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Nesta Sétima Edição da Revista Raios de Luz priorizamos o Terceiro Fator  da Revo-

lução da Consciência - O Sacrifício pela Humanidade. Este fator corresponde ao tra-

balho de Amor semelhante, que significa entregar de forma desinteressada o conheci-

mento gnóstico, que regenera e salva, ajudar no despertar da consciência e na forma-

ção do Exército de Salvação Mundial, pois estamos vivendo momentos de transição 

da Raça Ariana, para a próxima Raça Coradi. Este Exército de Salvação Mundial será 

formado por todo Ser Humano que consiga despertar pelo menos 50% de consciên-

cia. Este é o mesmo processo de seleção vivido na época de Noé. Hoje, temos nosso 

Noé, nosso Arcanjo Samael Aun Weor, que desceu dos Mundos Superiores para nos 

conduzir à próxima Raça. Por isso 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. Precisa-

mos nos dispor a subir na ara do supremo Sacrifício pela Humanidade; temos que le-

vantar a “tocha da sabedoria” para iluminar o caminho dos outros. Devemos compre-

ender que a humanidade é uma “grande família”, Todos os seres humanos, sem exce-

ção de raça, credo, casta e cor formam uma só família, que se chama “humanidade”. 

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, em suas 60 obras.   

Indico que leia com carinho as matérias contidas nesta Revista, pois o ajudará em seu 

processo de autoconhecimento e de transformação intima. Gnose significa conheci-

mento. O conhecimento que há em si! Gnose - A ciência milenar do Autoconhecimen-

to. 

Se quiser mais informação sobre os recursos que o IGA oferece para te ajudar a al-

cançar o Despertar da Consciência, acesse nosso site: www.iga.gnose.pt. ou entre 

em contato conosco. Conte sempre conosco! Estamos para servir e ajudar!  

www.iga.gnose.pt  - Ricardo Amancio e Jussara Theodoro  +351 967 187 819. 

Editorial da Revista Raios de Luz 

 

 

Por: Ricardo Amancio 
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A Revolução da Consciência tem três fatores: 
Nascer, Morrer e Sacrifício pela Humanidade. 
O Nascer é uma questão de alquimia sexual. 
O Morrer: é o morrer psicológico, morrer em 
nossos defeitos, erros, vícios, egos. E, o Sacri-
fício pela Humanidade consiste em ajudar a 
humanidade a despertar. Esses são ao três 
fatores que nos convertem 
em verdadeiras encarna-
ções do Cristo Cósmico. Es-
tes três fatores vêm a nos 
converter em deuses, ainda 
que tenhamos corpos de 
homens. Esses três fatores 
vêm a fazer de nós algo di-
ferente: nos transformam 
em “Deidades” ou Deuses 
Inefáveis, em Elohim, divi-
nos Daimones, etc. Se nós 
trabalhássemos unicamente 
com o primeiro e o segundo 
fatores (o Nascer e o Mor-
rer), e não amássemos os 
nossos semelhantes, não 
fizéssemos nada para levar 
a luz do conhecimento a ou-
tras pessoas, cairíamos em 
um egoísmo espiritual muito 
refinado que impediria o 
nosso avanço interior. Pois, 
se nos preocupamos ape-
nas conosco e com nada 
além de nós, nos esquecen-
do de tantos milhões de se-
res que povoam o mundo, inquestionavel-
mente, nos fechamos em nosso próprio egoís-
mo. Dessa forma, o “Eu” do egoísmo não nos 
permitiria a iluminação. O egoísmo pode se 
apresentar de formas extremamente sutis e há 
que eliminá-las. Enquanto tivermos o egoísmo 
dentro de nós mesmos, a iluminação não será 
possível. O egoísmo é formado por múltiplos 
“Eus”, dentro dos quais a consciência está 
aprisionada. Temos que desintegrar essa mul-
tidão de “Eus” egoístas? É verdade! Pois se 
não o fizermos a consciência continuaria en-
frascada, encolhida, limitada e condicionada, e 
qualquer possibilidade de iluminação seria 

anulada. Devemos compreender que toda a 
humanidade é uma “grande família”.  sem ex-
ceção de raça, credo , casta ou cor, são uma 
só família. 

O Sacrifício pela Humanidade se faz por meio 
do trabalho esotérico, em benefício de todo o 
mundo. Se vemos  como irmãos unicamente 

aqueles que nos  rodearam 
desde o berço, estamos 
muito mal. Se queremos 
servir  unicamente a essas 
pessoas que se dizem 
“nossos familiares” , segui-
mos egoisticamente. É in-
dispensável ver em cada 
pessoa um irmão. Não digo 
isto por mero sentimentalis-
mo, mas porque, verdadei-
ramente, somos todos ir-
mãos. Não é uma frase me-
ramente sentimentalista, é 
real, tal como se escuta: 
somos uma família que não 
deveria estar dividida, uma 
enorme família que povoa a 
Terra e que se Chama 
“Humanidade”!  Necessita-
mos levar o conhecimento a 
eles, aos nossos irmãos, 
mostrar-lhes a Senda a fim 
de que, algum dia, eles 
também possam percorrê-la 
e chegar à libertação final.     

 

“Se nós trabalhássemos 

unicamente com o primeiro e o 

segundo fator (o Nascer e o 

Morrer), e não amássemos os 

nossos semelhantes, não 

fizéssemos nada para levar a 

luz do conhecimento a outras 

pessoas, cairíamos em um 

egoísmo espiritual muito 

refinado que impediria o nosso 

avanço interior”. 

Samael Aun Weor 

Selecionado por: Jussara Theodoro O Sacrifício pela Humanidade 

O SACRIFÍCIO PELA HUMANIDADE  
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Se nós queremos a felicidade, devemos lu-
tar pela felicidade dos outros. Quanto mais 
a pessoa dá, mais recebe; mas aquele que 
nada dá, até o que não tem lhe será tirado. 
Como poderíamos alcançar a autentica feli-
cidade nirvânica e paravirvânica, aqui e 
agora, se não trabalhamos pela felicidade 
dos outros? A autêntica felicidade do Ser 
não pode ser egoística; ela é alcançada, 
unicamente, por meio da sacrifício por nos-
sos semelhantes. Assim, aqueles que al-
cançaram, por exemplo, estados de Ser 
muito elevados, aqueles que ingressaram 
nos mundos paranirvânicos, mahapara-
nirvânicos, ou no monádico ou ádico, ou 
aqueles que, afinal, conseguiram se unir 
com o Eterno Pai Cósmico Comum, obvia-
mente se sacrificaram, de alguma forma, 
por seus semelhantes, neste mundo; isto 
lhes deu méritos suficientes para alcança-
rem, de verdade, essa felicidade que não 
tem limites nem divisas.   Portanto para fa-
zer o Curso de Missionários, devemos pen-
sar no bem comum, devemos de amar, de 
forma extraordinária, todos os seres que 
povoam a face da Terra. Amar não somente 
os que  nos amam, porque isso qualquer 
um faz, mas amar também os que nos odei-
am; os que nos amam, porque nos compre-
endem; os que nos odeiam, porque não nos 
compreendem. Não deve existir em nós is-
so que se chama “ódio”. Há pessoas que 
destilam e bebem seu próprio veneno e so-
frem o indizível, e isto é grave. A pessoa 
não deve ser tão tola. Aquele que esta des-
tilando seu próprio veneno é um tolo. Aque-
le que criou um “infernozinho” em sua men-
te, e carrega esse “infernozinho” em todos 
os momentos e lugares, é um néscio. A 
pessoa deve pensar que o melhor é amar, 
pois se a pessoa faz de sua mente um infer-
no, jamais é feliz. As pessoas estão cheias 
de ressentimentos, e isto é gravíssimo, por-
que onde existe o “Eu” do ressentimento, 
não pode florescer o amor. Não há ninguém 
que não tenha ressentimento; todo mundo 
guarda em seu coração palavras, fatos e 
acontecimentos dolorosos, naturalmente 
acompanhados de suas consequências e 

resultados, que são os já conhecidos res-
sentimentos, que não levam a nada.  

