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INTRODUÇÃO
OM

IAO

THELEMA

ONIRACIOCONSUPRA
O SCT é a instituição que escolhemos para
desenvolver um importantíssimo Trabalho da Alta
Iniciação. Objetiva esclarecer as pessoas sobre o momento
presente, em que o mundo se acha prestes a ver o seu
antigo Sistema desmoronar. Há, portanto, a necessidade
de preparação dos Humanos para que se dediquem, desde
já, à Construção da Nova Civilização. DESVELANDO
OS MISTÉRIOS - ENSINAMENTOS PARA A VIDA
MATERIAL E ESPIRITUAL destina-se a ajudar na
realização dessa magna tarefa. Esse livro admirável
contem 12 capítulos, com a seguinte titulação:
1.
Quem Pode Ser Thelemita
(qualidades pessoais).
2.
Em que Acredita o Thelemita?
(religiões/filosofias).
3.
Como Vive o Thelemita?
4.
A Lei de Thelema Explicitada.
5.
O Thelemita Diante do FIM.
6.
Bases Essenciais da Nova Civilização.
7.
Religiosos e Governantes.
8.
O Que Sobrará da Destruição.
9.
Vivendo num Mundo Perplexo.
10.
Preservando os Verdadeiros Ensinamentos.
11.
Voltados para a Transcendência.
12.
O Juízo Final.
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ENSINAMENTOS PARA A VIDA MATERIAL E
ESPIRITUAL

1- QUEM PODE SER THELEMITA
Niterói, 06 de julho de 2005 * 15:30/16:30

FAZE O QUE TU QUERES, É TUDO DA
LEI!
Aquele que se livrou do carma estabelecido no
Velho Aeon, que não mais tem que pagar velhas dívidas de
pretéritas encarnações, que aprendeu suas lições, pois fez
o dever de casa, que desenvolveu suas capacidades e
habilidades a um nível compatível com a estatura de um
Discípulo Aceito ou Mestre, enfim, aquele que se acha
liberto e consciente para assumir as responsabilidades de
deixar que recaia sobre si uma parcela do que precisa ser
feito para que a humanidade entre em um nível mais
elevado de evolução – é um Thelemita!
Após ter vivido séculos, milênios de penoso e
vagaroso, por vez, rápido em algumas ocasiões, processo
de crescimento, a humanidade chegou, finalmente, a um
ápice, graças ao trabalho de alguns de seus membros –
digo alguns porque são poucos em termos quantitativos,
embora enormes no qualitativo. Hoje, estamos no limiar
— finalmente! — da tão propalada Nova Era, que foi
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predita por um bom número de profetas e sensitivos – mas
que somente agora, neste início de milênio, acha-se visível,
descortinável – sendo assinalado o ano de 2012 como o
fim deste Sistema, e o ano seguinte, 2013 – o início de um
novo período de renovação total e radical da Vida Humana
no planeta.
É preciso que os homens e mulheres de boa
vontade se unam sob uma diretriz fraternal, com o firme
desiderato de construir a Nova Civilização, que deverá
SURGIR, como a Fenix, dos escombros da atual.
O Thelemita não precisa ser um intelectual, um
artista hábil ou um financista bem-sucedido, nem tão pouco
um atleta ou símbolo de beleza física ou espiritual. Não!
Basta que se compenetre da gravidade da situação geral,
entenda que os valores antigos não mais vigoram, e que
novos parâmetros devem ser traçados e usados na
construção de novas formas de pensar e de viver!...
Somente aquelas idéias e ideais baseados no Amor
sob Vontade, ou seja, no Amor à Essência de cada um –
que é O TODO, prevalecerão na nova etapa evolutiva do
planeta.
Além do FIM, o homem estará livre das terríveis
mazelas do Sistema que ele próprio engendrou. E poderá
partir para o novo, para aquilo com que sempre sonhou.
Mas a destruição do antigo, de tantas coisas
penosamente conquistadas e estabelecidas, deixá-lo-á
perplexo! Imaginem a reação do homem comum diante da
derrocada do sistema financeiro mundial!... Imaginem os
governantes, outrora arrogantes e impiedosos, mercê do
poderio financeiro e bélico que, à semelhança de pavões
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engalanados, ostentavam, — tornados impotentes, pelo
destroçar de suas economias e de suas máquinas de
terror!... Imaginem os que hoje se utilizam das religiões
para dominarem as massas, assistindo ao destroçar de suas
crenças destorcidas!... Imaginem os gananciosos e
vaidosos vendo a inutilidade de seus cuidados com a
aparência e de sua desenfreada ambição!... Será um
terrível caos!...
Há, contudo, o reverso da moeda. Pessoas
confiantes, sensíveis mas decididas, fortes, ativas –
dedicando-se a si e aos outros, trabalhando na
solidariedade, unindo esforços construtivos — acolhendo
a todos fraternalmente. E não tolerando egoísmos e
falsidades!... Sim, não mais há lugar para as negatividades
que destruíram a Velha Ordem! Agora é a hora da Verdade!
Tem de Ser! Não há condição de prevalência ou mesmo
de subsistência das mazelas do passado. O Sol do Novo
Aeon, brilhando sobre as cabeças dos humanos, vitaliza os
obreiros, dando-lhes condições superiores de entendimento
e trabalho, de modo que, agora, o lema é, realmente,

Liberdade Consciente, Amor Transcendente, Beleza
Divinizada e Consciência Plena para todos os Seres!
Sim, é o Lema do SCT, porque, como já foi dito, e
agora o proclamo, esta é a Ordem do Novo Aeon de Horus!
E as outras instituições devem conformar-se, visto que
nenhuma delas, por mais que alguns se tenham
sinceramente esforçado – conseguiu cumprir o determinado
pela Suprema Hierarquia. Agora, buscam ignorar esta
verdade, usando tática arbitrária e covarde! Mas de nada
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adiantará faze-lo, já que CHEGOU a Hora da Verdade! E a
Verdade é que realmente LIBERTA!

AMOR É A LEI, AMOR SOB
VONTADE!
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CAPÍTULO 1
Aquele que é Senhor da própria Vontade
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ENSINAMENTOS PARA A VIDA MATERIAL E
ESPIRITUAL

2- EM QUE ACREDITA O
THELEMITA?
FAZE O QUE TU QUERES, É TUDO DA
LEI!
Niterói, 13 de julho de 2005

