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Nesta oitava edição da Revista Raios de Luz foi priorizado 

o Fator Morrer, da Revolução da Consciência, o quinto 

evangelho. Os três fatores da Revolução da Consciência 

devem ser estudados profundamente, pois todos os gran-

des seres iluminados trabalharam nestes fatores, para se 

iluminarem. O fator morrer trata da morte psicológica, mor-

te nos defeitos, erros, vícios, egos, etc.  Se o grão não 

morre a semente não nasce. Se matamos o ódio nasce o 

amor, se eliminamos a ira nasce a doçura, a compreen-

são, a tolerância. Esta é a verdadeira revolução da consci-

ência. Nesta edição da Revista Raios de Luz trazemos 

também novidades, como as colunas de: arte, mística e 

poemas. Se ao ler esta revista perceber anelo com os fun-

damentos gnósticos e quiser tirar dúvidas ou receber mais 

informações procure-nos, entre em contato,  teremos pra-

zer em esclarecer a cerca dos recursos que o IGA, Institu-

to Gnóstico de Antropologia, possui e como podem auxiliar

-te em sua busca por conhecimento que auxilie no proces-

so de autoconhecimento e crescimento. Pode também 

acessar o nosso site: www.iga.gnose.pt. Estamos para 

servir e ajudar!  

 

Ricardo Amancio e Jussara Theodoro   

+351 967 187 819. e 967 042 874. 

Editorial da Revista Raios de Luz 

 

Por: Ricardo 

 



Raio de Luz, Número 8, Setembro de 2021  

 

 

Em todo caso, não é demais dizer-lhes que o 
que estamos buscando, em verdade, é con-
verter-nos em verdadeiros seres autorrealiza-
dos e perfeitos. Distintos mensageiros vieram 
trazer suas mensagens para ajudar a huma-
nidade. No passado, em tempos antigos, 
quando a humanidade não havia desenvolvi-
do em sua natureza interior o abominável ór-
gão Kundartiguador, a vida era distinta: a es-
sência não estava engarrafada entre o ego, 
não havia ego. Os distintos 
centros da máquina orgânica 
pareciam verdadeiras caixas 
de ressonância onde vibra-
vam as harmonias do univer-
so. Na Idade de Ouro não 
existia nem “o meu” nem “o 
teu”, tudo era de todos e ca-
da qual poderia comer da 
árvore do vizinho sem temor 
algum. Aquele que sabia to-
car a lira estremecia a natu-
reza com suas notas. A natu-
reza toda parecia um orga-
nismo que servia de veiculo 
aos deuses, era outra huma-
nidade! Falava-se uma única 
língua de ouro, todavia não 
haviam surgido tantos e tan-
tos idiomas, todos esses idi-
omas da Torre de Babel. 

Assim, pois, em nome da verdade vos 
digo que, bem vale a pena que tratemos de 
voltar a esse estado de inocência primogêni-
ta. Como lhes disse antes, a essência naque-
la época não estava engarrafada entre o ego. 
Para que a essência engarrafasse foi neces-
sário que surgisse na anatomia humana o 
abominável órgão kundartiguador.  

Na época da Lemúria a Terra tremia inces-
santemente, não havia verdadeira estabilida-
de na crosta geológica do mundo. Por isso, 
foi que os Reitores da humanidade tomaram 
certas medidas. Sabendo eles que o organis-
mo humano é uma máquina que recebe de-
terminado tipo de energia, que retransmite 
automaticamente as capas interiores do orga-
nismo planetário e, com o propósito de modi-
ficarem essas forças, de certa maneira, de 

modo a permitir a estabilidade da crosta geo-
lógica, deixou-nos em liberdade para que, 
mediante certos estímulos, o abominável ór-
gão kundartiguador se desenvolvesse. In-
questionavelmente, se não tivesse havido 
abusos sexuais, simbolizados pela lenda de 
Adão e Eva no paraíso terrenal, o desenvolvi-
mento do abominável órgão kundartiguador 
haveria sido algo mais que impossível. Os 
abusos sexuais permitiram que tal órgão se 

desenvolvesse. 

Desta forma, em nome da 
verdade e falando judiciosa-
mente ante a vocês, que es-
tão dedicados a estes estu-
dos esotéricos, devo ter o va-
lor de ser franco e dizer o 
que me consta, o que vivi e o 
que experimentei. 

Naquela idade eu tive corpo 
físico e fui um lêmure como 
qualquer outro. Ainda me re-
cordo claramente das distin-
tas tribos que viviam no que 
poderíamos chamar, hoje em 
dia, de ranchos, pois tinham 
mais aspectos de enormes 
choças, com seus tetos que 
caiam até o piso e onde ape-
nas se havia uma porta por 
onde se poderia entrar toda 

uma tribo.  Na Lemúria havia também ci-
dades amuralhadas, levantadas com a larva 
dos vulcões. Ali viviam pessoas cultas, porém 
nos campos, como sempre, viviam pessoas 
que não estavam dedicadas as letras. Na 
Lemúria a vida era muito distinta. Deu-se o 
caso de que existiam, também ali, sacerdotes 
e guerreiros ao mesmo tempo. Eu conheci 
Jahvé, o gênio do mal, um anjo caído, como 
diz Saturnino de Antioquia.  Ele teve corpo 
físico, era um Mestre de antigos Mahavanta-
ras. Como sacerdote oficiava e todo mundo o 
venerava; como guerreiro era magnífico, usa-
va sempre espada de ouro e escudo... E toda 
sua vestimenta militar em era de ouro. Sabia-
se que era um anjo e lhe veneravam. Infeliz-
mente, foi ele uns dos primeiros que traíram 
o Santuário de Vulcão.       

 

“Infelizmente , estamos 

presos a muitos afetos  e 

consideramos 

unicamente como 

familiares umas poucas 

pessoas que nos 

rodeiam, o que é 

egoísmo, porque todos 

os seres humanos, sem 

exceção de raça, credo , 

casta ou cor, são uma só 

família. Essa família se 

chama “Humanidade”.    

Selecionado por: Jussara Theodoro Fonte: O Sendeiro da Iniciação, cap.II, 

O CAMINHO ESOTÉRICO 
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Os traidores do Santuário de Vulcão ensinaram 
o tantrismo negro, quer dizer, ritos sexuais em 
que esse iniciado cometia o crime de derramar 
o vaso de Hermes Trismegisto. Falo em lingua-
gem esotérica especial, que vocês devem en-
tender, pois eu não sou muito partidário de usar 
a vulgaridade para as questões relacionadas 
com o sexo, devido a que o sexo, em si mesmo, 
é sagrado. Obviamente, foi à traição aos misté-
rios de Vulcão o que originou a caída naquela 
antiga idade. 

Depois da divisão dos sexos opostos, as tribos 
se reuniram para procriar em templos especiais 
e baixo a direção dos Kumarás. O ato sexual 
era um sacramento, ninguém se atreveria a rea-
lizar a cópula química fora do templo. O rei e a 
rainha de qualquer país da Lamúria realizavam 
aquelas funções ante a ara sacra. 

Vivendo naquele continente Mú fui testemunha 
de todas essas coisas. Vivendo no continente 
Mu era eu membro de uma tribo e dormia em 
uma grande choça com todos os demais de 
meu clã.   

Perto de nós havia o que poderíamos denomi-
nar, hoje em dia, um “quartel”, gentes dedica-
das à preparação para a guerra ou soldados. As 
cidades estavam mais longe. Ao templo assistí-
amos sempre normalmente, íamos aos ritos, 
íamos receber a instruções esotéricas.   

... Obviamente, tal evento antropológico, perten-
ce mais bem a Antropogenese, se vê descrito 
nas distintas escrituras religiosas do mundo em 
forma simbólica: é à saída de Adão e de Eva do 
paraíso terrenal. 