A pessoa ressentida não sabe amar, é vinga-
tiva, não sabe amar. Aquele que odeia está 
muito próximo da maldição. Temos que sa-
ber compreender os demais, aprender a ver 
o ponto de vista alheio, se é que queremos 
saber amar. As pessoas são incompreensi-
vas, não querem entender os outros simples-
mente porque não sabem ver o ponto de vis-
ta alheio, se aprender a ver o ponto de vista 
alheio, aprendem a perdoar;  assim apren-
dem a amar. E,  se a pessoa não é capaz de  
perdoar ninguém, não sabe amar. Porém, 
perdoar de forma mecânica não serve para 
nada.  

Temos que ser sinceros conosco mesmo, se 
queremos saber amar. Amar implica em um 
trabalho, árduo sobre si mesmo. Se a pessoa 
não é sincera consigo, não pode amar ja-
mais. Como a pessoa poderia amar a outra 
se não trabalha sobre si mesma, se não eli-
mina de seu interior os elementos da discór-
dia, da vingança, do ressentimento, do ódio 
etc.? Enquanto tais elementos infra-humanos 
existirem em nossa psique, a capacidade de 
amar é anulada. Sim, nós precisamos amar 
todos os nossos semelhantes, mas repito, 
isso implica em um trabalho.  

 

          Selecionado por: Jussara Theodoro  O Sacrifício pela Humanidade 

O SACRIFÍCIO PELA HUMANIDADE - AMOR E ÓDIO 



Raio de Luz, Número 7, Janeiro de 2021  

 

 

S e queremos amar, devemos ser since-
ros, nos explorar e nos investigar para desco-
brir os elementos que nos incapacitam de 
amar. Existe demasiado falso amor nas dife-
rentes escolas do tipo pseudo-esotéricas e 
pseudo-ocultistas. Isso não serve. Nós, gnós-
ticos, não  devemos aceitar o falso amor, de-
vemos ser exigentes conosco mesmos. Va-
mos amar ou não os nossos semelhantes? 
Sejamos sinceros. Não se trata de nos dei-
xarmos levar por sentimentalismos sublimes. 
Poderíamos crer que amamos quando, na 
realidade, não amamos. O amor é algo muito 
sublime. Vou dar a vocês um exemplo, ou 
alguns, sobre o amor. O fundador de Nova 
York era um homem muito inteligente e tinha 
uma esposa muito digna. Quando fundou No-
va York, aquilo parecia um paradoxo (ali só 
havia mato, pedras, árvores, montanhas 
etc.). Ele concebeu a ideia de uma grande 
cidade ao contemplar aquela região, mas 
aquela “época de ouro“, a época em que as 
pessoas tinham sede pelo ouro nos Estados 
Unidos (ainda que sempre a tenha tido, mas 
naquela era muito mais evidente a cobiça pe-
lo ouro físico, pelas minas de ouro, etc.). Ele, 
vindo pelo mundo, cometeu um erro que con-
sidero muito grave: abandonou a esposa em 
plena montanha. Não a abandonou por outra 
mulher. Não! Mas pelo ouro, para ir buscá-lo 
nas minas. No fim, ficou sabendo por alguém 
que ela havia morrido. Ele não se preocupou 
muito com isso,  porque não tinha senão um 
anseio, uma sede insaciável pelo ouro. Mais 
tarde, com o tempo, encontrou uma outra 
mulher e se casou com ela. Construiu estra-
das de ferro, fundou bancos... Quando já era 
um grande homem, falando diante de um au-
ditório, descobriu de repente, entre as pesso-
as que ali havia, aquela que ele tinha aban-
donado. O homem já não podia nem falar, se 
atrapalhou e se confundiu, pois pensava que 
ela estivesse morta. E, informaram a ela que 
ele havia casado outra vez e, que tinha seis 
filhos... Por fim, quando saiu do auditório, to-
pou com ela de repente e não sabia o que 
fazer. Ela disse a ele: “Não te preocupes, sei 
que estás casado”. Ele ficou perplexo porque, 
ao vê-la, recordou de seu primeiro amor; ele 
a amara, mas a sede pelo ouro fez com que 
a  abandonasse. Ele não sabia o que fazer. 
Ela disse: “Podes ir embora, segue o teu ca-

minho” (ela também o adorava). Ele tentou se 
afastar, mas não pôde, sentia dificuldade de 
se separar dela. Mas, ela lhe deu coragem: 
“Não olhes para trás, segue em frente, não te 
detenhas por mim. Deves triunfar, eu te amo 
muito e quero o teu triunfo”. Ele foi caminhan-
do como um sonâmbulo, até que ela foi em-
bora. Ela o amava demais. Ele teria podido 
deixar a outra mulher imediatamente e ficar 
com essa, mas ela preferiu a felicidade dele. 
Isso é amor... Qual de vocês se sente capaz 
de fazer isso: renunciar ao ser amado pela 
própria felicidade do ser amado? Acontece 
que o amor não quer recompensas, é uma 
dádiva em si mesmo, um trabalho com renún-
cias, é uma dádiva em si mesmo, um traba-
lho com renúncias aos frutos, que não quer 
senão o bem de todos, ainda que  a custa da 
própria felicidade. Entender o amor é um 
pouco difícil. Se se define, ele se desfigura. É 
mais uma emanação que surge, digamos, do 
fundo da própria consciência, um funcionalis-
mo do Ser. Há que se compreender, pois, a 
necessidade de saber amar os nossos seme-
lhantes, porque somente por meio do amor 
podemos nos transformar e, amando, repartir 
bênçãos: levar o Ensinamento a todos os po-
vos da Terra, encaminhar os outros com o 
máximo de paciência e saber perdoar os de-
feitos alheios.         