Definitivamente, o Thelemita acredita, porque
compreende, nem que seja por intuição, no Mistério
do Cristo, do Chrestos Solar, que em determinado
momentum, encarnou no Mestre Jesus, a fim de que
se cumprisse aquilo que as Sagradas Escrituras
estabeleceram para todo o sempre. Sim, as
Escrituras não deturpadas pelo interesse mesquinho
de religiosos corrompidos, gravaram com letras de
ouro, a fogo, a Grande Verdade do Homem-Deus,
que veio para redimir a Humanidade dos erros
cometidos durante séculos!...
O Cristo é o Mistério Central da Iniciação Esotérica.
Nele está toda a Verdade que não querem ver!
Materializado, o homem nega a si mesmo, quando
descrê de sua identidade divina. Quando afirmamos
que o Homem é Deus, respondem com agressões,
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tentando rebaixar-nos à condição de profanadores,
de transgressores da Lei, por soberbia!...
“Quem somos nós, falíveis e ignorantes, para nos
arvorarmos em Deus?” – perguntam.
Ora, esses que assim pensam, e que apenas aceitam
que o homem é uma centelha da divindade, e não Ela
própria, — ignoram que não somos apenas um corpo físico,
dotado tão somente de uma personalidade (persona)
plasmada e desenvolvida neste mundo material, consoante
características genéticas, psíquicas e sociais designadas
para atuação na terceira dimensão apenas. Sua análise,
pobre e limitada, fruto de uma mente incapaz de quebrar a
rigidez de padrões estioladores do pensamento, não pode
penetrar nos domínios do Espiritual.
Mas o homem não é apenas isso! Aqueles que, através
de esforços de autosuperação, conseguem atingir mais
elevados níveis de pensamento e percepção, — sabem que,
no uso adequado de seus vários corpos sutis, aquele que
medita, alcança uma compreensão mais ampla da
Realidade, extinguindo, finalmente, a falsa distância que
separa o Homem da Divindade! Sim, extingue a falsa
distância que separa o Homem de Deus!
O Thelemita acredita em Si Mesmo, e vê-se como um
astro reluzente, que esparge luz aonde quer que vá... no
percorrer de sua órbita, seu Caminho – que não deve ser
confundido com os de outros corpos celestes... Quando dois
astros se encontram – cruzando-se em qualquer ponto do
Céu Ilimitado – há uma troca de traços, de peculiaridades,
que pode ensejar o surgimento de outros astros ou
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caracteres, os quais terão também suas feições próprias –
e trajetórias independentes... Assim procede a
multiplicidade, que é gerada, sempre, por um ato de amor,
consciente ou não! Tanto faz se ocorre entre seres humanos
ou aglomerados de substâncias materiais, entre pessoas
ou estrelas... Tudo é Vida e Consciência!... Diferem apenas
em tipos e graus... densidades, coesão, velocidades
vibratórias...
O Thelemita percebe o Infinito. E vê a si mesmo como
um Ser Eterno, cuja existência, pontilhada de inúmeras
encarnações, (ou vidas) abarca uma órbita fora do Tempo
e do Espaço.
Os vários planos que estudiosos se comprazem em
descrever, são totalmente indescritíveis... O mundo astral
não existe separado do mental, que o molda de acordo com
as leis do mentalismo e a Vontade do pensador... Basta
considerar que o indivíduo, ao deixar o plano físico, vê-se
num ambiente plenamente de acordo com seus
pensamentos e concepções. A permanência nesse mundo,
tão ilusório quanto o físico (!), dependerá do seu desejo
(ou melhor, de sua Vontade) de nele permanecer. Uma vez
liberto desses grilhões, é atraído para o nível superior, onde
a Lei do Espírito reúne Seres mais elevados, que já
atingiram a perfeita compreensão da Vida Plena e
trabalham pelo aperfeiçoamento da Criação, a qual não se
limita a um mundo, nem a muitos mundos ou mesmo
galáxias – mas abrange a Totalidade de Tudo, ou seja, todos
os Universos, que na verdade não são únicos (UM) em si,
mas no TODO ONIABARCANTE!
AMOR É A LEI, AMOR SOB VONTADE!
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CAPÍTULO 2
O Thelemita acredita em Si Mesmo
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ENSINAMENTOS PARA A VIDA E
ESPIRITUAL

3- COMO VIVE O THELEMITA?
FAZE O QUE TU QUERES, É TUDO DA
LEI!
Niterói, 16 de julho de 2005

O mundo jamais compreenderá um Verdadeiro
Iniciado, aquele que se livrou dos preconceitos, das
idéias e ideais ultrapassados pelo processo evolutivo
do Universo – mas estes continuam cristalizados
nas mentes estagnadas dos inconscientes.
Esses jazem, adormecidos, na ilusão de que
conhecem a Realidade – que para eles se resume no
mundo material e nas elucubrações mentais que
alimentam suas fantasias...
O Thelemita não se prende a religiões, embora
saiba apreciar e utilizar seus aspectos positivos.
Compreende as funções de tantas crenças e
ensinamentos, e a necessidade de suas existências.
Para cada grau de entendimento há uma série de
postulados definidores de sua particular visão.
O Thelemita atua no mundo objetivando a
doação de uma parcela – por menor que possa ser
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– para a construção do monumental edifício de
sustentação de uma Nova Civilização. Sabe que o
presente sistema, decadente, agonizante, violento e
perverso, acha-se nos estertores de uma existência
que já deu o que tinha que dar, tanto em termos de
bem como de mal, e que, daqui para a frente, apenas
sofrerá as conseqüências do que plasmou – cujo
balanço é um terrível desfilar de abusos e
atrocidades!...
Mas a existência do Espírito reflete-se nas
obras dos Santos e dos Mestres, os quais estão
reunindo todas as Forças benfazejas para a Majestosa
Tarefa da reconstrução!...
Nuit em Hadit, Isis em Horus, e os Seres
Inomináveis que atuam diretamente na Terceira
Dimensão – irmanados com os nossos Discípulos
Aceitos – que são Mestres – todos nós, unidos pelo
Alto Propósito Divino, triunfaremos na Grande
Batalha, fazendo com que a Grande Luz venha
esparzir seus potentes raios sobre o Planeta,
conduzindo todos na Sagrada Empreitada de
construção da Nova Civilização!
AMOR É A LEI, AMOR SOB VONTADE!

Desvelando os Mistérios

16

CAPÍTULO 3
O Thelemita quer Reconstruir o Mundo
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ENSINAMENTOS PARA A VIDA MATERIAL E
ESPIRITUAL

4- A LEI DE THELEMA
EXPLICITADA
FAZE O QUE TU QUERES, É TUDO DA
LEI!
Niterói, 19 de julho de 2005 (19h20m/20h25m)

