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INTRODUÇÃO
RECONHECENDO A MISSAO
Este é um roteiro para quem quer trilhar a Senda
da Evolução Consciente, com pleno conhecimento e
liberdade.
Não pretendemos que seja o melhor dos muitos trabalhos existentes, alguns feitos por Mestres de reconhecido saber, competência e alta espiritualidade.
Apenas oferecemos, aos pesquisadores sinceros e
persistentes, o produto de nossos esforços de cerca de 30
anos, exercitados em várias organizações espiritualistas e
iniciáticas.
No curso de nossa peregrinação, logramos produzir,
por graça de Deus e o auxílio da Suprema Hierarquia
Espiritual, alguns trabalhos que servem, hoje, de base para
este manual: o NEO LIBER LEGIS, a SPIRA LEGIS e o
ORÁCULO DE THELEMA.
O NEO LIBER LEGIS (Novo Livro da Lei) é uma
mensagem da Divindade Egípcia HORUS, recebida no
recesso do SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA, nossa
instituição iniciática fundada em 1982. Alinhava conceitos
e profecias para uso dos “mutantes da Nova Era”, construtores da Nova Civilização, que surgirá das cinzas da atual,
“quando Nuit fará jus à espera de Hadit”, segundo o Neo
Liber Legis. (NLL, 95).
A SPIRA LEGIS (Espirais da Lei) consiste de um
esquema cósmico que contém em suas esferas o conheci-
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mento superior acumulado pela Humanidade. É uma poderosa ferramenta para estimular e orientar a pesquisa e a
criatividade do estudioso das Realidades material e extrafísica.
O ORÁCULO DE THELEMA parece-se com o
Tarot, mas contém 22 Arcanos e 12 cartas Zodiacais. É um
instrumento divinatório que, além de ajudar na
elucidação de questões e situações das realidades passada,
presente e futura, -- constitui-se num precioso repositório
de conhecimento esotérico e iniciático.
Além do uso dos elementos supracitados, este manual apresenta, como Leitura Complementar, excertos
escolhidos e adaptados de escritos sagrados como o
Bhagavad-Gitá e o Dhammapada, e de obras de reconhecidos Mestres da espiritualidade e da Iniciação.
Munidos das ferramentas apresentadas nos parágrafos anteriores, podemos vencer os inúmeros obstáculos
do plano bipolar em que vivemos superando o que chamamos de positivo e negativo, macho e fêmea, quente e
frio, bom e mau, etc. ascendendo a um plano, que podemos alcançar com nossas mentes, ao conseguirmos
descondicioná-las. Aí fica bem claro, primeiro, que se trata
apenas de pólos de idênticas realidades; depois, que
inexistem tais diferenciações, fundindo-se tudo numa Única
Realidade, de acordo com o que mostra Hermes
Trimegistos em sua Tábua de Esmeraldas:
“Como é em cima, é embaixo, para que se faça
o Milagre da UNIDADE”.

PARA ALÉM DO ABISMO pág. 06

É o que acontece quando, desvencilhando-se dos
últimos liames, damos o grande salto, num derradeiro
impulso que nos leva a vencer os férreos condicionamentos da mente, e livres, totalmente livres, prosseguirmos
resolutamente PARA ALÉM DO ABISMO DA LÓGICA
E DA RAZÃO!
Aqui estão as ferramentas para ajudar no seu processo de elevação espiritual.
Para a frente e para o alto, EXCELSIOR! = Mais
Alto! Seja um ESCALADOR THELEMITA, aquele que,
impulsionado por uma poderosa Vontade = Thelema, escala
a montanha do Saber, em busca da Unificação com a
Divindade de Si próprio!
ONIRACIOCONSUPRA! 156!

SPIRA LEGIS (VOX VERBIS)
Espirais da Lei - A Voz do Verbo
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CAMINHOS DA SPIRA LEGIS
Para caminhar na SPIRA LEGIS, de Esfera em Esfera, há 30
Caminhos, perfeitamente concatenados com as Esferas e entre si.
São eles:

1. DISCERNIMENTO
2. CONFIANÇA
3. DESPRENDIMENTO
4. OPEROSIDADE
5. GENEROSIDADE
6. SOLIDARIEDADE
7. TEMPERANÇA
8. PERSISTÊNCIA
9. SUPERAÇÃO
10. TRANSMUTAÇÃO
11. TRANSCENDÊNCIA
12. MISERICÓRDIA
13. MANIFESTAÇÃO
14. VERSATILIDADE
15. EXPANSIVIDADE

16. VOLUNTARIEDADE
17. HUMILDADE
18. ESPERANÇA
19. RECEPTIVIDADE
20. LIBERALIDADE
21. OBJETIVIDADE
22. TRANSFIGURAÇÃO
23. ASPIRAÇÃO
24. ALTRUISMO
25. ADAPTABILIDADE
26. RENOVAÇÃO
27. SAPIÊNCIA
28. PROTEÇÃO
29. DETERMINAÇÃO
30. TAO

VÉUS -- Ao evoluir na Spira Legis, o Aspirante encontra dois momentos
extremamente difíceis, assinalados como “véus” e simbolizados
graficamente por linhas interrompidas. São eles:
VÉU DO SAGRADO ANJO GUARDIÃO = Localizado na Esfera Rosa,
da UNIÃO, referente ao Prático. É nela que se deve lograr o
Conhecimento e a Conversação com o Anjo, o que abre as portas para
os mundos invisíveis, superiores.
VÉU DO ABISMO DA LÓGICA E DA RAZÃO = Entre as Esferas
Verde e Multicor, convida o Iniciado a realizar o Grande Salto sobre o
Abismo que separa o Homem da Divindade. Representa a maior crise do
Iniciado, e também o início de sua total transcendência da matéria.
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SPIRA LEGIS - Progressão Iniciática - Prática
Todo ser humano, em sua marcha evolutiva, passa, necessariamente, por fases ou estágios que podem ser reconhecidos, em dado momento, por um esotérico ou ocultista experimentado — na medida em que este esteja situado num grau iniciático elevado.
Esses estágios são considerados por todos os Mestres que querem ajudar no desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, num ritmo harmonioso e numa direção ascendente. Muitos se baseiam na Santa Cabala, na qual foram edificados vários sistemas iniciáticos,
constituídos de objetivos ou metas, e de meios para alcançá-los. Nós, todavia, em que
pese o estudo e a utilização dos ensinamentos cabalísticos, baseamo-nos em um esquema
inteiramente novo, a SPIRA LEGIS (ESPIRAIS DA LEI), criada ou organizada pelo
Mestre Genelohim, sob a inspiração da Suprema Hierarquia Cósmica, para impulsionar o
acesso aos Mistérios nesta moderna Era de Aquário.
Sem negar o valor e a utilidade dos sublimes ensinamentos tradicionais, a SPIRA LEGIS
com eles se correlaciona e harmoniza — mas apresenta uma nova e moderna forma de
organização integrada do saber iniciático — visando à adequada preparação dos Homens e
Mulheres de Boa Vontade para a construção da Nova Civilização.
DESENVOLVIMENTO
A SPIRA LEGIS (página anterior) não possui pilares positivos ou negativos, nem um
caminho central equilibrador. Segue, isto sim, a Lei da Espiral, onde tudo se mescla, se
amálgama, e, em perfeita simbiose, une-se, formando poderoso vórtice, que vai reunindo
elementos diversos, harmonizando-os em oitavas cada vez mais altas,- para encaminhá-los
na direção Daquele Ponto onde tudo se encontra e unifica, no milagre da Unidade pela
Multiplicidade.
Para aquele que busca o auto-aperfeiçoamento, mas cuja consciência ainda não despertou para a Realidade da Unidade Plena, tudo se apresenta disperso, caótico, incompreensível...
Mas, em dado momento, começam a surgir, espontaneamente, as primeiras conexões...
que a SPIRA LEGIS apresenta, numa organização orgânica e progressiva. Estude-a, tendo
em vista o esquema colorido em página anterior, pois isto lhe será de grande valia no
prosseguimento deste trabalho.
ORGANIZAÇÃO DA SPIRA LEGIS

