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Fotos  da V Convenção Nacional Gnóstica do IGA Portugal 

realizada em: Albufeira, de 25 a 27/11/2022.  

A V Convenção Nacional Gnóstica do IGA Portugal, foi exitosa em todos os sentidos, tivemos: a presença 

de 65 pessoas de: Portugal, Espanha, Inglaterra e Tailândia;  A apresentação do Sr. Sebastian Lopes 

(Diretor do Monastério da Espanha - na abertura do Evento); A apresentação do XXVI Congresso Interna-

cional, na Tailândia (pelos Diretores do Congresso Rámon e Victória); A apresentação de 09 Conferências 

em Português e Espanhol; 01 Conferência em vídeo sobre o Tríptico de Johfra; Vários vídeos do V.M. Sa-

mael e, o grande diferencial desta Convenção que foram as 2 práticas de 1 hora e 7 práticas de 20 min., 

assim como a apresentação de um Rancho Folclórico e um Músico Brasileiro.  Foi  muito harmoniosa! 

Os 9 Conferencistas O Rancho Folclórico de Albufeira. 



 

Raios de Luz, Número 10, Março de 2023 | 3 

    Sumário 

6 - O QUE É SER MISSIONÁRIO 

8 e 9 - A LIBERDADE DE FALAR SOBRE ASSUNTOS 

ESOTÉRICOS 

Colaboradores: 

Os artigos são selecionados por estudantes e 

instrutores do IGA Portugal, em livros sagrados de 

autores relacionados ao ensinamento gnóstico. 

Capa: Cosmo infinito e o V. M. Samael Aun Weor. 

Contracapa: Cartaz do XXVI Congresso Internacional  

Agradeceemos a todos que colaboraram com a edição 

desta revista. 

12 e 13 - O SACRIFÍCIO  

10 e 11 - SE. FAZEI-ME UM INSTRUMENTO DE VOSSA PAZ 

7 - EM QUE CONSISTE O 3º  FATOR DA REVOLUÇÃO   

14 e 15 -  SUPERESFORÇOS E PADECIMENTOS VOLUNT.  

20 e 21 - A DIDÁTICA DAS PROVAS CÓSMICAS 

22 e 23 - UMA NOVA PSICOLOGIA EM TEMPOS 

MODERNOS 

16 e  17 - SUPERESFORÇOS E PADECIMENTOS VOULNT. 

3 - SUMÁRIO 

2 - FOTOS - V CONVENÇÃO NACIONAL GNÓSTICA   

4 - EDITORIAL 

5 - O CRISTO ÍNTIMO E O TRABALHO CRÍSTICO 

18 e 19 - A DIDÁTICA  DAS PROVAS CÓSMICAS 

24 e 25 -  A ORAÇÃO E A ILUMINAÇÃO 

27 -  1ª JORNADA DE PRÁTICAS NO IGA ALENQUER 

28 - PRÓXIMOS EVENTOS DO IGA 

29 - CURSO DE GNOSE PRESENCIAL E ONLINE  

26 - INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO IGA ALENQUER 



 

Raios de Luz, Número 10, Março de 2023 | 4 

 

 

Na décima edição da Revista Raios de Luz será  priorizado o Terceiro Fator da 

Revolução da Consciência: O Sacrifício pela Humanidade. Os três fatores da Re-

volução da Consciência: Morrer, Nascer e Sacrifício pela Humanidade devem ser 

vividos e estudados profundamente, pois todos os grandes seres iluminados tive-

ram que trabalhar nos três fatores, para se iluminarem. O Sacrifício pela humani-

dade, em síntese, é trabalhar com Amor verdadeiro pelo nosso semelhante, aju-

dando-o a acessar o conhecimento (Gnose) que o levará a experimentar a verda-

de, a realidade de todas as coisas, irá ajudá-lo a despertar a consciência em to-

das as dimensões da natureza. Praticamos também o terceiro fator - o Sacrifício 

pela humanidade - trabalhando sobre nós mesmos, pois ao despertarmos estare-

mos mais preparados para ajudar  ao nosso semelhante, mas isso requer supe-

resforços e padecimentos voluntários, muita vontade de querer se autorrealizar. 

Nesta edição inserimos também algumas Conferencias da V Convenção Nacional 

Gnóstica do IGA Portugal, realizada em novembro de 2022, em Albufeira - Algar-

ve, assim como fotos da Inauguração do novo espaço para estudos e práticas 

gnósticas - IGA Alenquer e, da 1ª Jornada de Práticas no IGA Alenquer.  

Aproveite bem a oportunidade de ter contato com estes ensinamentos para se co-

nhecer melhor e fazer a verdadeira transformação íntima.  

Se ao ler as matérias desta revista perceber anelo pelos fundamentos gnósticos e 

quiser receber esclarecimentos, tirar dúvidas ou se inscrever para fazer o curso, 

procure-nos, entre em contato,  teremos prazer em ajudar.  

O IGA, Instituto Gnóstico de Antropologia, é uma Instituição sem fins lucrati-

vos dedicada a ajudar o Ser Humano a despertar a divina consciência. Gnose sig-

nifica - conhecimento, autognose é autoconhecimento.  

O IGA possui livros, vídeos, áudios desenvolvidos pelo Avatara da Era de Aquá-

rio: Samael Aun Weor e, promove Cursos Presenciais e Online, Retiros, Conven-

ções,  Congressos internacionais onde comparte suas  teorias e práticas para o 

despertar maior. Conheça o IGA e a Gnose, acesse 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 10ª Revista Raios de Luz             
Por: Ricardo Amancio - Presidente do IGA Portugal 
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Tratar de descobrir a natureza e a essência 
do fogo é tratar de descobrir a Deus, cuja 
presença real sempre se tem revelado sob a 
aparência ígnea. O fogo nos envolve e nos 
banha por todas as partes. Vem a nós pelo 
ar, pela água e pela própria terra, que são 
seus diversos conservadores e seus diversos 
veículos. Cristo é o Fogo do fo-
go, a Chama da chama, a Assi-
natura Astral do Fogo (INRI: Íg-
nis, Natura, Renovatur, Inte-
gram). Cristo é o Logos Solar, 
Unidade Múltipla Perfeita. É a 
vida que palpita no Universo in-
teiro, é o que é, o que sempre 
foi e o que sempre será. Muito 
se disse sobre o drama cósmi-
co. Inquestionavelmente, esse 
drama está contido nos quatro 
evangelhos. Foi-nos dito que 
esse drama cósmico foi trazido 
a Terra pelos Elohins. O grande 
Senhor da Atlântida representou 
esse drama em carne e osso. O grande Kabir 
Jesus também teve que representar o mes-
mo drama publicamente na Terra Santa. Ain-
da que o Cristo nasça mil vezes em Belém, 
de nada servirá se não nascer em nosso co-
ração também. Ainda que tivesse morrido e 
ressuscitado no 3º dia dentre os mortos, de 
nada serviria isso se não morrer e ressuscitar 
em nós também. Tratar de descobrir a natu-
reza e a essência do fogo é tratar de desco-
brir a Deus, cuja presença sempre se revelou 
sob a aparência ígnea. A saga ardente e o 
incêndio do Sinai, a raiz do outorgamento do 
decálogo, são as duas manifestações em 
que Deus apareceu a Moisés, em forma de 
fogo. O Cristo Íntimo, nosso Salvador interior 
profundo, o Fogo Celestial, deve nascer em 
nós e nasce, na realidade, quando temos 
avançando bastante no Trabalho Psicológico. 
O Cristo Íntimo deve eliminar de nossa natu-
reza psicológica as próprias causas do erro: 
os eus causas. Não seria possível a dissolu-
ção das causas do ego enquanto o Cristo Ín-
timo não tivesse nascido em nós. O Cristo 

Íntimo surge interiormente no Trabalho relaci-
onado com a dissolução do Eu psicológico. 
Obviamente, Ele só advém no momento cul-
minante de nossos esforços intencionais e 
padecimentos voluntários.   O Advento do Fo-
go Crístico é o evento mais importante de 
nossa própria vida. Ao nascer em nós, o Se-

nhor Íntimo se faz dono de 
nossa Psique, dos Cinco Ci-
lindros da máquina orgânica 
e de todos nossos processos 
mentais, emocionais, moto-
res, instintivos, sexuais. Ao 
assumir todos nossos pro-
cessos psicológicos, o Se-
nhor da Perfeição sofre o in-
dizível. Convertido em ho-
mem entre os homens, tem 
de passar por muitas provas 
e suportar tentações indizí-
veis. A tentação é fogo. O 
triunfo sobre a tentação é 
luz. O Iniciado deve apren-

der a viver perigosamente. Assim está es-
crito. Os alquimistas sabem disso.  O Iniciado 
deve percorrer com firmeza a Senda do Fio 
da Navalha. De um e de outro lado do difícil 
caminho há abismos espantosos. Na difícil 
senda da dissolução do ego há caminhos 
complexos que têm sua raiz precisamente no 
caminho real. No Trabalho da dissolução do 
Eu necessitamos nos entregar por completo 
ao Cristo Interior. Às vezes, aparecem pro-
blemas de difícil solução, de imediato, o ca-
minho se perde em labirintos inexplicáveis, e 
não se sabe por onde continua. Somente a 
obediência absoluta ao Cristo Interior e ao 
Pai que está em secreto, pode, em tais ca-
sos, nos orientar sabiamente.  As pessoas 
não podem conceber, jamais, o Cristo Íntimo 
no coração do homem. As multidões adoram, 
somente, o Cristo estátua e isso é tudo. O 
Senhor da Perfeição trabalha em nós, à me-
dida que nos esforçamos conscientemente 
no Trabalho sobre nós mesmos. Em verdade, 
nosso Mestre Interior deve viver toda sua via-
crúcis no interior de nossa própria Alma.  