Fomos arrojados por haver “comido” do fruto 
proibido, que foi dito, “não comerás”. Devido a 
essa anomalia surgiu o abominável órgão kun-
dartiguador. Obviamente, quem assim se equi-
voca terá um Carma cósmico terrível terá que 
infelizmente pagar num futuro Mahavantara.  
Claro muito mais tarde em tempo distintos men-
sageiros vieram dos mundos superiores, os 
Avataras, a palavra Avatara significa mensagei-
ro, estes enviados se pronunciaram contra o 
abominável órgão kundartiguador e as suas 
más consequência, mas tudo foi inútil. No conti-

nente asiático, trabalhou intensamente o ama-
díssimo Ashiata Shiemash, mas tudo foi inútil. O 
Budha Gautama Sakya Muni trouxe o ensina-
mento a Índia e, de fato, se pronunciou contra o 
abominável órgão kundartiguador. Desafortuna-
damente, através dos séculos o ensinamento 
budista original se perdeu, hoje muito pouco fi-
cou do autentico ensinamento de Nosso Senhor 
o Buddha. Quanto ao Jeshua Ben Pandira, Je-
sus de Nazareth, o Cristo, de fato se pronunciou 
contra o abominável órgão. Ficou claro, através 
de seus ensinamentos em textos de Alquimia e 
outros e, quem os compreendem pode realizar, 
em verdade, toda a Grande Obra. Inquestiona-
velmente, os dois líderes maiores que tivemos 
através do tempo são o Buddha e o Cristo. Bem 
sabemos que atman-budhi é o Buddha íntimo, o 
Buddha. Assim está escrito nos livros sânscri-
tos. Assim, sabemos que o Cristo é o Segundo 
Logos. O Primeiro Logos é Brahma, que é o 
Pai; o Segundo é o Filho Visnú, e o Terceiro 
Shiva é o Espírito Santo. De maneira que o 
Cristo Íntimo, dentro da escala do Ser ou dentro 
dos níveis de nosso Ser superlativo e transcen-
dental, está muito mais além do Budha, eles se 
complementam... Assim que a crua realidade 
dos fatos é que o Senhor “o Cristo” vive no inte-
rior profundo de cada um de nós, como vive 
também o Buddha. O Gautama trouxe a mensa-
gem do Buddha, do Buddha Íntimo, o Grande 
Kabir Jesus trouxe a mensagem do Cristo Cós-
mico, e ambos se complementam: assim foi re-
conhecido em uma cátedra budista no Japão. 

          Selecionado por: Jussara Theodoro  

O Fator Morrer 

Fonte : O Sendeiro da Iniciação  

Autor: Samael Aun Weor 

O CAMINHO ESOTÉRICO 
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PERGUNTAS AO MESTRE: 

P. Mestre, já que estamos limitados pelo ego 
e a personalidade, poderia nos dar uma cha-
ve mediante a que possamos saber por nós 
mesmo qual é o verdadeiro caminho?  

R. Digo que existe uma ordem de trabalho e 
que essa ordem se 
estabelece, precisa-
mente, no nosso Ser 
interior profundo. 

Nós começaremos 
pela auto-
observação, vamos 
auto descobrindo-
nos e lutando pela 
dissolução dos eus, 
pois à medida que 
vai passando o tem-
po vamos nos dando 
conta de que todos 
os eus formam parte 
de um programa, e 
que é o Ser é que 
estabelece esse pro-
grama dentro de nós 
mesmos, que é Ele 
quem põe essa or-
dem e que estabele-
ce todo o trabalho de 
forma extraordinária. 
E, quando viermos a 
evidenciá-lo, se for-
ma em nossa mente 
isso que poderíamos 
chamar “memória 
trabalho”. 

Aquele que tenha dissolvido o eu totalmente, 
poderia perfeitamente escrever um livro, com 
capítulos ordenados, sobre cada uma das par-
tes do trabalho. De maneira que isto é bastante 
interessante, a memória trabalho que se forma à 
medida que trabalhamos sobre nós mesmos. 

P. Qual é o alimento da vontade?   

R. A qual vontade se refere?  Para chegar a 
possuir essa autentica vontade, aqui e agora, 
somente haveria que destruir o ego. O dia em 

que a tua essência se libere, de verdade, terá 
uma consciência liberada com uma vontade so-
berana para mandar no fogo, no ar, na água e 
na terra.  

P. No caminho esotérico poderíamos receber 
alguma outra ajuda além da que nos propor-

ciona o nosso Real 
Ser interior?  

R. Sim, assim é! A 
Mãe Divina Kundalini 
te ajudará a desinte-
grar erros. Ademais da 
Mãe Divina particular, 
individual, o Pai que 
está em secreto te ori-
entará no trabalho e 
cada uma das outras 
partes do Ser farão al-
go por ti. Tua Minerva 
particular, essa Miner-
va individual, essa par-
te do Ser que cultiva a 
sapiência, te dará a 
sabedoria que necessi-
tas se perseverares.  

P. Mestre, quando ao 
Cristo se lhe pergun-
tou “ o que é a verda-
de?” deu à costa e se 
retirou; pois também 
disse que “Ele era o 
caminho, a verdade e 
a vida”. Há alguma 
contradição nisso? 

R. Em primeiro lugar, 
Cristo não deu a costa, guardou silencio ante 
Pilatos. Quem deu a costa foi o Budha Sakya 
Muni. 

Quando Jesus o Cristo disse: “Eu Sou o cami-
nho, a verdade e a vida”, não foi uma pessoa 
que disse, foi o Cristo Íntimo.           

Inquestionavelmente, aquele que trabalha de 
verdade sobre si mesmo e avança nesse senti-
do, algum dia desses tantos é ajudado pelo 
Cristo Íntimo. 

          Selecionado por: Jussara Theodoro  

O Fator Morrer 

Fonte : O Sendeiro da Iniciação  

Autor: Samael Aun Weor 

O CAMINHO ESOTÉRICO 
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DIDÁTICA CONCRETA PARA DISSOLUÇÃO DO EGO 

Selecionado por: Jussara Theodoro 

Fonte: Psicologia do Trabalho Interior I –  8ª Conf.   Autor: Samael Aun Weor 

Por Alma se entende a esse conjunto de corpos, 

atributos, poderes, virtudes, qualidades, etc. que 

subjazem ao SER. Somos uma carga pesada 

para isso que se chama Alma. Um fardo real-

mente esmagador. Quem possui sua Alma dis-

põe de poderes extraordinários....se converte por 

tal motivo em criatura absolutamente diferente. O 

Evangelhos dizem: “Em paciência possuirei vos-

sas Almas.” Se não passamos por grandes cri-

ses emocionais, tampouco podemos chegar a 

cristalizar Alma, para a dissolução radical de 

qualquer agregado psíquico inumano, se neces-

sita passar por graves crises emocionais. Exis-

tem instrutores que desafortunadamente não eli-

minaram todo esse conjunto de elementos inde-

sejáveis que levam na psique.  Os estudantes 

devem ter muita paciência com o seu instrutor, 

porém ficam surpresos que tais agregados psí-

quicos passem em possessão contínua pela per-

sonalidade do instrutor. Haverá um instante em 

que a possessão termina, e então poderá ex-

pressar-se o Mestre para dar o ensinamen-

to...Essa é a causa causorium da paciência ele-

vada ao máximo, que os discípulos devem ter. 