(Partindo da ESFERA NEGRA)

0.l. A PROCURA  que leva o PROBACIONISTA à busca de leituras, pessoas e
organizações, imerso num mar de dúvidas, desconfianças e indagações, é a ALAVANCA que possibilitará o salto para a...
0.2. LIBERDADE,  condição básica, fundamental, para o ingresso no “mundo
diferente”, em o novo campo de realizações que a Iniciação oferece. Ela propicia
ao NEOFITO, de acordo com sua Vontade, acelerar o seu processo evolucionário,
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passando por um completo...
0.3. RENASCIMENTO,  através da Iniciação, cerimônia na qual ele vai ser por
outros colocado no Caminho, na qualidade de INITIATUR. Para isso, ele precisa
despojar-se do excessivo apego às coisas mundanas, não as desprezando, mas
passando a vê-las e considerá-las sob uma ótica superior, o que equivale a uma
grande transformação interna, um verdadeiro RENASCIMENTO. Uma vez renascido, um novo campo de trabalho se apresenta ao Iniciado. É o...
1.1. PROGRESSO  efetivo, palpável, equilibrado e constante, tanto no campo
material como (e especialmente) no espiritual. Buscando o ESSENCIAL em todas
as coisas e fazendo do cotidiano um verdadeiro RITUAL à Beleza e ao Bem, vai o
ZELADOR santificando a sua vida, trabalhando denodadamente na Lei do Amor.
É natural que tal atuação conduza à...
1.2. ABUNDÂNCIA  de bens, tanto materiais quanto espirituais, pela análise
inteligente das leis naturais e das criações intelectuais da sociedade, que o
TEORICO aprende a identificar, classificar, pesar e manipular, de acordo com os
objetivos elevados e generosos que a alta espiritualidade lhe apontar. E assim,
preparado cientificamente, vai o Teórico trabalhando pela...
1.3. UNIÃO C

dos conhecimentos, visando a uma síntese, o que já é atribuição

do PRÁTICO, versado em obras esotéricas, especialmente as que servem ao
trabalho de minorar os males do mundo. É assim também que ele promove a
UNIÃO das pessoas em torno de objetivos nobres e elevados, acima das naturais
diferenças e divergências individuais. Só então pode chegar ao...
2.1. TRIUNFO  dos ideais mais elevados, que o Filósofo estuda, aprofundando
o conhecimento apreendido em fases anteriores e formulando novas e
evolucionárias teorias, objetivando ao progresso da Humanidade. É assim que
se obtém a necessária...
2.2. FORÇA  espiritual e material, que permitirá ao MAGNETIZADOR atuar
positivamente sobre seres, coisas e situações, orientando-os para os objetivos
mais altos do Plano Divino. Realizando esse trabalho de relevante importância,
promove o Iniciado a construção de uma comunidade melhor. O progresso espiritual e material, harmoniosamente alcançado, conduz, então, e necessariamente, à...
2.3. ESTABILIDADE,  que o TERAPEUTA administra, plenamente consciente
de suas respon-sabilidades sociais e espirituais. A esta altura, o Iniciado já sabe
discernir adequadamente qual a conduta acertada em todas as situações que a
vida lhe apresenta. Trabalha, plenamente consciente, na realização do Propósito
Divino, da Vontade Superior, que é THELEMA. Agora, pode concentrar-se na
promoção do Bem-Estar do seu povo, e nos esforços de aprimoramento individual, visando à sua plena...
3.1. REALIZAÇÃO,
que só pode ser alcançada com o salto sobre o Abismo da
lógica e da razão, que conduz ao Reino situado acima das polaridades, onde
mudança é estabilidade e estabilidade é mudança. Um Reino onde espaço e tempo, positivo e negativo e toda dualidade do mundo fenomenal se reduzem a me-
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ras referências, utilizáveis dentro da relatividade do conhecimento científico. Orientando seu rebanho, ajudando aos que buscam a Iniciação, vai o MESTRE DO
TEMPLO cumprindo sua excelsa missão, até o momento em que, devidamente
preparado pelo estudo, o serviço e as provas, for chamado a reunir tudo o que
logrou realizar, para dedicar-se, então, ao trabalho da...
3.2. CRIAÇÃO
de algo inteiramente novo e revolucionário, que possibilite à
Humanidade realizar um salto qualitativo em sua caminhada! É este o trabalho
superior que o MAGO é chamado a empreender, e ao qual deve dedicar toda a
sua inteligência, sua cultura, sentimento e energia!... A realização desta Grande
Obra corresponde ao mais alto conceito, sintetizado na palavra...
3.3. ONIRACIOCONSUPRA,
que o ADEPTO conhece e vive em plenitude,
sendo indescritível para os outros graus abaixo do Abismo, e incompreensível
para o mundo profano.