A liberdade total expressa nesta simples
sentença, contém o núcleo central de toda Filosofia
Thelemita, que entretanto deve ser expandida em
explicações cabais, de fácil entendimento para todos.
Foi dito em AL* que ‘a Lei é para todos”, e
isto é verdade. Mas nem todos , em dado momento,
estão no limiar de um processo que engloba todo o
esforço de uma vida!
Tenhamos, portanto, calma, paciência, com
todos aqueles que venham bater à porta do Templo
da Sabedoria...
“Faze o que tu queres”— aquilo que a tua
Verdadeira Vontade, ou seja, a Vontade de teu Ser
Superior, teu autêntico EU, determina, iluminado pelo
Conhecimento obtido através de muitas vidas, nas
quais passou por incontáveis provas, aprendendo
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verdades que acabarão por conduzir ao limiar do
que conhecemos como Iniciação Real.
A persona ou personalidade, formada em uma
determinada vida, embora contenha traços
acumulados em sucessivas peregrinações – não
possui a plenitude do discernimento que o
conhecimento cabal da herança supragenética
contém. Essa herança pode, contudo, ser atualizada
por meio de procedimentos que os verdadeiros
Mestres Iniciadores possuem. Note-se, contudo, que
mesmo aqueles que ainda não lograram atingir ou
chegar a essa condição, podem e devem tentar
conhecer suas Verdadeiras Vontades. É pelo
exercício dessa qualidade de sincero buscador e
investigador dos mistérios da natureza que se
progride na Senda Inefável da Iniciação Maior.
Acreditar na Providência Divina, na Boa
Vontade dos Mestres visíveis e invisíveis é a postura
correta para avançar nesse Caminho, cheio de provas
e dificuldades, mas também de benesses que de longe
superam as penas do viajor.
“Faze o que tu queres” já foi dito, não é
uma licença para ações desmesuradas e indignas de
um Ser que deve pautar sua vida por mais este axioma
thelemico: “Amor é a Lei, Amor sob Vontade”.
Sim, pois quem Ama jamais se deixa levar pelos
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escabrosos caminhos da violência, do desrespeito a
si mesmo e ao próximo!
É preciso estudar e meditar, buscando sempre
o melhor, dentre as muitas alternativas que a vida
oferece. Liberdade não é licenciosidade, mas uma
condição essencial para a livre manifestação do EU
SUPERIOR.
Quanto ensinamento já foi dado por tantos
Mestres, objetivando a auto-superação do Ser
Humano!
Saint Germain, com a Chama Violeta e outros
preciosos conhecimentos, ofereceu chaves de fácil
entendimento para uma rápida e segura ascensão. O
Mestre Jesus é um paradigma perfeito da Imutável
Lei do Amor.
Não importa que hajam deturpado esses e
outros modelos, sublimes e infalíveis! O estudante
sincero e perseverante saberá, com a ajuda dos
Mestres, identificar o Saber, em sua prístina
autenticidade, evitando os desvios forjados pela
indigência espiritual.
Eu mesmo tenho assistido, com desgosto, os
graves desvios impetrados à minha Obra! Também
o Tempo, em sua marcha inexorável, relegou à
condição de letra morta, muito do que, mesmo
perfeito tecnicamente, não precisa ser usado nos dias
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atuais! Devemos simplificar a prática esotéricoiniciática, dando prevalência ao SENTIMENTO à
RETA INTENÇÃO, à ELEVAÇÃO de
PROPÓSITOS na realização da Grande Obra!
Ao invés de se lançarem à luta, com o objetivo
de impor ao mundo as nossas idéias e crenças –
fato que tanto deploramos nos outros – vamos
buscar a boa convivência, pelo respeito a todos e a
aceitação das diferenças. Se as nossas idéias,
conhecidas através da prática que delas fazemos,
mostrarem-se superiores, — certamente serão aceitas
e adotadas, ou simplesmente respeitadas por todos.
Lembremo-nos que “Cada Homem e cada
Mulher é uma Estrela” e portanto todo indivíduo
possui uma órbita própria, inconfundível com as
demais... Aceitemos a diversidade na UNIDADE!
Não nos esqueçamos de que uma Vida, por mais
importante, é APENAS UMA VIDA, na sucessão
de vidas que denominamos EXISTÊNCIA, e que o
SER ENCARNANTE, o ESPÍRITO, prosseguirá
em sua Caminhada gloriosa pela Eternidade que
desconhece Tempo e Espaço. Todavia, quando o
SER ENCARNADO consegue visualizar e sentir a
linha evolutiva de sua peregrinação, compreende o
sentido maior da Existência, e conforma sua vida
ao OBJETIVO MAIOR proposto pela Santa
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Hierarquia e aceito livremente por esta
CONSCIÊNCIA que reflete sobre Si Mesma como
uma entidade diferenciada – mas que, em última
análise, não se distingue das demais, já que se integra
e faz parte do GRANDE TODO!
AMOR É A LEI, AMOR SOB VONTADE!

Desvelando os Mistérios

22

CAPÍTULO 4
FAZE O QUE TU QUERES É TUDO DA LEI
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ENSINAMENTOS PARA A VIDA MATERIAL E
ESPIRITUAL

5- O THELEMITA DIANTE DO
FIM
FAZE O QUE TU QUERES, É TUDO DA
LEI!
Niterói, 21 de julho de 2005 (23.h15m/23h43m)

A existência do Homem não tem fim. A Vida
em um astro não tem fim, igualmente!...
O que acaba é uma vida, não A VIDA. O que
sucumbe é um determinado astro, ou o sistema nela
mantido pelos escravos da matéria, pelos pretensos
donos do poder, pelos perversos exploradores e
deturpadores de consciências.
Estamos no apagar das luzes do Sistema
iníquo que domina a Terra. Guerras e cataclismos
provocados por forças naturais resultarão numa
catástrofe sem precedentes, que destruirá grande
parte da Europa, do Oriente Médio e do extremo
Oriente, assim como parte importante da América
do Norte, e pequena porção da América Central.
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O Brasil será poupado, por uma série de
fatores e condições que não convém enumerar nem
explicar!
Interessa reter o seguinte: Com a débâcle do
sistema econômico e político, e a desorganização
econômico-social decorrente, — uma grande
mudança advirá – após um período de perplexidade
e confusão, em termos globais...
A América do Sul, como um todo, assumirá
uma liderança diferente – pois não se baseará no
poderio econômico ou bélico, mas na força moral e
no cultivo da solidariedade. Será uma nova
oportunidade para que o Homem se compenetre de
que sua sobrevivência dependerá da UNIÃO fraterna
das pessoas e dos povos – todos empenhados em
uma RECONSTRUÇÃO DIFERENTE, pois não
mais baseada em dominações odiosas como as do
passado, mas na força construtiva da solidariedade
e do Amor!...
Caberá ao Thelemita ajudar, sem ares de
superioridade, nem de dono da verdade, assumir a
responsabilidade maior, apoiando seus semelhantes,
valorizando sempre a capacidade de reação diante
das vicissitudes e carências inerentes à vida,
especialmente em tempo de crise global.
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Imagine os que se baseavam nas riquezas,
muitas delas frutos da espoliação dos semelhantes
– despojados de suas armas, com as quais
dominavam o mundo!...
Visualize um mundo desprovido dos excessos
de toda ordem, precisando retornar à simplicidade
de uma vida natural, saudável, espontânea e bela!...
Avalie as novas relações na família, na escola,
no trabalho, no lazer, enfim, nas comunidades e na
sociedade em geral, — com as pessoas livres da
opressão dos “poderosos”...
Pense em como se desenvolverá o trabalho
criativo de cientistas, dos que se dedicam à
organização da sociedade em seus vários aspectos...
Mudanças que antes eram impossíveis, devido
a imposições de ordem econômica, política e social
– poderão ocorrer livremente, inaugurando uma
NOVA ERA de progresso num mundo altamente
espiritualizado!
É isto que se iniciará brevemente, como
indicado pelos Profetas e corroborado pelos
estudiosos!
Estejam atentos, meus Irmãos: Façam as suas
partes, pois que delas depende, em última análise, o
GRANDE TODO.
AMOR É A LEI, AMOR SOB VONTADE!
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CAPÍTULO 5
Valorizar a reação diante das vicissitudes.
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ENSINAMENTOS PARA A VIDA MATERIAL E
ESPIRITUAL

6- BASES ESSENCIAIS DA NOVA
CIVILIZAÇÃO
FAZE O QUE TU QUERES, É TUDO DA
LEI!
Niterói, 23 de julho de 2005 (20.h20m/21h45m)