Não é nada delicioso estar aguentando todo dia 

insultos do instrutor, ser vítima da arrogância, 

porém ao fim chega o Mestre, e isso é o que im-

porta. São Bodhisattvas caídos, que não dissol-

veram o Ego, porém como queira que são Bo-

dhisattvas, há que aguentar-lhes até que chegue 

o Mestre e dar-lhes o ensinamento...Cada agre-

gado psíquico é uma pessoa dentro de nós... E 

possuem três cérebros, o intelectual, o emocio-

nal e o motor-instintivo-sexual, é dizer, cada Eu 

ou agregado, é uma pessoa completa, cada um 

tem critério individual, tem suas ideias, seus con-

ceitos, seus desejos, realiza determinados atos, 

cada agregado chega a gozar de certa autono-

mia... Dentro de nossa própria pessoa vivem 

muitas pessoas...Que brigam pela supremacia, 

cada qual quer ser amo, ou  senhor... Não temos 

verdadeira existência real. Em realidade de ver-

dade, irmãos, cada um dos agregados psíquicos 

que surge em nós tem determinados compromis-

sos. Podemos dizer, sem exagero algum, que 

um ladrão, por exemplo, leva dentro de si mes-

mo uma cova de ladrões, cada um deles com 

múltiplos compromissos em distintos dias, ho-

ras e lugares; o homem é o que é sua vida; se 

não trabalha sua própria vida está perdendo 

tempo miseravelmente. De que forma podería-

mos nos libertarmos da lei de recorrência? 

Pois trabalhando sobre nossa própria vida. In-

questionavelmente, nossa própria vida esta 

constituída de comédias, dramas e tragédias, a 

comédia é para os cómicos, os dramas para 

pessoas normais e as tragédias para os per-

versos. O “Ego” vem de muitos aires, é certo! 

Então o “Ego é tempo, os Eus personificam o 

tempo”; são nossos próprios defeitos, nossos 

erros contidos no relógio do tempo, são povos 

de séculos, no fundo mesmo de nossa própria 

psique. Se faz indispensável, urgente, a didáti-

ca; só assim se faz possível a desintegração 

desses elementos indesejáveis que levamos 

dentro. Todos protestam, e isso é lamentável; 

não querem o “Ginásio psicológico”, antes bem 

querem fugir de si mesmos, e a mim, como 

instrutor, não pode dar-me menos que dor. Di-

go: “Pobre gente, não sabem aproveitar o giná-

sio psicológico, querem o paraíso, não querem 

entender a necessidade da adversidade, não 

querem tirar partido das piores oportunidades; 

em verdade não desejam o autodescobrimen-

to. 
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DIDÁTICA CONCRETA PARA DISSOLUÇÃO DO EGO 

Selecionado por: Jussara Theodoro 

Fonte: Psicologia do Trabalho Interior I –  8ª Conf.   Autor: Samael Aun Weor 

Defeito descoberto, em tais situações, devem 

ser trabalhados em todos os níveis da mente. 

Apelar para Deus-Mãe, a Stella Maris, a Vir-

gem do Mar; a esse fogo vivente e filosofal 

que se acha latente na matéria orgânica e 

inorgânica, Kundalini, lhe chamam no Indos-

tão. Se apelam a esse tipo de energia, se 

concentra seu coração e sua mente, e seus 

sentimentos mais profundos nela, será assis-

tido. Tal defeito não poderia ser descoberto 

se não usássemos o sentido da auto-

observação psicológica.... 

Experiência real do Mestre  Samael: um de 

seus filhos se envolveu em um acidente e o 

Mestre interviu ajudando a pessoa atropela-

da. O Filho ficou revoltado com o Mestre, gri-

tou, esbravejou, pois não se considerava cul-

pado, falou palavras grosseiras e o Mestre se 

sentiu ferido em seus sentimentos, sentiu dor 

em seu coração, e foi meditar do porque des-

ta dor. Palavras do Mestre: “Pude verificar 

claramente, o cru realismo do Eu do amor 

próprio que havia sido ferido. Como queira 

que o sentido da auto observação psicológica 

o tenho desenvolvido, não me foi difícil per-

ceber, em forma direta tal “Eu”. De imediato 

lancei uma carga de eletricidade sexual 

transcendente contra o infeliz; o trabalhei por 

uns dias e ao final foi reduzindo pouco a pou-

co até tomar a forma de uma criança e se-

guiu reduzindo-se até tornar-se poeira cósmi-

ca.....Assim é como se trabalha meus estima-

dos irmãos. Porém, de onde saquei o materi-

al para trabalhar? Da vida prática. Assim 

pois, não fujam.  

Os elementos indesejáveis os descobrirão na 

vida prática; tudo o que necessita é estar 

alerta e vigilante como o vigia em época de 

guerra. Reduzamos o Ego a pó e a Consciên-

cia estará livre. Uma consciência livre é uma 

consciência iluminada, é uma consciência 

que poder ver, ouvir e tocar as grandes reali-

dades dos mundos superiores, é uma consci-

ência omnisciente e divinal. ...Morto o “Ego”, 

ficam os germes, que são terrivelmente ma-

lignos, esses germes também devem ser de-

sintegrados e reduzidos a cinzas.  

Necessitamos tomar possessão de nó mes-

mos, se queremos ser Reis e Sacerdotes da 

Natureza, segundo a Ordem de Melquise-

dek..... A consciência que toma possessão de 

si mesma é admitida na Ordem de Melquise-

dek. Ao ter a consciência livre também have-

rão cristalizado a Alma e serão todo Alma e 

até seus corpos físicos se tornarão Almas, 

estarão carregados de atributos e poderes 

cósmicos, poderes que divinizam...Lhes ensi-

nei hoje uma didática precisa, através de uma 

dialética definida, e neste preciso instante va-

mos entrar em meditação, porém antes é ne-

cessário saber sobre o que vamos trabalhar, 

do contrário não teria sentido o que vamos 

fazer. 
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ESQUEMA DIDÁTICO PARA O TRABALHO SOBRE OS EGOS 

Selecionado por: Jussara Theodoro 

Fonte:  Esquema didático elaborado por Ricardo Amancio 

EGOS– origem do desequilíbrio, do estresse, dos conflitos e das doenças. 

 

EGOS - subconsciência, inconsciência  

Ilusão, fantasia, identificação demasiada. 
 

 

- Ira 

- Cobiça 

- Inveja 

- Preguiça 

- Gula 

- Orgulho 

- Luxúria 

7 Pecados  

Capitais 

SER – consciência , virtudes, 
poderes, verdade, luz, amor. 

 

- Amor 

- Compreensão 

- Doçura 

- Generosidade 

- Tolerância 

- Respeito 

- Serenidade 

Concentre-se em seus pontos fortes, 

reconheça as suas fraquezas, agarre 

as oportunidades e proteja-se contra 

as ameaças.” 

Livro: A Arte da Guerra – ZUM TZU 

Fraquezas 

Internas 
Forças 

Internas 

Tome sua decisão pelo amor, porquê Deus é  Amor! 

“Amar a DEUS sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. “ 

“Ajuntai tesouros no céu onde nem a ferrugem nem as traças podem roer.” 

“Sê fiel até a morte e eu vos darei a Coroa da Vida/ da Vitória.” 
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ESQUEMA DIDÁTICO PARA O TRABALHO SOBRE OS EGOS 

Selecionado por: Jussara Theodoro 

Fonte:  Esquema didático elaborado por Ricardo Amancio 

O Poder da Presença 
O Aqui e o Agora 

Pensamento 
Pensamento e sentimen-
to conectados na ação. 
 