Para trabalhar na SPIRA LEGIS é preciso conhecer pelo
menos o básico sobre RELAXAMENTO, CONCENTRAÇÃO e
VISUALIZAÇÃO.
RELAXAMENTO - Consiste em relaxar totalmente o corpo físico.
Sentado ou deitado confortavelmente, examinar atentamente cada parte
do corpo, (pode partir dos pés), relaxando a todas paulatinamente.
Costuma funcionar o expediente de contrair os músculos de uma
determinada parte, relaxando-os a seguir. Prestar atenção ao seu processo
respiratório e às batidas do próprio coração.
CONCENTRAÇÃO - Relaxado o corpo físico, deve-se tentar fazer o
mesmo com os corpos astral e mental. Começa-se expulsando da mente
toda e qualquer preocupação, deixando passar (sem neles se fixar) os
pensamentos intrusos. Fixar-se, isto sim, numa ÚNICA IDÉIA, bastante
abrangente. Exemplo: UNIDADE.
VISUALIZAÇÃO - Imaginar, tentando “ver” com a visão interna, um
objeto ou uma cena interessante, agradável, harmoniosa.
TRABALHAR com o produto dessa atividade, exercendo sua VONTADE
para que o que for visualizado se realize no mundo fenomenal, tendo
contudo o cuidado de fazê-lo somente com o que for útil e benéfico, que
não prejudique a quem quer que seja.
Mestre GENELOHIM

RESUMO = Planeta: PLUTÃO
Cor: NEGRA
Palavra: PROCURA
Mantram: OM * NLL: 116
Arcanos: 22/11
Caminho: DISCERNIMENTO

CAPÍTULO 1 - PROCURANDO UM CAMINHO
1. GENERALIDADES - SÃO muitas as religiões, seitas, ordens
iniciáticas espalhadas pelo mundo — refletindo o anseio do homem
pelo conhecimento e a ligação com o sobrenatural.
TODOS, na verdade, desejamos nos RELIGAR a DEUS, ou
seja, a esse Poder Superior, do qual temos conhecimento através
de leituras, relatos, testemunhos, e exemplos, que se multiplicaram
através dos séculos de prática religiosa ou mística.
O MUNDO espiritual mostra-se, contudo, ao buscador sincero, como um emaranhado intrincado de idéias, posturas, práticas,
enfim, algo que se assemelha ao labirinto de que nos dá conta a
mitologia grega: no qual o indivíduo pode perder-se, confundindo as
inúmeras noções e deixando-se levar por argumentos que, muito
tempo depois, se nos apresentam como frágeis defensores de posições retrógradas e preconceituosas, quando não de interesses
escusos e inconfessáveis.
APESAR das grandes dificuldades que a busca espiritual
encerra, muitos são os que se aventuram na senda do peregrino,
buscando alcançar o cume da montanha onde reside a Inefável Divindade, o Deus de que nos falam os Livros Sagrados das Grandes
Religiões.
MUITOS ainda se aferram a posições retrógradas, pequenas, afirmando as suas crenças, mas negando, de modo
indefensavelmente radical, as dos outros — porém existem aqueles
que, de olhos e mentes abertos, pesquisam, buscam com sincerida-
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de de propósitos e elevação de sentimento e mente, as respostas
para suas legítimas indagações.
POIS é justamente para estes que foi elaborado este manual: para os que desejam libertar-se do fanatismo, da prepotência,
da hipocrisia, do comodismo e da preguiça — ingressando, pelo
esforço próprio e com a ajuda dos Mestres, em um mundo novo de
maravilhosas realizações espirituais e materiais.
DEDICANDO alguns poucos minutos diários ao estudo e
prática dos ensinamentos aqui contidos, todo estudante sincero
pode alcançar os mais altos estágios da evolução humana, apenas
seguindo o que preconiza o lema da Nova Era:
Liberdade Consciente, Amor Transcendente, Beleza
Divinizada e Consciência Plena para Todos os Seres!
PARA alcançar os objetivos da uma vida plena de realizações, oferecemos a PROGRESSÃO INICIÁTICA, cujo estudo você
inicia ao estudar a ESFERA 1 (NEGRA).
COM a PROGRESSÃO INICIÁTICA, você irá conhecendo os vários elementos da SPIRA LEGIS, o esquema cósmico que
estampamos no início deste trabalho, e que contém, em suas várias
esferas, o total do conhecimento que conduz o aspirante ao mais alto
cume da Iniciação Esotérica.
PENETRA-SE nas esferas, e delas se obtém conhecimentos e poder, para utilização em benefício próprio e dos outros. A Lei
é para todos.
AGORA, você está ensaiando os primeiros passos, tomando conhecimento do conteúdo da ESFERA 1 (NEGRA) — mas, se
perseverar, irá, estágio por estágio, galgando as etapas perfeitamente encadeadas da SPIRA LEGIS (ESPIRAIS DA LEI), com
extraordinário proveito espiritual e material.
SAIBA que a situação atual é passageira, perfeitamente
superável — mas necessária para que você se inicie no extraordinário processo da evolução consciente!
CHEGA de passar pela vida levado de roldão pelas vagas
da adversidade ou da sorte! Agora é o momento de pôr a mão no
leme e dirigir a sua barca para uma praia segura, onde toda a sua
fome e sede de conhecimento e de justiça serão saciadas!...
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O FUTURO é promissor — porém temos de enfrentar o
momento atual!...
AO que se candidata ao ingresso no Caminho da Iniciação Esotérica, é mostrada a condição do mundo profano, imerso
na ESCURIDÃO da incompreensão dos percalços da vida material, em contraposição à luz do conhecimento iniciático.
SIMBOLICAMENTE podemos figurar o planeta PLUTÃO,
o mais afastado da LUZ, como o reino da matéria densa e escura,
onde se debatem, às cegas, aqueles que ainda não foram “tocados” pelo aguilhão da PROCURA, da busca do Conhecimento e
da Luz. Todavia, é em PLUTÃO que se trava a imensa batalha
que algum dia deverá culminar com a vitória da autosuperação,
que equivale ao descobrimento de si próprio. O homem não deve
anular-se, como preconizavam e o fazem ainda hoje certas escolas!... Não!... O HOMEM precisa é livrar-se dos preconceitos, tabus e condicionamentos do Sistema, para deixar brilhar a Luz do
seu Interior, do seu Íntimo, — descobrindo aí, gradativamente,
todos os Mistérios maravilhosos da natureza, do próprio Cosmos.
ALÉM das solicitações do mundo material, que, embora
normais, interferem muitas vezes no processo iniciático, podendo
até afastar o Aspirante da Senda — existem as dúvidas que o
fazem titubear e, não raro, desistir. São as chamadas “provas” ou
“ordálias”, que atingem o Aspirante justamente naqueles pontos
que precisa rever, reformar ou simplesmente deles se conscientizar.
Orgulho, desconfiança, medo, presunção, fraqueza, egoísmo —
tudo isso tem que ceder lugar à verdadeira modéstia, confiança,
coragem, simplicidade, fortaleza, altruísmo e amor fraterno.
ESTA é a fase decisiva de tua vida, na PROCURA da
Iniciação, isto é, do Conhecimento e do Amor Puro, Impessoal e
Altruísta. Guarda em mente que “a magna Essência é a Razão
Altruísta da Iniciação Real”. Isto significa que aquilo que buscas
(A Magna Essência) só pode ser alcançado através do cultivo de
tuas melhores qualidades. E para que o teu caminhar seja firme e
correto, existem as Sagradas Instruções dos Mestres, que demonstram, por si próprias, o alto nível dos Ensinamentos nelas veiculados, visto que, como assinala o nosso Livro Sagrado, o NEO LIBER
LEGIS (NLL): “Todo Tratado de Luz é o Grau do Unilateral
Iniciador”. É preciso livrar-se das culpas, das desconfianças
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e de outras negatividades, a fim de que a Luz possa aclarar o
Caminho. Na verdade, “...Não há transgressão: o tempo não anda
para trás...” e “A ilusão de quem transgride é que não mostrou
sua Verdadeira face”...
ASSUME tua condição real, tua Verdadeira Vontade, pois
“...a volta na Plenitude oniabarca na Lei do Amor”, o poderoso
sentimento que, em última análise, movimenta todas as esferas e
rege todas as manifestações do Universo!...