 

 

 

O SACRIFÍCIO E A CRIAÇÃO DE NOVA YORK 
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outros psicologicamente, ela não será capaz 
de amar. A dependência é um obstáculo para 
o amor. Necessitamos acabar com a depen-
dência, nos tornarmos senhores de nós mes-
mos, donos dos nossos próprios processos 
psicológicos. Assim trilhando esse caminho, 
chegaremos a estar sempre firmes nisso que 
se chama “amor”. Necessitamos nos estabe-
lecer no reino do amor. Se batemos numa 
porta, por exemplo, e nos recebem com pe-
dradas porque vamos dar Ensinamentos 
gnósticos e, digamos, nos afastamos dali 
com um desejo de vingança ou terrivelmente 
confusos pela dor, então não serviríamos pa-
ra ser Missionários gnósticos. Se chegamos a 
uma cidade para pregar a Palavra, o senhor 

padre nos põe para correr e en-
tão nos enchemos de terror, aca-
so servimos para ser Missioná-
rios gnósticos? O terror nos inca-
pacita para amar.  Do que temos 
tanto medo?  Da morte? Se nas-
cemos para morrer, e então? Se 
morremos uns dias antes ou uns 
dias depois, e daí?  A pessoa 
sempre tem que morrer. Então, 
temos medo do quê? Ademais, a 
morte é tão natural quanto  o 
nascimento; se temos medo da 
morte, também deveríamos te-
mer o nascimento, pois são os 
dois extremos de um mesmo fe-
nômeno que se chama “vida”. 
Tudo que nasce tem que morrer. 
As plantas nascem e morrem, os 

mundos nascem e morrem. A nossa própria 
Terra nasceu e um dia será um cadáver, vai 
se transformar em uma nova lua.  A morte é a 
coroa de todos e, por certo, até que é muito 
bela. A pessoa jamais deve encarar a morte 
com horror; deve-se vê-la como é. O mistério 
da morte é muito sagrado. Jamais se poderia 
compreender a origem da vida, o mistério da 
vida, sem antes ter compreendido a fundo o 
mistério da morte.  Quando se entende, de 
verdade, o que são os mistérios da morte, 
entende os mistérios da vida, A morte nos 
proporciona, pois, belos momentos.  Com a  

Inquestionavelmente,  ao levar o Ensinamen-
to aos outros, a pessoa encontrará muitas re-
sistências . Sem dúvida, uma chuva de pe-
dras cairá sobre ela em muitas ocasiões, mas 
há  que saber amar e perdoar a todos; não 
reagir tanto. As pessoas vivem reagindo aos 
impactos que vêm do mundo exterior; há  
sempre uma tendência a reagir. Existe essa 
tendência em todo mundo de reagir contra 
todo mundo. Como são engraçadas as pes-
soas! Basta apertar um botão, e elas soltam 
raios e trovões; e se apertamos outro botão, 
sorriem docemente. Os humanoides são má-
quinas que todo mundo manipula como quer; 
são como um instrumento musical onde cada 
um toca sua própria canção. Se alguém quer 
que sorriam, basta que lhes digam palavras 
doces e lhes deem tapinhas no 
ombro... Sorriem docemente. Se 
querem provocar raios e trovões, 
basta que lhes digam algumas 
palavras duras e já fecham a ca-
ra, reagindo imediatamente. Eu 
mesmo Samael Aun Weor estou 
falando aqui com vocês e os vejo 
um pouco sorridentes, mas se 
neste momento eu lhes desse 
uma bronca, o que aconteceria? 
Vocês mudariam de imediato, já 
não ficariam tão sorridentes, fe-
chariam a cara. Que tristeza! 
Mas é assim! E por quê? Porque 
são máquinas, instrumento que 
todo mundo toca! Um instrumen-
to como um violão. De que ma-
neira que dependemos dos ou-
tros, não temos liberdade, não somos donos 
de nossos próprios processos psicológicos, 
cada um faz de nós o que quer. Se cada um 
de faz de nós o que quer, então onde está 
nossa autonomia?  Quando deixaremos de 
ser máquinas? Acontece que para aprender a 
amar há que se adquirir autonomia, porque 
se a pessoa não é dona de seus próprios pro-
cessos psicológicos , jamais pode amar. Se 
os outros são capazes de nos arrancar de um 
estado de paz para um estado de discórdia, 
como poderíamos amar?  Enquanto a pessoa 

  Selecionado por: Jussara Theodoro 
    

Fonte: livro– Fundamentos da gnose - 
Cap. 8 - cont. Autor: V.M. Samael Aun 
Weor 

“Quando deixaremos 

de ser máquinas? 

Acontece que para 

aprender a amar há 

que se adquirir 

autonomia, porque se a 

pessoa não é dona de 

seus próprios 

processos 

psicológicos , jamais 

pode amar”.   

Samael Aun Weor 

 

O Sacrifício - O Homem Máquina - A vida e a Morte. 
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morte vem a paz. Mas, vale a pena não ter 

medo de morrer. Se alguém morre no cum-

primento do seu dever, trabalhando pela 

humanidade, essa pessoa será premiada 

com abundância nos mundos superiores. A 

pessoa dar a vida por seus semelhantes é 

algo sublime. Isso foi o que fez o Divino Ra-

bi da Galileia, foi o que fizeram todos os 

santos e mártires: Santo Estevão, apedreja-

do por ensinar a Palavra; Pedro foi crucifi-

cado de cabeça para baixo e de pernas pa-

ra cima, indicando o trabalho na forja dos 

ciclopes, na magia sexual. Todos eles são 

verdadeiros mártires. São esses os que so-

bressaem, são esses que surgem mais tar-

de, no Mahavantara, como Deuses. A pes-

soa morrer uns dias antes ou uns dias de-

pois é algo que não tem a menor importân-

cia. Vale a pena pensar em todas essas 

coisas. Por temor, os homens se armam 

para  matar os outros. O temor é a origem 

de muitas maldições sobre a Terra. Temos 

que acabar com o “Eu” do temor. Aquele 

que tem medo jamais poderia enfrentar a 

prova do Guardião do Umbral  da Imensa  

Região.  Como poderia enfrenta-lo se o te-

me? Aquele que tem medo, ao se ver fora 

do corpo físico, acaba gritando: “Parece 

que já morri, que deixei minha mãe e meu 

pai, meus irmãos e o vovô. Enfim, e agora, 

o que faço?...” Vocês podem estar seguros 

de que  sozinhos, cada um de nós, não fi-

ca, pois única família que temos se chama 

“Humanidade”.   

Nós precisamos elevar um pouco  o coração 
com a frase : Surmum corda (“Para o auto co-
ração”!), e saber que  somos uma grande fa-
mília; ver em cada pessoa um irmão, sentir ca-
da um de nossos irmãos como carne de nossa 
carne e sangue de nosso sangue; não ver os 
outros como estranhos, como peculiares, co-
mo gente diferente, porque isso é absurdo. 
Nós devemos nos sacrificar por essa imensa 
família com verdadeiro amor. Se assim faze-
mos, trilharemos o Terceiro Fator da Revolu-
ção da Consciência de forma plena. Quando a 
pessoa trabalha pelos demais, também é re-
compensada. Ainda que renuncie aos frutos 
da ação, sempre é recompensada.  