 

Consciência / Plenitude/ 
Integridade 
 

 

 

Evite a: a dispersão, a 

distração, a ansiedade. 
Ação 

Sentimento 

Quando o Ser Humano vive no presente, em estado de alerta 

percepção, em auto-observação psicológica, consegue captu-

rar a manifestação dos egos, defeitos, erros, etc.  Viver no 

presente é se dá um grande presente! Quem vive preso no 

passado tende a ser depressivo, quem vive projetando o futu-

ro tende a ser ansioso e quem vive no presente vive em Paz! 
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Coatlique, elimina o eu, os agregados ou 
defeitos psicológicos com o propósito de nos 
libertar a Consciência, a alma e assim, com 

a Alma emancipada, terminar a dor e o 
sofrimento”. Até aqui as palavras do Mestre 
SamaelHécate, a Nossa Senhora Mãe-
morte, sugere-nos que abandonemos o que 
nos é familiar e supostamente seguro, para 
palmilharmos os lugares de mais custoso 
acesso e assustadores da alma Ela, como 
mãe de misericórdia, “empresta-nos” a sua 
clarividência para conseguirmos ver o que 
está profundamente esquecido ou até 
mesmo escondido nos nossos mais 

profundos mundos 
mentais.  

Com as suas tochas, ela 
nos pode guiar e conduzir 
a modos diferentes de ver 
as coisas ampliando a 
capacidade de 
compreensão de nós 
mesmos e dos outros.A 
Bendita Mãe Hécate está 
sempre presente nos 
momentos de premente 
necessidade. Quando 
conseguimos libertar o 
passado, ou seja, levar a 
efeito algum 
desprendimento, Hécate 
impulsiona-nos a encontrar 
um novo rumo através de 
novos recomeços, apesar 
da mais que certa 
confusão de ideias, assim 
como das nossas 
preocupantes incertezas 

sempre habituais nas inevitáveis mudanças. 
Na Mitologia grega, a poderosa deusa 
Hécate tinha sob o seu controle as forças 
secretas da natureza e era seu o domínio 
pleno de todas as encruzilhadas da 
existência. Para vermos bem a forma de 
actuar da Bendita Mãe Hécate, “Ela aguarda 
na encruzilhada” e observa o passado, 

O processo do MORRER implica, 
indispensavelmente, trabalharmos com o 
terceiro aspecto da nossa Bendita e Divina 
Mãe. Hécate, Proserpina, Coatlique, é a 
deusa dos caminhos, dos nossos obscuros e 
infelizes caminhos pessoais, e “o seu poder 
de olhar em três direcções” ao mesmo tempo, 
indica-nos a possibilidade de que alguma 
coisa no nosso passado possa interferir no 
presente e   prejudicar o futuro. 

Ela ajudando-nos a libertar desse passado, 
de um mais que certo e inglorioso passado, 
especialmente daquilo que atrapalha o nosso  
crescimento interior, impulsionando mudanças 
e consequentes transições. Assim, é nosso 
dever recordar o que o V. 
Mestre Samael concreta e 
amorosamente nos ensinou 
sobre HÉCATE, como o 
Terceiro Aspecto da Divina 
Mãe. Eis: 

“Proserpina, Coatlique, a 
deusa Azteca da Morte. Ela é 
a única que nos liberta da dor 
e da amargura ao 
desintegrar, com o seu poder 
ígneo, todos os defeitos 
psicológicos que 
condicionam a nossa psique. 

    A Mãe-Morte, mostra-nos 
o nosso estado interior, 
descobre-nos o nosso mundo 
psicológico, para que 
possamos nos auto-conhecer 
e, deste modo, produzir uma 
mudança radical, profunda nas 
nossas vidas. Quando se lhe 
pede, provoca um forte ginásio psicológico no 
nosso ambiente familiar, laboral, social, etc... 
Por isso devemos permanecer alertas e 
vigilantes para nos auto-descobrirmos, 
desvendando os nossos hábitos, analisando 
com rigor a nossa conduta, aferindo e 
descodificando os nossos pensamentos e 
emoções e, logo a partir daí, reflectir, meditar 
em todos os eventos ocorridos. 

 

  Selecionado por: Jaime Ruela  

  Autor: V.M. Samael Aun Weor 
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o presente e o futuro. Nunca se precipita, 
simples e pacientemente aguarda o 
momento de uma direcção ou rumo. Mas, 
não é Ela que decide esse rumo, nós é que 
o escolhemos.   

Ela nos faculta tão-somente a sua 
profunda visão acima de todas as ilusões. 
Remotas lendas sobre a 
Deusa Hécate, referenciam 
que Ela vagava à noite 
pela Terra, ao pôr-do-sol, 
para recolher os mortos 
daquele dia. Esses 
“mortos”, podemos intuir 
quais são… Hécate, com o 
seu inefável amor materno, 
ensina-nos que o caminho 
que leva à deslumbrante e 
desejada visão sagrada, 
entenda-se, — Iluminação, 
e que inspira a renovação, 
passa pela nossa profunda 
escuridão interna, e passa 
sobretudo pela “morte  di-
nâmica” a que chamamos 
desapego e ainda, como 
não podia deixar de ser, 
pela transmutação. A nos-
sa Divina Mãe Hécate pos-
sui a chave da porta dos 
mistérios e do lado profun-
do da nossa psique.  “A sua tocha ilumina 
tudo”, especialmente os terrores do nosso 
inconsciente e subconsciente, que preci-
sam de ser compreendidos e transmuta-
dos. Ela, a Mãe-Morte, pode conduzir-nos 
pela imensurável escuridão que nos afecta, 
nos subjuga e escraviza, para nos revelar o 
caminho do renascimento e da renovação. 
Contudo, para termos acesso ao benefício 
das suas capacidades e dons,  temos de  
nos adentrar bem nas profundezas do nos-
so mundo interior.  

     Não será exagero lembrar que os 
quarenta e nove níveis da mente, que são 

morte identifica um acontecimento mágico, de 
transformação pretensamente definitiva. Aqui, 
muito especialmente aqui, a morte é o princípio 
da vida colocando fim a um determinado 
estado de coisas e gerando o início de uma 
outra existencialidade.   

   Deveremos ainda ter 
em boa conta que seria 
precioso habituarmo-
nos a perceber a 
aproximação do sibilino 
sussurro, do subtil 
convite, do encantador 
desejo, muito antes, 
mesmo muito antes, 
repetimos, da chegada 
do monstro hediondo 
que o origina. Para 
essas vibrações do 
abismo nos mergulhem 
em escuridão e nos 
engulam, temos de 
reagir muito antes, em 
sábia antecipação e isso 
requer uma postura 
fundamental, — AUTO-
OBSERVAÇÃO. 

Assim, vigiando e oran-
do como aconselhou o 

Divino Mestre Jesus, entrando em conexão 
permanente com a Divina Mãe-Morte, pedindo-
lhe, suplicando-lhe, implorando-lhe, daremos 
cumprimento ao Primeiro Factor da Revolução 
da Consciência a caminho do glorioso desper-
tar, tal como nos indica a Mensagem de Aquá-
rio através da magistral dinâmica de sacrifício e 
amor do V. M. Samael e sua esposa V.M. Lite-
lantes. 

“É NECESSÁRIO MORRER PARA O MUNDO 
PARA PODER SENTIR O CRISTO VIVER EM 
NÓS”. 

 

  Selecionado por: Jaime Ruela  

  Autor: V.M. Samael Aun Weor 
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Fotos da inauguração do IGA Famalicão 

 Data: 20/06/2021 - Diretor: Erivaldo Alquino 
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Selecionado por: Jussara Theodoro  

Fonte: Revista Seleções 

 

Ó Grande Espírito, cuja voz ou-

ço nos ventos e cujo alento dá 

vida a todo mundo, ouve-me!   

Sou pequeno e fraco, necessito 

de tua força e sabedoria.  

Deixa-me andar em beleza e 

faz com que meus olhos pos-

sam sempre contemplar o ver-

melho e o púrpura do pôr-do-

sol. 

 Faz com que minhas mãos res-

peitem tudo o que fizeste e que 

meus ouvidos sejam aguçados 

para ouvir tua voz. 