 

Selecionado por: Jussara Theodoro           

Fonte:  A Grande Rebelião (capítulos 23 e 24)    

                Autor: Samael Aun Weor.      

O Cristo Íntimo e o trabalho Crístico  
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Precisamos de missionários devidamente 
preparados para o Canadá e a Europa. Ho-
mens pacientes capazes de suportar as 
mais árduas disciplinas. Amigos da cultura 
e verdadeiros aspirantes à ciência pura. 
Queremos que os missionários tenham sen-
sibilidade artística e amem a ciência, a filo-
sofia e a mística. Que vibrem deliciosamen-
te com as colunas coríntias da Grécia e 
que sejam amantes da beleza. Que sintam 
em seus corações a mística de um Francis-
co de assis e anelem, realmente, a sabedo-
ria do egito. Queremos missionários nos 
quais resplandeçam a beleza do espirito do 
amor. Missionários que sejam cientistas e 
também poetas, que possam investigar o 
átomo e também sejam capazes de meditar 
no riacho cantante, que corre em seu leito 
de pedras. Missionários capazes de meditar 
aos pés das ruínas de atenas ou da antiga 
roma. Missionários que possam admirar o 
cinzel de praxísteles. Missionários que sai-
bam amar, verdadeiramente, a humanidade 
inteira. Missionários que vibrem com a lira 
de Orfeu e que cantem  com Homero na de-
liciosa terra dos helenos. Essa classe de 
missionários que desejamos. Missionários 
que saibam admirar o palpitar das estrelas 
e estejam enamorados das noites puras. 
Missionários que tenham uma noiva adorá-
vel e que esta noiva se chame urânia.. Essa 
é a classe de missionários que queremos. 
Missionários que possam vestir a túnica da 
santidade. Missionários que queiram sen-
tar-se aos pés do guru, para receber seus 
sábios preceitos. Missionários que anelem 

a cristificação profunda e sintam, verda-
deiramente, a beleza do amor, assim como o 
irmão Francisco de assis a sentia em seu 
coração. Necessitamos de missionários as-
sim. Longe de nós o espinho que fere a car-
ne. Fora de nós  a ira, a cobiça, a luxuria, a 
inveja, o orgulho, a preguiça e a gula. Lon-
ge de nós as discórdias, as murmurações, 
as calúnias e o asqueroso veneno da inve-
ja. Fora de nós o monstro da luxúria. Que-
remos missionários de passo calmo e suave 
como os grandes eremitas. Que andem de 
porta em porta levando a palavra. Esse é o 
tipo de missionários  que queremos. De mo-
do algum devemos fazer da gnose um negó-
cio. Fora do gnosticismo universal as 
questões financeiras! Só queremos uma 
coisa: amar profundamente a humanidade!  
Os soldados do  movimento gnósticos de-
vem trabalhar intensamente para se con-
verterem em missionários capazes de levar 
o ensinamento gnósticos para todas as 
partes, contagiando o mundo, os missioná-
rios devem abrir as escolas de regenera-
ção , salas de meditação e formar primei-
ras câmaras em todos ao lugares, levando 
o ensinamento gnósticos até os rincões 
mais longínquos. Precisamos de ação in-
tensiva e não de nobres intenções; necessi-
tamos atuar e isso é o que, essencialmen-
te, devem fazer os gnósticos revolucioná-
rios. Devemos avançar com firmeza, reso-
lutos e firmes; o de que necessitamos é 
atender a milhões de pessoas, custe o que 
custar; precisamos organizar grupos 
gnósticos por todas as partes: nos povoa-
dos e cidades, no âmbito da educação públi-
ca, onde haja inquietudes espirituais. 
Quando compreendemos o momento em que 
estamos vivendo, quando verdadeiramente 
amamos nossos semelhantes e, com certe-
za, anelamos a auto-realização íntima a 
qualquer custo, não importam os sacrifí-
cios nem os esforços.  Precisamos empu-
nhar a “tocha da Verdade” para “incendiar” 
o mundo, custe o que custar. Que tenham 
piedade para com os que sofrem! paz inve-
rencial! 

          Selecionado por: Jussara Theodoro  

O Sacrifício pela Humanidade                    

Fonte : Fundamentos da Gnose Cap. IX  

Autor: Samael Aun Weor 

O QUE É SER MISSIONÁRIO GNÓSTICO 
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Pergunta: Venerável Mestre, gostaria de 
perguntar em que consiste o Terceiro Fator da 
Revolução da Consciência, porque existe  en-
tre os estudantes a ideia de que só quando 
entregamos o Ensinamento Gnóstico é que 
estamos trabalhando pela humanidade.  
 
Resposta : É obvio que aqueles que levan-
tam a “Tocha do Verbo” para iluminar os que 
vivem na ignorância, sem dúvida, seguem o 
caminho do mais grandioso sacrifício: imitam 
o Cristo que deu sua vida pela humanidade; 
imitam os apóstolos 
que predicaram em 
todos os rincões da 
Terra, imitam os 
grandes márti-
res...Gente assim é 
claro que avança na 
Senda do Fio da Na-
valha. Por isso. O 
Sacrifício pela Huma-
nidade é grandioso. 
Indubitavelmente, há 
pessoas que não ser-
vem como missioná-
rios gnósticos inter-
nacionais, mas que servem ao mundo de ou-
tra forma: curando enfermos, fazendo obras 
de caridade através de sua profissão. Cada 
qual serve dentro das suas possibilidades, po-
rém, aqueles que servem como missionários 
gnósticos internacionais trilham por um cami-
nho de grande autorrealização.  Com o Sacri-
fício pela Humanidade cancelamos as nossas 
velhas dívidas e podemos ficar totalmente li-
vres do carma.  Que grandioso e sublime! As-
sim, para os que queiram realmente livrar-se 
do carma é aconselhável que se sacrifiquem, 
porque tendo com que pagar, ficam quites e 
se saem bem nos negócios. Por outro lado, 
aquele que não têm darma ou boas obras são 
obrigados a pagar através de muito sofrimen-
to. Vale a pena ter “capital cósmico” para pa-
gar carma, podendo adquiri-lo mediante o Sa-
crifício pela Humanidade, levando o Ensina-
mento Gnóstico a todos os povos da Terra. 
   
 

Pergunta:  Por que existem algumas pes-
soas, bem preparadas que trabalham e lutam 
muito para conquistar uma posição e não con-
seguem e, outras que, com menos esforço e 
preparação, logo conseguem êxito desejado? 
  
Resposta: Tudo depende da Lei do Carma, 
que também significa Lei de Ação e Reação. 
Se em existências passadas fizemos bastante 
o bem, facilmente triunfaremos na presente 
existência. Por outro lado, se em existências 
passadas praticamos muito mal, então fracas-

saremos na nossa 
vida atual.  
 
Pergunta:  Por 
que existem pesso-
as que, mesmo se 
esforçando para 
fazer amigos, não 
conseguem, em 
lugar nenhum, en-
quanto que, para 
outros, é tão fácil 
conquista-los em 
qualquer lugar?  
 

Resposta: Em existências anteriores  fize-
mos muitos amigos e inimigos e ao retornar-
mos ou regressarmos a este mundo reencon-
traremos esses amigos e adversários e, en-
tão, tudo se repete como ocorrera outrora. 
Contudo, também existem pessoas difíceis, 
que não gostam de ter amigos, pessoas que 
se escondem,  misantropos, que se afastam e 
se separam de sociedade, solitários por natu-
reza e por instinto.  Quando essas pessoas 
voltam ao mundo acabam ficando sozinhas, 
ninguém simpatiza com elas. Ao contrário, 
existem outras pessoas, que  em vidas passa-
das souberam cumprir seus deveres para com 
a sociedade e com o mundo e até trabalharam 
por seus semelhantes; é lógico que, ao volta-
rem a esse planeta, fiquem rodeadas por 
aquelas almas que, nas existências passadas, 
estiveram ao seu lado. Então, é muito natural 
que essas pessoas que formaram seu ambi-
ente desfrutem de muita simpatia.  
 

          Selecionado por: Jussara Theodoro  

O sacrifício pela humanidade 

Fonte : Fundamentos da Gnose Cap. IX  

Autor: Samael Aun Weor 

EM QUE CONSISTE O TERCEIRO FATOR DA 

REVOLUÇÃO DA CONSCIÊCIA 
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A Liberdade de Falar sobre Assuntos Esotéricos 

Fonte: Fundamentos da Gnose, 1ªconf.                                     Autor: Samael Aun Weor   

Selecionado por: Jussara Theodoro  - Diretora do IGA  Lisboa e Editora  desta Revista 

Estamos em uma época em que, afortunada-

mente, podemos falar sobre assuntos esotéricos 

publicamente, à luz do dia ou nas trevas da noi-

te. Mas, nem sempre foi assim. Na Santa Inqui-

sição e o Santo Ofício, milhares de pessoas 

morreram de diversas formas. O próprio Jesus 

Cristo foi acusado de ser bruxo, e por isso foi 

crucificado. Se converter em investigador da vi-

da nas dimensões superiores da natureza e do 

Cosmo, nos torna participes e sabedor de todas 

às coisas, e isso incomodava os poderosos da 

época. Para isso devemos aprender a fazer 

DESDOBRAMENTO VOLUNTÁRIO. Aproveitar 

o estado de transição entre a vigília e o sono e, 

viajar às diversas dimensões dos mundos inter-

nos. Existem dois tipos de JINAS: os Jinas da 

“mão esquerda” (os tenebrosos) e os “Jinas-

luminosos” ou Jinas-brancos. Consequentemen-

te, se alguém aprender a sair do corpo físico à 

vontade será muito importante, para poder estu-

dar diretamente os mistérios da vida e da mor-

te... Quando se aprende a manejar o corpo físi-

co em estado de Jinas, é ainda melhor, porque 

o corpo físico possui muitas faculdades, que ao 

serem desenvolvidas o tornam maravilhoso. 