2. TRABALHANDO NA SPIRA LEGIS
FOI dito, no capítulo anterior: ”PENETRA-SE nas esferas e
delas se obtém conhecimentos e poder, para utilização em benefício
próprio e dos outros. A Lei é para todos.
VAMOS, então, trabalhar neste maravilhoso esquema cósmico, começando da esfera que está localizada em sua base, a ESFERA NEGRA da PROCURA.

PARA PENETRAR NA SPIRA LEGIS
01. Acomodar-se o mais confortavelmente possível, de preferência sentado, na
posição egípcia: corpo erecto, com as mãos em repouso, sobre as coxas. Pode
ser feita também deitado sobre as costas, com braços e pernas esticados, em
completo repouso. Braços ao longo do corpo.
02. Relaxar o corpo físico e esvaziar a mente de pensamentos de cuidados e/ou
preocupações com assunto do cotidiano. Os pensamentos intrusos devem ser
deixados de lado. Que passem sem deixar qualquer impressão, pois assim logo
deixarão de existir. Não se deve “lutar” contra eles.
03. Concentrar-se na própria RESPIRAÇÃO, que é o mais importante fenômeno
da existência!
Pensar em como o AR, que existe em todo o planeta, que circunda, unindo a tudo
e a todos sob o seu manto protetor — penetra, através das narinas, no organismo,
indo, pelo processo da respiração, realizar a oxi-hemoglobina, que alimenta e purifica todas as células de nosso corpo. É o elemento AR que contém o chamado
PRANA ou substância CRISTÔNICA, com a qual o Iniciado é capaz de realizar
verdadeiros “milagres”, bastando estudar, praticar, trabalhar... com mente pura e
coração ardente!
04. Estando com os veículos (corpos físico, astral ou emocional e mental) aquietados, equilibrados e fortalecidos pelo alimento (AR) pela energia sutil (SENTIMEN-
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TO, EMOÇÃO) e pela imaginação positiva (PENSAMENTOS), que, submetidos à VONTADE (THELEMA) os impulsiona e dirige, você está preparado para PENETRAR NA
SPIRA LEGIS. Certificar-se de tudo isto.
05. Considerando-se APTO, concentrar o olhar (físico ou extra-físico) na SPIRA LEGIS,
vendo-a diante de si, com as ESFERAS coloridas brilhando intensamente... Pense
na importância desta configuração cósmica, que sintetiza o UNIVERSO, com suas
múltiplas formas e emanações!... Pense no HOMEM como uma síntese perfeita do
TODO INALIENÁVEL!... Pense na possibilidade de utilizar este poderoso instrumento para atuar sobre PESSOAS, COISAS E SITUAÇÕES de modo efetivo e positivo, contribuindo para a harmonia e o progresso gerais!... Pense na responsabilidade de poder assim agir, de saber que o Poder está a seu alcance para A REALIZAÇÃO DA SUA VONTADE! Ela não pode ser pequena! Tem de ser grande, superior,
tem de ser a VERDADEIRA VONTADE DO SER ENCARNADO!
06. PROCURA (OM) PLUTÃO - Agora chegou o momento de PENETRAR na
SPIRA LEGIS: O ingresso deverá ser pela ESFERA de MAIS BAIXA vibração: a
NEGRA, de PLUTÃO, na base (à esquerda) da Spira Legis. Não se iluda, contudo,
com esse conceito de mais baixa vibração. Na verdade, estamos tratando de matéria
muito sutil, de modo que é de bom alvitre que desde já fique bem claro que TODAS
AS ESFERAS têm a mesma importância, e todas, seja em conjunto ou isoladamente,
contêm, por um mistério do conhecimento, que algum dia se tornará evidente, —
todas as demais, assim como “todo número é infinito”. Concentre-se, portanto, agora, na esfera negra de PLUTÃO. Caminhe, em astral, (imaginação) em sua direção,
pronuncie a palavra de passe, que é o mantram OM, para que lhe seja realmente
franqueada a entrada na Esfera. Você sentirá que o ambiente se tornou mais propício. Mas ainda falta proferir a palavra-chave que é PROCURA. Vibre esta palavra
com sentimento de verdadeira vontade de achar, de encontrar, o que deseja: um
caminho para planos superiores!... Ingressando no mundo de trevas que é o ambiente da Esfera de PLUTÃO, “Veja” como a escuridão pode ser ainda mais escura!...
Porém é nessa escuridão que se fará a Luz! E ela virá aos poucos, após você ter
deixado para trás todas as negatividades, absorvidas pela cor NEGRA, que as queima com sua pesada qualidade! A cor negra APAGA todas as outras, não é verdade?... Este o seu poder! E muito mais! Sinta a escuridão e o silêncio. Sim, o SILÊNCIO TOTAL de um planeta longínquo, onde você se encontra, muito distante da
Terra! Impregne-se da LUZ NEGRA desta esfera, que assim retirará de você toda e
qualquer negatividade, neutralizando-a. Você poderá também ajudar a outras pessoas, próximas ou distantes, remetendo-lhes essa luz, que o efeito será idêntico!...
Após alguns minutos, quando você sentir que já atingiu o objetivo, inicie a operação retorno, fazendo o caminho inverso, agradecendo ao Cosmos a oportunidade e
pedindo que os benefícios recebidos sejam prolongados e efetivos. Retome o con-
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trole de seu corpo físico, inspirando profundamente e movendo vagarosamente os dedos, as
mãos, abrindo os olhos, enfim, sentindo seu corpo físico na plenitude.
Pronto, aí estão as instruções para navegar na SPIRA LEGIS. Aja de forma semelhante para penetrar nas demais esferas. Vá progredindo nas lições, até chegar à MAIS
ALTA (EXCELSIOR!), a BRANCA, de número 12.

