aquela frase: “Não façais aos outros o que
não quiserdes que vos façam a vós” pode
ser traduzida da seguinte forma: “TornaiO trabalho esotérico gnóstico
vos conscientes dos outros, isto é, do
Se não amarmos o
Para a conseguirmos, temos de
vosso próximo e de vós mesmos”. “Amar
deixar toda a espécie de interes- “Trabalho”, não será possível a Deus sobre todas as coisas e ao próxises secundários, de abandonar
criarmos uma conjunção com o mo como a ti mesmos” poderia significar
tudo o que no mundo nos pode
“Tornai-vos conscientes dos outros, isto
atrair e de nos dedicarmos exclu- Trabalho Esotérico Gnóstico. é, do vosso próximo e de vós mesmos”.
sivamente ao Trabalho. Como
Se não houver conjunção entre Assim, precisamos de nos tornarmos
possuímos no nosso interior diconscientes daquilo a que se dá o nome
versos agregados psíquicos que o “Trabalho” e as nossas vidas, de amor, que poderia traduzir-se por
personificam a cobiça, a ira, a
Consciência. Como poderíamos amar os
é evidente que não
luxúria, a inveja, a gula, a preguinossos semelhantes, quer dizer, compreça, todos estes elementos vão em trabalharemos.” Samael Aun endê-los, se não somos conscientes dos
diferentes direções, apontam
nossos semelhantes? Devemos tornarWeor
para os mais variados interesses,
nos conscientes dos nossos semelhantes
têm a sua energia psíquica envolse é que, verdadeiramente, queremos
vida nestes ou naqueles interesses, nestes ou naqueles valo- compreendê-los, e só compreendendo-os, sem tiremos
res. Cada um de nós deve, naturalmente, liberar a sua ener- amor por eles. Mas para podermos tornar-nos conscientes
gia psíquica, aprisionada em tais valores. Se conseguir libertá de nosso semelhante, devemos tornar-nos conscientes de
-la, poderá concentrá-la nessa pérola preciosa que é o Tra- nós próprios. Se uma pessoa não é consciente de si própria,
balho Esotérico Gnóstico.
como vai tornar-se consciente dos seus semelhantes? E se
não for consciente dos seus semelhantes, como poderá
Transformação radical
compreendê-los? E se não os compreender qual será a sua
Quando libertamos a nossa energia, quando a retiramos dos conduta em relação a eles? Isto é importante. É preciso que
nossos interesses materiais, do nosso interesse egoístas, haja afeto pelo Trabalho Esotérico Gnóstico, mas esse afeto
quando a extraímos dos desejos passionais, quando a arran- não poderá existir se não compreendermos o sentido do
camos àquilo que não tem importância e a concentramos Trabalho. Existem três aspectos de amor. Quando Jesus pernuma única direção, que é o Trabalho Gnóstico, cria-se natu- gunta a alguns discípulos que espécies de amor sentiam por
ralmente uma conjunção com o “Trabalho” e então pode- Ele, nós apercebemo-nos de que devemos aprofundar este
mos dedicarmos plenamente ao Trabalho sobre nós pró- assunto, porque existe o amor puramente sexual, o amor
prios.
puramente emocional e o Amor Consciente. Nós dizemos:
Este fato conduz à transformação radical. É preciso irmos “Amor é Lei porém Amor Consciente”. Muitas pessoas encompreendendo isto, se é que de fato ansiamos a transfor- tendem-se pelo sexo e nada mais. Outras têm o seu centro
mação. O amor ao “Trabalho” é básico. Ao falarmos de de gravidade na emoção, quer dizer, cultivam o amor meraamor, temos de ser precisos na análise; não se esqueçam de mente emocional. Tal amor emocional entre duas pessoas
que sou matemático na investigação e exigente na expres- pode transformar-se em ódio ou vice-versa, é instável, está
cheio de amargura, de paixões, de ciúmes, etc.
são.