Inimaginável a desorganização do mundo,
após a débâcle do Sistema, com a ruína dos países
predadores da Humanidade!
Vamos partir de um ponto próximo a 10% do
total dos recursos tecnológicos ora existentes. Ora,
isto é muito pouco para os padrões atualmente
aceitos.
O positivo na questão é que haverá maior nível
de liberdade para criar e agir!... Livres das pressões
de multinacionais, de governos discricionários, de
pessoas gananciosas e prepotentes, poderemos,
nesse necessário repensar de TUDO, erguer, aos
poucos, o majestoso Templo da Solidariedade e do
Amor, tão decantado, mas jamais construído!
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A cibernética será uma ferramenta utilíssima
para uma providencial troca de informações e
impressões, cobrindo todas as partes operantes do
Planeta. As trocas de matérias primas essenciais terão
que ser intensificadas, necessitando-se de um
gigantesco esforço em termos de transporte e
armazenamento de víveres. O Brasil será um dos
grandes celeiros do mundo, seguido por seus
vizinhos e por alguns países do Oriente e da África.
As relações comerciais se processarão de
maneira totalmente diferente. As moedas atuais
acabarão. Surgirão novas formas de escambo, sem
que haja retrocesso na vida econômica! Há muitos
meios de que os homens nem desconfiam! E eu
terei o cuidado de não revela-los tão prematuramente!
O progresso, a princípio hesitante e
claudicante, logo se exercerá de maneira ágil e
harmoniosa, movido por pessoas transformadas pela
grande dor e sofrimento de verem seus esforços
milenares se esbordoarem praticamente num abrir e
fechar de olhos!
Fazendas coletivas, fábricas dirigidas pelos
próprios operários, governos idealistas, responsáveis
e atuantes – a verdadeira Utopia, tão sonhada e
decantada em prosa e verso – chegará para ficar!...
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Os frutos do trabalho serão distribuídos
eqüitativamente, com responsabilidade e justiça.
Todos trabalharão, serão úteis a si e à coletividade.
Mas os que não puderem fazê-lo, serão mantidos
pelos demais, sem humilhações nem discriminações,
pois todos serão responsáveis por todos, e a lei
será o AMOR, AMOR SOB VONTADE, que é
THELEMA.
O Crestos, encarnado no Mestre Jesus, disse
que todos chegarão ao Lugar da Luz, depósito da
Morada de Barbelo, da Grande Mãe ou princípio
feminino que fecunda a Natureza, em conúbio com
HADIT, o princípio masculino responsável pela
multiplicidade de seres e coisas no espaço estelar
de NUIT.
Essa cosmologia egípcia, que às vezes
confunde alguns estudantes, pode ser simplificada,
se reduzirmos todo esse Macrocosmos ou
expressão grandiosa, pelo seu correspondente
perfeito, que designamos por Microcosmos,
expressão menor, porém não menos importante e
efetiva, da REALIDADE TOTAL, ou, se o
preferirem, Mundo Espiritual. Na verdade, tudo se
funde numa Única Realidade como bem claro deixou
Hermes Trimegistos, em sua Tábua de Esmeraldas,
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na qual diz: “Como é embaixo, é em cima, para
que se realize o milagre da Unidade”.
Ao afirmar a UNIDADE, Hermes Trimegistos
nega a SEPARATIVIDADE, de forma radical,
absoluta. Conclui-se daí que toda essa separatividade
que conhecemos, não existe ! É pura ilusão! Todavia,
no momento em que colocamos nossa consciência
na ilusão, ela existe para nós, e podemos nela
trabalhar e sermos por ela influenciados! “OMNIA
IN DUOBUS” (Tudo em Dois) é o mistério da
dualidade. Assim, vemos o Universo em sua
multiplicidade, porém sabemos que ela reside, em
última análise, dentro da UNIDADE
ONIABARCANTE.
Como deve, então, trabalhar o Thelemita na
edificação de um novo mundo, uma Nova
Civilização?
Ele conhece os processos usados pelos
profanos do velho e destroçado Aeon, e as
conseqüências desastrosas de suas ações nefastas
e inadequadas. Ele não quer repetir os erros do
passado, mas trabalhar criativamente na reconstrução
de um mundo destroçado.
De que dispõem esses idealistas para tão
grandiosa e difícil obra?
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Dispõem do que restou da Velha Civilização,
da capacidade de trabalho de seus semelhantes, da
grande força espiritual e intelectual que reside em
seus Íntimos, e do apoio inconteste dos Mestres de
Sabedoria, servidores incondicionais do Deus
Inominável e Desconhecido.
Mas possuímos algo muito mais próximo e
acessível, capaz de nos fornecer todas as ferramentas
necessárias ao cabal cumprimento da missão: OS
NOSSOS CORPOS! Sim, os Nossos Corpos!
E neste momento torna-se oportuno
rememorar algo que está nas escrituras Cristãs: “O
CORPO É O TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO”.
Vamos, portanto, trabalhar com nosso corpo
físico e demais corpos sutis, utilizando os
conhecimentos auridos na Iniciação Esotérica – para
erigirmos aqui na Terra, na esfera de Malkuth, o
Verdadeiro Reino que os eflúvios de Kether, a Coroa
de nossa Iluminação, aponta como o objetivo final
da Grande Obra!
AMOR É A LEI, AMOR SOB
VONTADE!

Desvelando os Mistérios

32

CAPÍTULO 6
Todos trabalharão, serão úteis a si e
à coletividade. Mas os que não puderem fazêlo, serão mantidos pelos demais, com Amor.
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ENSINAMENTOS PARA A VIDA MATERIAL E
ESPIRITUAL
7- RELIGIOSOS E GOVERNANTES
FAZE O QUE TU QUERES, É TUDO DA LEI!
Niterói, 24 de julho de 2005 (19h00m/20h15m)