Com esse corpo a pessoa pode colocar-se em 

contato com raças e povos que vivem na dimen-

são desconhecida. É certo também que, depois 

que a pessoa aprende a sair do corpo físico, 

conscientemente, pode dar-se ao luxo de pas-

sar para um estágio mais avançado desse co-

nhecimento. Ainda que pareça difícil ou estra-

nho para muitos, se a pessoa, ao estar fora do 

corpo físico, pedir ao seu Anjo de Guarda que 

traga diante dela o corpo que ficou adormecido 

na cama, fique completamente seguro de que 

ela será assistida, e o Anjo de Guarda poderá 

levar, realmente, o corpo físico até o lugar solici-

tado. A pessoa pode mover-se com seu corpo 

denso na quinta dimensão. Toda pessoa deve 

fazer-se consciente de toda sabedoria adquiri-

da. Quando alguém aprende a sair do físico vo-

luntariamente,  pode ver suas vidas anteriores, 

com o corpo na quinta dimensão pode dar-se ao 

luxo de revê-las porque isso é algo que perma-

nece na Consciência (Alma Divina). Quando 

uma pessoa aprende a sair do corpo físico à 

vontade, nos mundos superiores, pode conver-

sar com os Elohims e aprender as sublimes ver-

dades. Algumas pessoas creem que por have-

rem adquirido todos os conhecimentos relacio-

nados com a lei do Carma já são catedráticas 

neste assunto. No entanto, se elas jamais em 

suas vidas penetraram, conscientemente, no 

Palácio de Anúbis; se nunca negociaram no 

Templo de Anúbis, seus próprios carmas; se 

não revisaram seus Livros da Vida, o que real-

mente sabem sobre a Lei do Carma? Nada, ab-

solutamente nada! Logo despertar a consciência 

é vital! E, de certo em todas as dimensões da 

natureza. Entendam uma questão: é importante 

adquirir conhecimento, mas muito mais impor-

tante é experimentá-lo. Vocês podem colocar 

uma biblioteca dentro de suas cabeças, deposi-

tá-la na memória, não obstante, fiquem absolu-

tamente certos de que, se não se tornarem 

conscientes de tudo o que armazenaram na me-

mória, não fizeram nada.  
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Na hora da morte, toda classe de conhecimento 

meramente intelectual será perdido. Deves fa-

zer-se consciente de toda a sabedoria adquirida 

tanto no mundo físico como nos mundo inter-

nos. Para isso entregamos todos os recursos 

para que possas ser um grande investigador. A 

meditação é um dos recursos que deves utilizar, 

se queres realmente alcançar as aras dos mais 

elevado conhecimento do cosmo infinito.  Todo 

conhecimento adquirido deve ser levado à me-

ditação, compreendido e chegar ao coração 

através dos sentidos da imaginação, inspiração 

e intuição, para que passe a ser seu. Agora já 

não há mais perigo, como na época inquisitorial, 

dessa forma, irmãos, discorri sobre tudo isso, 

para que vocês entendam como o Esoterismo, 

que em outras épocas era ensinado com tanta 

dificuldade e secretamente, hoje pode ser divul-

gado publicamente. Existiram alquimistas muito 

famosos, como o grandioso Nicolas Flamel, que  

nasceu em 22 de março de 1330 e escreveu 

magníficas obras e fez tanto pela humanidade. 

Ele ensinou, detalhadamente, todas as etapas 

da Grande Obra e, por milagre, não caiu nas 

“garras” da Inquisição.  Não foram atingidos 

também nem Sendivogius e nem o famoso Rai-

mundo Lulio. Este último morreu vítima de ape-

drejamento em uma cidade árabe, depois de ter 

ministrado seus conhecimentos aos Mouros, no 

afã de levar o Cristianismo Esotérico para o po-

vo árabe. Se ele houvesse ensinado sua doutri-

na aos Sufis,  nada de mal lhe ocorreria, mas, 

desafortunadamente , dirigiu-se às pessoas fa-

náticas que nada sabiam sobre o Esoterismo e 

que o mataram a pedradas.  

Acerca de Nicolas Flamel, famoso alquimista 

medieval, afirmo que ele ainda vive e goza de 

perfeita saúde, porque possui o Elixir da Longa 

Vida, vive no Hindustão com sua antiga esposa 

Perenelle, possuem o Elixir da Longa Vida, a 

Medicina Universal, a Pedra Filosofal, realiza-

ram toda a Grande Obra. São imortais! Por isso 

saiba aproveitar esta grande oportunidade.  

Aqui alguns Alquimistas com Sacrifícios realiza-

A Liberdade de Falar sobre Assuntos Esotéricos 

Fonte: Fundamentos da Gnose, 1ª conf.                                  Autor: Samael Aun Weor   

Selecionado por: Jussara Theodoro  - Diretora do IGA Lisboa e Editora desta Revista 

“A Meditação é um dos recursos que deves 

utilizar para alcançar  as aras dos mais ele-

vados conhecimentos.”   

V.M. Samael Aun Weor 

Perenelle 
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O nosso amado guru Samael sempre nos es-

timulou a trabalhar de forma intensa, em ca-

da um dos 3 fatores da Revolução da Cons-

ciência, os quais se entrelaçam sem se con-

fudirem. O nosso trabalho interno deve se 

realizar dentro das possibilidades que exis-

tem em nossa vida, aqui e agora. Este artigo 

trata de promover nossa compreensão a res-

peito de nossa condição para trabalhar no 

terceiro fator (sacrifício pela humanidade. Já 

usando palavras do Mestre Samael, ressalta-

mos algo muito importante de ser compreen-

dido: “Mas de onde eu tirei o material para 

trabalhar? Foi de um fato concreto, claro e 

definitivo. Mas, há nos irmãos a tendência 

de fugir dos fatos práticos da vida, e isso é 

absurdo, completamente absur-

do…” (Psicologia do Trabalho Interior I, pág 

139). Essas palavras estavam relacionadas à 

uma conferência sobre o segundo fator  

 

-    

(a morte mística), mas podemos adaptar es-

sa indicação, pois a tendência de fugir da 

vida prática também se encontra em nós 

quando queremos trabalhar no 3ª fator. 

Além disso, no decorrer do nosso trabalho 

interno podemos verificar que é impossível 

o trabalho no 3º fator se não há trabalho no 

2ª a morte do ego.  O termo “humanidade” 

como uma entidade distante e complexa po-

de fazer com que sintamos a incapacidade 

para trabalhar nesse fator no estado ador-

mecido que nos encontramos hoje. 

Afinal, isso seria coisa de Grandes Mestres 

Despertos, de Iluminados. Para se sacrificar 

por algo ou alguém é necessário amar isso! 

Como se sacrificar pela humanidade, na 

atual situação? Sabendo que ela está dege-

nerada, condenada e que ela própria fomen-

ta sua própria destruição? Como amar is-

so? A forma de amar a humanidade, dentro 

de nossa condição atual, deve se estabele-

cer em fatos concretos de nossa vida, aqui 

e agora. Ao usarmos o termo “próximo” ou 

“irmão” já temos uma visão mais aproxima-

da de nossa real possibilidade, dentro do 

que somos agora, para o trabalho com o 3º 

fator. Esse Amor pela humanidade não sur-

ge de maneira instantânea. Ele é construí-

do, dia após dia, nessa nossa convivência 

com a “humanidade” que faz parte de nos-

sa vida aqui e agora. Não podemos amar a 

humanidade por completo, se não amamos 

os pais, os filhos, o marido, a esposa, o ins-

trutor, o estudante, o amigo… 

“Senhor Fazei-me um Instrumento da Vossa Paz.” 

Fonte:  Psicologia do Trabalho Interior cap. I  -  Autor: Samael Aun Weor.  

Selecionado por: Daniela Pimentel - Diretora do IGA Porto. 
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“Senhor Fazei-me um Instrumento da Vossa Paz.” 

Fonte:  Psicologia do Trabalho Interior cap. I  -  Autor: Samael Aun Weor.  

Selecionado por: Daniela Pimentel.– Diretora do IGA Porto. 

E até aqui pode parecer fácil, entretanto 

não é! Pois no Amor não há disputa, nem 

orgulho ou vaidade. Assim, o nosso rela-

cionamento com as pessoas que, efetiva-

mente, fazem parte da nossa vida, dá uma 

indicação clara sobre como anda nosso 

trabalho no 3ª fator. Porque o nosso servi-

ço e testemunho prático, no dia a dia, em 

convivência com aqueles que fazem parte 

da nossa vida é “sacrifício pela humanida-

de”. Afinal: “Quem vive bem, calado evan-

geliza...” (Tomás de Kempis) 

Demonstrando que esse amor e sacrifício 

reside em ações, muito mais que em pala-

vras. Mais ainda, em versículos bíblicos: 

Se alguém afirmar: “Eu amo a Deus”, mas 

odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem 

não ama seu irmão, a quem vê, não pode 

amar a Deus, a quem não vê. (1 João 

4:20).  Portanto, se trouxeres a tua oferta 

ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão 

tem alguma coisa contra ti, deixa ali dian- 

te do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te pri-

meiro com teu irmão e, depois, vem e apresen-

ta a tua oferta. (Mateus 5:23,24). Amar os que 

nos são caros já apresenta as suas dificulda-

des, o que dizer de amar o inimigo? Ou àquele 

que julgamos segundo nossos próprios pre-

conceitos? Investigar e refletir, arrepender-se e 

suplicar encaminhamento em nosso coração é 

sempre o adequado para avançar nessas bata-

lhas tão sutis.  