“
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COMO FORMAR O HOMEM SOLAR

Selecionado por: Jussara Theodoro
Fonte: livro- corpos solares, cap.10.
Autor: V.M. Samael Aun Weor
Amor consciente
Não poderá, portanto, considerar-se um amor judicioso. Só o
Amor Consciente merece, sem dúvida, a nossa veneração, mas
para que exista Amor Consciente, torna-se indispensável, antes de mais, trabalharmos sobre nós próprios. Para que esse
Amor Consciente nasça, devemos eliminar os elementos da
paixão, os ciúmes, as rixas, devemos eliminar os elementos
puramente sensuais, aprender a colocar-nos sempre do ponto
de vista alheio! Se não nos colocarmos do ponto de vista
alheio, fracassaremos totalmente e nunca chegaremos a amar
conscientemente. Mas para nos colocarmos do ponto de vista
alheio, teremos de deixar de lado o amor próprio. Uma grande
parte daquilo a que se dá o nome de amor, que o homem sente pela mulher ou vice-versa, não é, no fundo, mais do que
uma extensão do amor próprio. Se eliminarmos de nós o eu do
amor próprio, daremos um grande passo, e se conseguimos
eliminar aqueles agregados psíquicos que personificam a arrogância, a superioridade, a intolerância, realizaremos extraordinários avanços, porque a arrogância, aquilo que nos faz sentir
muito grandes, que nos faz comportar em relação aos outros
de uma forma despótica, a superioridade... Porque havemos
de sentir-nos tão importantes perante os outros? Se nós não
somos mais do que míseros vermes do lodo da terra? O fato
de nos crermos superiores aos outros é um obstáculo para o
despertar.
Aniquilação budista
O que é fundamental é a “aniquilação budista”. Os teósofos
sentem terror de tal palavra. “Deixar de existir”, dizem, “aqui e
em todos os mundos, é doloroso.”

”Mas precisamos de passar pela “grande aniquilação”, de não
ter medo da morte.
Infelizmente, as pessoas temem a morte e, de uma forma
inconsciente, oferecem resistência a estes ensinamentos.
Não querem dar-se conta de que se não se destruir o “ego”, a
Consciência nunca se emancipará. Querem estar iluminados
mas não querem morrer. Para que servem aquelas escolas
que não ensinam a morte do “eu”? A iluminação, a emancipação, não surgem senão com a morte. Se a pessoa não morre, está a perder miseravelmente o seu tempo. Amai vos uns
aos outros. O amor ao próximo é uma coisa muito bela.
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. Mas se não
entendermos as palavras do grande “Kabir” Jesus, a frase é
apenas bela e nada mais. Já lhes disse que para amar os outros é preciso ter-se Consciência. Amor e Consciência são a
mesma coisa. Consciência é Amor. Se não tivermos Consciência dos demais, não estaremos a amá-los. E como poderemos
estar conscientes de nós? Há medida que fomos tornandonos conscientes dos nossos erros, dos nossos defeitos, ir-nosemos, então tornando conscientes dos outros. Assim, à medida que formos tornando conscientes de nós, aprendemos a
colocar-nos do ponto de vista das demais pessoas, aprendemos a ver o ponto de vista alheio, a ser compreensivos em
relação aos outros. Isto é Amor.
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Moisés e a Simbologia Alquimista
Selecionado por: Ricardo Amancio
Fonte: O Verbo de Ouro, cap. 15
Autor: V.M. Samael Aun Weor

D

esde os antigos tempos, encontramos na Bíblia, Esoterismo, Alquimia, Magia, Astrologia, Filosofia, Matemática, etc. Se estudarmos cuidadosamente o êxodo” de
Moisés, descobriremos, no Antigo Testamento, maravilhas esotéricas, exorcismos, ressurreição de mortos,
sortilégios, encantamentos, desencantamentos, transfigurações, levitações, curas, quer por meios da concentração no campo magnético da raiz do nariz, quer por
meio de passes magnéticos pelas águas, com óleo consagrado, ou pequenas porções de saliva mágica colocada sobre a parte inferior, etc. O próprio Moisés era um
grande mago. É obvio que Moisés nasceu para cumprir
uma gigantesca missão. Ninguém ignora que ele era
primo do Faraó, que descendia de um grande mago antigo, de um grande Caldeu, refiro-me a Abraão, que também descendia de Isaac, da região dos iniciados do velho Egito dos Faraós, do país soalheiro de Kem. Moisés
começou com um acontecimento insólito: os egípcios
tentaram maltratar um hebreu; Moisés defendeu-o, mas,
como dissemos, foi longe demais, pois ninguém desconhece que Moisés matou o egípcio, como é assim testemunhado pelas sagradas escrituras. Quando um iniciado cometia um crime, quando tirava a vida de um semelhante, não era julgado pelos juízes da terra, não era
levado a nenhum tribunal desta justiça humana subjetiva, mas era julgado diretamente pelos grandes sacerdotes do país soalheiro de Kem. Moisés casou-se com
uma sacerdotisa de Madian, dedicou-se pois, à Grande
Obra. Tornou-se, alquimista, cabalista. Moisés auto realizou-se, é certo. Conseguiu a ressureição, é verdade ,
e conseguiu-a precisamente na caverna de Lorena. Viu
uma chama que floresceu de entre as águas da caverna
e aquela chama disse-lhe: “Descansa Moisés, nesse
preciso momento, conseguiu a Ressurreição Iniciática.