Faz-me sábio para que eu pos-

sa compreender as coisas que 

ensinaste ao meu povo. 

Deixa-me aprender as lições 

que escondeste em cada folha, 

em cada rocha. 

Busco força, não para ser 

maior que meu irmão, mas 

para lutar contra meu maior 

inimigo - eu mesmo.  

Faz-me sempre pronto para 

chegar a ti com as mãos lim-

pas e o olhar firme a fim de 

que, quando a vida apagar; co-

mo se apaga o poente, meu 

espírito possa estar contigo 

sem se envergonhar. 

Oração do povo Tupinambá 

no séc. XVI 

 

Coluna: Arte e Mística 

ORAÇÃO AO SOL 
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punhado de pó, vê quão perfei-

to se tornou. 

 

Quando tiveres cumprido tua 

jornada decerto hás de regres-

sar como anjo . 

 

Terás terminado de vez com a 

terra e a tua estação há de ser 

o céu .  

 

Faltam-te pés para viajar ? 

 

Viaja dentro de ti mesmo e re-

flecte como a mina de rubis os 

raios de Sol para fora de ti . 

 

A viagem conduzirá ao teu Ser 

e transmutará teu pó em ouro 

puro. 

  

Desde que chegaste ao mundo 

do Ser, uma escada foi posta di-

ante de ti para escapares . 

 

Primeiro foste mineral, depois te 

tornaste planta e mais tarde ani-

mal .

 

Como pode isto ser segredo pa-

ra ti ? 

 

Finalmente foste feito homem, 

com conhecimento, razão e fé . 

Contempla teu corpo: um                                                                 

  Selecionado por: Frenando Simões  
      
  Poema:  RUMI ( 1207 - 1273 )    Mestre   Sufi   Persa 

 

Coluna: Arte e Mística 
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“  

Selecionado por: Jaime Ruela - Missionário do IGA - Aveiro 

ARTES: POEMAS  
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A muitos leitores parece estranho que relacione-

mos o amor com a morte e com a ressurreição. 

Na mitologia Indostânica, o amor e a morte são 

duas faces de uma mesma deidade. Shiva, o 

Deus da força criadora sexual universal é, ao 

mesmo tempo, o deus da morte violenta e da 

destruição. A esposa de Shiva também tem duas 

faces. Ela é Parvati e Kali, ao mesmo tempo. Co-

mo Parvati é suprema beleza, amor e felicidade. 

Como Kali ou Durga, pode se converter em mor-

te, desgraça e amargura. Shiva e Kali, juntos, 

simbolizam a árvore do conhecimento, a árvore 

da ciência do bem e do mal. O amor e a morte 

são dois irmãos gêmeos que não se separam 

jamais. A senda da vida é formada 

com as pegadas do cavalo da 

morte. O erro de muitos cultos e 

escolas consiste em serem unila-

terais. Estudam a morte, mas não 

querem estudar o amor, quando 

na realidade estes são as duas 

faces da deidade. Até aqui, pala-

vras do Mestre Samael, em sua 

Obra “O Matrimônio Perfeito”. 

(pág. 174)  Após ler o trecho acima, podemos 

ver que, não é possível trabalhar no fator “morte” 

excluindo o amor. Portanto, segue agora uma 

linda poesia, do autor Kalil Gibran. Obra muito 

inspiradora, sobre o amor e, como é esperado, 

em suas entrelinhas sobre a morte. 

Do Amor 
Quando o amor vos chamar, segui-o. Embora 

seus caminhos sejam agrestes e escarpados; E 

quando ele vos envolver com suas asas, cedei-

lhe, embora a espada oculta na sua plumagem 

possa ferir-vos; E quando ele vos falar, acreditai 

nele, embora sua voz possa despedaçar vossos 

sonhos como o vento devasta o jardim. Pois, da 

mesma forma que o amor vos coroa, assim ele 

vos crucifica. E da mesma forma que contribui 

para vosso crescimento, trabalha para vossa 

poda. E da mesma forma que alcança vossa 

altura e acaricia vossos ramos mais tenros que 

se embalam ao sol, assim também desce até 

vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. 

Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao 

seu coração.  

Ele vos debulha para expor a vossa nudez. Ele 

vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos 

mói até a extrema brancura.  Ele vos amassa até 

que vos torneis maleáveis. Então, ele vos leva ao 

fogo sagrado e vos transforma no pão místico do 

banquete divino. Todas essas coisas, o amor 

operará em vós para que conheçais os segredos 

de vossos corações e, com esse conhecimento, 

vos convertais no pão místico do banquete divi-

no. Todavia, se no vosso temor, procurardes so-

mente a paz do amor e o gozo do amor, então 

seria melhor para vós que cobrísseis vossa nu-

dez e abandonásseis a eira do 

amor, para entrar num mundo 

sem estações, onde rireis, mas 

não todos os vossos risos, e 

chorareis, mas não todas as 

vossas lágrimas. O amor nada 

dá senão de si próprio e nada 

recebe senão de si próprio. O 

amor não possui, nem se deixa 

possuir. Pois o amor basta-se a 

si mesmo. Quando um de vós ama, que não diga: 

"Deus está no meu coração", mas que diga an-

tes: "Estou no coração de Deus". E não imagineis 

que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, 

se vos achar dignos, determinará ele próprio o 

vosso curso. O amor não tem outro desejo senão 

o de atingir a sua plenitude. Se, contudo, amar-

des e precisardes ter desejos, sejam estes os 

vossos desejos: De vos diluirdes no amor e ser-

des como um riacho que canta sua melodia para 

a noite; De conhecerdes a dor de sentir ternura 

demasiada; De ficardes feridos por vossa própria 

compreensão do amor e de sangrardes de boa 

vontade e com alegria; De acordardes na aurora 

com o coração alado e agradecerdes por um no-

vo dia de amor; De descansardes ao meio-dia e 

meditardes sobre o êxtase do amor; De voltardes 

para casa à noite com gratidão; E de adormecer-

des com uma prece no coração para “o bem-

amado”, e nos lábios uma canção de bem-

aventurança." (Kalil Gibran, em “O Profeta”) 

Selecionado por: Daniela Pimentel - Missionária do IGA - Portugal 

ARTES: POEMAS  

Amor e Morte 
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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. 

por: Fernando Simões   

“ O VALOR DO SACRIFÍCIO” 
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O sacrifício deve ser praticado com discerni-

mento , levando em conta a justiça , a intui-

ção espiritual , a voz da nossa Consciên-

cia.    A abnegação , o altruísmo,  são partes 

integrantes do nosso próprio desenvolvi-

mento, sendo nosso dever sacrificar o pró-

prio bem-estar e trabalhar pelos demais ». 

Conforme nos ensina o Mestre Samael, 

o  estudante  gnóstico deve morrer em si 

mesmo , renascer e sacrificar-se pela Hu-

manidade. São os três fatores de Revolução 

da Consciência , que se devem desenvolver 

harmoniosamente. O sacrifício pela Huma-

nidade é um dever de todo o gnóstico.  Na-

turalmente tem de haver amor , pois sem 

amor não há desenvolvimento espiritual. 

Mas também sabedoria, de modo a que o 

conhecimento gnóstico seja entregue de for-

ma correta e equilibrada, de acordo com o 

nível de conhecimento de cada um dos que 

o queiram receber. O equilíbrio entre o sa-

ber e o ser é essencial para que o gnóstico 

desenvolva adequadamente  o trabalho de 

sacrifício, material e espiritual pe-

la Humanidade.   

De acordo com a Lei Divina: «Aquele que nada 

dá, nada recebe ». Trata-se assim de praticar o 

Amor incondicional e desinteressado pelos nossos 

semelhantes.    Servir, para beneficiar o próximo. 