Recordemos, entretanto, que Amor sim. Po-

rém, Amor consciente! Isso nos indica que es-

sa atitude de trabalho no 3ª fator não tem a ver 

com sentimentalismos com manutenção de 

aparências fingidas, mas sim com dedicação à 

promoção daquilo que edifica a Alma, a nossa 

e a daquele que está próximo. Enfim, trata-se 

de serviço ao Único e não à multiplicidade que 

vive em mim nem no próximo. “Assim empe-

nhemo-nos pelas coisas que promovem a paz 

e pelas coisas que edificam uns aos ou-

tros.” (Romanos 14:19).  Concluímos que sacri-

fício pela humanidade exige: Sacrificar o ódio 

para que haja amor; sacrificar o sentir-se ofen-

dido para que haja perdão; sacrificar a discór-

dia para que haja união; sacrificar a dúvida pa-

ra que haja fé; sacrificar o erro para que haja 

verdade; sacrificar o desespero para que haja 

esperança,  sacrificar a tristeza para que haja 

alegria e por fim, Sacrificar as trevas para que 

haja luz. Somente assim, podemos ser verda-

deiramente instrumentos da Paz do Nosso Se-

nhor. 

V.M. Samael Aun Weor 
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É urgente entendermos o valor do sacrifício. O 
sacrifício é a chave fundamental de toda a 
realização humana, seja no plano espiritual, 
seja no material. A palavra sacrifício resulta da 
aglutinação de duas palavras: sacrifício é “sacro
-ofício”, ou seja, ofício-sagrado. Portanto, 
praticar o sacrifício é interagir com o divino, o 
verdadeiro sacrifício é uma lei cósmica, uma lei 
superior. 

Todos nós sabemos que os antigos 
sacrificavam os seus animais a Deus para obter 
a sua protecção e abundância. Abstendo-nos 
de avaliar a justeza de tal prática, vamos antes 
compreender o princípio subjacente. Porque o 
fariam? Devemos recordar que este hábito de 
sacrificar o animal vem sobretudo dos povos do 
deserto em que faziam da pastorícia o seu 
sustento, em que a riqueza e prosperidade 
eram medidas em função das cabeças de gado 
que possuíam. Imolar os seus animais não era 
dispensar o que não fazia falta, era antes dar 
ou abdicar do melhor, do mais valioso que 
tinham. Havia então uma perda quando davam 
o animal, davam um bocado de si próprios. E 
nisto havia sabedoria, pois sabiam que quanto 
maior fosse a perda maiores seriam os ganhos. 
Ou seja, estes homens estavam a trabalhar 
com a maravilhosa lei do sacrifício. Como 
podemos entender então este princípio da lei do 
sacrifício? Vamos vê-lo da seguinte forma: 
imaginemos que do ponto de vista da Justiça 

Cósmica, tudo tem um preço, nada é dado 
deforma gratuita e que o preço de cada coisa é 
pago com sacrifício. Isto, em certa medida 
todos o sabemos. Sabemos que se não nos 
esforçamos nos nossos estudos, por exemplo, 
dificilmente conseguimos os objectivos na 
pretendida formação. Há pois que pagar o 
respectivo custo, o preço. Se o conseguimos 
sem sacrifício, se por exemplo conseguimos as 
coisas falseando, ainda que no início possa 
parecer que se obtêm os mesmos fins, não 
tardará que o tempo ponha tudo no seu lugar. 
Significa que só é sólido e duradouro, aquilo 
que se obtém mediante a lei do sacrifício. E 
quanto maior for o sacrifício maior é a 
obtenção. Só o sacrifício é verdadeiramente 
transformador, só o sacrifício pode gerar 
circunstâncias, criar coisas novas num sentido 
positivo; lembremos a lei da entropia (e o que 
nos diz esta lei?). Se queremos contrariar essa 
natural tendência descendente das coisas 
temos de sacrificar algo. Se queremos elevar 
um peso temos de sacrificar a nossa força; se 
utilizamos uma grua, sacrificamos a 
electricidade ou combustível. Se queremos ter 
dinheiro temos de nos sacrificar sendo úteis à 
sociedade, se queremos aprender uma arte ou 
um determinado ofício temos de nos sacrificar 
estudando, praticando, etc. Também se 
queremos alterar as leis naturais de evolução e 
involução (roda do samsâra), já sabemos que 
temos de nos transformar radicalmente, temos 
de mudar radicalmente deixa nossa psicologia, 

deixar de ser o que somos, e para isso tem de 
haver sacrifício. E o que vamos sacrificar? De 
forma genérica diria que temos de sacrificar a 
nossa ira para que nasça a mansidão;  

“O Sacrifício “ 

Selecionado por: Jaime Ruela -  Diretor do IGA  Aveiro 
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sacrificar o orgulho para que nasça a humildade 
e simplicidade; sacrificar a luxúria para que 
surja a castidade; sacrificar a preguiça para que 
surja a diligência, etc. etc. etc. É necessário 
compreender que este tipo de sacrifício de que 
estamos a falar agora é muito diferente do que 
falávamos anteriormente. Este é um sacrifício 
objectivo, da consciência, um tipo de sacrifício 
que conduz à morte do eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os outros sacrifícios de que falávamos como 
obter riqueza ou estudos etc., são sacrifícios 
subjectivos, sacrifícios egóicos. Temos de 
compreender que a vida do ser humano, a 
nossa vida, constitui-se quase exclusivamente 
em fazer a vontade do ego. Ou seja, ou somos 
forçados por alguma razão a fazer algo que não 
queremos ou então, se podemos decidir, tudo o 
que fazemos é o que queremos, ou o que 
gostamos, ou o que nos apetece e se fazemos 
algum sacrifício é em prol de um outro interesse 
maior, mas sempre dentro da subjectividade 
egóica, sempre dentro dos interesses do ego. 
Ora, sacrifício dos nossos defeitos é ir na 
direcção da morte do eu, é ir contra tudo aquilo 
que nos mantém adormecidos, prisioneiros.É 
fazer, não o que nos apetece, não o que 
gostamos, não o que nos convém, mas fazer 
aquilo que tem de ser feito, ou aquilo . que deve 
ser feito para ir em direção ao Pai Interno. Sa-

crifício dentro desta perspectiva é caminhar pa-
ra a verdadeira transformação interior. Jamais 
se pode separar espiritualidade de sacrifício, as 
duas coisas estão intimamente ligadas. Por al-
guma razão o Calvário de Jesus Cristo está 
marcado pelo sacrifício. Jesus Cristo foi agredi-
do e insultado pelas multidões e ele foi seguin-
do, vergado sob o peso da cruz que carregava 
nos seus ombros. Assim tem de fazer todo o 
aspirante à iniciação cósmica, tem de seguir a 
sua via-crucis, transportando a cruz dos seus 
erros, a cruz do seu passado, do seu carma; ser 
insultado, agredido e maltratado pelos seus 
múltiplos egos que vêm no Cristo Íntimo um ini-
migo, uma ameaça aos seus interesses. Mas 
Ele, devagarinho, tropeçando aqui e acolá, se-
gue de forma resoluta, o caminho que o condu-
zirá ao Pai. Assim, repito, o caminho interior é o 
caminho do sacrifício, este é então o tal sacro-
ofício de que falávamos no início, ofício-
sagrado. Aquele que nada pode sacrificar é um 
desgraçado, pois já nada pode fazer por si, já 
nada pode transformar. Nós não podemos dei-
xar de ter os defeitos que temos só porque que-
remos; Nós não podemos compreender mais 
profundamente sem mais nem menos; Não po-
demos começar a amar os nossos semelhantes 
de um dia para o outro; Não podemos passar a 
ter poderes e uma rica vida interior de repente; 
Nada disto depende de nós diretamente; Mas 
há algo que depende realmente de nós e que 
podemos fazer, aqui e agora, a todo o momen-
to, sempre que quisermos: SACRIFÍCIO, basta 
querer…     V.M.  Samael Aun Weor        

 

    

 

“O Sacrifício “ 

Selecionado por: Jaime Ruela - Diretor do IGA Aveiro 
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Conferência sobre “Superesforços e Padecimentos Voluntários para a 

Iluminação” da  V Convenção Nacional Gnóstica do IGA Portugal 2022. 

Selecionada por: Ricardo Amancio - Diretor do IGA Lisboa 

A iluminação do homem  é resultado  de tremen-
do superesforços autoconsciente, feitos por si 
mesmo e dentro de si mesmo, aqui e agora. 

                          Livro: Filosofia Gnóstica, cap 6   

                          Autor: V.M. Samael  

“De mil que me procura um me encontra de mil 
que me encontra um me segue e de mil que me 
segue um é meu. O caminho é longo, estreito e 
difícil.. É mais fácil passar um camelo pelo furo 
de uma agulha do que um rico entrar no reino do 
céu.” 
                                Livro: Bíblia Sagrada - Jesus 
 
 

Fiquem atentos porque a Loja Negra vai tentar 
impedir a Iluminação, por isso valorize os Supe-
resforços realizados pelos Grandes Mestres 
da Loja Branca, para chegarmos até aqui.  
 