Manipuladores das massas e corruptores de
consciências, muitos dos religiosos e governantes,
ligados por interesses comuns inconfessáveis,
plasmaram este mundo agonizante, no qual as
esperanças dos inocentes vão-se esvair no caos da
desorganização que breve ocorrerá.
Uma terceira classe, a dos comerciantes e
financistas, une-se às primeiras, formando um
triunvirato terrível de opressão desmedida e de
crescente perversidade.
Os carmas desses indivíduos, que antes seriam
debitados para resgates futuros, não mais terão esse
rumo. A destinação dessas almas será o extermínio
total, pois não mais haverá espaço para eles na Era
prestes a se iniciar.
Não devemos nos apiedar desses recalcitrantes
malfeitores. Eles são irrecuperáveis. Já tiveram todas
as oportunidades de defesa e regeneração, porém
perseveraram nos erros, tão prejudiciais a seus
semelhantes! Que sejam Anátemas!
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Um planeta purificado, livre das mazelas
criadas por seres malévolos – será um campo fértil
para receber as sementes de nossos bons propósitos
e ideais!
Olhemos para o futuro, com confiança em
nós mesmos, em nossa capacidade de criar e de
agir, de reconhecer o valor de todo aquele que quer
trabalhar pelo Bem Comum, com um coração puro
e na chama da Serpente!
Sim, com o coração voltado para os nobres
objetivos que conhecemos e reconhecemos nos
verdadeiros ensinamentos das Religiões, — e na
chama da Serpente, ou seja, utilizando a nossa força
primordial, que reside no chacra muladhara ou
fundamental, localizado na extremidade inferior de
nossa coluna vertebral, na chamada região sacra,
que significa “região sagrada”.
Ensinamentos Orientais, de Tantra Yoga,
esclarecem que essa poderosa energia pode ser
considerada, simbolicamente, como se estivesse em
repouso nas espirais enroscadas de uma Serpente,
justamente na referida parte inferior da coluna
vertebral.
Dita Serpente, que nada tem de maligna, e sim
representa Força e Sabedoria em potencial, pode e
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deve ser “despertada”, movimentada para cima,
através de exercícios especiais que a Iniciação
Esotérica fornece aos que se mostrem dignos de
recebe-los.
O despertar da Serpente, que designamos por
Kundalini, e sua ascensão, promove a movimentação
dos vários chacras ou centros de força que
possuímos em vários pontos, a partir do
FUNDAMENTAL, tais como; ESPLÊNICO,
SOLAR, CARDÍACO, LARÍNGEO, FRONTAL e
CORONÁRIO. A cada chacra corresponde uma
capacidade ou poder, e ele vai sendo ativado à
passagem da energia Serpentina, até que, chegando
esta ao mais alto, o CORONÁRIO, abre-se o portal
da Sabedoria, fazendo do homem um Ser Iluminado.
A força sexual, que é parte da energia que
reside em nosso chacra FUNDAMENTAL, e pode
ser usada com Sabedoria para progresso positivo
da Humanidade, além, certamente, de nosso bem
estar pessoal — é um dom divino, que o homem
malbaratou, deturpou, jogou no ralo das piores
imundícies! O resultado aí está: Um mundo
execrável, prestes a perecer, engolfado por sua
própria insensatez!
Podemos, contudo, e é nosso dever, e única
saída, transcender essa terrível situação, revertendo
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o mal ocasionado pela ignorância de nossos
ancestrais e perpetuado por nós mesmos!
Essa triste realidade foi relatada
simbolicamente nas Escrituras Sagradas através do
mito de Adão e Eva.
O homem, nascido bom e puro, possuía todos
os dons do espírito e da matéria (feito à imagem e
semelhança de Deus). Mas continha em si um poder
que a todos ultrapassava: o de CRIAR à vontade
tudo que desejasse.. A utilização desse poder estava
condicionado a entendimentos com outras
inteligências, pois dizia respeito a toda a Criação.
Adão teria que trabalhar em equipe, harmoniosamente
e dentro da Divina Hierarquia, mesmo porque não
possuía a Sabedoria necessária, o que era apanágio
de Deus. Todavia, num gesto de desvario, usou,
sem pleno conhecimento, o Poder Criador, o Sexo
ou Espírito Santo, abrindo a porta de seu mundo
para incontáveis legiões de seres inferiores, que se
apossaram do Poder, tornando o Homem prisioneiro
de seus aspectos sedutores e voltados para a
malignidade!
O Homem perdeu-se pelo Sexo, e pelo Sexo
poderá reencontrar-se, se palmilhar, dignamente, o
Caminho da Iniciação Real!
AMOR É A LEI, AMOR SOB VONTADE!
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CAPÍTULO 7
O Homem perdeu-se pelo Sexo, e por ele poderá
reencontrar-se, palmilhando, dignamente, o Caminho da
Iniciação Real!
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ENSINAMENTOS PARA A VIDA MATERIAL E
ESPIRITUAL

8 - O QUE SOBRARÁ DA
DESTRUIÇÃO?
FAZE O QUE TU QUERES, É TUDO DA
LEI!
Niterói, 29 de julho de 2005 * 15:59/16:51

Não será fácil mostrar o que sobrará ao final
de um processo tão radical como esse que o mundo
sofrerá no apagar das luzes do ano 2011, início de
2012! Este, o ano fatídico desta Humanidade
perversa e pervertida.
Sim, para uma raça que recebeu tantas dádivas
em termos de mensagens, de ensinamentos, de
exemplos dignificantes, de sacrifícios de Seres
Perfeitos, cujas irradiações foram, sempre, Amor
Puro e Incondicional, o que designamos como Amor
sob Vontade – para essa Humanidade que na verdade
já recebeu TODAS AS RESPOSTAS relevantes da
Vida e da Existência, mais AINDA, vive praticando
aberrações de toda natureza, — só existe como
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qualificação perfeita essa terminologia negativa:
perversa, pervertida... e malévola.
Baseados numa ciência equivocada, os
homens descartam os dons do Espírito,
mergulhando suas mentes em esquemas estioladores
do pensamento e da intuição. Encheram as Religiões
de baboseiras, para eles lógicas, mas na verdade
destorcidas e enganosas, manipulam e amedrontam
as massas, compram os intelectuais e desmerecem
os honestos e idealistas!
Esse quadro, toscamente esboçado,
representa o grande motivo pelo qual somente a
Destruição do Sistema poderá levar a Humanidade
a um nível mais alto, salvando-se da ruína total!
E porque a Evolução se dá ao nível mental/
espiritual, os trabalhos dos Mestres devem
desenvolver-se nessa linha, buscando sensibilizar os
mais suscetíveis de mudanças positivas – para que,
unidos, possamos todos realizar um Trabalho
eficiente, que seja capaz de atingir e transformar não
apenas uma elite intelectualizada, mas o povo, o
homem simples, que vive aos rés do chão, labutando
cotidianamente pelo pão material e ansiando pela
dádiva do dom espiritual.
O homem se considera um decaído, um ser
imprestável, condenado a morrer no plano físico e
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ainda – com a maior probabilidade, reduzir-se a
NADA ou ir passar a eternidade abrasando-se no
fogo do Inferno! Quanta insânia perpetraram os
pseudo-religiosos nas mentes ingênuas dos
simplórios!
É por isso que, como dissemos acima, a
Humanidade pode ser considerada como pérfida,
maligna! Tornaram-na assim através de séculos de
lavagem cerebral!
Mas tudo isso é MENTIRA!
Esse monstro, poderíamos até chamar de
parte negra do Inconsciente Coletivo, para usar uma
expressão aceita por psicólogos e seguidores – NÃO
É A VERDADEIRA MENTE HUMANA! Não é a
expressão do “criado à Imagem e Semelhança de
Deus!”, não é o DEUS com o qual nos identificamos!
A esta altura, o leitor já deverá estar
desconfiado de que o que apontamos como salvo
da destruição – implícito no título deste artigo –
não são os bens materiais que escaparão do grande
processo destrutivo – e que nos abstemos de
enumerar ou descrever – e sim o preciosíssimo BEM
MAIOR, que é a Plena Consciência da Realidade
Total!
Felizmente, o que teremos como resultante de
tanta desgraça, é o galgar de um plano bem elevado
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de compreensão, e o desabrochar de ricos
Sentimentos de Solidariedade, Fraternidade e Amor!
Não mais importará que valiosos bens
materiais, intelectuais e mesmo afetivos sejam
tragados pelo Nada da Destruição! Não! Pois
estaremos adentrando, novamente, o “Jardim do
Éden”, o estado primitivo de bem-aventurança, que
havíamos perdido por atitudes e gestos tresloucados!
Estamos agora prontos para uma nova fase
de nossa Eterna Existência, assumindo, finalmente,
nossa Verdadeira Identidade: O Homem, em
Essência, é o próprio DEUS!
AMOR É A LEI, AMOR SOB VONTADE!
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CAPÍTULO 8
Importa saber que do grande processo
destrutivo escapará o Bem Maior, que é a Plena
Consciência da Realidade Total!
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ENSINAMENTOS PARA A VIDA MATERIAL E
ESPIRITUAL