O Mestre Samael explica-nos   claramente :  « Me-

diante o sacrifício 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 

desintegrando 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 transfor-

mação.  Necessitamos sacrificar-nos se queremos 

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 gnóstico 

torna-se  portanto fundamental compreender o 

grande valor e a  grandeza  do sacrifício. 
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´IV CON-

VENÇÃO

DE POR-

TUGAL

DO IGA 

 DE 15 

Elaborada por: Ricardo Amancio - IGA  Lisboa   

Apresentada no Congresso Gnóstico Internacional no Canadá 

CONFERENCIA “MUDAR É URGENTE, PARA EDIFICAR O 

NOSSO TEMPLO INTERIOR”  

XXV Congresso Gnóstico Internacional de Antropologia, Quebec - Canada/2021 

Conferencista: Ricardo Amancio da Silva, Missionário e presidente do IGA-Portugal 

Conferência:  “Mudar é urgente! Para edificar nosso Templo Interior” 

Introdução: No Congresso do chile em 2017 - falei sobre “0s 3 Raios”, no Congresso do Mé-
xico em 2019 - falei sobre “O Medo” e no Congresso do Canadá em 2021 -  vou falar sobre 
“Mudar é urgente”. Vejam que os temas tem certa relação e estão coerentes com os tempos 
em que vivemos de pandemia, de finais dos tempos. Precisamos vencer o Medo e Mudar pa-
ra cristalizar os 3 Raios em nós (Pai, Filho e Espírito Santo) 

Deus quer pouca coisa de nós, quer que a gente: 

Mude 

Confie 

Ore 

Vigie 

É URGENTE MUDAR: 

- A nossa forma de pensar, sentir, agir, falar; 

- A nossa forma de viver, perceber e reagir; 

- Os nossos hábitos e costumes; 

- Os nossos corpos lunares para solares; 

No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1-5, há um ensinamento magnífico de Jesus, 
onde ele diz aos seus discípulos que se não “mudarem sua mente”, perecerão como to-
dos... Esta mudança da mente é o que o mestre Samael chama, a necessidade de mudar a 
forma de pensar. 

Deus, quer que realizemos a Árvore da Vida - nosso templo interior. 

É URGENTE MUDAR, criar os corpos solares e realizar a árvore da vida, para criar nosso 
TEMPLO INTERIOR, nossa Árvore da Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

E para isso, MUDAR É URGENTE, porque sem reforma intima não há autorrealização. (Ex. 
Reforma de casa velha começa pelo telhado). 
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Elaborada por: Ricardo Amancio - IGA  Lisboa 

Apresentada no Congresso Gnóstico Internacional no Canadá 

CONFERENCIA “MUDAR É URGENTE, PARA EDIFICAR O 

NOSSO TEMPLO INTERIOR”  

´IV CON-

VENÇÃO 

DE POR-

TUGAL 

DO IGA  

E 15 A 

A principal MUDANÇA e de nossa inteira responsabilidade é a 3ª Iniciação de Mistérios 
Maiores, o Corpo Astral Solar. É o Terceiro Grau do Poder do Fogo que Cristifica total-
mente o Corpo Astral e abre as portas do Mundo Espiritual. (Vestimentas do SER). 

Devemos deixar de ser apenas um homem terrenal e passarmos a ser também um ho-
mem celestial. 

Vídeo do Mestre Samael - sobre Desdobramentos Astral 

No Livro “as Três MontanhaS” existe um capítulo dedicado à 3ª Iniciação do fogo. 

Raro é quem nasce com este esplêndido veículo, o Astral Superior! Há que engendrá-lo, 
praticando magia sexual, isso é o que se chama “formar o Cristo em nós”. Eu Samael 
Aum Weor afirmo que nasci com o Corpo Astral, o havia fabricado antes de nascer.  

O corpo astral nasce da mesma substância que nasce o corpo físico, o que difere é o 
procedimento, que se dá através das cristalizações do hidrogênio sexual SI-12, na  
Maithuna. 

O Mestre Samael escreveu o Livro “As Sete Palavras” exclusivo para tratar da 3ª Inicia-
ção de Mistérios Maiores, de tão importante que é esta Iniciação.  

Indico que leiam ou releiam este maravilhoso livro.  

Nele o Mestre revela detalhes da 3ª Iniciação do Fogo, da Quaresma, da História de Ja-
có, José e Benjamim, das 12 Constelações, da Unção Eucarística, etc. Vamos entregar 
um precioso resumo nesta Conferencia. 

“Experiência de uma Estudante de 2ª Câmara, com o Mestre Samael, na época do Con-
gresso de Portugal, em 2001” 

Deus, Quer que levemos o Astral velho (inferior) ao Céu.  

O nome oculto do corpo astral é: "ZAPHNATH-PAANEAH". 

ZAPHNATH, é o mantra que corresponde ao nosso Astral Inferior (José), e PAANEAH, é 
o Filho, nosso Crestos Cósmico, o nosso Astral Superior (Benjamim), que “enlaça nossa 
personalidade física com a imanência suprema do Pai Solar.” 

Deus, quer que desenraizemos o astral inferior do inferno. 

Depois da ressurreição do nosso Crestos, o Iniciado tem que descer aos mundos sub-
mergidos do inimigo secreto. Se diz que depois da ressurreição, Cristo teve que descer 
aos infernos para tirar daí as almas de nossos primeiros pais: Abraão, Jacó, etc.  

 Quem desce aos mundos infernais, durante os 40 dias depois da Ressurreição, é o As-
tral Velho da nossa personalidade inferior, para destruir todas as raízes do mal. Com a 
ascensão, esse velho astral é colocado dentro do plano dos Deuses, e então acontece a 
grande iluminação.  

Precisamos desenraizar o astral inferior 

... Se queremos transplantar uma arvore de um lugar ao outro, há necessidade de desen-
raizá-la ou arrancá-la com a raiz para poder transplantá-la a outro lugar, análogo proces-
so deve realizar o Iniciado com seu corpo astral inferior.  
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Precisamos cortar toda conexão com o abismo. Por isso é tão difícil sair em astral consciente 

Ali nos encontramos com os antigos companheiros do mal, que burlam de nós e nos atacam incessante-
mente. Ali temos que viver, ou melhor dizendo, reviver, todas aquelas cenas tenebrosas do passado e, 
assim cortar as raízes que unem a nossa Árvore da Vida ao Abismo do mal.  

Somente criando o nosso astral cristo  haverá a Ascenção 

Cada um dos sentidos do corpo astral se acha intimamente relacionado com as glândulas endócrinas, e 
por isso é de imprescindível urgência desenraizar o corpo astral dos mundos submergidos e enraizar no 
plano dos Deuses. Porque o Corpo Astral é o instrumento que possuímos para enlaçar a nossa personali-
dade terrestre com o Homem Celeste.    

3ª Iniciação de Mistérios Maiores – o corpo astral solar 

A recebe o Mestre Interior nos Mundos Superiores de Consciência e, assiste à sua Iniciação sem veículos 
materiais de espécie alguma. Devemos saber que entre a nossa consciência divinal e o velho astral existe, 
afortunadamente, um raio terrível do Cristo Cósmico, o Terceiro Grau do Poder do Fogo, que une o nosso 
Velho Astral com a nossa Consciência Divinal. O Corpo Astral tem seu acento no fígado, que possui as 
três letras: I.A.O. Diodoro diz em um dos seus versos: “Sabei que dentre todos os Deuses, o mais elevado 
é IAO. O Fígado controla as emoções, precisamos cultivar a PAZ! 