Um raio de “Aelohim” penetrou nele, isto é, o seu pai que
está em segredo. Ressuscitou para cumprir uma gigantesca missão está escrito no “êxodo”. “Aelohim” é o Eterno Pai Cósmico Comum. Todo o Exercito da Voz, todos
os “Elohim” não são senão raios de “Aelohim”, a Divindade Imanifestada, o Omnimisericordioso, o Uniexistente, e
Eterno Pai Cósmico Comum, todos os Grandes Mestre
da fraternidade Universal Branca, todos os Deuses, se
ajoelham diante de “Aelohim”, o Uniexistente, o Omnimisericordioso, a Infinitude que a todos sustenta, a Divindade ou o Divinal Imanifestado. Não há dúvida de que a
Vara é fálica. Assim, pois a Arca é poderosa. O próprio
Moisés, na sua peregrinação, levava sempre a Vara do
Poder Real e diz-se que ele transformou a Vara numa
serpente. Usava um báculo, a maça de Hércules, etc.
Assim, pois, meus caros irmãos, Moisés cumpriu uma
missão preciosa. A Arca da Aliança, indubitavelmente
um instrumento de alta magia, está carregada de força
elétrica. Todo o profano que se atrevesse a aproximarse da Arca, morria instantaneamente. Na Arca, está a
Vara de Aarão, as Tábuas da Lei, o Cálice. Não há dúvida de que a Vara é fálica. Assim, pois a Arca é poderosa. O próprio Moisés, na sua peregrinação, levava sempre a Vara do Poder Real e diz-se que ele transformou a
Vara numa serpente. Usava um báculo, a maça de Hércules, etc.

Raio de Luz, Número 6, Agosto de 2020 | 10

Moisés e seu poder com a vara
O faraó opôs-se a Moisés, quando este quis libertar o
povo hebraico, com sua Vara transformou a água em
sangue, com uma movimento leve as águas desapareceram. Moisés levantou o seu cetro e todas as casa
ficaram cheias de enormes e gigantescas rãs, e fez
as rãs desaparecerem, ele desencadeou a chuva de
granizo e diz-se que fez aparecer sobre a terra do
Egito milhares de mosquitos e pestes. Afirma-se que
Moisés fez morrer todos os primogênitos de todas as
famílias. Assim diz o “êxodo” do Antigo Testamento,
não sou eu quem está a afirmá-lo, mas o “êxodo”. O
faraó convenceu-se e deixou o povo sair. Quando
Moisés, segurando a sua Vara, separou as águas das

Porque é que Miguel Ângelo o esculpe dessa forma? Há de fato um sentido simbólico. Por que razão tinha dois cornos de bode? Vou dizer-lhes porque: o bode representa o diabo, por isso Moisés
tinha dois cornos. Mas Moisés era, por acaso, o
diabo? Temos de analisar esta questão. Vale a pena refletirmos: se pensarmos no bode, podemos
descobrir a potência sexual. Nas cavernas dos iluminados da Idade Média, representa-se precisamente a Lúcifer. É a estrela da Verdade, o reflexo
do “Logos” dentro de nós, aqui e agora. Assim como o sol físico tem, no seu fundo, a sombra dele
próprio, assim o Mestre Interno de cada um de nós
projeta, no nosso universo interior particular, a sua
sombra, o que é fora do comum. Moisés soube
aproveitar a potência sexual, como transmutou o
Esperma Sagrado em energia criadora, apareceram
-lhe na cabeça os seus poderes! O bode representa, em si, o poder criador. e permitiu demonstrar a
sua sabedoria diante do faraó, a potencia sexual:
eis o poder dos poderes.