9 – VIVENDO NUM MUNDO
PERPLEXO
FAZE O QUE TU QUERES, É TUDO DA
LEI!
Niterói, 30 de julho de 2005 * 18:32 / 19:32

Poderia parecer um paradoxo, mas é fato
notório que o saber dos cientistas e filósofos não
está esclarecendo as questões fundamentais deste
mundo, incompreendido em suas estruturas e leis.
A ignorância do povo, reflexo da ignorância
dos estudiosos, faz com que sérios absurdos sejam
perpetrados por gente que, pelas oportunidades que
tiveram, em termos de acesso a instituições e locais
que por si sós constituem lições de vida e repositórios
de saber, deveria comportar-se de modo totalmente
diferente.. Uma lástima, esta constatação!
Eu mesmo poderia elencar, nas universidades
que frequentei, uma série interminável de absurdas
deturpações da pesquisa, da educação, da cultura!
Professores vaidosos, gananciosos, metidos a
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sabichões, portam-se como donos de verdades que
desconhecem!... Alunos medíocres e bajuladores,
fingem que aprendem, enquanto seus orientadores
fingem que ensinam...
Mas é preciso observar que, tanto nas
Universidades como nas Empresas e na Sociedade
em geral, há, naturalmente, pessoas dotadas das
qualidades essenciais para fazerem o mundo
progredir. Há gênios perdidos no cipoal da
irresponsabilidade, incapazes de se desvencilharem
dos grilhões da incompetência e da ignorância dos
que detém o poder nas instituições, empedernidas
na cristalização dos erros e das omissões!
Não sei se devo revelar certos fatos deveras
desconcertantes que ocorrem nas esferas decisórias
do Planeta. É por demais triste constatar o alcance
da malignidade dos que detém o Poder em alta
escala! Eles desprezam os povos, eles abominam
os que trabalham para sobreviver, e querem só para
si próprios os frutos da Terra! Vejam o que fazem
com os recursos naturais! Vejam como organizam
empresas monstruosas para enriquecerem cada vez
mais, às custas do trabalho e do sacrifício alheios!
Vejam a que ponto chegam para manterem intactos
seus privilégios odiosos, ainda lutando encarnicidamente para ampliarem seu poderio e fortuna!
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Não titubeiam em eliminar populações inteiras para
se apossarem de suas riquezas potenciais! São
assassinos frios e calculistas!...
Estes, os que comandam o Planeta!
Agora nos vem a indagação: Onde está aquele
Deus amoroso, misericordioso que, segundo as
Escrituras, tudo proverá aos que seguem as Suas
Leis? Onde?
Nenhum pai que visse um filho sendo agredido
por um malvado qualquer, ficaria inerte, assistindo
ao sacrifício de um inocente! Esse pai seria capaz
de arrostas perigo de morte para livrar de tal castigo
uma pessoa que ele ama! É certo que, em
determinadas situações, nada se pode fazer para
evitar esses abusos e atrocidades...
Mas um Ser Todo Poderoso, onipotente e
onisciente, tudo pode!...
Daí a perplexidade do Ser Humano sensato,
que analisa, que medita, que busca o entendimento
do mundo em que vive.
Não é sem razão que isto acontece, mas é
abarcado por um processo milenar, no qual o próprio
Homem foi plasmando a realidade que hoje o
apavora! O Homem é poderoso. Pode criar coisas
boas ou más, em todos os planos da Realidade! Ele
desconhece muitas das conseqüências de seus atos!

Desvelando os Mistérios

46

É por isso que, inconscientemente, trabalha para sua
autodestruição! É por isso que o Sistema vai-se
destroçar!
Não existe Deus que possa evitar a ocorrência
das profecias. Elas apenas predisseram aquilo que
o Homem iria fazer ou provocar, no exercício de
sua sagrada Liberdade!
Portanto, não há lamentar sobre o inevitável,
do qual somos os únicos responsáveis!
O que temos a fazer é conscientizarmo-nos
da gravidade de situação e começar
IMEDIATAMENTE a reconstrução da Civilização,
em bases totalmente diferentes da anterior!
Despertemos para uma vida mais digna, para
o cultivo dos sentimentos nobres e a realização de
ações valorosas, inegoístas, elevando-nos social,
política e espiritualmente!
Assim pautando o nosso Viver, estaremos
evitando a destruição total, preservando os
verdadeiros valores e garantindo um futuro radioso
para a Humanidade!
AMOR É A LEI, AMOR SOB VONTADE!
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CAPÍTULO 9
Por ignorância, o homem destrói o Sistema, e fica
perplexo diante do caos! Inconscientemente, trabalha para
sua auto-destruição!
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ENSINAMENTOS PARA A VIDA MATERIAL E
ESPIRITUAL

10 – PRESERVANDO OS
VERDADEIROS ENSINAMENTOS
FAZE O QUE TU QUERES, É TUDO DA
LEI!
Niterói, 01 de agosto de 2005 * 17:09 – 17:29= 20m
/ 17:29 – 18:29 = =36m {total = 56m}

Nada do que foi imposto pela religião e pela
filosofia ou ainda pela ciência – deve ser tido como
irrevogável. Transformado pelas novas condições
do Planeta, o Homem sentirá a necessidade de rever
conceitos, crenças, sistemas, enfim, tudo que o seu
intelecto e a sua intuição construíram, algumas
vezes com propósitos louváveis, outras, movido
por sentimentos e motivações malévolas, egoístas,
profanadoras e até assassinas.
Essa tarefa hercúlea só poderá assumir um
ritmo acelerado, após o Grande Sofrimento da
Queda – mas desde já, alguns Seres evoluídos são
capazes e habilitados para darem início a essa
afanosa porém sagrada Reconstrução.
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Quando, em o NEO LIBER LEGIS foi dito:
“Não deveis mais aprender, pois os sábios já o
são”, derrubando com termos fortes, as conclusões
e elucubrações de filósofos e pensadores, “cujas
dúvidas são sinônimos de suas fraquezas” – já se
estava antecipando o momento desta mensagem,
que servirá de reforço e uma certa justificativa para
tão radical posicionamento.
A Abadia de Thelema, que é mostrada em
seu aspecto material, procurou concentrar e
desenvolver o Espírito da Liberdade e do Amor.
Porém nós falhamos em atingir tão sublime quão
ambicioso objetivo. Erros grosseiros, cometidos
por egos desequilibrados, fizeram-na soçobrar,
quando já tínhamos acumulado considerável e
precioso acervo iniciático-cultural! Mas não
devemos deter-nos em lamentações, e sim
reanalisarmos tudo, e partirmos para uma nova
etapa nesse Processo que pode desconhecer
espaço e tempo! Sim, pode desconhecer espaço e
tempo, a fim de que as profecias se realizem, e o
Homem assuma sua Verdadeira e gloriosa condição!
A tônica atual, fruto de muita experiência e
meditação, á e SIMPLICIDADE, sem mesmice nem
nivelamento por baixo. Escolhemos Seres que
possuem corações puros e mentes capazes de se
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reciclarem, de acordo com as novas Realidades e
conhecimentos apreendidos. Organizações super
intelectualizadas e povoadas de vaidosos e
arrogantes, não servem ao Propósito, apesar de
ostentarem estudos de grande valor! Parece um
paradoxo, e o é!...
O Novo Templo da Sabedoria, que já existe
nos planos superiores, será erguido na Terra
Prometida – fruto dos esforços cotidianos dos
nossos Discípulos-Mestres, que adotaram
THELEMA, a Lei da Liberdade, como guia de sua
vida atual e futura. A morte não existe, no sentido
da aniquilação do EU, pois a EXISTÊNCIA é
eterna, ilimitada, sendo uma qualidade essencial do
SER. O que tem começo e fim é a vida, considerada
isoladamente, de modo que o SER, em sua
EXISTÊNCIA, vive inúmeras vidas, encarnando
na matéria e desenvolvendo-se física, mental e
espiritualmente. Voltaremos a este tema brevemente.
Recebam os eflúvios amorosos da Santa Hierarquia,
e perseverem no Trabalho da Grande Obra!
AMOR É A LEI, AMOR SOB VONTADE!
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CAPÍTULO 10
O SER, em sua EXISTÊNCIA, vive inúmeras
vidas, encarnando na matéria e desenvolvendo-se
integralmente.
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ENSINAMENTOS PARA A VIDA MATERIAL E
ESPIRITUAL