3. ALCANÇANDO ESFERA MAIS ELEVADA
Para sair da ESFERA NEGRA e chegar à MARROM, é preciso trilhar o
Caminho do DISCERNIMENTO, realizando-o integralmente.
Poderosos meios auxiliares são os dois ARCANOS do Oráculo de Thelema
relacionados a esta esfera: 22=IGNORÂNCIA e 11=CONHECIMENTO. Analisando
o conceito de DISCERNIMENTO a partir das noções contidas nos dois Arcanos,
fácil será compenetrar-se do significado profundo do Caminho, chegando-se logo à
outra Esfera: LIBERDADE.
11. CONHECIMENTO
Cautela ao aproximar-se deste Arcano! O conhecimento Superior é
como fogo que abrasa, queima e destrói todas as “muletas” do entendimento inferior, no qual se apóiam e escudam as mentes despreparadas.
Essas teorias tão apregoadas, essas filigranas de pensamento, tão
apreciadas, essas alegorias astuciosas, tão demonstradas, de nada valem ao real progresso do ser que ingressa, agora, numa nova era de
profundas modificações cósmicas totalizantes, em pleno andamento. Diz
o NEO LIBER LEGIS: “Não deveis mais aprender, pois os sábios já o são.
Pisai nos pensadores idiotas, nos filósofos medíocres e perguntadores,
pois suas dúvidas são sinônimos de suas fraquezas”. (NLL, 79).
“Os sábios já o são” porque a Sabedoria é fruto de uma longa aprendizagem, que se desenvolve por muitas encarnações. No passado, havia
lugar para o despender de esforços no sentido de iniciar seres ainda “primitivos” em termos espirituais, na esperança de que, após várias
encarnações, pudessem atingir o limiar da Transcendência... Chegou,
porém, o FINAL DO CICLO, e todas as atividades deverão ser repensadas, tendo em vista essa Nova Realidade.
Somente estarão capacitados a trabalhar pela Nova Era aqueles que,
livres das mazelas do passado, se juntarem aos mutantes de hoje, aos
ousados Iluminadores cuja palavra sobrevive em THELEMA”!...
Livre da gravidade, atravessando o Abismo da lógica e da razão, passa o Iniciado pelo desprendimento de todas as coisas, inclusive de organi-
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zações e da cadeia de flores dos vãos amores e das missões cármicas
árduas e obrigatórias. Este é o Caminho que leva ao Adeptado.
Eis aqui o momento decisivo; outro já deve ter ocorrido: aquele no
qual ainda se podia voltar atrás... Agora, só existe passagem de ida: para
cima ou para baixo!... O homem, diante de si mesmo, não logra contar,
neste momento decisivo, com qualquer tipo de ajuda. E isto está justo e
perfeito, pois de outro modo não poderia se apossar da Palavra Perdida!...
As ideologias se constroem ao influxo de pesquisas que merecem consideração. Mas verifica-se também que são utilizadas para justificar domínio
de grupos sobre populações e acabam por servir mais para escravizar do
que para libertar o homem. Aquele que realmente sabe, paira acima de
todas as ideologias, vendo-as mais como marcos ou indicadores importantes do que como paradigmas de sua conduta.
É preciso respeitar as idéias, crenças e opiniões alheias, porém o homem verdadeiramente liberto rege-se pelas suas próprias e mais altas
convicções, estando sempre atento às mudanças que o progresso coloca
à sua disposição. Às vezes os conselhos, padrões de comportamento e
normas comuns parecem fórmulas inúteis e vazias — forçando à meditação, à busca das soluções no interior de Si Próprio.
TENDO ESTUDADO O ARCANO “CONHECIMENTO”, VAMOS FAZÊ-LO, AGORA,
COM SUA CONTRAPARTE NEGATIVA. O ESTUDO DAS POLARIDADES É ÚTIL À
COMPREENSÃO TOTAL DOS CONCEITOS E DAS REALIDADES POR ELES
ABRANGIDAS.

22. IGNORÂNCIA
“Não há transgressão: o tempo não anda para trás, nem para os humanos. A ilusão de quem transgride é que não mostrou sua verdadeira face”
- diz o NEO LIBER LEGIS.
“Homem, conhece-te a ti próprio!” - esta frase lapidar da Iniciação real
encerra, na verdade, a Essência do método. Viver aprisionado ao remorso das próprias falhas é cultivar a Ignorância e semear a insensatez.
Não existe pecado, nem transgressão como algo exterior ao indivíduo,
algo proveniente de “falhas” que tenha cometido indevidamente e cujas
conseqüências lhe serão maléficas quando poderiam ter sido evitadas.
Esta é a maneira de ver da velha era, do tempo já ultrapassado pelas
revelações das libertárias mensagens de THELEMA. Hoje, vivendo plenamente a nova era de Horus, sabemos que essas supostas “falhas” são
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experiências indispensáveis a quem as vive. Se, num determinado momento, um indivíduo agiu de modo a causar “dano” a um semelhante,
isto não deve ser motivo de surpresa. Nessa “transgressão” ele mostrou
algo de sua verdadeira face. Agiu para tomar consciência dela e assim
dar um passo à frente no sentido de vencer a própria ignorância!
Sim, ninguém é intrinsecamente bom ou mau, mas simplesmente “É”.
Claro é que certos atos repugnam aos que estão em outros graus
evolucionários, e é natural que sejam repelidos pela sociedade. Mas precisamos meditar profundamente para ver naquele que erra, desesperado
anseio de vencer a própria ignorância! Se o fizermos, estaremos compreendendo o ensinamento, com o qual o NEO LIBER LEGIS coroa este
assunto: “A volta na plenitude oniabarca na lei do amor. Tudo mais não
existe, e, para alguns cegos que vêem dessa forma, é apenas a sua
própria maldição”. (NLL, 116).
Todos evoluímos, todos caminhamos para a perfeição. todos “voltaremos na plenitude do amor”... Pecado, erro, transgressão da lei, tudo é
fruto da ignorância que deverá ser eliminada com perseverança nos estudos superiores.
A crítica aos atos alheios é um modo de compensar a nossa própria
ignorância. Se alguém está perturbando o nosso trabalho, precisamos
desvendar a causa, que pode até constituir-se numa oportunidade de
efetuarmos uma revisão em nossos rumos. “Quanto mais eu sei, mais
sei que nada sei!” é um dito antigo que encerra a verdadeira humildade
daquele que realmente sabe! Carece de sentido a tentativa de reduzir a
realidade aos parâmetros das ideologias e teorias várias, por mais sofisticadas e bem engendradas que sejam. Elas são apenas explicações que
podem ser úteis, porém às vezes mascaram a indigência de uma cultura
que vive de estereótipos e alienações.
Precisamos meditar profundamente para ver naquele que erra, desesperado anseio de vencer a própria ignorância! Se o fizermos, estaremos compreendendo o ensinamento, com o qual o NEO LIBER LEGIS
coroa preeste assunto: “A volta na plenitude oniabarca na lei do amor.
Tudo mais não existe, e, para alguns cegos que vêem dessa forma, é
apenas a sua própria maldição”. (NLL, 116).
Todos evoluímos, todos caminhamos para a perfeição. todos “voltaremos na plenitude do amor”...
Reconhecer as próprias limitações e procurar superá-las com honestidade e perseverança é o começo de um trabalho que naturalmente levará à dissipação das trevas da Ignorância, do orgulho e da prepotência.