A ARCA DA ALIANÇA
Agora poderão explicar por que motivo a Arca da
Aliança tinha quatro cornos de bode. Eram os quatro cornos que serviam para representar os quatro
homens que puderam levá-la de um lugar para outro. A Arca, em si, representa o “Lingam-Yoni” e a
Lei. É aí que está o poder, a força, sem ela, de nada serviria o “Tao” dos profetas, de nada serviria o
Bastão dos grandes iniciados: o Mercúrio fecundado pelo Enxofre, isto é, pelo Fogo.
águas para aquele povo passar. Assim, pois todas
estas passagens de Moisés com os seus poderes
(ele toca num rochedo com sua Vara para a água
brotar), têm muitíssimo simbolismo místico, cabalístico. ¢Quando desceu do Sinai com as Tábuas da Lei,
na sua cabeça luziam dois cornos com gigantescos
raios de luz. Por esse motivo, foi pintado com dois
cornos.
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O FOGO SAGRADO
Selecionado por: Jussara Theodor o

Fonte: Livro: Curso Esotérico de Magia Rúnica, Cap.52

O Fogo Sagrado e os Chacras

O Fogo Sagrado Igreja de Éfeso
Cóccix

Na espinha dorsal existem sete centros
magnéticos e dentro dos quais infinitos poderes. Com a ascensão do Fogo Sagrado da
Kundalini os poderes ígneos entram em atividade. A chave para o despertar o Fogo Sagrado está escondida no sexo-yoga, na
Maithuna, no lingam-yoni phalo-útero, sem
perda da entidade seminal, nesta substância
semi-sólida, semi-líquida está o “ens virtutis”
do Fogo. O desejo refreado fará subir a energia sexual para dentro e para cima, até ao
cérebro e o coração.

... A Divina Mãe Kundalini conduz Shiva,
o Espírito Santo, até ao centro cerebral e
por último até ao Templo-coração. Por detrás de qualquer atividade existe sempre
um estado estático e o centro estático fundamental dentro do organismo humano está no osso do cóccix (base da espinha dorsal). O chacra do cóccix é em si mesmo a
Igreja de Éfeso, do Esoterismo Cristão, a
raiz suporte do corpo, de todas as forças
vitais do organismo, onde a Serpente Ígnea
se encontra enroscada três vezes e meia.

O Fogo Sagrado Átomos Solares e Lunares
Quando os átomos solares e lunares, do
nosso sistema seminal, fazem contato no cóccix desperta o Fogo Sagrado, para ascender
até ao cérebro. É urgente compreender que
quando a entidade seminal é derramada, o Fogo Ascendente, desce uma ou mais vértebras,
segundo a magnitude da falta. A Kundalini, o
fogo divino, ascende lentamente de acordo
com os méritos do coração.
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O FOGO SAGRADO
Selecionado por: Jussara Theodoro

O Fogo Sagrado Caduceu de Mercúrio
Uma análise cuidadosa do centro magnético coccígeo, permite-nos compreender que
este em si, é consciência. Não há dúvida que
possui qualidades muito especiais. Kundalini,
o poder contido no citado centro do cóccix,
vem a ser eficiente e definitivo para o despertar da consciência. Os adeptos hindus fazem
distinção entre a suprema consciência cósmica e o seu poder energético ativo, capaz de
penetrar nas zonas mais profundas do nosso
subconsciente para nos despertar verdadeiramente.

Fonte: Livro: Curso Esotérico de Magia Rúnica,

que se encontra. Aquele que desenvolve o
Fogo Sagrado adquire faculdades, com as
quais pode mandar nas criaturas do fogo,
do ar, da água e da terra. O advento do Fogo no interior de nós próprios é o evento
cósmico mais formidável.

O Fogo transforma-nos radicalmente.
O Fogo Sagrado INRI - JESUS

O Fogo Sagrado e a Consciência
A Kundalini é uma Verdade Jehovística e
Vedantina, que representa todo o processo
universal, com uma sábia polarização na própria consciência. Utilizar o Fogo Sagrado, a
serpente ígnea dos nossos mágicos poderes
para despertar a consciência é uma necessidade íntima, vital, indispensável. O ser humano tem a consciência totalmente adormecida,
por isso é incapaz de viver isso que não é do
Tempo, isso que é o Real. Infeliz daquele que
derrama o Vaso de Hermes, mais lhe valeria
não ter nascido...

O Fogo Sagrado, nas quatro letras postas na cruz do Redentor do Mundo: INRI:
Ignis Natura Renovatur Integram (o Fogo
Renova Incessantemente a Natureza). ...
No velho Egito dos faraós, o Grande Kabir
Jesus praticava Maithuna com sua Vestal,
na pirâmide e, cantava os mantras: INRIENRE-ONRO-UNRU-ANRA. Precisamos
de ser tragados pela Serpente! É urgente
converter-nos em chamas vivas! É indispensável conseguir o Segundo Nascimento, para entrar no Reino.