11– VOLTADOS PARA A
TRANSCENDÊNCIA
FAZE O QUE TU QUERES, É TUDO DA
LEI!
Niterói, 02 de agosto de 2005 * 18:45 / 19:23

Resguardados os Verdadeiros Ensinamentos,
no escrínio sagrado do coração, e no cofre
inexpugnável de u‘a mente segura das Verdades da
Lei de Deus – podem, agora os Humanos olvidar
toda a parafernália infernal que durante séculos os
impediram de prosseguirem no ritmo apropriado e
desejado, no sentido da Evolução Consciente!
Que inefável alegria é constatar que finalmente
despertamos todos para a Grande Realidade da
União Completa e indissolúvel do Homem com a
Divindade!
A vida de Jesus simboliza, de modo exemplar,
o que estamos enfatizando neste momento. Nascido,
em muitos aspectos, como um homem comum, o
Iniciado Nazareno galgou todos os graus da Iniciação
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Real, e cumpriu a sua esplendorosa Missão,
mostrando-nos e provando que o Homem poder
chegar à máxima estatura espiritual, tornando-se UNO
com a DIVINDADE! Sim, tornando-se UNO com a
DIVINDADE!
Os Templos maravilhosos, pela Beleza, pela
Harmonia e pelas Vibrações nelas atuantes, tanto no
plano material quando nos superiores – não se
igualam , nem certamente superam estes que são os
nossos CORPOS que, a partir do físico,, constituemse em moradas dos Seres Espirituais que somos
nós!
Como demoramos a nos conscientizarmos
desta grandiosa Realidade! Quanto sofrimento,
quanta angústia suportamos, acreditando em uma
finitude inexistente e em castigos ilusórios!
As alegorias e interpretações criadas por
artistas, filósofos, cientistas e religiosos – levaram
nossa atenção para caminhos equivocados do
pensamento – provocando reações danosas, que
ocasionaram muitos desastres!...
Mas hoje, a Grande Luz da Sabedoria que
liberta e redime, derrama-se sobre a Raça Humana,
pronta, agora, para o Grande Passo da
Transcendência!
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Possuidores da Sabedoria de Kether, da Coroa
que encima as nossas cabeças, como o Uraeus, a
Serpente da Sabedoria, a representação da Kundalini,
sede do Poder e da Força o faz com os Iniciados
egípcios – caminhamos decididamente para o
Pleroma Gnóstico, o ponto mais alto da Evolução –
para, assim completados e ungidos, retornarmos ao
Reino, a Malkuth, onde construiremos, todos juntos,
a Nova Civilização!
AMOR É A LEI, AMOR SOB VONTADE!
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CAPÍTULO 11
Agora, a Grande Luz da Sabedoria que liberta
e redime, derrama-se sobre a Raça Humana, pronta,
para o Grande Passo da Transcendência!
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ENSINAMENTOS PARA A VIDA MATERIAL E
ESPIRITUAL

12 – O JUÍZO FINAL
FAZE O QUE TU QUERES, É TUDO DA
LEI!
Niterói, 02 de agosto de 2005 * término: 21:21

É chegado o momento tão esperado e temido
por quase todos os Seres Humanos!
O Ano Fatídico já dizimou, exterminou,
destruiu tudo aquilo que impedia o curso natural do
Processo Evolutivo no Planeta Terra!
Agora estamos no limiar da uma nova etapa,
nova e de certo modo definitiva, pois nela haverá o
encontro do Homem consigo mesmo! Sim, haverá
o encontro do Homem consigo mesmo!
A Essência, que é UNA, Oniabarcante,
encontra-se, agora, livre dos entraves do passado –
e se vê redimida, recuperada em sua integridade total!
Chegar a esses parâmetros dá-nos a visão clara
e completa da Realidade que transcende a matéria –
mas não nos tira a condição de conhecimento e
atuação no plano físico. Mesmo porque é no Reino
de Malkuth que a Grande Obra se realiza em toda a
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sua plenitude, com a Luz do Alto encontrando-se
com o Fogo do Baixo e, numa perfeita amálgama,
numa união simbiótica de forças e energias
primordiais – produzem as Grandes Transformações
capazes de elevarem o Planeta, com todos seus
habitantes e componentes dos diversos reinos
naturais – a muito mais elevados níveis de
EXISTÊNCIA!
Nesse aparentemente simples, porém na
verdade extremamente complexo processo
supravital, as separações, uniões e permutações
ocorrerão de modo célere e radical, segundo a Lei
da matéria, onde os opostos se atraem para se
complementarem – mas agindo, os mais evoluídos,
de acordo com a Lei que podemos chamar de
espiritual, pela qual são os semelhantes que se unem,
para juntarem qualidades eu lhes permitirão um
desempenho superior.
Ocorrerá, então, o que foi profetizado como
a separação do joio e do trigo, que certamente seguirá
os parâmetros da equidade e da justiça.
Estamos em pleno JUÍZO Final, que, pela
perfeita aplicação da Justiça, ensejará o
desenvolvimento de uma Civilização Superior,
vivendo num planeta mais fértil e equilibrado, pois
que os sobreviventes da catástrofe saberão conduzir
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o Novo Processo no rumo acertado da Fraternidade
e do Amor pela Essência de Si Mesmo!
AMOR É A LEI, AMOR SOB
VONTADE!
93 — 156
THELEMA - ONIRACIOCONSUPRA
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CAPÍTULO 12
Estamos no JUÍZO Final, que, pela perfeita aplicação
da Justiça, ensejará o desenvolvimento de uma Civilização
Superior, vivendo num planeta mais fértil e equilibrado.
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Post Scriptum
Ao editar esta obra póstuma do Mestre Therion, o
SCT procura resgatar a credibilidade do Grande Iniciado,
o primeiro a promulgar a Lei de Thelema neste planeta.
Resgatar, sim, porque muitos estudiosos e
seguidores do Mestre equivocaram-se no julgamento de
suas intenções, e passaram a divulgar a sua obra de forma
deturpada, indigna até!...
Não sabemos quem mais prejudicou a imagem do
Mestre Therion: Aqueles que durante décadas esconderam
seus ensinamentos, ao invés de colocá-los à altura do
entendimento dos buscadores, ou aqueles que,
pretendendo libertar o povo da ignorância, escancararam
segredos que só devem ser dados de modo responsável,
com abordagens adequadas e totalmente compreensiveis
aos menos afortunados!...
De qualquer modo, acreditamos que este
testemunho póstumo poderá ajudar na compreensão da real
personalidade e dimensão do Mestre.
Sucesso para todos que empreendem a grande
viagem em busca do Conhecimento e da Sabedoria!
A canalização desta obra realizou-se na cidade de Niterói - RJ,
no dia 03 de julho de 2005, terminando em 02 de agosto do
mesmo ano.