Trabalhando pelos demais podemos cancelar 
o Carma antigo de vidas passadas. Trabalhan-
do em favor dos demais, a pessoa cancela an-
tigos Carmas porque, ao servir os outros, ser-
ve a si mesmo. Aquele que dá recebe, e quan-
to mais dá mais recebe, esta é a Lei. “Ao Leão 
da Lei se combate com a balança”. Se em um 
dos pratos da balança nós pudéssemos colo-
car as boas obras, no prato do bem e inclinar a 
balança a nosso favor, o Carma ficaria anula-
do. Na verdade, ao Leão há que dar duro na 
balança. Essa é a chave para vencer o Carma! 
Como dizem os senhores da Lei: “Fazei boas 
obras para que possas pagar tuas dívidas”. 
Aquele que tem como pagar, paga e sai bem 
dos negócios; mas aquele que não tem como 
pagar, tem que ir para cadeia e perder todos 
os seus bens.  

O Sacrifício - Somos todos Irmãos, a Humanidade  

é uma Família. 

morte vem a paz. Mas, vale a pena não ter 
medo de morrer. Se alguém morre no cum-
primento do seu dever, trabalhando pela 
humanidade, essa pessoa será premiada 
com abundância nos mundos superiores. A 
pessoa dar a vida por seus semelhantes é 
algo sublime. Isso foi o que fez o Divino Ra-
bi da Galileia, foi o que fizeram todos os 
santos e mártires: Santo Estevão, apedreja-
do por ensinar a Palavra; Pedro foi crucifi-
cado de cabeça para baixo e de pernas pa-
ra cima, indicando o trabalho na forja dos 
ciclopes, na magia sexual. Todos eles são 
verdadeiros mártires. São esses os que so-
bressaem, são esses que surgem mais tar-
de, no Mahavantara, como Deuses. A pes-
soa morrer uns dias antes ou uns dias de-
pois é algo que não tem a menor importân-
cia. Vale a pena pensar em todas essas 
coisas. Por temor, os homens se armam 
para  matar os outros. O temor é a origem 
de muitas maldições sobre a Terra. Temos 
que acabar com o “Eu” do temor. Aquele 
que tem medo jamais poderia enfrentar a 
prova do Guardião do Umbral  da Imensa  
Região.  Como poderia enfrenta-lo se o te-
me? Aquele que tem medo, ao se ver fora 
do corpo físico, acaba gritando: “Parece 
que já morri, que deixei minha mãe e meu 
pai, meus irmãos e o vovô. Enfim, e agora, 
o que faço?...” Vocês podem estar seguros 
de que  sozinhos, cada um de nós, não fi-
ca, pois única família que temos se chama 
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 Mensagem do Mestre Samael Aun Weor 

em vídeo sobre o Sacrifício: “- Obviamente 

sem Sacrifício não poderia haver transforma-

ção, necessitamos sacrificar-nos se é que 

queremos transformar-nos precisamente, nes-

tes momentos nossa Terra toda marcha de 

acordo com a Lei da Entropia. Isso é inquesti-

onável, indubitável! É claro que isso vai ne-

cessitar de um grande sacrifício, afim de que 

essa Terra se transforme. Esse Sacrifício será 

uma grande catástrofe...O Sacrifício em si é 

grandioso, por exemplo: Digamos o sacrifício 

da locomotora em gerar mais força motriz, ge-

ra mais velocidade. No sacrifício a força inferi-

or se transforma numa foça superior. Se nós 

não sacrificarmos nossos desejos animais, 

nossas paixões brutais, nossas fantasias, nos-

sos egoísmos, nossas violências, não pode-

mos transformar-nos... Assim pois que, o Sa-

crifício significa um: FENÔMENO DE TRANS-

FORMAÇÃO!  

É por meio do sacrifício que nós podemos 

libertar-nos totalmente da Lei da Entropia. Se 

seguimos sem o sacrifício temos que mar-

char de forma descendente, involutiva, deca-

dente, inevitavelmente! Chegou a hora de 

compreender a “Grandeza do Sacrifício! Isso 

é óbvio !!!”  

V.M. Samael Aun Weor, o 5º dos 7 Anjos do 

Apocalipse, Avatara da Era de Aquário, nos-

so Noé bíblico, desceu  dos Mundos Superio-

res para ajudar a  humanidade a despertar a 

Consciência e preparar a transição para a 

próxima Raca Coradi. Trabalhou intensa-

mente, passou por perseguições e perigos, 

escreveu mais de 60 obras. Junto com sua 

esposa a V.M. Litelantes resgatou a Gnose 

de antigos tempos e iniciaram o movimento 

gnóstico no mundo, com a denominação IGA 

tem sede mundial no México e, hoje existe 

muitos países. 

 

Os Vários Aspectos do Sacrifício:  

Do planeta, do aperfeiçoamento íntimo e da ajuda aos 

nossos semelhantes. 

Selecionado por: Jussara Theodoro 
            Fonte: Vídeo sobre o Sacrifício  

   Autor: V.M. Samael Aun Weor 
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Muitas pessoas, agora mesmo, estão buscan-

do o Caminho que conduz à liberação. Todos 

nós, gnósticos, já tivemos a dita de encontrá-

lo. E o que encontramos?                                                                                           

“Esta Senda é mais amarga que o fel. Muitos 

a iniciam, muito raros são os que chegam na 

meta.”  (A Grande Rebelião - Samael Aun 

Weor).  O V.M. Samael Aun Weor, deixou-

nos estas palavras sobre a Senda, e cada 

um que está percorrendo o difícil caminho 

sabe a realidade contida nelas.   Está claro 

que sem adquirir o equilíbrio não poderemos 

avançar sobre o fio da navalha e assim não 

chegaremos na meta. Esse caminho em bus-

ca do equilíbrio é realmente uma preparação, 

seria como um trabalho intermediário, para 

avançar em condições para um trabalho de 

tipo superior. Para isso necessitamos com-

preender nosso Universo Particular 

(Microcosmo), através do conhecimento das 

forças, fatores ou energias que atuam sobre 

nós. Nosso universo psicológico está forma-

do pela consciência + ego. A nossa persona-

lidade é o instrumento através do qual podem 

se expressar um ou outro destes componen-

tes. De fato, o nosso Ser possui todo o ne-

cessário para se expressar de maneira inte-

gral e perfeita. Infortunadamente 97%  

de nosso mundo interno é ego. Não vamos 

citar todas as Partes do Ser, o próprio Mestre 

Samael escreveu que: “...seriam necessários 

volumes para falar sobre todas elas e sobre o 

seu trabalho.” Portanto, o objetivo desse es-

tudo é humilde e sintético, vamos usar para 

isso o embasamento na Lei dos 3. Essa Divi-

na Lei está presente em toda a criação, atra-

vés da manifestação e atividade de forças 

opostas, que se combatem e se complemen-

tam, simbolizadas pelas forças positiva e ne-

gativa, as quais são conciliadas pela força 

neutra. As duas primeiras forças podem ser 

associadas a fatores edificadores (positivo) e 

demolidores (negativo).  No pensamento da 

humanidade há um grande equívoco ao as-

sociar as palavras Bem e Mal a esses fato-

res. Diz-se: que o Bem é o que é construtivo/

edificador e o Mal é o que é destrutivo/

demolidor. Entretanto, podemos facilmente 

ver a inexatidão dessa lógica se tentamos 

classificar de acordo com esse princípio um 

câncer e um desinfetante. O mal é simples-

mente uma força que está sem lugar. Se des-

locada no tempo, fora de sua época, está tão 

longe de sua meta que se torna inútil.                                                                                       

 

“A Importância do Equilíbrio para percorrer a Senda do 

fio da Navalha”  - Trabalho do Curso de Missionária. 