O significado esotérico da quaresma 

A autêntica Quaresma não é antes da crucificação do Mestre, senão depois de sua crucificação. Porém, a 
Igreja Católica e demais seitas neocatólicas perderam a tradição de tudo isto. Durante esta Santa Quares-
ma, o Iniciado, não sendo um demônio, está rodeado de demônios. Por isso é que quando Maria de Mada-
lena, depois de exclamar: Rabino! Rabino! Quis tocar no Mestre, o Cristo disse-lhe: “ Não me toques. Por-
que ainda não subi a meu Pai, mas vai aos meus irmãos e diga-lhes: Subirei ao meu Pai e ao nosso Pai, a 
meu Deus e ao nosso Deus”. (Ver. 17, Cap. XX, São João). São 40 dias de terríveis esforços para o Sa-
grado Colégio de Iniciados. O iniciado rompe para sempre aquelas amarras que o atam o barco de sua 
vida ao porto de “Aedon” (Aflição). Seria impossível sair do Abismo sem a ajuda do Divino Salvador do 
Mundo. A doutrina da ressurreição dos mortos é a doutrina do Cristo. Cumprida a Santa Quaresma vem a 
Ascensão do Senhor e, o Iniciado é recebido com grande festa e música deliciosa no Templo do Reino do 
Espírito. 

As 12 tribos de Israel - As 12 constelações 

Vão nos aperfeiçoando e transformando, até que ao fim encontramos a nosso Benjamim (Crestos Cósmi-
co), através do qual ressuscitamos e voltamos a abraçar o nosso Pai Sideral. Por isso Jesus afirmou 
“Ninguém vem ao Pai senão por mim.” O Benjamim de um Mestre é uma preciosa aquisição. A um Mestre 
basta pensar em uma pessoa ou lugar distante, para encontrar-se ali em poucos instantes, vendo e ouvin-
do tudo o que se passa. 

Conclusão:  Não deixe de buscar dia e noite desenvolver seu Corpo Astral Solar, O Astral Cristo, 
que é o mediador entre o homem terrenal e o homem celestial. O Mestre Samael comenta neste Livro “As 
7 Palavras” que se o estudante está há muitos anos na Gnose e não o consegue o desdobramento astral 
é porque não nasceu com esse precioso corpo, o destruiu com o mal uso da energia sexual em outras vi-
das, A solução é fabricá-lo novamente com o uso correto da energia criadora (sexual), Recomenda fazer 
por uma hora seguida o mantra EGIPTO, da seguinte forma: EEEEGGGGIIIIPPPPTTTTOOOO e antes de 
dormir  fazer o mantra FARAOM (FFFAAAARRRRAAAOOOOMMM).  

Agradecimentos 

Agradeço aos Vs. Ms. Samael e Litelantes por todo sacrifício e amor que tiveram com a humanidade deste 
Planeta Terra, entregando através do conhecimento gnóstico, as chaves do caminho iniciático. 

Agradeço a Sede Mundial, Sra. Inamaculada Ugartemndia de Gomes, por estar prosseguindo com a Sa-
grada Obra Solar da Loja Branca, na TERRA. 

Agradeço à minha esposa, filhas, familiares, alunos e amigos por nos apoiarem nesta importante Missão à 
frente do IGA Portugal e no trabalho da autorrealização. 

Elaborada por Ricardo Amancio e apresentada no Congresso do Canadá 

CONFERENCIA “MUDAR É URGENTE, PARA EDIFICAR O NOSSO 

TEMPLO INTERIOR”  
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Divulgação do novo Grupo de estudos Gnósticos em Porto 
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Foi a primeira vez que o IGA teve um Congresso 
híbrido, presencial e online.  Desde a inaugura-
ção, apresentações artísticas, conferencias, práti-
cas e clausura funcionou muito bem, com tradu-
ção simultânea para inglês, francês, português e 
espanhol.  
 
27 AGOSTO — ABERTURA DO CONGRESSO  

Houve a fala dos principais dirigentes da Gnose a 
nível mundial e logo após a primeira apresentação 
artística, a seguir: 
- Danças Tradicionais nativas americana Grupo de 
dança Sandokwa – Vila Huron - Wendake. 
- Música tradicional peruana » Huanaco, Peru. 
 
28 AGOSTO — PRIMEIRO DIA DE ATIVIDADES  
- PRÁTICA com Taças tibetanas—Denis Fortin, 
Missionário, Canadá, Francês. 
- CNº 1 « A Revalorização do Ser » Angel Chiani, 
Secretário da Sede Mundial do I.G.A., México, 
Espanhol  
- CNº 2 « Ao encontro do Mestre Interior » Sebas-
tian Lopez, Diretor do Monastério Espanha, Fran-
cês.  
- CNº 3 « A construção de nosso templo interno 
através do amor consciente » Diane Poulin, Missi-
onária, Canadá, Francês.  
- CNº 4 « A-Himsa, não-violência » Ana Neres, 
Missionária, Reino Unido, Inglês. 
- CNº 5 « O Mistério do Círculo » Daniel Garcia 
Martinez, Missionário, Reino Unido, Inglês.  
- AN° 3 « Taças tibetanas » Marc-André Casault,  
- CNº 6 « A raça ariana no seu contexto, uma 
perspectiva australiana » Giles Oatley, Presidente 
da Sede Naciona Austrália, Inglês. 
- AN° 4 « Violão » Ashfin Torabi, Escola de músi-
ca Arquemuse, Quebec. 
 
29 AGOSTO — SEGUNDO DIA DE ATIVIDADES  
- PRÁTICA N° 2 Monique Lapointe, Presidente da 
Sede Nacional, Canadá, Francês. 
- CNº 7 « A Integração do Ser e seus Mistérios » 
Stéphane Zummo, Diretor do S.S.S., Canadá, 
Francês. 
- CNo 8 « A Missão de Pistis Sophia e o Templo 
Interior » Alberto Lima, Missionário, Brasil, Portu-
guês.  
- CNo 9 « Mudar é urgente, para edificar o Templo 
Interior » Ricardo Amancio da Silva, Presidente da 
Sede Nacional de  Portugal, Português.  
- CNº 10 « Os julgamentos » Lyne Sénéchal  Misi-
onária, Canadá, Francês. 

- CNº 11 « Numerologia e Matemática Esotérica » 
Jose Gomez,Presidente da Sede Nacional, Améri-
ca Central, Francês. 
- CNo 12 « O principal ensinamento do V.M. Sa-
mael sobre o aspecto psicológico » Jorge Ricardo 
Rubio Araujo, Coordenador Nacional de Missioná-
rios Peru, Espanhol. 
- AN° 5 « Piano » Étienne Laflamme, Escola de 
música Arquemuse, Quebec,  
 
30 AGOSTO — TERCECEIRO DIA DE ATIVIDA-

DES 
- PRÁTICA N° 3 Velda Degen, Missionária, Cana-
dá  Inglês.  
- CNº 13 « A Sabedoria dos Pais do Deserto » 
Julio Cesar Fernandez Menendez, Missionário, 
Espanha, Espanhol.  
- CNo 14 « A Mensagem » Emilio Moreno – Presi-
dente da Sede Nacional, Espanha, Espanhol.  
- CNo 15 « A saúde à luz da Gnose » Pedro Con-
de Perez, Missionário, Espanha, espanhol.  
- CNo 16 « A lei de Talião » Cecilia Berrios Bacho, 
Diretora do Centro de Retiro – Chile, Espanhol. 
- CNo 17 « Quetzacoatl : O Cristo mexicano » 
Carlos Alberto Arriaga Mejia, Missionário, México, 
Espanhol.  
- VÍDEO No 1 « A vida e obra do V.M. Samael 
Aun Weor ». 
- CNº 18 « O Tom de Samael e os Mantras do 
Avatar de Aquário » Ricardo Nairo de Souza, Mis-
sionário, Brasil, Espanhol. 
- AN° 6 « Canto clássico » Pascale Bourdage, Es-
cola de música Arquemuse, Quebec.  
 