O Fogo Sagrado - Virtudes e Graus de
Poder .
O Fogo Sagrado possui virtudes muito
especiais e efetivas para retirar o pobre bípede humano do estado inconsciente em
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Selecionado por: Ricardo Amancio

CRIAÇÃO DO SOL PSICOLÓGICO ÍNTIMO”

Fonte: O Verbo de Ouro, cap. 11

Por: Ricardo Amancio e Jussara - IGA Lisboa

“CRIAÇÃO DO SOL PSICOLÓGICO ÍNTIMO”

lingan-yone sem derramar jamais o vaso de Hermes
Trismegisto...

O animal intelectual, equivocadamente chamado
homem, depende estritamente da Lua, é uma
criatura lunar. Deve criar dentro de si mesmo uma
lua psicológica, para que se cumpra o princípio de
Hanemann.

Se alguém penetrar em um sistema solar
desconhecido, converte-se em um habitante do
mesmo, deve receber algum informe sobre esse
sistema solar, saber que corpos o que veículos,
que condições especiais se necessitam, para
Depois disso dará o seguinte passo: a criação do ingressar no mesmo. Deverá prepararse para ter a
forja dos Cíclopes, tem que baixar a criar o que
necessita para entrar nesse novo sistema solar.
Bom, dentro de mim está o Quinto dos Sete, que é
o Ser. Ele é o quinto dos Sete. Minha insignificante
pessoa considero que não tem nenhum valor; não
valho cinco cents. O que importa é o Ser. O Ser é o
que conta, é o que vale, não nossas pessoas que
não vale nada.

sistema solar psicológico. Logo continuará com a
criação do Sol Psicológico e muito mais tarde, com a
galáxia psicológica; por último, com o infinito
psicológico. Ao chegar a essas alturas, terá que
definir-se entre entrar no seio do eterno Pai
Cósmico Comum ou passar ao seguinte infinito.
Porém o Pai é quem decide, não nós.

Ninguém pode converter-se em homem galático
se não cria a galáxia psicológica dentro de si
mesmo. Há que criar veículos novos. Tem que criar
os quatros kayas. Se alguém não cria os quatros
Kayas, como pode se dar ao luxo de converter-se
num habitante de Sírio? Os habitantes de Sírio
possuem os quatro Kayas... .

Agora, se o Pai nos colocou neste caminho ia todos
nós, é para que trabalhemos sobre si mesmos. Para
que logremos a autorealização íntima do ser. Porém
há que fazer criações. Também há que eliminar o
que não serve, há que eliminar todo mercúrio seco e
o azufre arsenicado.
O fundamento de todo o trabalho da Grande Obra
está neste sensível artifício, que constitui o
Secretum Secretorium da Alquimia: Conexão do
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Otros temas:
Estar livre do Zodíaco – Só quando se

Cuidando do corpo.
Massagens para que o corpo não doa.

transforma em Homem Solar. O Homem So-

O Mestre Samael nos ensinou uma oração:

lar é Rei do Zodíaco, pode governar todo o

Fonte: Medicina oculta pag. 266. e 267

Zodíaco.
Matrimônios mecanicistas – toda a terra
está cheia de matrimônios mecanicistas. Porém se ingressa nestes estudos a que compreender pouco a pouco e ir mudando.
Divórcio só se justifica por adultério, fornicação ou se uma das partes não aceita de forma alguma o Maithuna. Deve se esgotar todas as possibilidades antes do divórcio. Os
problemas no casamento são fontes para
amadurecimento e crescimento de ambos.
Medicina Oculta

Jesus, Maria e José, Santísima Trindade, as
três divinas pessoas. São Braz adiante, São
Pedro atrás, São Bráz, se estas palabras forem boas que ponham nervos e juntas em
seu lugar. (Aplicar estas palabras em nome
de Jesus Cristo).
Quando Jesus Cristo veio ao mundo, não havia desconjunturas, nem mancos, nem coxos,
que morram as desconjunturas e viva Maria.
(se não está muito afetado, ore três credos;
se muito afetado, 9 credos).

Unta-se com

Mentol e sal.