Valorizemos os Superesforços realizados 
pelo nosso SER e por nossas personalida-
des de encarnações passadas, para chegar-
mos até aqui 

 

Existem 7 Tipos de Homens 
 

1 - O Homem instintivo e brutal; 
2 - O Homem emotivo e sentimental; 
3 - O Homem intelectual; 
4 - O Homem que começa a buscar a senda 
espiritual e que escuta aos iniciados; 
5 - O Homem que fabricou a Alma-Espírito. 
6 - O Homem iluminado, porém com resí-
duos do ego; 
7 - O Homem totalmente iluminado e sem 
resíduos do ego.  
 

“Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, 
porque vos digo que muitos procurarão en-
trar e não poderão” 
                                      Jesus Cristo. 
 

Vontade e Iluminação 
 

“A revolução do homem é a revolução da 

sua vontade, jamais poderia ser uma revolu-

ção involuntária de tipo mecânico. A Ilumina-

ção é resultado de supremos auto esforços 

voluntários e perfeitamente autoconscien-

tes.”   

         Livro: Educação Fundamental, cap. 33  

          Autor: V.M. Samael . 
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“Quem se queixa de não conseguir a Ilumina-
ção, aconselho paciência e serenidade. A Ilu-
minação vem a nós quando dissolvemos o 
“eu  plurarizado - egos” , quando morremos 
de verdade, nos quarenta e nove níveis do 
subconsciente.” 

 

“O homem que sacrifica os seus desejos e as 

suas obras ao SER de que procede, o princí-

pio de todas as coisas e, por quem o universo 

foi formado, obtém por esse sacrifício à per-

feição.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livro Bhagavad Gitã - Autor: Krisna 

É necessário que o Homem terreno morra e 

que Homem Celeste se glorifique. A Vonta-

de-Cristo é sacrifício. A Vontade-Cristo é 

apostolado. Todo sacrifício na Grande Obra 

representa dívidas que as hierarquias têm 

que pagar ao apóstolo. Os poderes inter-

nos se lhe confere ao homem para pagar-

lhe o que se lhe deve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Livro: Vontade Cristo, cap. XII                       
                      Autor: V.M. Samael. 

A Divina Trindade em nós, os Três Raios 
querem libertar-nos e animar-nos a dar o 
Grande Salto. 

 

Conferência sobre “Superesforços e Padecimentos Voluntários para a 

Iluminação” da  V Convenção Nacional Gnóstica do IGA Portugal 2022.  

Selecionada por: Ricardo Amancio - Diretor do IGA Lisboa 
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 ILUMINAÇÃO É A REALIZAÇÃO DA 
ÁVORE DA VIDA EM NÓS. 

 

1 - Kether - PAI: A pura Verdade 
2 - Chokmah - Filho: O puro Amor 
3 - Binah - Espirito Santo: A mais pu-

ra Castidade. 

“Quem Mente peca contra o Pai, quem Odeia 
peca contra o filho e, quem Fornica peca con-
tra o Espirito Santo (Mãe).” 
     Livro: Tarô e Cabala, cap. LII, LIII, LIV,LV...    
.                               Autor: Samael  Aun Weor 

“Agora necessitamos de THELEMA, homens 
de vontade que não se deixe escravizar pela 
mente. O homem não é a mente. A Vontade-
Cristo é poderosa, porque só faz a vontade 
do Íntimo assim na Terra como no Céu. 
Quando a vontade humana se opõe à vonta-
de do Pai, comete um crime de lesa-
majestade contra o Íntimo. A vontade humana 
deve libertar-se de toda classe de limitações, 
de toda classe de preconceitos, desejos, me-
dos, deve converte-se em vontade-cristo para 
compreender a vida livre em seu movimento.” 
 
 

Vontade = Música 
 

“Toda ação reta é música de Luz... Toda ação 
errada é música fatal. Com isso provamos 
que a vontade é música e toda ação é filha 
da música. A música clássica engendra uni-
versos e sustentam sois durante o grande dia 
cósmico. As palavras humanas são músicas 
articuladas, as vezes doces e aprazíveis, as 
vezes satânicas e discordantes, como notas 
infernais.    Livro: Vontade Cristo, cap. I ao VI 

 
HOMENAGEM AOS COMPOSITORES DE 

MÚSICAS CLÁSSICAS. 

Têm que ter THELEMA!  Têm que 
querer se iluminar! 

 

“Só com Thelema (Vontade Cristo) podere-
mos ir do Tártaro até a Luz do Sol... Cuide da 
má vontade, pois esta em si é a força de Sa-
tã, desejo concentrado.“  Livro: Revolução da 
Consciência, pag. 139  Autor: V.M. Samael 

Conferência sobre “Superesforços e Padecimentos Voluntários para a 

Iluminação” da  V Convenção Nacional Gnóstica do IGA Portugal 2022. 

Selecionada por: Ricardo Amancio - Diretor do IGA Lisboa 
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O homem exterior tem o seu modo de ser. É 
alguma  coisa com multiplas atitudes, reações 
típicas da vida, uma marionete movida por fios 
invisíveis.  O homem interior é  o autentico Ser. 
Ele tem seu procedimento baseado em leis 
muito  diferentes e jamais poderá ser converti-
do num robô.   
 
Para entrar no Reino, faz-se impostergável 
que se tenha o tesouro da fé. Enquanto não se 
tenha produzido em cada um de nós o desdo-
bramento psicológico, a fé é algo mais do que 
impossível.  
            Livro: A Grande Rebeliião, cap. 15 e 19  
            Autor: V.M. Samael 
 
A única coisa importante na vida é a mudança 
radical, total e definitiva. O resto, francamente, 
não tem  a menor importância.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vida tem um objetivo, que é o 
mundo superior.”  
 

Os ensinamentos gnósticos ensinam a viver 
em um mundo superior, a viver em uma huma-
nidade solar e imortal. Se não aceitamos isso, 
a transformação não teria sentido. 
 
“É urgente desvendar para ensinar... com o 
Quinto Evangelho, A Revolução da Consciên-
cia, resplandece a Luz nas trevas..” 
 

Libro: A Revolução da Dialética, cap. 3 
     Autor: V.M. Samael Aun Weor 
 

Abandonai a autojustificação e a autoconsi-
deração, sejai inimigo de vós mesmo, se de 
verdade queréis morrer radicalmente. Só as-
sim alcançareis a Iluminação. Porque assim, 
vivos como estão, com esse tremendo "ego" 
dentro de vos, sois um fracasso. 

A pessoa humana não é mais do que uma 
máquina a serviço desses eus com tantos 
compromisos. Depois de termos compreendi-
do na íntegra qualquer defeito, debemos sub-
mergir em profunda meditação, suplicando, 
orando, pedindo, a divina Mãe particular, indi-
vidual, para que desintegre o eu-defeito pre-
viamente compreendido.  
 

 
O desdobramento psicológico do homem per-
mite evidenciar o cru realismo de um nível 
superior em cada um de nós. O homem exte-
rior não é tudo. O descobramento psicológi-
cop ensina-nos a realidade do homem inte-
rior.  

Conferência sobre “Superesforços e Padecimentos Voluntários para a 

Iluminação” da  V Convenção Nacional Gnóstica do IGA Portugal 2022. 

Selecionado por: Ricardo Amancio - Diretor do IGA Lisboa 
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“A Didática das Provas Cósmicas” 

Didática: Estratégias, técnicas e métodos.  

Prova: Demonstração da consolidação do 

conhecimento. 

Deve haver didática não apenas na partilha do 

conhecimento, mas também nas provas, que 

aferem se o objetivo foi atingido. Essa aferição 

é necessária para verificar onde permanecem  

as falhas e indica onde trabalhar para sanar 

isso.  

CONHECIMENTO INTERNO 

O SUBCONSCIENTE 

“As sete propriedades independentes do ópio, 

sete cristalizações fundamentais, têm sete 

propriedades subjetivas definidas que 

correspondem aos sete vezes sete estados 

subjetivos do ópio e aos sete vezes sete 

estados subconscientes do ser humano” 

 

 

 

 

 

 

 

OPIO 

Farmacologia  mistura de alcaloides extraídos 
da papoula (Papaver somniferum), de ação 
analgésica, narcótica e hipnótica, usado 
também na produção de morfina, codeína, 
heroína etc. 

Figurado:  aquilo que serve de paliativo ou que 

provoca adormecimento, embrutecimento 

moral. 

 

 

 

“Se queremos destruir as más consequências 

do abominável órgão Kundartiguador dentro de                      

nós mesmos, necessitamos primeiro 

compreender que essas más consequências se 

processam em cada um dos 49 estados 

subconscientes do ser humano. 

É necessário esclarecer que dentro desses 49 

estados subconscientes do ser humano 

incluímos os chamados estados 

infraconscientes,  inconscientes, etc.”  
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“Qualquer defeito pode desaparecer da região 

intelectual, mas isso não significa que, por 

isso, o demônio que o personifica tenha 

deixado de existir; tal demônio com o defeito 

que o caracteriza, continua como uma 

segunda unidade na segunda região 

subconsciente.” 

Em tudo isso, existem processos de relação 

mútua, influência mútua, etc. 

Isso explica o porque da didática nas provas 

cósmicas: se um iniciado sai vitorioso em uma 

determinada prova de luxúria no mundo     

físico, pode fracassar na mesma   prova         

como unidade secundária ou terciária. 

 

 

 

 

“O mais grave é esse estado de 
autoindependência em que esses eus 
submersos e subconscientes atuam e vivem.    
O mais grave é não poder dizer: essas 
entidades são algo estranho, distinto. 
Realmente, essas entidades são o próprio 
Eu.” 

“Porque não faço o bem que quero, mas o 
mal que não quero, esse faço.”  

Ro  :19Romanos 7:19R 

 

 

 

o s 
Necessitamos urgente de trabalhar 
iariamente com a técnica da meditação 
para alcançar compreensão em níveis mais 
profundos de nosso subconsciente. 