Selecionado por: Daniela Pimentel 
            Fonte: A Grande Rebelião  

   Autor: V.M. Samael Aun Weor 



Raio de Luz, Número 7, Janeiro de 2021  

 

 

  

Pois uma é a vontade humana e outra é a 
vontade humana assistida pela Nossa Divina 
Mãe. A vontade humana é um recurso escas-
so. Para compreender o significado disso va-
mos citar um experimento social realizado 
pelo psicólogo pesquisador chamado Roy F. 
Baumeister. Descrição do experimento: Cha-
maram alguns participantes para resolver 
exercícios de raciocínio lógico. Metade do 
grupo de participantes podia comer uns bis-
coitinhos que estavam recém assados e chei-
rando muito bem na sala e a outra metade 
estava proibida de comê-los. A perseverança 
foi mais alta no grupo que não desperdiçou 
força de vontade tendo que se segurar diante 
dos biscoitinhos (permaneceram em média o 
dobro do tempo). Isso vem a demonstrar a 
necessidade de saber trabalhar sobre si de 
maneira inteligente. Desta forma nossos es-
forços e dedicação devem ser postos no es-
tudo das Sagradas Escrituras e das obras do 
Mestre Samael; na realização consciente de 
práticas indicadas pelo Mestre Samael e na 
continuidade da mesma;  na conservação do 
líquido sagrado; na auto-observação e recor-
do íntimo de si, de momento a momento.  Es-
sa é primeira fase do trabalho para adquirir o 
equilíbrio. Trata-se de sacrifícios inteligentes, 
dirigidos em vista daquilo que se pode obter e 
daquilo que se há de oferecer.                          

Trata-se também de resignação, colaboração 
com o inevitável. Nesse estágio aprendemos 
a beijar a vara e compreenderemos o valor 
das experiências construtivas e também da 
disciplina.  Lembremos que o Cristo Íntimo, 
ou Vontade Cristo só advém no momento cul-
minante de nossos esforços intencionais e 
padecimentos voluntários. Qual é esse mo-
mento culminante? Dar o máximo das nossas 
possibilidades! Sabemos que ninguém pode 
ir ao Pai sem o intermédio do Filho. Tenha-
mos em atenção que, essa manifestação se 
dá por misericórdia, em vista da nossa fra-
queza carnal, com a condição de estarmos 
trabalhando intensamente segundo nossas 
possibilidades e de estarmos profundamente 
arrependidos dos nossos erros. A manifesta-
ção da força.Cristo em nós são aqueles mo-
mentos de superação sobre-humana, mo-
mentos de entrega total para que Ele aja por 
nós e, estando vazios de nós mesmos mani-
festa-se o elemento transformador, o único 
que pode modificar radicalmente nossa vida. 
Enfatizamos que, essas manifestações pon-
tuais não significam que encarnamos tal For-
ça.  

 

Necessitamos, portanto de equilíbrio justo e sá-
bio que contribua para a felicidade, a saúde e a 
franca compreensão de que sacrifícios são ne-
cessários para obtê-lo. O sacrifício é realmente 
transmutação da força. Se o ato é puro e sem 
arrependimentos, uma imensa quantidade de 
energia psíquica é liberada. Caso contrário, se 
não dispomos do que ofertamos no altar do sa-
crifício como uma deliberada e livre oferenda, 
fizemos a pior escolha. É aqui que precisamos 
de fazer uso de fatores destrutivos, para nos 
tornamos como o sacerdote que arranca a ofe-
renda das nossas mãos e o oferece a Deus 
com um golpe rápido, puro e misericordioso. 
Tais fatores são coragem e resolução que nos 
liberta da mácula da autopiedade.            Afi-
nal, se não houver mão forte a serviço do Bem 
no mundo, o Mal se multiplicaria indefinida-
mente. Há um momento em que a paciência se 
torna fraqueza, desperdiçando o tempo do me-
lhor homem do mundo e em quem a misericór-
dia se torna uma loucura e expõe o inocente 
ao perigo. Esses fatores destrutivos só devem 
ser usados contra aquilo que é temporal, com-
preendendo que é servo daquilo que é eterno. 
Da mesma forma, os fatores edificantes, em 
nós, devem reconhecer o mesmo. Assim, não 
permitamos que nossa mente e sentimentos 
edifiquem normas, conceitos e reações rígidos, 
engarrafados no passado, pois assim tornamo-
nos fanáticos, hipócritas e intolerantes   Como 
reconhecer momentos que exigem fatores 
construtivos e momentos que exigem fatores 
destrutivos? Somente através da filosofia da 
momentaneidade. Em estado passivo e recep-
tivo, de nossa mente, sentimentos e personali-
dade poderemos permitir a manifestação/
ativação do fator que transforma de verdade.       

  Necessitamos fazer uso da vontade humana 

(pois nossa divisa é Thelema), mas temos de 
permitir a Divina Presença de momento a mo-
mento, para que ela possa operar milagrosa-
mente em nós.  
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terior. Quanto mais esforçamo-nos por 

manter-nos entregues ao Nosso Real Ser, 

vai se estabelecendo em nós um Centro 

Permanente de Consciência, o que traz de 

maneira natural, ainda que gradual, o equi-

líbrio que necessitamos. “São terríveis 

os esforços e a vigilância que se necessi-

ta, de segundo a segundo, para não cair 

em sonolências, até o estabelecimento da 

individualidade em nós”. “No princípio do 

nosso trabalho interno as manifestações 

conscientes de recordo de si são esporádi-

cas, seguidas de longos tempos de in-

consciência. Mas, sempre por Amor ao Pai 

que está em secreto! Mais tarde, as asas 

ígneas nos dão a consciência continua-

mente desperta, sem interrupções”. E, pa-

ra alcançar isso, a ordem é: eficiência 

energética e entrega da nossa vida àquele 

que pode realizar o milagre em nós. Te-

nhamos em nossa mira, aquilo que esteja 

dissipando, o que com tanto esforço esta-

Nesta fase do trabalho, de busca do equilíbrio, 

teremos de começar a transformar aquele desejo 

de troca de um bem superior pôr um bem inferior, 

pôr Amor ao Caminho, pôr Amor à Vontade do 

Pai em detrimento de nossa vontade pessoal. Se 

observarmos a vida, constataremos que no ritmo 

não a estabilidade, é o princípio vital. A estabili-

dade que a existência manifestada alcança é a 

estabilidade de um homem sobre uma bicicleta, 

que se equilibra entre duas quedas oposta, ele 

pode cair para a direita ou para a esquerda, ou 

pode manter o equilíbrio por meio de seu impul-

so. Necessitamos de ação livre do batalhar dolo-

roso dos opostos, necessitamos de ação neutra, 

para que concilie o que tem de conciliar em nós, 

em nossa vida. Isso só é possível em estado de 

passividade e receptividade da mente, dos senti-

mentos e da personalidade, "é claro que este es-

tado passivo implica, de fato, numa tremenda ati-

vidade da consciência.” Parece um paradoxo, 

mas em realidade a passividade da mente, senti-

mentos e  personalidade é o único estado capaz 

de manter a consciência em atividade, ou seja, 

não é que não vamos agir se tivermos de agir 

mas é que essa ação não vai nascer de opção 

conceitual, em verdade vai ser dirigida por quem 

sabe e não por quem pensa que sabe. Da mes-

cla da passividade do instrumento com a ativida-

de do Ser pode atuar a força neutra para conciliar 

o que deve ser conciliado em nosso Universo In-            

 