O homem em sua ignorancia para com Deus
torna-se responsavel por suas desiditas, esquecendo que cada um tem o que merece e,
que o homem é filho de sus obras. Enfermamos nao por causa de obra ou força extranha,
mas por nossos propios erros.
Medicina Oculta é um livro que te ajudará a
teres um corpo sadio para que possas cumprir
com o fim, para o qual Deus nos pos na Terra,
mas nao te esqueças deste fim último, são os
desejos do autor.
Samael Aun Weor Budha Maitreya
Kalki Avatara da Era de Aquário
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IV CONVENÇÃO GNÓSTICA DO IGA PORTUGAL
FÁTIMA - DE 15 A 17/11/2019
Por: Ricardo Amancio e Jussara - IGA Lisboa
Obrigado a todos pela presença e colaboração!
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IV CONVENÇÃO GNÓSTICA DO IGA PORTUGAL
FÁTIMA - DE 15 A 17/11/2019
Por: Ricardo Amancio e Jussara - IGA Lisboa
Obrigado a todos pela presença e colaboração!
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“CONFERÊNCIA DA IV CONVENÇÃO GNÓSTICA DE PORTUGAL “
“O PORQUÊ DA URGÊNCA E DIFICULDADE NA MORTE DO EGO ”
por: Ricardo Amancio

Os Motivos da Escolha, do Tema: A Urgência na
Morte do Ego e do local: Fátima

deiramente, as coisas do espírito.

Por quê o Tema a Morte do Ego?
Ano passado no Encontro do IGA Portugal, em Porto priorizamos o Nascimento Interno, esse ano priorizamos a Morte Psicológica.
Passamos a pouco pelo dia dos falecidos/ mortos
02/11,
Por quê Fátima?
Por simbolizar a Mãe interior, que mata os egos;
pela indicação da aparição de Fátima de que devemos parar de pecar e se arrepender; pois prever
guerras e sofrimentos.
Lugar bonito e sagrado, e preços de hotéis mais
em conta.

Soluções indicadas pelo Mestre Samael em suas
Obras:
Nossos discípulos devem listar seus defeitos e logo
dedicar-se, em ordem sucessiva, dois meses a cada
defeito; assim é como se acaba com todos os defeitos. Aquele que queira acabar com todos os
Estamos nos tempos do Fim e, daqui para frente
seus defeitos ao mesmo tempo não acabará com
tudo ficará mais difícil e doloroso. Despertai aqui nenhum. Pergunta: Estamos fazendo isto? Lie agora, não deixeis para as próximas encarnações, vro: Os Mistérios Maiores, cap. 7Aquele que logra
pois haverá muito sofrimento. Os Três Fatores da tornar-se consciente de um defeito moral, o desinRevolução da Consciência são importantes , porém tegra totalmente. Quando o homem desintegra
a Morte do Ego é impostergável! Prepara-te para o todos os seus defeitos o EU se dissolve e a verdade
Cataclismo. Falta coragem, empenho, determina- vem a nós e nos tornamos um clarividente perfeição para terminar o que começou. Falta disciplina to. A verdade nasce da compreensão criadora.
esotérica e uma didática precisa para concluir o
Pergunta: Percebe a importância da morte dos dedespertar da consciência. Falta compreensão cria- feitos e egos?
dora e maturidade espiritual para vivenciar, verdaLivro: Noções Fundamentais de Endocrinologia e
Criminologia, cap. XIX
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Didática concreta para dissolução do Ego
A melhor didática para dissolução do Ego, encontra-se na vida prática intensamente vivida.
São necessárias as crises emocionais para que
haja crescimento! Defeito descoberto é defeito
morto! Em meditação ver o defeito como se
fosse uma cena de cinema, não o justifique,
compreenda-o em todos os níveis da mente,

O maior perigo que existe na vida, por não dissolver o
Ego é de nos convertermos em Hanasmussianos.
Quem não trabalha da dissolução do “Ego”, em cada
existência, vai se degenerando mais e mais até que, por
fim, deixa de nascer porque se converteu em um hanasmussiano perigoso. Existem 4 classes de hanasmussianos: Hanasmussiano do tipo cretino, demasiado decrépto e degenerado; Hanasmussianos fortes, astutos e
perversos, retornam a este mundo em corpos no reino
animal; Hanasmissianos com duplo centro de gravidade, mas que não possuem corpo astral solar, Hanasmussianos com duplo centro de gravidade e que possui
corpo astral solar, são bodhisattvas caídos, que cometeram o erro de fortalecer o Ego.
Para Algo Nascer algo tem que morrer!

condene-o à morte e suplique a Divina Mãe
que o desintegre. Há que ter ordem e precisão
no trabalho da morte do ego.
Pergunta: já experimentou fazer isso todos os
dias?
Livro: A Revolução da Dialética, cap 1 e Grandes
Manifestos, cap. 1. Autor: V.M. Samael Aun
Weor.O Mestre Samael, em suas Obras insiste,
que:
Devemos Meditar e Transmutar todos os dias,
ter continuidade de propósito. Fazer 1h de meditação tem mais valor do que ler 1000 livros
de teorias mortas; A cada passo no despertar
dos poderes ocultos, deve dar 1000 na santificação.