LÂMINAS DO ORÁCULO DE THELEMA RELACIONADAS A
ESTA ESFERA: 0.1. = PROCURA / PROBACIONISTA.
11. CONHECIMENTO - Já se considerou Thoth um deus malígno, porque, ao
dar o conhecimento da escrita ao homem, desviou-o da meditação! Este é,
contudo, apenas um meio de chamar a atenção para a necessidade de
introspecção, da meditação, que leva ao Conhecimento Superior. Vemo-lo
entre as colunas do Templo, onde se ensina a Arte Real dos obreiros da
liberdade e do bem, portando o cetro da Sabedoria. Plutão é símbolo do
ocultismo, dos poderes que se escondem no âmago do inconsciente, e que
podem manifestar-se ao despertar da Serpente, enroscada no chacra
fundamental. É a Sagrada Kundalini, em cujo seio Babalon engendra o Bebê
do Abismo, alçando-o definitivamente ACIMA DAS POLARIDADES!
Livre da gravidade, atravessando o Abismo da lógica e da razão, passa o
Iniciado pelo desprendimento de todas as coisas, inclusive de organizações
e da cadeia de flores dos vãos amores e das missões cármicas árduas e
obrigatórias. Este é o Caminho que leva ao Adeptado.
22. IGNORÂNCIA - Pecado, erro, transgressão da lei, tudo é fruto da ignorância,
que, simbolicamente, será devorada por AMMUT, “a quem eram entregues
aqueles que haviam sido condenados por uma vida de pecados”... Tal a função
desta sinistra criatura, cuja parte da frente é como a dos crocodilos, a de trás
como dos hipopótamos, e a do meio semelhante à de um leão.
Distante do sol, cuja irradiação pouco o alcança, Plutão simboliza o
inconsciente, o oculto, o que não foi desvelado, e por isso permanece ignorado,
como se o Magistério Divino não existisse, e as colunas do Templo se
houvessem abatido!...
Ao profano e ao iniciado menor, aquele que ousou atravessar o Abismo
parece um ignorante ou decaído, pois difere do modelo comumente aceito.
No entanto, é ele o Bebê do Abismo, aquele que sintetiza o “viver
simplesmente” toda a Sabedoria das Idades, pois foi engendrado no Útero de
Babalon, o que lhe assegura a bênção e a vida para sempre!...
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4. LEITURA COMPLEMENTAR
(Textos de escrituras sagradas ou de grandes Mestres)

O PSEUDO-CONHECIMENTO
(Excerto adaptado do Sri Isopanisad*)

A ignorância é indubitavelmente perigosa, porém, ao ser deturpado
ou aplicado erroneamente, o conhecimento é mais perigoso ainda.
A civilização moderna empreendeu um considerável avanço no
campo da educação de massa, mas o resultado é que as pessoas estão
mais infelizes do que nunca, porque se dá muita ênfase ao avanço material,
em detrimento ao aspecto mais importante da vida: -- o lado espiritual.
Deus é o proprietário de tudo, e esquecer-se deste fato é
ignorância. Quanto mais se esquece deste fato da vida, o homem mergulha
na escuridão. Uma civilização ímpia, voltada para o falso avanço
educacional, é mais perigosa que uma civilização em que as massas de
pessoas são menos “educadas”.
Na civilização moderna, 99,9% das pessoas estão voltadas para
as atividades de gozo dos sentidos, sob os rótulos de industrialismo,
desenvolvimento econômico, altruísmo, ativismo político, e assim por diante.
Todas essas atividades baseiam-se, mais ou menos, no gozo dos sentidos,
deixando de lado a busca da consciência de Deus.
Na linguagem do Bhagavad-Gita, (7.15) aqueles que se ocupam
de uma maneira grosseira no gozo dos sentidos, são asnos. O asno é
símbolo de estupidez.
Ao contrário do que descrevemos nas linhas precedentes, devese ter sempre presente que acima dos sentidos está a mente, e acima da
mente está a inteligência, e acima da inteligência está a alma. logo, o objetivo
da verdadeira educação deve ser a auto-realização -- compreender os
valores espirituais da alma.
Neste estudo, o Mestre chama a atenção para a atuação dos
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“falsos mestres”, que apregoam possuirem altos conhecimentos e terem
alcançado o estado de divindade, para desviarem os estudantes do reto
caminho. Mesmo quando oferecem o céu como recompensa pelos esforços
exigidos, erram, pois querer o céu é pura fruição dos sentidos, se não
houver o sentimento de amor e devoção para com Deus, o nosso Criador.
Concluindo: O aspirante deve ter em mente, ao procurar por
pessoas e instituições, o caráter espiritual e não materialista que deve nortear
todas as intenções e ações do buscador sincero e do instrutor verdadeiro.
As ciladas são inúmeras, as provas às vezes terríveis, mas não há
outro modo para se chegar ao cume da montanha. Paciência, tolerância,
perseverança, amor -- são qualidades indispensáveis, que não podem
faltar ao longo da jornada.

* SRI ISOPANISAD = Livro composto de dezoito mantras, que encerram
um modo superior de devoção. É uma obra-prima da literatura védica.

RESPONDER
1- PROCURA
1- Quais as principais dificuldades que o mundo espiritual
apresenta?
2- Descreva as duas posições das pessoas, diante da
espiritualidade.
3- Mencione um método de estudo e prática oferecido ao
estudante sincero.
4- Qual o nosso lema, que aponta metas a serem perseguidas?
5- Que é SPIRA LEGIS?
6- Como é colocado o planeta Plutão neste estudo?
7- Em que consiste a PROCURA, e qual deverá ser o resultado?
8- Que é “ordália”, para que serve, e como funciona?
9- De que tem o aspirante que se livrar, para vencer?
10- Qual o poder da Lei do Amor?

RESUMO = Planeta: TERRA
Cor: MARROM
Palavra: LIBERDADE
Mantram: AUM
NLL: 115 * Arcanos:13/02
Caminho: CONFIANÇA