 

“A Importância do Equilíbrio para percorrer a Senda do 

fio da Navalha”  - Trabalho do Curso de Missionária 

Selecionado por: Daniela Pimentel                

Fonte: A Grande Rebelião  
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Enviada por Daniela Pimentel  

FORMATURA DA MISSIONÁRIA GNÓSTICA 

DANIELA PIMENTEL - DE 12/12/2020 

Parabéns a nossa mais nova Missionária Gnóstica do IGA Portugal! 

Daniela Pimentel,  residente na cidade de Porto. Que seja muito fe-

liz no exercício da sua Missão de Sacrifício pela Humanidade! 
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“O TERCEIRO FACTOR É O CAMINHO DO 

AMOR…” E o Caminho do Amor é o Caminho 

do CRISTO, pois AMAR, verdadeiramente, 

com Sabedoria e EXEMPLO, o fez Jesus, - e 

Ele disse: "Aqueles que são capazes de se 

amarem uns aos outros demonstram ser 

meus seguidores”... Ora, daqui se deve 

concluir que, para AMAR os nossos 

semelhantes é necessário saber o que é o 

AMOR, e o ser humano não sabe o que é o 

AMOR… Seguindo o ditado popular que diz: 

“A prática faz o Mestre”, uma forma, se calhar 

a única, de AMAR, será (é) então, praticar o 

Amor… Mas então vamos Amar sem saber o 

que é o Amor? Sim, vamos iniciar a sua 

prática sabendo de antemão, da necessidade 

de sabermos Amar, aprendendo… Essa 

ausência de SABER Amar deve-se 

fundamentalmente à nossa carga egóica e, 

por isso, teremos que ir reduzindo, eliminando 

essa dita carga egóica para, no sentido 

inverso, irmos aprendendo a amar. ISTO 

compreende o processo da transformação 

íntima que nos proporciona a Sagrada 

Sabedoria Cósmica que é a Gnose.  Contudo, 

devemos considerar que antes de nos 

propormos percorrer este sublime itinerário do 

Amor, teremos de assumir com a devida 

humildade essa irrefutável e indispensável 

necessidade íntima, pois a atrás referida 

carga egóica nos impede também de receber 

a ajuda na capacidade gradual da 

compreensão da Sabedoria Sagrada que é a 

Gnose. Ora, para se RECEBER é necessário, 

é fundamental DAR… pois o que se tem é 

fruto do que se deu e não há dádiva sem 

merecimento. Por outro lado; “faz boas obras 

para pagares as tuas dívidas. Ainda, é 

referido algures na maravilhosa Obra do 

Mestre Samel o seguinte:. “ninguém pode 

alterar a sua vida ou mudar coisa alguma 

relacionada com as reacções mecânicas da 

existência, a não ser que conte com a ajuda 

de novas ideias e receba auxílio divino”. 

Então, como vamos receber esse auxílio 

divino, sem DAR?  

Vimos à Gnose para nos transformarmos e 

transformação implica em  SACRIFÍCIO; e o 

que é SACRIFÍCIO? Segundo explica o nosso 

Gurú, V.M. Samael, “Sacrifício é a procura 

de um bem superior a outro”,  

Então, será urgente entendermos o valor do 

SACRIFÍCIO. O sacrifício é a chave 

fundamental de toda a transformação, de toda 

a realização humana, seja no plano espiritual 

ou até mesmo no material. A palavra 

sacrifício resulta da união, da junção de duas 

palavras: “sacro+ofício”, ou seja, “ofício-

sagrado”. Resulta entender daqui que, 

praticar o (verdadeiro) sacrifício, (ofício-

sagrado) é interagir com o divino, pois o 

conveniente e fundamental sacrifício é uma 

lei cósmica, uma lei superior. 

Temos então de sacrificar aquilo que somos 

para sermos algo distinto, diferente. Sacrificar 

os nossos apegos, Sacrificar os nossos 

medos, Sacrificar o amor-próprio, todo o 

nosso egoísmo, etc. Sacrificar o que somos é 

sermos verdadeiramente livres, é não 

depender do exterior e somente do interior. 

Verdadeiramente, só este dinamismo de  

Selecionado por: Jaime Ruela - IGA Aveiro 

Fonte: Livro: Astrologia Hermética 

TERCEIRO FACTOR: O SACRIFÍCIO PELA HUMANIDADE 
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entrega ao nosso semelhante nos permitirá 

saborear, SENTIR, bem no âmago do nosso 

Coração, as inefáveis e indizíveis Vibrações 

do AMOR…  

A Sério? 

O Mestre zen Hakuin vivia numa cidade 

japonesa. As pessoas tinham uma grande 

estima por ele e procuravam-no para que 

lhes concedesse orientação espiritual.  

Um dia, a filha adolescente do seu vizinho 

engravidou. Quando os pais, severos e 

irados, questionaram a filha acerca da 

identidade do pai da criança, ela  

acabou por lhes dizer que era Hakuin, o 

Mestre zen.  

Tomados pela fúria, os pais apressaram-se a 

confrontar Hakuin e disseram-lhe,  

no meio de acusações e de muita gritaria, 

que a filha tinha confessado ser ele o pai da 

criança. Então, este limitou-se a responder 

assim:  A SÉRIO?!... 

A notícia do “escândalo” espalhou-se pela 

cidade e para além dela. O Mestre perdeu 

assim a sua reputação, mas isso não o 

preocupou. Ninguém voltou a procurá-lo e 

permaneceu inabalável. Quando a criança 

nasceu, os pais da rapariga levaram o bebé a 

Hakuin. 

- «Tu és o pai da criança, por isso toma conta 

dela.» O Mestre aceitou a circunstância e 

tratou então da criança com muito amor. 

Um ano mais tarde, com remorsos, a jovem 

mãe confessou aos pais que o verdadeiro pai 

da criança era o jovem que trabalhava no 

talho. Em grande aflição, foram ter com 

Hakuin para lhe pedir desculpa e perdão.  

«Lamentamos muito, mas viemos buscar o 

bebé. A nossa filha confessou que o senhor 

não é o pai desta criança. «A sério?», - foi a 

resposta simples e pronta de Hakuin ao 

devolver-lhes o bebé.  

Repare-se: O Mestre responde à falsidade e 

à verdade, às boas e às más notícias, 

exactamente da mesma forma:  

Ele permite que, a forma do momento, boa 

ou má, seja o que é, portanto, não participa 

no drama humano. Para ele, existe apenas o 

momento presente, e o momento presente tal 

como ele é. Os acontecimentos não são 

personalizados.  