O Homem Real; os poderes da alma; o espírito; a alma;
as virtudes; a psicologia revolucionária. O super homem;
a compreensão; a paz; o amor; a harmonia; a revolução
da consciência. “Quem quiser desenvolver todas as suas
possibilidades latentes para se converter em homem e
super homem, deve entrar pelo caminho da revolução
da consciência.” V.M. SAW
Jesus Cristo deu exemplo da Morte do Ego quando
expulsou os vendilhoes do templo, Matou a própria
morte e se tornou imortal.
Abandonai a auto justificação e autoconsideração.
Transformai-vos em inimigos de vós mesmos, se de
verdade quereis morrer radicalmente. Só assim
alcançareis à Iluminação. Porque assim, vivos como
estais, com esse tremendo “ego” dentro de vós, sois um
fracasso.”
A autorrealização íntima do homem é resultado de
tremendos superesforços autoconscientes, feitos por si
mesmo e dentro de si mesmo, aqui e agora..” Autor:
V.M.SAW

Pergunta: Estamos fazendo isto?
Devemos divulgar a Gnose por Amor à humanidade.
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CONFERÊNCIA APRESENTADA NO IV CONVENSÃO GNÓSTICA DE PORTUGAL
“ O VALOR DA MULHER NA MORTE DO EGO ”
Selecionado por: Jussara Theodoro
O Valor da Mulher
Nos ensinamentos mais belos e profundos da Gnose
está o valor da Mulher na Grande Obra.
Não seria possível para os grandes homens realizar
gigantescos trabalhos, como aqueles que permitiram
mudar o curso da história, se não estivesse acompanhado, de sua parte, por alguma grande mulher.
Livro: Rosa Ígnea cap. 19
Junto ao Mestre Samael Aun Weor está nossa Querida Mestra Litelantes, Dama-Adepto é uma dos 42
juízes do Carma, colaboradora esotérica do Mestre
Samael, que descobriu os estados de Jinas e etc...
E muitos outros, que deixaram plasmados no mundo
físico e que hoje nos ajuda a entender toda sabedoria que os Mestres resgataram para a humanidade
desta raça Ariana.
O Princípio Feminino Universal, o Eterno Feminino,
brilha entre os mais distantes luzeiros que habitam
no coração de toda mulher, que resplandece com a
dissolução do “Ego” e a “Cristificação”.
A Revolução de Bel, o Mestre Samael nos ensina

Cristo é o Filho de Deus. Cristo é um exército da voz.
A Mãe Divina ajuda-nos! Pedi e vos será dado, batei
e se abrirá. Mãe Cósmica não tem forma, mas gosta
de tomar uma forma para responder ao suplicante.
Livro: O Livro Amarelo cap. A Mãe Cósmica A Mãe
Divina pode apresentar-se como Ísis, Maria, Tonantzin, Marah, Rea, Cibele, etc... Ela é o desdobramento do Espírito Santo dentro de cada um de nós, é o
nosso próprio Ser, derivado. É Deus-Mãe, a Virgem
do Mar, Devi Kundalini e que possui Sabedoria,
Amor e Poder. Livros: O Livro Amarelo cap. VII
O Matrimônio Gnóstico e os Egos
Em casa deve reinar sempre a O Matrimônio Gnóstico e os Egos
Em casa deve reinar sempre a compreensão entre o
homem e a mulher. A vida no lar é precisamente onde podemos nos autodescobrir. Ao descobrir os defeitos deve-se compreendê-lo individualmente, em
todos os níveis do subconsciente. Ao praticar a
Maithuna (Sexo Tântrico e Divino) o matrimônio deve
suplicar à Mãe Divina Interior que elimine o ego/
defeito previamente compreendido. Porém, ambos
devem pedir pelo mesmo ego ou defeito e, seguir
depois meditando individualmente nestes egos.
Livro: O Eterno Feminino, segunda conferência
Mulher e a Energia Criadora
A mulher tem perfeito domínio sobre a biologia orgânica do homem, por isso pode regenerá-lo.
Assim, pois, corresponde às mulheres um grande
papel nesta Era de Aquário, que é o de regenerar o
elemento masculino decadente.