CAPÍTULO 2 - CONQUISTANDO A LIBERDADE
1. GENERALIDADES - Bem-vindo ao Planeta TERRA, querido
Aspirante!
Sei que não foi tarefa fácil vencer os óbices da Esfera de Plutão!
Agora, em muitos aspectos, a caminhada é mais fácil. Todavia, não
pense que as dificuldades sejam poucas!...
Imagine, conquistar a LIBERDADE física, mental e espiritual
numa sociedade sujeita a inúmeras influências, presa a incontáveis
esquemas repressores e deturpadores da consciência! Uma sociedade agredida constantemente por variadas formas de violência e desamor! Há pessoas que, à semelhança de você, dedicam-se ao trabalho
da Evolução Consciente. Dessas pessoas, muitas estão em estágios
inferiores ao seu, mas algumas situam-se em posições superiores, e
podem ajudá-lo(a) a galgar mais altas posições, da melhor maneira
possível.
Você está num planeta belíssimo. Sua cor é a da Terra: marrom, que remete ao próprio solo e ao subsolo, onde jazem grandes
riquezas e energias poderosas. A partir do elemento TERRA, presidido pelo Deus GEB, você pode começar a relacionar-se com os 4 elementos que são, além da TERRA, a ÁGUA, o AR e o FOGO. Observe, em todas as oportunidades, como esses elementos se comportam. Estude-os com especial atenção, pois isto lhe será muito útil no
futuro. Harmonize-se com os 4 elementos, através da CONTEMPLA-
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ÇÃO e da MEDITAÇÃO.
Pense, agora, na relação existente entre os elementos e o
conceito de LIBERDADE:
Pense na LIBERDADE da TERRA.
Pense na LIBERDADE da ÁGUA.
Pense na LIBERDADE do FOGO.
Pense na LIBERDADE do AR.
Compreende, agora, porque a RESPIRAÇÃO é tão importante para o Iniciado?
Pois há muito mais a descobrir e a compreender nestes estudos!
Seja um ESCALADOR THELEMITA, cujo objetivo primacial
é trabalhar pela sua Evolução Consciente! Sua palavra de ordem é
EXCELSIOR! (Mais Alto!).
Liberte-se das dificuldades da vida, atribuindo-lhes o devido
peso, e não sucumbindo ao seu assédio!
Procure superar, transcender, em pensamento, suas limitações, preparando-se para a grande doação de suas aspirações à
causa da Evolução Consciente da Espécie Humana, prestes a consumar-se. Junte-se aos mutantes da Nova Era, aos thelemitas, para
os quais não há véus, não há segredos que não possam ser desvendados.
Saiba que, segundo o NEO LIBER LEGIS, “não é permitido ser Thelemita àquele que se paute no destino e no carma”
Com a superação dos estorvos do caminho, das cadeias de
ferro dos vícios e hábitos indesejáveis, siga, senhor de sua LIBERDADE, rumo a novas conquistas.
Conhecendo várias opções, você já está consciente do que
lhe aponta a Sua Vontade e, conhecendo sua força, reúne toda energia que lhe é possível, dedicando-se à vida útil na face da TERRA,
dadivosa e acolhedora para os que cumprem a Lei.
RENASCER para essa nova vida, para um novo mundo de
realizações espirituais, é o desafio que se apresenta, e deve ser
enfrentado com as ferramentas que o planeta Terra, com seus elementos, AR, FOGO, ÁGUA e TERRA, lhe proporciona.
A LIBERDADE dessa esfera apoia-se no que ensina o NLL:
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“Não há véus ao Thelemita. Não é permitido ser Thelemita àquele que se
paute no destino e no karma. A Lei de Thelema não é uma conquista e
sim o Verbo que se despe para o próprio Deus, que é o Homem em
Essência.” (NLL, 115).
COM o máximo de CONFIANÇA no sucesso daquilo que, devidamente preparado, vai empreender, confiante em si próprio e em
seus orientadores, o caminhe, resoluto, disposto a tudo DOAR, a tudo
QUEIMAR na grande pira da dedicação ao Serviço da Grande Obra.
VOCÊ não está só. Também a TERRA sofrerá esse processo
de purificação transformadora. Como diz o NLL: “A espera da Inocência deixará a Terra de verde em vermelho, e depois entregue ao carvão da esterilidade, onde Nuit fará jus à espera de Hadit para a Nova
Civilização.” (NLL, 95).
A LUA, receptiva e ao mesmo tempo transformadora, ensejará
o fluir da intuição, favorecendo a compreensão do processo. Nesse
momento, você poderá estar iniciando uma Grande Transformação
Inicial, uma NOVA VIDA de importantes realizações mágicas. O mesmo ocorrerá com a TERRA, no devido tempo, sendo destruída, “entregue ao carvão da esterilidade”, a fim de viabilizar o surgimento da
Nova Civilização, quando ocorrerá o reencontro de NUIT, a DeusaMãe, a Matéria Primordial, com HADIT, o Princípio Criador, na realização integral da Grande Obra.
DESISTA de continuar sofrendo, em nome do que quer que
seja, liberte-se e junte-se aos seus semelhantes, com...

Liberdade Consciente, Amor Transcendente,
Beleza Divinizada e Consciência Plena
para Todos os Seres!...
2. TRABALHANDO NA SPIRA LEGIS
À semelhança do que fizemos no capítulo anterior, vamos
agora penetrar na SPIRA LEGIS, concentrando-nos na ESFERA MARROM, da Terra. Isto porque, entrando nas esferas, delas se obtém
conhecimentos e poder, para utilização em benefício próprio e dos
outros. A Lei é para todos.
VAMOS, então, trabalhar neste maravilhoso esquema cósmico, na ESFERA MARROM da LIBERDADE.
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Caminhe, em astral, (imaginação) em sua direção, pronuncie a
palavra de passe, que é o mantram AUM, para que lhe seja realmente
franqueada a entrada na Esfera. Você sentirá que o ambiente se tornou
mais propício. Mas ainda falta proferir a palavra-chave que é LIBERDADE.
Vibre esta palavra com sentimento de verdadeira vontade de achar, de
encontrar, o que deseja: a Liberdade de ação para evoluir conscientemente!... Tomando posse das facilidades do planeta, harmonizando-se com
os elementos que o compõem, que são TERRA, ÁGUA, AR e FOGO, você
chegará à meta colimada...
Tendo deixado para trás todas as negatividades, absorvidas pela
cor NEGRA, que as queimou com sua pesada qualidade, você está pronto
para absorver a força desta Esfera Marrom, libertando-se agora dos preconceitos, dúvidas, fraquezas, para seguir em frente, rumo a patamares
mais elevados na evolução consciente...
Após ter-se impregnado desta luz, e dividido com os seus semelhantes, os benefícios, você vai retornar ao plano físico, da mesma maneira que fez na esfera anterior.
ARCANOS DESTA ESFERA
13. DESTRUIÇÃO