“O problema mais grave surge em nós 
quando, apesar de ter compreendido um 
defeito nos 49 territórios subconscientes da 
mente, fracassamos ao sermos submetidos 
às provas.” 
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A prova fracassada vem a nos indicar que 
ainda temos o defeito que queremos 
aniquilar.  É claro que, se o Eu que 
personifica o defeito que queremos 
desintegrar continua a existir dentro de 
qualquer uma das regiões subconscientes, 
o resultado é o fracasso nas provas.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somente a Nossa Mãe Divina, pode nos ajudar 
neste caso, extraindo, tirando de nossos corpos 
lunares o defeito em pessoa, isto é, o Eu que o 
personifica.  

“Sabei irmãos que a Divina Mãe sempre 
responde…”        

 (O livro Amarelo, SAW) 

 

Assombramo-nos quando descobrimos ordem 

no trabalho de eliminação dos múltiplos 

gregados psicológicos. Esse ordenamento é 

didático, pois os níveis que devem ser  

compreendidos são múltiplos. Essa condição 

muitas vezes nos desanima, chegamos a 

pensar que a morte do Ego é impossível. 

 

 

 

 

 

 

Assim também creram alguns que percorreram 
o Caminho e que ao expor isso à Mestra 
Litelantes tiveram como resposta: “Eu, ao 
princípio, também acreditei que era 
impossível, porém depois logrei.”  É 
necessário que seja assim, não podemos 
desanimar, devemos persistir! 

É claro que, padecemos infinitamente ao levar 
a luz da consciência para dentro das trevas do 
subconsciente, através do sábio uso da auto-
observação de momento a momento. Sofremos 
ao encontrar tanta miséria em nosso mundo 
interior. 

Padeçamos de boa vontade ao ver fraquezas, 
contradições, nossa condição atual. Pois 
somente através da constatação daquilo que 
carregamos em nosso interior poderemos 
anelar com a força necessária a transformação 
radical de nossas vidas. 

Esse padecimento (não apenas diante daquilo 
que carregamos internamente, mas também 
diante de circunstâncias que não podemos 
mudar) deixa de ser sofrido, se é recebido  com 
a compreensão de que ele pode demonstrar, 
com precisão, o elemento que está por trás, 
tanto da circunstância vivida no momento como 
do próprio sofrimento. Torna-se, então, alegria, 
não pelo que estamos autoobservando ou 
vivendo no momento, mas pela descoberta que 
isso nos traz, a indicação clara daquilo que é 
necessário eliminar. 
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A transformação radical é possível, mascom a 
condição de compromisso com a 
autodescoberta, com a compreensão e com a 
busca incessante em pedir o socorro Divino na 
eliminação de cada agregado psicológico. 
Sempre fazendo uso do material psicológico 
que temos disponível, através das 
circunstâncias de nossa própria vida. 

O trabalho esotérico é extremamente extenso e 
exposto a variadas relações e influências 
mútuas. Devido a isso, requer paciência e 
perseverança. A didática nas provas vai nos 
mostrando quando atingimos a eliminação do 
“eu defeito”  trabalhado, em cada um dos níveis 
subconscientes de nós mesmos. 

 

 

 

 

 

Não podemos parar nosso trabalho 
enquanto a eliminação não seja total. 
Enquanto Nossa Mãe não realize a extinção 
completa do “eu defeito” trabalhado. 
Quando isso se realize, celebremos mas 
recordando que há outros eus por eliminar, 
pois carregamos “legião” tenebrosa em 
nossas profundezas.  

A via que escolhemos é o Caminho estreito, 
penoso e difícil. Mas também é o único 
Caminho que nos pode libertar de maneira total. 
Que nos pode trazer a mudança radical que 
necessitamos.                                                 

Não é à toa que somos encorajados a 
superesforços e a padecimentos voluntários 
para alcançar a iluminação, o despertar da 
consciência.   

 
Já nos demos conta do valor excelso de 
cristalizar nossa própria Alma?  Será que algo 
tão valioso pode ser adquirido sem custo? 

Amemos, portanto, o Caminho. Totalmente, 
como ele é! Sigamos adiante com passo firme e 
decidido.  

“A Gnosis é muito bela para quem resiste, 
aquele que resiste, a compreende.”                                                                                                                            

Mestra Litelantes 

PRÁTICA  
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INTRODUÇÃO 

Pergunta: Mestre, a vida espiritual é muito bo-
nita. Mas, com uma vida tão difícil e sofrida, é 
preciso cuidar primeiro da esposa e dos filhos, 
e isso não permite que se dedique à vida espi-
ritual que você prega.  

Mestre: O amigo está cometendo um erro mui-
to grave ao tentar estabelecer um abismo entre 
a vida espiritual e a vida material; e é que o se-
nhor não percebe que a vida cotidiana com seu 
trabalho brutal é justamente a oficina onde tra-
balha o Íntimo, e a escola maravilhosa onde a 
Alma adquire e aperfeiçoa todas as suas facul-
dades. Aquele que despreza esta maravilhosa 
escola não é espiritualista. 

Pergunta: Mestre, por que o se-
nhor chama de “papagaios de 
gaiola” aos espiritualistas de sa-
la de aula e de palavra? 

Resposta: Porque falam e falam 
como papagaios, mas sem nun-
ca terem experimentado o que 
estão falando. Por espiritualismo 
entendo saber viver dignamente 
entre os homens, e não como 
muitos entendem, que espiritua-
lismo é teorizar, porque uma coi-
sa é saber viver e outra é saber 
teorizar. Quem sabe viver é um 
Mestre e quem sabe teorizar é 
um intelectual. 

Pergunta: Mestre, por que afirma 
que o céu se toma por assalto? 

Resposta: Simplesmente disse 
que o céu se toma por assalto 
porque quem tem as chaves do 
céu é o diabo e aqui me vem à mente a Fábula 
do Burro de Apuleio (O Asno de Ouro). Conta-
se que Apuleio viajou para a Tessália em busca 
de Iniciação e lá conheceu uma sacerdotisa 
que prometeu ensiná-lo, e disse-lhe que para 
receber a sabedoria esotérica ele teria que as-
sumir a forma de um pássaro, e assim deu-lhe 
para este propósito, uma poção,que quando 
Apuleio a tomou, ao invés de transformá-lo em 
um pássaro, lhe transformou em um burro, e 
onde quer que ele fosse, eles o chutavam, mal-
tratavam, carregavam-no com pedras e com 
trabalho duro e pesado até que finalmente can-
sado de vagar e sofrer, se submergiu sete (7) 
vezes no Mar Egeu e depois desses sete (7) 
submersões, a sacerdotisa apareceu para ele e 
jogando-lhe um buquê de rosas disse-lhe: 
"Coma as rosas para que possa readquirir sua 

antiga forma humana , enquanto chegava o o 
iniciador, para iniciá-lo e instruí-lo nos grandes 
mistérios da vida". Apuleio o fez e foi instanta-
neamente transformado em homem, pois bem, 
o significado desta fábula contém uma grande 
verdade cósmica, o burro é o nosso Satã e não 
devemos esquecer que uma substância está 
incluída na composição do elixir da longa vida, 
que possui esse animal, essa substância mara-
vilhosa é nosso sêmen cristônico, e esse burro 
é nosso eu animal, ou seja, nosso Satã o dia-
bo, que devemos derrotar no combate corpo a 
corpo, cara a cara, para entrar na Jerusalém 
celestial, montado num jumento, como fez 
Cristo no Domingo de Ramos; o guardião do 

Éden é o demônio, portanto, 
quem o derrota acende o fogo 
e forma sua espada flamejante 
com a qual entra feliz no paraí-
so, por isso o Céu se toma por 
assalto. 

A ALMA E O ESPÍRITO 

Antes de entrar nos aspectos 
psicológicos, é preciso enten-
der aspectos importantes rela-
cionados ao Ser. O primeiro 
aspecto está relacionado à ne-
cessidade que o Ser tem, e é aí 
que surge a alma. O Ser em 
sua constituição envia a alma 
para poder aprender certos as-
pectos necessários ao Ser, ob-
viamente existem diversos tra-
balhos a serem realizados. Mas 
parando nos aspectos que de-
vem ser aprendidos, para que 
o Ser possa realizar-se, surge 
o que chamamos de vida, que 

são uma correlação de acontecimentos. Então 
é por isso que não entendemos a vida, existe 
uma base ou lista criada pelo Ser com uma 
cronologia que deve ser estudada. 

Aristóteles; existem vários pontos doutriná-
rios, mas os mais importantes foram dois: a 
questão da origem do mundo e a questão da 
natureza da alma. A ortodoxia cristã ensinava 
que o mundo foi criado e que a alma humana 
individual é imortal "Na vossa paciência pos-
suireis as vossas almas" (Vers. 14, 15, 16, 17, 
18 e 19, cap. 21, São Lucas).  

O HOMEM E A VERDADE 

O Princípio do Mentalismo "O TODO É MENTE; 
O Universo é Mental" - O Caibali on. Este Prin-
cípio incorpora a verdade de  
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que "Tudo é Mente". Este Princípio explica 
a verdadeira natureza da "Energia", 
"Poder" e "Matéria", e por que e como eles 
são todos subordinados ao Domínio da 
Mente. Um dos antigos Mestres Herméti-
cos escreveu, há muito tempo,  "Aquele 
que capta a verdade da Natureza Mental do 
Universo está bem avançado no Caminho 
da Mestria." 