OM
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THELEMA

ONIRACIOCONSUPRA
FRATER KEPHRARA
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ALEISTER CROWLEY – Mestre Therion
Mestre Genelohim

ALEISTER CROWLEY (Edward Alexander Crowley) nasceu
à meia-noite de 12 de outubro de 1875, em Leamington Spa,
Warwickshire, Inglaterra.
Filho de uma fanática protestante e de um rico fabricante de
cerveja, foi educado com rígidos padrões de comportamento.
Obrigado a conhecer a Bíblia Cristã, isso foi vantajoso em seus
estudos posteriores.
Na infância, devido aos pais, e na adolescência por conta de um
tio, viveu o que chamou de “Inferno”! Praticou o alpinismo,
chegando a escalar dois dos mais difíceis pontos do planeta, nos
Himalaias, as montanhas Chogo Ri e Kanchenchunga, em 1902
e 1905.
No Trinity College, Cambridge, 1895 a 1898, estudou literatura,
Latim e Grego clássicos, filosofia e alquimia. Ao praticar o
montanhismo, conheceu um alto e oculto iniciado, Oscar
Eckenstein, que mais tarde o introduziria no ocultismo.
Foi após a leitura da obra Nuvem sobre o Santuário, de
Eckhartshausen, em 1896, e de outros livros de ocultismo, alguns
recomendados por A. E. Waite (1867-1940), que Crowley
tomou a resolução de se dedicar ao misticismo e à magia. Partiu,
então, em busca da famosa Grande Fraternidade Branca.
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Apresentado a líderes da Golden Dawn, uma das mais
importantes Ordens do século XIX, foi nela iniciado em 18 de
novembro de 1898, ao Grau de Neophytus (0=0), tomando
como Mote Mágico, o nome de Perdurabo (eu perdurarei).
Nessa Ordem foi galgando rapidamente os graus, seguintes:
Theoricus (2=9), Practicus (3=8) e Philosophus (4=7). e, sob a
instrução de Frater Iehi Aour (Allan Bennett), ascendeu aos
demais Graus, aprendendo técnicas como Cabala, Magia
Cerimonial, consagração de Talismãs, evocação de Espíritos e
outras.
Em 1902, Crowley decide ir para o Ceilão, à procura de seu
Mestre Allan Bennet, Bhikkhu Ananda Metteyya (1872 –
1923) que, tendo se tornado monge budista, o inicia em Yoga e
Budismo. Acaba obtendo o grau de Paramahansa. (Paramahansa
Shivaji).
Quando em lua de mel com Rose Kelly, no Cairo, após rituais e
invocações, recebeu um recado de Horus, transmitido por sua
mulher, que havia estado em visita ao Museu do Cairo, segundo
o qual a Divindade o convocava para um contato!... Não tardou
que, numa sessão especial, Horus, identificando-se como Aiwass,
transmitisse a Crowley, nos dias 8, 9 e 10 de abril, de 1904, o
Liber Al vel Legis, O Livro da Lei.
Esse livro estabelecia o fim do Velho Aeon de Osiris, do Deus
sacrificado, do domínio da tristeza, para a chegada do Novo
Aeon de Horus, da alegria e do prazer, da liberdade, enfim,
quando o homem poderia fazer sua própria Vontade! “Faze o
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que queres há de ser o todo da Lei”, completada por Amor é a
Lei, Amor sob Vontade, contida em Liber Al, sintetiza a regra de
conduta a ser tomada como tônica do novo Eon.
Mas quando expôs sua consecução aos chefes da Ordem,
mostrando que ele, finalmente, conseguira o tão almejado contato
com os Mestres secretos, tal não foi aceito! Desistindo da G.’.D.’.,
em 1907, Crowley funda a A.’.A.’.; a Argenteum Astrum,
Ordem da Estrela de Prata. Passa então a estudar, praticar e
escrever com afinco, resultando na publicação em 1911, da série
The Equinox e outros livros. Em 1909, assume o Grau Adeptus
Exemptus 7=4, agora na sua A.’.A.’., com o Mote OU MH.
Em 3 de dezembro do mesmo ano, toma o Grau de Magister
Templi, sob o Mote V.V.V.V.V., 8=3 da Ordem da Estrela de
Prata. Em 1911 escreve Liber CCCXXXIII, denominado O
Livro das Mentiras.
Theodor Reuss, ocultista e maçom, Frater Merlin Peregrinus X,
então O.H.O. da Ordo Templi Orientis, dizendo que Crowley
havia publicado o segredo central da Ordem, convida-o para
ser o líder da O.T.O. para os países da língua Inglesa. Essa
tarefa foi exercida por Crowley através do Mote Baphomet. A
primeira providência foi reescrever os rituais da O.T.O. tendo
por base o Liber Legis, tornando-a, portanto, thelemica!
Ao completar 40 anos de vida, em 12 de Outubro de 1915,
Aleister Crowley toma o Mote de TO MEGA THERION, 666,
para o 9=2, Grau de Magus da A.’.A.’. Em 1914, escreve
Magia em Teoria e Prática (conhecido por “Magick”), depois
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foi acrescido de outras três partes, e publicado como Book
Four, no Equinox. Segue-se Liber Aleph, The Book of Wisdow
or Folly, carta de 666 a seu Filho 777 (Frater Achad, Charles S.
Jones).
Impressionante a aventura de Crowley, fundando na Itália, Ilha
de Cefalu, Sicília, a famosa Abadia de Thelema, o que ocorreu
em 2 de abril de 1920. Em maio de 1921, em secreto juramento,
ele assume o Grau de 10o=1 A.’.A.’., Ipississimus. A Abadia
funcionou até 1923, quando Crowley foi expulso da Itália pelo
ditador Mussolini, devido a queixas de aldeões, indignados com
os “escândalos” ocorridos na Ilha!
Crowley levou cinco anos, trabalhando com a artista Frieda
Harris, para criar uma diferente versão do Tarot tradicional,
adaptada à Lei de Thelema, o famoso The Book of Thoth. Nessa
mesma época, em 1942, como um manifesto da O.T.O., publica
Liber OZ, a Carta dos Deveres e Direitos dos homens e das
mulheres. Sua última obra, Magick Without Tears uma coletânea
de cartas a uma discípula, foi escrita em 1945 e publicada postmortem.
Finalmente, em primeiro de dezembro de 1947, aos 72 anos,
Aleister Crowley, falece, em Hastings, sendo seu corpo cremado
quatro dias depois, em Brighton, realizando-se então a cerimônia
do “Último Ritual”, com a leitura de trechos da Missa Gnóstica,
e do Hino a Pã.