Ele assim, não é vítima de ninguém. Ele é de 

tal forma uno com o que acontece que o 

acontecimento já não tem qualquer poder 

sobre ele. Só ficamos “à mercê do 

acontecimento” se resistirmos (reagirmos) ao 

que acontece e deixarmos o mundo 

determinar a nossa felicidade ou infelicidade.  

O Mestre tomou conta do bebé com muito 

amor. Assim, “o mal” transformou-se em bem 

através do poder da não-resistência.  

Respondendo sempre aos requisitos do 

momento presente, o Mestre deixa que lhe 

levem o bebé quando é o momento próprio 

disso.  

Imagine-se, sucintamente, o modo como o 

EGO, num ser humano comum e corrente, 

teria reagido nas várias etapas do desenrolar 

destes acontecimentos… (Autor 

desconhecido) 

       Selecionado por: Jaime Ruela  Fonte: Livro:  Autor desconhecido 

 

TERCEIRO FACTOR: O SACRIFÍCIO PELA HUMANIDADE 
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O sacrifício ou ofício sagrado consiste na 

realização de algo superior que se torna 

sagrado através da vontade, do esforço 

individual ou da renúncia própria. Em todas as 

religiões da Antiguidade o sacrifício foi sempre 

praticado por todos os grandes Mestres 

e  Santos  como Francisco de Assis. É 

mencionado logo no primeiro Livro da Bíblia , o 

Génesis ( Cap. 22 ) com a prova do sacrifício 

de Abraão sobre o seu único filho Isaac. No 

Judaísmo o sacrifício é conhecido como «vir 

para perto de Deus». A grande Iniciada Helena 

Blavatsky afirma na sua obra «Isis sem Véu», 

que «Todos os Profetas Iniciados da 

Antiguidade, conhecedores da Doutrina 

Secreta, se opuseram à prática abominável dos 

sacrifícios de animais e humanos ». No século 

VIII a.C. o Profeta Isaías anuncia (Cap. 52 e 

53) a vinda do Servo do Senhor, o portador da 

Boa Nova, que se «sacrifica pelos pecados do 

povo, carregando sobre ele as  consequências 

das suas faltas e pecados. Vexado e 

humilhado, não protesta; como um cordeiro 

levado ao matadouro». O Grande Mestre Jesus 

fará a grandiosa dádiva, o grande Sacrifício e 

na Última Ceia institui o sacrifício eucarístico do 

seu corpo e do seu sangue. Os Evangelhos 

anunciam que o sangue de Cristo sela a Nova 

Aliança . O Santo Sacrifício da Missa mantém o 

sacrifício do corpo e do sangue de Cristo, cujo 

cume se atinge com as Palavras da 

Consagração : «Isto é o meu corpo», «Neste 

cálice está o meu sangue». Pedro na sua 

Primeira Carta (4:10) aos cristãos das diversas 

comunidades, alerta para que  «cada um 

exerça o dom que recebeu, pondo-o à 

disposição dos outros para os servir, 

administrando fielmente a graça de Deus nas 

suas múltiplas formas (...) O Amor apaga 

muitos pecados». Quatro séculos depois , 

Santo Agostinho   salienta   a intenção interior 

do sacrifício : «O sacrifício mais glorioso, mais 

excelente, que possa ser oferecido  é o de nós 

mesmos» («A Cidade de Deus »). De acordo 

com a Mestra Blavatsky , «Um dos objectivos 

mais elevados é dar aos outros mais do que a 

si mesmo, o próprio sacrifício, que foi o que 

distinguiu os Grandes Mestres da Humanidade 

como Jesus e Buda. O sacrifício deve ser prati-

cado com discernimento, levando em conta a 

justiça, a intuição espiritual, a voz da nossa 

Consciência.    A abnegação , o altruísmo,  são  

Selecionado por: Fernando Simões  - IGA Lisboa  

“ O VALOR DO SACRIFÍCIO” 
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partes integrantes do nosso próprio desen-

volvimento, sendo nosso dever sacrificar o 

próprio bem-estar e trabalhar pelos de-

mais ». Conforme nos ensina o Mestre Sa-

mael, o  estudante  gnóstico deve morrer 

em si mesmo, renascer e sacrificar-se pela 

Humanidade. São os três fatores de Revo-

lução da Consciência, que se devem de-

senvolver harmoniosamente. O sacrifício 

pela Humanidade é um dever de todo o 

gnóstico.  Naturalmente tem de haver 

amor, pois sem amor não há desenvolvi-

mento espiritual. Mas também sabedoria, 

de modo a que o conhecimento gnóstico 

seja entregue de forma correta e equilibra-

da, de acordo com o nível de conhecimen-

to de cada um dos que o queiram receber. 

O equilíbrio entre o saber e o ser é essen-

cial para que o gnóstico desenvolva ade-

quadamente  o trabalho de sacrifício, ma-

terial e espiritual pela Humanidade.  De 

acordo com a Lei Divina: «Aquele que na-

da dá, nada recebe». Trata-se assim de 

praticar o Amor incondicional e desinteres-

sado pelos nossos semelhantes.    

 Servir, para beneficiar o próximo. O Mestre Sa-

mael explica-nos   claramente :  « Mediante o sa-

crifício da dor (por meio da meditação) vão-se 

eliminando eus e assim aumentando a nossa 

Consciência.  Não é coisa fácil, é trabalho duro, 

mas o  resultado é o despertar. Se estamos de-

sintegrando os defeitos então estamos 

a sacrificar-nos pela Humanidade, porque ao de-

sintegrar um defeito está-se a trabalhar pela Hu-

manidade. Sem sacrifício não pode haver trans-

formação.  Necessitamos sacrificar-nos se quere-

mos transformar-nos. No sacrifício a força inferior 

transforma-se numa força superior . O sacrifício 

significa um fenómeno de transformação. É por 

meio do sacrifício que podemos libertar-nos total-

mente da Lei da Entropia». Ao estudante gnósti-

co torna-se  portanto fundamental compreender o 

grande valor e a  grandeza  do sacrifício. 

       Santo Agostinho                      Abraão    

      Samael Aun Weor             Helena Blavatsky 



Raio de Luz, Número 7, Janeiro de 2021  

 

 

                                                                                                            
A REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA E SEUS 
TRÊS FATORES  
 

A revolução da Consciência não pode ser en-
tendida por aqueles que seguem o “Caminho 
do Bom Dono de Casa”. Referindo a essas 
pessoas, disse o Grande Kabir Jesus: 
“Hipócritas, fariseus, sepulcros caiados, per-
versa geração de víboras, que lavam o copo e 
o prato por fora, mas por dentro estão cheios 
de sujeira. Sepulcros branqueados, formosos 
por fora, porém por dentro cheios de ossos e 
de podridão”.. 
Devemos trabalhar de forma intensa sobre 
nós mesmos, com o propósito de nos autorre-
alizarmos rapidamente, porque a vida tornou-
se muito curta. O tempo de vida foi encurtado 
de tal modo que quase não se vive. 
 