que o corpo da mulher é necessário para despertar
os sentimentos do amor e da ternura. Alinhado com
essa ideia, devemos recordar a função criadora da
mulher em dois planos: o de gestar, criar e educar os
filhos e, o de gestar de forma idônea, o verdadeiro
homem, o sagrado e bendito Andrógino Perfeito.
Mãe Cósmica
Deus assume dois aspectos Sabedoria e Amor. Deus
como Sabedoria, é Pai. Deus, como Amor, é Mãe.
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A Energia Criadora sobe pela espinha medula convertida em forma de serpente de fogo, sempre que
trabalhamos com o Arcano A.Z.F.
Vemos que a mulher pode transformar o mundo, se
assim o quiser. Tem em suas mãos a chave do poder; até apropria biologia masculina pode ser controlada pela mulher e, de fato, a mulher controla as atividades biológicas do homem, tem esse poder, um poder extraordinário, formidável. Sendo assim, a única
coisa que ela tem que fazer é reter essa prodigiosa
energia criadora do Terceiro Logos ( energia do Espírito Santo).
Livro: O Eterno Feminino Segunda conferência

(Kundalini). Quer pela via tenebrosa, no oitavo círculo
das fatalidades, Círculo Dantesco, nos Mundos Inferiores (Kundartiguador).
Resposta do Mestre Samael a estes aspectos antitéticos, luminosos e tenebrosos, de que forma se corresponde e como se desenvolvem.
P: A serpente tentadora do Éden é a mesma Ser
pente Sagrada?
R: É claro que no Averno a verdade se disfarça de
trevas. É insólito que a cobra possa polarizar-se de
uma forma positiva ou negativa.
Isto quer dizer que a serpente tentadora do Éden,
mesmo sendo o contraste tenebroso as Serpente de
Luz é, indubitavelmente, a polarização negativa da
serpente de bronze que sarava os israelitas no deserto.
É assombroso saber-se que a radiante serpente se
polariza nesta forma fatal, fato que nos convida a
compreender que ela o faz para o bem do seu próprio filho, para destruir no Averno os elementos infrahumanos que temos dentro de nós e libertar-nos das
garras espantosas da dor. É assim o amor de toda a
Mãe Divina.
Livro: Sim Há inferno, Sim Há Diabo, Sim Há Karma
cap. XII
Ser ou Não Ser, Luz ou Trevas

Existem duas serpentes: a primeira a que sobe, a do
tantrismo branco, é a serpente de bronze é a Kundalini que sarava os israelitas no deserto.
A segunda a que desce, a tentadora do Éden, tantrisKundalini é a energia primordial encerrada na Igreja mo negro, é o órgão Kundartiguador.
de Éfeso, é a serpente ígnea dos nossos poderes
É Urgente Morrer em si mesmo, mediante a decapitamágicos.
ção psicológica.
Há alguns que querem chegar à união com o Íntimo Vós podeis escolher o caminho! Elegei! É-vos dado o
sem levar a Kundalini em consideração para nada. conhecimento, estais perante o dilema do Ser ou do
O Livro Amarelo cap. II e III
não ser da filosofia.
A Morte do Ego
Livro: Fundamentos da Gnose 8ª conferência
O iniciado deve morrer, “deixar de ser” para “chegar a
Ser”. Se o gérmen não morre, a planta não nasce.
Quando a pessoa destrói o ego, quando passa pela
aniquilação budista, a consciência então se emancipa, se liberta, desperta, se torna objetiva.
Didática para aniquilação budista: necessitamos viver
alerta e vigilantes como sentinelas em época de
guerra!
Livro: Fundamentos da Gnose, 8ª conferencia –
V.M.Samael
A Morte do Ego nas Vias
É interessantíssimo saber-se que a cobra destrói
sempre o ego, quer pela via luminosa, com base em
trabalhos conscientes e padecimentos voluntários
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PRÓXIMOS EVENTOS DO IGA



IGA Espanha

XVIII - Convenção Gnóstica da Espanha - Di a 25 à 27 de Setembro de
2020—Hotel Residência Papa Luna—Peníscola (Castellon)


IGA Portugal

Não haverá encontro ou convecção em Portugal este ano de 2020, devido a Pandemia.


IGA Mundial
XXV - Congresso Internacional de Antropologia Gnóstica - Canadá
Cidade de Quebec, em 2021.
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Homenagem: Grandes Escritores”
Frases de Seres Iluminados sobre a
Morte do Ego, com destaque para São Francisco de Assis:
Alguns Seres Iluminados :
Mestre Saml Aun Weor

Jesus Cristo
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