ESTÉTICA E ÉTICA 

O que caracteriza a nova visão psicológica 
é o princípio de realização e aceitação 
completa da totalidade do homem: indivi-
dual e coletivo, consciente e inconsciente, 
cerebral e simpático, eu e não-eu. Além 
disso, é um método de rea-
lização e integração que 
repudia definitivamente va-
lorizações éticas e coloca 
em seu lugar valores esté-
ticos e criativos.. 

A tomada de consciência, 
seguindo um processo 
bem definido, conduz a 
uma reação mais ou menos 
concreta, ou pelo menos formada, na qual 
se interpenetram o eu e aquilo de que ele 
tomou consciência. O resultado dessa in-
terpenetração é o que chamamos, em ter-
mos filosóficos, uma experiência, ou seja, 
"um momento vivido". 

Todo tipo de "vivência" implica uma espé-
cie de julgamento sobre: 

1) O que foi vivido; 

2) A relação de si mesmo com aquela coisa 
ou qualidade. Mas o julgamento pode ser 
fundamentalmente de dois tipos. Em um 
caso se manifesta como um sentimento, 
no outro como um pensamento. Jung des-
creve o sentimento da seguinte forma 
(Tipos Psicológicos)  p. 544). 

“O Sentimento é principalmente um pro-
cesso que tem lugar entre o eu e um deter-
minado conteúdo, um processo, além dis-
so, que confere ao conteúdo um valor defi-
nido no sentido de aceitação ou rejeição 
(“gostar” ou “não gostar”); mas pode tam-
bém aparecer, por assim dizer, isolados na 
forma de um "estado de ânimo" bastante 
distante dos conteúdos momentâneos da 

consciência ou da sensação momentâ-
nea... Sem entrar mais no assunto, ficará 
claro que todas as avaliações puramente 
morais ou éticas estão relacionadas aos 
sentimentos, ou seja, são julgamentos 
imediatos emitidos sobre o valor de um 
conteúdo da psique ou de uma situação 
completa. A imagem que vem à consciên-
cia ou a situação em que uma pessoa se 
encontra em relação a outros objetos ou 
pessoas é “ bom” ou “mau”. O Ego a acei-
ta ou rechaça, de forma direta e imediata e 
com base em um instinto profundamente 
arraigado ou em uma atitude coletiva tradi-
cional igualmente arraigada.  

CONCLUSÃO 

Estudante, Mestre: Gos-
taria que me dissesse 
claramente, o que conse-
gue salvar as almas per-
didas, quando caem no 
Abismo? 

Com grande prazer res-
ponderei à sua pergunta: 
Quando as Almas Demoní-

acas caem no Abismo, apenas o Ser Real, 
formado por Atman-buddhi, a salva; mas o 
"eu" psicológico se desintegra no Abismo 
através dos Aeons e dos séculos, e de forma 
lenta e terrível, suportando a mais pavorosa 
angústia entre choro e ranger de dentes, es-
se é o fim horrível das Almas infernais, mal-
vadas é horrível: escuridão, choro e deses-
pero, esse é o seu desastroso fim. Desta 
horrível desgraça só se salva o Íntimo, isto 
é, o Espírito, Atman-buddhi (falando em lín-
gua oriental). Esses dois princípios superio-
res do homem são eternos, mas atualmente 
existem em carne e osso, muitas Almas in-
fernais, totalmente separadas de seu Real 
Ser, e muitas dessas Almas malvadas são 
de brilhante intelectualidade. Há senhoras 
de extraordinária beleza e distintos senho-
res da alta sociedade, já totalmente separa-
dos de seus Íntimos; essa classe de pessoa 
irá para o Abismo imediatamente após mor-
rer, sem nenhuma consideração; essa é a 
Segunda Morte de que nos fala o Apocalip-
se. E de nada lhes servirão as novenas, nem 
missas de réquiem, porque Abismo é Abis-
mo. 
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Antes de tudo: “A Iluminação começa com a 
humildade”... e, requer infinita paciência e vontade. 
Humildade para:  Reconhecermos a recorrência da 
Dor, do sofrimento na nossa vida: Saber ou supor 
que algo de errado movimenta “Isso”, procurando 
saber “O que” (a causa desse movimento); 
Identificando a causa como sendo o EGO, ser capaz 
de o admitir em si;Admitindo esse EGO em SI, sentir 
vontade de se ver livre dele e, com essa vonatde 
iniciar a maior epopeia da sua vida: eliminá-lo !!!  
E nada conseguiremos sem paciência.  
Sobre a Vontade: há que dizer que, nesta Idade 
Negra que passa, essa “capacidade” esse 

potencialL, esse dom é dos mais atrofiados, 
enfraquecidos, fragilizados, no ser humano…O 
capítulo 28, da página 95, Intitulado A Vontade”, da 
Obra do Mestre Samael, denominada “Tratado de 
Psicologia Revolucionária”, começa assim: “ Grande 
Obra é, ante de tudo, a criação do homem por ele 
mesmo à base de Trabalhos conscientes e 
padecimentos voluntários.     A Grande Obra é, a 
conquista interior de nós mesmos, a nossa 
verdadeira liberdade em Deus. Precisamos, com a 
máxima urgência, imporrrogável, desintegrar todos 
esses eus que vivem no nosso interior, se é que na 
realidade quremos a perfeita emancipação da 
vontade.””  
 
Sobre a Oração: e passemos a abordar uma 
vertente extremamente importante do trabalho 
interno para iluminação...” Orar, não deve ser 
considerada uma solução, mas sim, a primeira 
atitude” É que... Necessitamos de pedir e pedir 
quanto? E Jesus, disse ainda: Ou se ele pedir peixe 
lhe  dê uma serpente? E se vós, que sois maus, 
sabeis dar aos vossos filhos coisas boas, com mais 
razão o vosso Pai que está nos Céus, dará coisas 
aos que lhe pedem”...   
A Oração exige um estado interior de busca sincera. 
É um processo de activação do Centro Emocional 
Superior através do qual nos aproximamos dos 
níveis Superiores do Ser.. A oração consciente 
substitui todas as orações inúteis, mecânicas, 
interesseiras, inconscientes e farisaicas.   

Paulo, na sua Epístola aos Colossenses 1:9,10, 
diz-nos que, devemos adorar ao Pai de coração e 
alma, com plena confiança. Em Efésios 6,18, o 
Apóstolo continua  a dizer-nos: "Fazei todo o tempo, 
mediante O Espírito, toda a classe de orações...  
Em Lucas 21, Jesus orienta-nos assim: “É 
necessário orar sempre, sem descanso, sem 
cessar...”  
Os Benditos Mestres Samael e Litelantes, 
aconselha-nos assim: “Quem bem ora, bem labora.” 
E, inssistia a Venerável Mestra Litelantes, “Que é 
preciso orar bem, ou melhor, adorar bem 
profundamente o nosso Real Ser.”  
Tomaz de Kempis diz-nos sobre a oração o 
seguinte: “Se em todo o acontecimento que se 
desenrola à tua volta não te limitas apenas às 
aparências externas, não atendes unicamente ao 
que ouves e vês segundo te ditam os sentidos, mas 
tratas em qualquer circunstância, de te recolheres 
como Moises o fazia para pedir conselho ao 
Senhor, te será facultado algumas vezes ouvir a 
resposta divina e serás instruído acerca de muitas 
coisas presentes e futuras..  
O  V. M. Samael, diz-nos o seguinte: A oração no 
trabalho psicológico é fundamental para a 
dissolução (do Eu). Necessitamos de um poder 
superior à mente, se é que na realidade desejamos 
desintegrar tal ou qual Eu. A mente, por si mesma, 
jamias conseguiria desintegrar algum eu; isto é 
irrefutável e irrebatível . Orar é dialogar com Deus. 
Devemos assim apelar para Deus-Mãe na nossa 
intimidade, se é que na verdade queremos 
desintegrar os eus. Quem não ama a sua Mãe, é 
filho(a) ingrato(a), e fracassará no trabalho sobre si 
mesmo. Cada um de nós tem a sua Mãe Divina 
particular individual. Ela, em si mesma, é uma parte 
do nosso próprio Ser, porém derivada. Todos os 
povos antigos adoraram a Deus-Mãe no mais 
profundo sdo seu Ser. O princípio feminino do 
Etrenoé Isis, Maria, Tonantizin, Cibeles, Adonia, 
Réia, Insoberta, etc. Se no meramente mundo físico 
temos pai e mãe, no mais fundo de nosso Ser temos 
pai e mãe, no mais fundo de nosso Ser, temos 
também nosso Pai que está em segredo e nossa 
Divina Mãe Kundalini.  

Conferência sobre  “A Oração e a Iluminação” da  V Convenção Nacio-

nal Gnóstica do IGA Portugal, nov. de 2022. 