OS TRÊS FATORES DA REVOLUÇÃO DA 
CONSCIÊNCIA 
 
PRIMEIRO FATOR - NASCER.  Todas as 
criaturas nascem completas, exceto o ser hu-
mano. Nasce com um corpo físico, com seu 
“assento vital” e nada mais. Não possui os 
corpos existenciais superiores do Ser (corpos 
solares) e nem mesmo desenvolveu comple-
tamente o seu corpo físico. Aqui precisa-se 
trabalhar com a Alquimia (Maithuna). 

Os corpos existenciais superiores do Ser 
(Astral, Mental e Causal) são um luxo que 
bem poucos podem usufruir. 

CORPO ASTRAL: Emocional superior, quem 
tem o “corpo astral” adquiri a imortalidade no 
“mundo astral”.   

CORPO MENTAL: Mental superior, quando se 
tem o “corpo mental” recebe-se iluminação 
direta. Com ele podemos receber, apreender 
e compreender todos os ensinamentos do 
Universo. 

CORPO CAUSAL OU DA VONTADE CONS-
CIENTE: é o último dos corpos necessários 
para tornar-se “Homem” no sentido completo 
da palavra. No “Segundo Nascimento”, nasce 
o “Homem”, o “Filho do Homem”. Com o Cor-
po Causal o centro de gravidade permanente 
fica estabelecido. 

SEGUNDO FATOR - MORRER. Para des-
pertar totalmente a nossa Consciência, tanto 
aqui quanto nos mundos superiores, é preciso 
passar pela “aniquilação budista”. É preciso 
que a semente morra para que nasça o novo. 
Precisamos morrer em nossos defeitos psico-
lógicos, nos Egos.   

DIDÁTICA PARA O MORRER:  

1º) Descobrir o defeito que pretendemos elimi-
nar;  

2º) Levar para a meditação e compreendê-lo 
e,  

3º) Eliminá-lo, apelando para a nossa Divina 
Mãe Interior que o desintegre. 
 

TERCEIRO FATOR - SACRIFÍCIO PELA HU-
MANIDADE: temos que levantar a “tocha da 
sabedoria” para iluminar o caminho dos ou-
tros. Devemos levar o Conhecimento Gnóstico 
para todos os nossos irmãos, mostrar-lhes a 
Senda, para que algum dia eles também pos-
sam trilhar o caminho e chegar à libertação 
final. Se nós queremos 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”.   

Livro: Fundamentos da Gnose (sétima e oitava 
conferências)  - Autor: Samael Aun Weor 

 

Aulas de Gnose  

18ª Aula da 1ª Câmara - A Revolução da Consciência e seus três fatores 
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O SACRIFÍCIO PELA HUMANIDADE 

O Terceiro Fator da Revolução da Consciên-
cia é o Sacrifício pela Humanidade. É neces-
sário amar nossos semelhantes, mas um 
amor que possa ser demonstrado com fatos 
claros, concretos e definitivos.  

Por outro lado, devemos levar o Conhecimen-
to Gnóstico para todos os nossos irmãos, 
mostrar-lhes a senda para que, algum dia, 
eles também possam trilhar o caminho e che-
gar à libertação final. Se nós quisermos ser 
felizes devemos lutar também pela felicidade 
dos outros. “Quanto mais se dá mais se rece-
be; porém, aquele que nada dá o pouco que 
tem lhe será tirado”. Como poderemos alcan-
çar 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 de Ser, os que ingressaram nos 
“mundos paranirvanicos, mahaparanirvanicos, 
monádico ou ádico”, aqueles que, afinal, te-
nham conseguido fusionar-se com o Eterno-
Pai-Cósmico-Comum, de alguma forma se 
sacrificaram por seus semelhantes neste 
mundo, ganhando méritos suficientes para 
chegar a essa felicidade que não tem princí-
pio nem fim. 

Precisamos amar os nossos semelhantes, 
mas repito, isso implica em um trabalho inter-
no. Não podemos amar enquanto existirem os 
elementos de ódio em nosso interior. Se qui-
sermos amar devemos, sinceramente, deve-
mos nos auto-explorar para descobrirmos os 
elementos que nos incapacitam de amar. 

Consequentemente, trilhando esse caminho, 
adquiriremos, constância no que se chama 
Amor. Necessitamos nos estabelecer no reino 
do Amor, contudo, enquanto não formos do-
nos dos nossos próprios processos pisicológi-
cos, não poderemos. Enquanto os outros fo-
rem capazes de nos encher de desejos de 
vingança, obviamente, não seremos donos de 
nós mesmos. Nessas condições, nunca nos 
estabeleceremos no reino do Amor. Estare-
mos sob domínio do ódio, da discórdia, do    

egoísmo, da violência, porém nunca no reino 
disto que se  chama amor. 

Trabalhando a favor de 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 
poder 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 tenham eliminado esses Eus 
(ódio, vingança, rancor, ressentimento), atra-
vés da compreensão e com auxílio de Kunda-
lini-Shakti, não é possível perdoar, realmen-
te...  Se não agirmos com sinceridade, tanto 
em relação a nós mesmos quanto aos de-
mais, 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, traba-
lhando plenamente no Terceiro Fator da Re-
volução 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. 

Livro: Fundamentos da Gnose (sétima e oitava 
conferências)  - Autor: Samael Aun Weor 

 

Aulas de Gnose  

21ª Aula da 1ª Câmara - O 3º Fator : O Sacrifício pela Humanidade 
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 IGA Portugal  

 II Encontro de Práticas Gnósticas -  Junho ou Julho - 2021 

 

 IGA Espanha 

 XIX - Convenção Nacional Gnóstica de Espanha - Maio -  2021 

 

 IGA Mundial 

 XXV -  Congresso Internacional de Antropologia Gnóstica - Ca  

nadá, Cidade de Quebec,  De 27 de agosto à 02 de Setembro 

de  2021. 

PRÓXIMOS EVENTOS DO IGA 
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    Esta série de exercícios  contém 
pranaiama - exercício repiratório, que 
ajuda a aumentar a quantidade de 
oxigênio no sangue, mantem as céluas 
saudáveis; temos também aí exercícios 
de elasticidade, flexibilidade, que 
ajudam a  criar flexibilidade no 
psicológico. E todos os exercício devem 
ser feitos com muita concentração e 
com profundas orações à nossa 
divindade interna (Mãe Divina e o 
Espirito Santo, seu esposo), para que 
curem nosso organismo.  O último 
exercício leva mais oxigênio ao cérebro 

e melhora o funcionamento da memória 
e dos sentidos .  

    Também indicamos fazer meditação, 
mantras e orações com muita fé, pois 
ajudam a manter o equilíbrio, a 
harmonia, a paz interior e exterior, 
proporcionando mais vitalidade, 
imunidade, saúde e bem estar intergral. 

    A Fé e os estados de felicidade, alegria 
e harmonia são os mais indicados em 
momentos e circunstâncias difícies , 
como a que estamos vivendo agora.  
Seja feliz e faça as pessoas felizes! 

 

 

Práticas Gnósticas para  manter saúde física e mental 
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