 31 AGOSTO—QUARTO DIA DE ATIVIDADES 

- PRÁTICA N° 4 Denis Bouchard, Membro da Se-
de NacionaL, Canadá, Francês. 
- CNº 19 « As emoções negativas e a transforma-
ção das impressões » Richard Sanchez, Diretor 
do Monastério, México, Espanhol.  
- CNº 20 « Transformar a vida » Ramon Valerio 
Jerez Jareno, Missionário, Tailândia, Espanhol.  
 AN° 7 « Danças folclóricas tradicionais do 

Quebec » Grupo de dança Manigance de 
Sainte-Marie de Beauce.  

 
- ENCERRAMENTO DO CONGRESSO -  houve 
fala dos dirigentes do IGA e dos diretores do  
Congresso do Canadá e, o anuncio do próximo 
congresso em 2023 – Taylandia, com um discurso 
do diretor do Congresso da Taiylândia Ramon, e 
passagem de vídeo com imagens da Taylandia. 

Programação do XXV - Congresso Gnóstico Internacional  

 

CONGRESSO GNÓSTICO INTERNACIONAL DO CANADÁ, 

REALIZADO COM SUCESSO DE 27 A 31/08/2021 
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INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGIA, 

A.C.- SEDE MUNDIAL DE INSTITUIÇÕES 
GNÓSTICAS - MÉXICO 

 
México, 3 de setembro de 2021. 

Aquário, ano 60 
 
Desde a Sede Mundial das Instituições 
Gnósticas, enviamos nossas saudações 
fraternas. Paz inverencial! 
 
XXV Congresso Gnóstico Internacional de 
Antropologia no Quebéc -Canadá, realizado de 
27 de agosto / 02 de setembro de 2021 
 
Prezada Comunidade Gnóstica Internacional do 
Instituto Gnóstico de Antropologia, graças à 
força e presença inegável do nosso V.M. 
Litelantes e Samael Aun Weor este maravilhoso 
Congresso terminou com sucesso. 
A Mensagem Gnóstica de nossos Mestres 
ganhou grande relevância, pois como sempre 
esteve na história da Gnose atual. A Palavra do 
Logos Samael sempre ressoa em nossa 
corações, incentivando-nos a seguir em frente, 
fortalecendo-nos para que nunca desistamos 
deste caminho divino de Auto-Realização Íntima 
do Ser. Nestes dias, tivemos a oportunidade de 
unir forças, de compartilhar momentos deliciosa 
fraternidade mundial, ao receber as palavras de 
nossos palestrantes, homens e mulheres de boa 
vontade que só são encorajados pelo sacrifício 
pela humanidade. E acima de tudo, verificamos 
que para a Gnose de nossos Mestres não há 
limite qualquer, nem na Terra nem no céu. As 

fronteiras humanas desapareceram, e nós 
estamos todos reunidos, todos convocados sob 
a Luz da Gnose, um fato que traz para nossas 
vidas 
grande força espiritual e a plena convicção de 
que o caminho interior existe, de que vale a 
pena 
Vale a pena vivê-lo com intensidade, e 
certamente somos obrigados a trabalhar em nós 
mesmos, cada um, na desintegração do Eu 
psicológico pluralizado. Novos horizontes se 
espalharam em nossos corações e, diante de 
nossos olhos, regiões de luz que nos espera ao 
insistir na transformação de si, lugares de beleza 
indescritível onde o Espírito Divino habita, as 
regiões do Invisível que se abrem diante do 
consciência desperta. Não é esse o nosso 
destino? Habitar aos pés do Ser, e servi-lo e 
louva-lo por toda a eternidade. 
 Expressamos nesta mensagem nossa profunda 
gratidão aos nossos queridos irmãos Bernard e 
Martine pelo trabalho realizado, pela coragem e 
perseverança na direção deste Congresso, por 
seu grande coração e boa vontade. Agradecemos 
também a todos os nossos irmãos gnósticos do 
Canadá por sua presença e ajuda nesta marcha 
luminosa e triunfante da Gnose no mundo. Avante 
Comunidade Gnóstica do IGA Internacional, 
avante com passos firmes e determinados 
trabalhando pela Revolução da Consciência, toda 
fraternidade, todos unidos na sacrifício pela 
humanidade e lançando as bases para um mundo 
melhor. Convém lembrar nesta mensagem de 
parabéns aos nossos irmãos Andrée e Stéphan, 
Diretores do Summum Supremum Sanctuarium, 
que com firmeza estiveram na vanguarda de sua 
grande missão e quero expressar a eles que têm 
todo apoio internacional para a realização do 
projecto do S.S.S., para o qual solicitamos a 
gentileza de reforçar o apoio, que está sendo 
oferecido a eles de todos os países. Estendemos 
a todos os membros do IGA internacional uma 
gratidão por toda ajuda e cooperação. Muito 
Obrigado!  
Avancemos sempre com coragem e decisão, na 
maravilhosa experiência do Gnose Interior. 
 

QUE SEU PAI QUE ESTÁ EM SEGREDO 
E SUA  DIVINA MÃE KUNDALINI 
OS ABENÇOEM E PROTEJA M. 

 
M. INMACULADA UGARTEMENDÍA DE GÓMEZ 

Diretor Mundial de Instituições Gnósticas IGA 

Mensagem pós Congresso enviada pela Diretora Mundial do IGA  

Sra. Inmaculada Ugartemendia de Gomez 

CONGRESSO GNÓSTICO INTERNACIONAL DO CANADÁ, 

REALIZADO COM SUCESSO DE 27 A 31/08/2021 
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IGA Mundial 

 XXVI Congresso Gnóstico Internacional de Antropologia, a ser rea-

lizado na Taylândia, de 27/10 a 02/11/2023. 
 

IGA Portugal 

 II Jornada de Práticas Gnósticas, em Vila Nova de Famalicão, em 

17 outubro de 2021. Vide panfleto na capa desta revista. E a V 

Convenção Nacional Gnóstica, em outubro de 2022, em Albufeira. 
 

IGA Espanha 

 XIX - Convenção Nacional Gnóstica, a ser realizada em Peníscula, 

em maio de 2022. 

PRÓXIMOS EVENTOS DO IGA 
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Cursos Presenciais e Online no IGA Portugal 

Cursos Presenciais: 

 IGA Lisboa - Ricardo e Jussara - Tel.: (+351) 967 187 819 -  email.: 

iga.gnose.portugal@gmail.com ou ricardojussara@gmail.com  
 

 IGA Aveiro -  Jaime e Carolina - Tel.: (+351) 935 028 011 e 967 

755 352– email.: igaveiro12@gmail.com 

 

 IGA Famalicão - Erivaldo Aquino - Tel.: (+351) 915 059 767– Ema-

il.: erivaldoaquinoiga@gmail.com 

 

 IGA Porto I - Erivaldo Aquino - Tel.: (+351) 915 059 767– Email.: 

erivaldoaquinoiga@gmail.com 

 IGA Porto II - Daniela Bezerra Pimentel - Tel.: (+351) 912 243 622

– Email.: danielapimentel.pvh@hotmail.com 
 

Curso Online:  Ricardo Amancio -  Tel.: (+351) 967 187 819 , 

email: iga.gnose.portugal@gmail.com ou ricardojussra@gmail.com 

Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. 

Temos muito por nos conhecer e crescer. O mun-

do, contudo que nos apresenta, é muito pouco 

diante da imensidão do cosmos infinito, dos po-

deres ocultos do homem. O  conhecimento gnós-

tico estruturado pelo V.M. Samael Aun Weor ofe-

rece todas as condições para estudar e desenvol-

ver todas as potencialidades do Ser Humano.  
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PRÓXIMO EVENTO NACIONAL DO IGA PORTUGAL  