Selecionada e apresentada, por: Jaime Ruela -Diretor do IGA Aveiro 

““COM PACIÊNCIA, POSSUIREIS AS COM PACIÊNCIA, POSSUIREIS AS 
VOSSAS ALMASVOSSAS ALMAS”… ”…  

 

“Pedi e vos será dado, buscai e achareis; 
chamai e vos será aberto, porque o que pede 
recebe, e o que busca encontra, assim como 
o que chama será atendido. Ou haverá entre 
vós alguém a quem o seu filho pede pão e lhe 
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“Há tantos Pais no Céu quanto homens quanto 
homens na Terra”. Deus-Mãe, na nossa própria 
intimidade é o aspecto feminino de nosso Pai que 
está em segredo. Ele e Ela são certamente as duas 
partes superiores do nosso Ser Íntimo. 
Indubitavelmente. Ele e Ela são o nosso próprio Ser 
Real, muito além do eu da psicologia. Ele desdobra-
se n’Ela e manda, dirige e instrui. Ela elimina os 
elementos indesejáveis que carregamos conosco, 
que levamos no nosso interior sob condição de um 
trabalho contínuo sobre si próprio. Quando 
tenhamos morrido de forma radical, quando todos os 
elementos indesejáveis tenham sido eliminados 
após muitos trabalhos conscientes e padecimentos 
voluntários, nos fundiremos e nos integraremos com 
o nosso Pai-Mãe. Então seremos deuses 
terrivelmente divinos além do bem e 
do mal. A nossa Mãe Divina 
particular individual, através dos seus 
poderes flamígeros, pode reduzir a 
poeira cósmica qualquer um desses 
tantos  eus que tenham sido 
previamente observados e julgados. 
De modo algum seria necessário 
uma formula específica para se orar 
à Mãe Divina interior. Temos, 
devemos ser naturais e simples ao 
dirigirmo-nos a Ela. A criança que se  
dirige à sua Mãe nunca tem fórmulas 
especiais, diz o que lhe sai do 
coração; isso é tudo. Nenhum eu é 
dissolvido instantanemante. A Nossa 
Mãe Divina deve trabalhar e até 
sofrer muito antes de conseguir a 
aniquilação de qualquer eu. Tarnai-vos introvertidos, 
introspectivos e dirigi a vossa oração para dentro, 
buscando no vosso interior à vossa Divina Senhora; 
com súplicas sinceras, podereis falar-lhe. Rogai a 
desitegração daquele eu que haveis previamente 
observado e jauizado. O sentido da auo-observação 
íntima, conforme se for desenvolvendo permitirá que 
verifiqueis o progressivo avanço do vosso trabalho. 
Compreensão  e dissernimento são fundamentais, 
no entanto, precisamos de algo mais, se é que na 
realidade queremos desintegrar o mim mesmo (a 
carga do ego). A mente pode dar-se ao luxo de 
rotular qualquer defeito e passá-lo de um 
departamento a outro, exibí-lo, escondê-lo, etc. 
porém, nunca conseguirá alterá-lo 
fundamentalmente.  Necessita-se, para isso, de um 
poder especial, superior à mente, de um poder 
flamígero capaz de reduzir a cinzas qualquer 
defeito. Estela Maria, a nossa Bendita e divina Mãe, 
tem este poder, podendo pulverizar qualquer defeito 
psicol´´ogico. A Nossa Mãe Divina vive na nossas 
intimidade além do corpo, dos afetos e da mente. 

Ela é, por si s´´o, um poder ígneo (de fogo) superior 
à mente. A Nossa Mãe Cósmica particular, 
individual, possui sabedoria, amor e poder. Nela 
existe absoluta perfeição.As boas intenções e a sua 
constante repetição de nada servem, a nada 
conduzem. De nada serve  repetir: “não serei 
luxurioso”. Os eus da lascívia  de qualquer maneira 
continuam a existir no próprio fundo da nossa 
psique. De nada serve diariamente: não tenho mais 
a ira. Os eus da ira continuarão a existir nos nossos 
fundos psicológicos. De nada serve dizer 
diariamente: não serei mais cobiçoso. Os eus da 
cobiça continuam existindo existindo nos diversos 
departamentos da nossa psique. De nada serve nos 
afastarmos do mundo e nos encerrarmos num 
convento ou viver em alguma caverna. Os eus 

continuarão existindo dentro de nós. 
Alguns anacoretas cavernários, à 
base de rigorosas disciplinas 
chegaram ao êxtase dos santos e 
foram levados aos céus, onde viram e 
ouviram coisas que aos seres 
humanos não é dado compreender, 
mas os eus continuaram existindo em 
seu iinterior. Inquestionavelmente, a 
Essência, a Consciência pode fugir 
do eu à base de rigorosas disciplinas 
e gozar do êxtase, porém, depois da 
felicidade, retorna para o interior mim 
mesmo. Aqueles que se 
acostumaram ao êxtase, sem ter 
dissolvido o eu, crêem que 
alcançaram a libertação... Auto-
enganam-se crendo-se mestres e até 

entram na involução submersa. Jamais nos 
pronunciaremos contra o arroubo místico, contra o 
êxtase e a felicidade da alma na ausência do ego. 
Só queremos, pôr ênfase na necessidade de se 
conseguir a verdadeira libertação final. A Essência 
de qualquer anocoreta disciplinado acostumada a 
escapar do eu, repete tal façanha depois da morte 
do corpo físico. Goza do êxtase por um tempo e 
depois volta como o gênio da lâmpada de Aladino, 
para o interior da garrafa, para o ego, para o mim 
mesmo. Então, não lhe resta outro remédio senão 
retornar para um novo corpo físico , com o propósito 
de reétir a sua vida sobre o tapete da existência. 
Muitos místicos que desencarnaram nas cavernas 
dos Himalaias, na Ásia Central, são agora pessoas 
normais, comuns e correntes neste mundo, apesar 
dos seus seguidores ainda os adorarem e 
venerarem. Qualquer tentativa de libertação, por 
mais grandiosa que seja, se não leva em conta a 
necessidade de dissolver o Ego, está condenada ao 
fracasso.     
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Fotos da Inauguração no dia 13/11/2022 

INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO - IGA ALENQUER 
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Tivemos a preesnça de 9 pessoas dos IGAs 
Lisboa e Porto. Foi apreserntado uma plaestra 
sobre  o Poder da Presença e   viver  em 
Plenitude durante as práticas.  
 

Programação da 1ª Jornada de Práticas no IGA 
Alenquer: 
1º-  Palestra para fortalecer o poder de presença e 
viver a plenitude;  
2º - Vídeo do Mestre Samael sobre Sacrifício e 
sobre praticar, praticar...;  
3º - Explicação sobre os recursos disponibilizados 
e práticas do dia;  
4º - Cadeia de Irradiação do Amor;  
5º - Cadeia com o Elemental do Fogo;  
6º - Exercícios de Lamaseria;  
7º - Exercícios para controle da mente e clarivi-
dência (espelho, concentração no fogo da vela, 
agulha com fio de seda, água e espelho;  
8º - Almoço;  
9º - Exercício de Runas, no bosque;  
10º - Exercício de mantras, no bosque;  
11º - Exercício de pranaiamas e meditação, no 
bosque;  
12º - Exercício de pranaiama e meditação, colo-
cando o corpo em forma de estrela na sala.  
 

Palestra de abertura: Viver no Presente e em 
Plenitude, em cada Momento da Vida.   
“O desdobramento psicológico do homem permite 
evidenciar o cru realismo de um nível superior em 
cada um de nós. Assim como existe um vida ex-
terna, existe a vida interna. O homem exterior não 
é tudo. O Homem interior é o autentico Ser. “ 

Livro: A Grande Rebelião, cap.19 
 

“A Vida com todos os seus processos e fenôme-
nos desenvolve-se de momento a momento, de 
instante a instante. Quando a mente a detém para 
analisá-la, de fato a mata.“ 

Livro: A Grande Rebelião, cap. 8 
 

“O Intelecto alucinado não somente vê nos fenô-

menos o reflexo de seus próprios conceitos como 
ainda, o que é pior, quer de forma ditatorial fazer 
com que os fenômenos se enquadrem nos seus 
conceitos. 

Livro: A Grande Rebelião, cap.10 
 

“É claro que o animal intelectual equivocadamente 
chamado homem é um robô programado em 
graus e graus, infantil, primário, secundário, uni-
versitário, etc. que funciona de acordo com o pro-
grama. o anticristo proíbe que se pense diferente 
de forma diferente. toda criança que nasce deve 
ser programada. 

Livro: a grande rebelião, cap. 9. 
 

“Para entrar no reino faz-se  impostergável que se 
tenha o tesouro da fé. Enquanto não se tenha pro-
duzido em nós o desdobramento psicológico, a fé 
será algo mais do que impossível. A fé é o conhe-
cimento puro, a sabedoria experimental direta. A 
fé sempre foi confundida com crenças vãs. A fé é 
a experiência direta do real. Vivência magnífica do 
homem interior...“ 

Livro: A Grande Rebelião, cap.19  
 

Durante todas as práticas de hoje estejam 
sempre PRESENTES em PLENITUDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotos  e Conteúdos do Evento no dia:  19/02/2023 

1ª JORNADA DE PRTATICAS GNÓSTICAS NO IGA ALENQUER 
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IGA Mundial 

XXVI Congresso Gnóstico Internacional de Antropologia, a ser realiza-

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

IGA Portugal 

IV Jornada de Práticas Gnósticas do IGA Portugal,  em Porto , dia: 

30/04/2023 - Diretora do Evento: Daniela Pimentel, Email.: danielapi-

mentel.pvh@hotmail.com, Tel.: (+351) 912 243 622. 

 

IGA Espanha 

XX - Convenção Nacional Gnóstica, a ser realizada em Peníscula, 26 a 

28 de maio de 2023. 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO IGA 
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Cursos Presenciais e Online no IGA Portugal 

Cursos Presenciais: 

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

819 -  email.: iga.gnose.portugal@gmail.com ou ricardojussa-

ra@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:  email.: iga.gnose.portugal@gmail.com ou  tel.: 

(+351) 967 187 819 . 

Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Te-

mos muito por nos conhecer e crescer. O mundo, 

contudo que nos apresenta, é muito pouco diante 

da imensidão do cosmos infinito, dos poderes 

ocultos do homem. O  conhecimento gnóstico es-

truturado pelo V.M. Samael Aun Weor oferece to-

das as condições para estudar e desenvolver todas 

as potencialidades do Ser Humano.  
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PRÓXIMO EVENTO INTERNACIONAL DO IGA  