Para construir é preciso destruir. Isto ocorre tanto no campo
material como no espiritual. A prevalência de uma idéia, num determinado projeto, é, em certo sentido, a destruição, a anulação de outra,
sua oponente ou alternativa, viável, antes da escolha, da opção. “A condenação, os véus, os rituais e o sexo não mais precisarão existir dando
a razão, pois a Consciência Plena eleva ao mais Alto Sumo o motivo da
extensão maior. Essa é a lei do adepto maior” — diz o NEO LIBER
LEGIS (87), apontando para um caminho de mais compreensão, sinceridade, simplicidade e transcendência, — em substituição aos métodos e técnicas tradicionais da Iniciação. Não que os antigos procedi-
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mentos estejam errados ou não mais funcionem, mas tão-somente porque temos de evoluir conscientemente para formas mais avançadas.
Aos que teimarem em permanecer na inércia, as ações dos “mutantes”
parecerão desarrazoadas, verdadeiras “heresias”. Mas aqueles que estiverem no limiar desta Nova Era, compreenderão o seu alcance e saudarão com esfuziante alegria o dealbar de um radioso porvir!...
É a era do amor sob vontade, da liberdade com responsabilidade,
da solidariedade humana, da prevalência do social sem detrimento do
individual.
2. CRIAÇÃO
De acordo com o NEO LIBER LEGIS, são quatro as fontes da
Criação: a) a Escuridão, onde se faz a Luz; b) a Idéia, que se concretiza
na Forma; c) a Perfeição, a que leva a Experiência; d) a Realização
pelo Amor sob Vontade. (NLL, 103)
A criação é um ato de amor sob vontade, é a realização de uma idéia,
que assume uma forma, dentro da lei da harmonia que é perfeição.
Ela não exclui e sim incorpora, transcendendo-os, todos os aspectos
primários (denominados inferiores e negativos) ou elementares da realidade em todos os planos para a edificação de um Todo Abrangente em
oitavas mais altas.
É partindo da inconsciência, dos estágios mais baixos da evolução,
da concepção profana da vida, que o Aspirante caminha para a
concretização, na realidade fenomenal, dos princípios ou idéias que
a Iniciação lhe fornece. É preciso que esteja munido das ferramentas
essenciais: Experiência e Amor. É através da vivência de situações
reais, que analisa pela ótica do Conhecimento Superior, que o indivíduo pode encaminhar-se corretamente no sentido da perfeição, dentro das suas peculiaridades, que não se confundem com as de outros,
pois “cada homem e cada mulher é uma estrela”.
Assim ele progredirá, assim ele avançará no caminho da criatividade
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— porém só alcançará a Plena Realização se pautar sua vida, em todos
os planos, pelo Amor Consciente, o Amor sob Vontade, Idéia-Maior
que norteia o trabalho Superior.
Uma das divindades primordiais da cosmologia egipcia, NUN é
substância na qual se realiza a obra da criação. Hieróglifo que alude
à idéia de novidade, juventude, graça e beleza, evoca simbolicamente o trabalho alquímico de transmutação, dando origem a novas e
bem elaboradas formas, num universo infinito. Relaciona-se à letra
hebraica (NUN) e a divindades como Noé e Netuno, intimamente
ligadas ao elemento Água.
NUN aparece portando o cetro de poder e o compasso, com o
qual circunscreve os limites da Criação na matéria infinita, que vão
desde o Alpha do Nascimento ao Omega da Ressurreição, abrangendo uma totalidade que se situa acima das polaridades. É aí que atua
o Mago, plenamente consciente naquele plano em que estabilidade é
movimento, e unidade é mudança
São os fatos positivos e negativos, na vivência diária, que possibilitam o conhecimento necessário à orientação da vida no sentido correto.
Não há que lamentar pelas coisas desagradáveis! Aceitando-se tudo como
parte do jogo da vida, e refletindo-se na melhor maneira de resolver os
problemas, chega-se à combinação de todas as forças disponíveis, da
forma mais adequada.

LÂMINAS DO ORÁCULO DE THELEMA RELACIONADAS A
ESTA ESFERA: 0.2. = LIBERDADE/ NEÓFITO.
02- CRIAÇÃO - Uma das divindades primordiais da cosmologia egipcia, NUN é
substância na qual se realiza a obra da criação. Hieróglifo que alude à idéia de
novidade, juventude, graça e beleza, evoca simbolicamente o trabalho alquímico
de transmutação, dando origem a novas e bem elaboradas formas, num
universo infinito. Relaciona-se à letra hebraica
(NUN) e a divindades como
Noé e Netuno, intimamente ligadas ao elemento Água.
NUN aparece portando o cetro de poder e o compasso, com o qual circunscreve
os limites da Criação na matéria infinita, que vão desde o Alpha do Nascimento
ao Omega da Ressurreição, abrangendo uma totalidade que se situa acima
das polaridades. É aí que atua o Mago, plenamente consciente naquele plano
em que estabilidade é movimento, e unidade é mudança.
13 - DESTRUIÇÃO - APOPHIS é a divindade egipcia destruidora. Sua forma é a
do crocodilo. Vemo-lo, nesta carta, empenhado numa luta de morte, disputando
os despojos de algo que capturou... Os crocodilos movimentam-se em águas
revoltas, acentuando-se assim a ferocidade da contenda e a agitação do
meio.
Netuno é o planeta que rege as águas, e sua influência relaciona-se aos
poderes extrafísicos e à faculdade de sonhar. Todavia, tanto pode inclinar
para o bem como para o mal...
O Compasso invertido sugere inoperância da espiritualidade superior,
permitindo um profundo mergulho na matéria, às vezes necessário para que
ocorram certas experiências... Ao mago é mostrada a bifurcação do Caminho.
Ele tem que optar. Não se pode servir a dois senhores! E mais, agora, não se
pode falar!
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4. LEITURA COMPLEMENTAR
(Textos de escrituras sagradas ou de grandes Mestres)

O RECOLHIMENTO INTERIOR
Base da verdadeira liberdade
(Excerto adaptado do DHAMMAPADA*)

É o recolhimento interior ou vigilância, o caminho para o nirvana.
A negligência é a senda da morte. Não perecem os vigilantes, recolhidos.
Mortos já estão os negligentes. Aqueles que, bem fundados neste
conhecimento, no recolhimento se adiantaram, nele
se deleitam e se comprazem. Os sensatos, meditativos, perseverantes,
que lutam contra si mesmos sem tréguas, atingem o nirvana, que é o sumo
bem.
Quem saiba manter o zelo, ser puro em obras, proceder de modo
refletido, domar as paixões, viver segundo a moral, este verá crescer sua
boa fama.
Pela diligência, pelo recolhimento interior, pelo auto-domínio, deve
o homem esclarecido tornar-se uma ilha, a qual jamais as vagas poderão
submergir.
Na sua insensatez, entregam-se os néscios à negligência. Mas o
verdadeiro sábio conserva o recolhimento interno como o mais precioso
tesouro.
Não vos deixeis cair na inércia, nem nos prazeres sensuais. Quem
se dá à meditação, colhe uma messe de alegria.
Ao se livrar o homem recolhido, da negligência, tendo escalado
os mirantes da sabedoria, lá do alto olha ele para os insensatos. Com
serenidade contempla as multidões aflitas, assim como o montanhês divisa
as gentes da planície.
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Entre os descuidados, zeloso; entre os sonolentos, despeto, avança,
esclarecido, o sábio como o corcel que deixa após si, o pobre rocinante.
O recolhimento é admirado. A negligência é condenada. Pelo
recolhimento elevou-se a Indra à mais alta das esferas divinas.
O monge que teme a negligência move-se como a chama e no
recolhimento se deleita, vendo consumidos cairem todos os obstáculos,
grandes e pequenos.
O monge que na reflexão se compraz, e teme a negligência, não
mais pode recair. Aproxima-se cada vez mais do nirvana.

* DHAMMAPADA = (A senda da Verdade) é um dos mais eminentes monumentos literários do legítimo Budismo. O texto original foi
publicado em 1855 em Copenhague.

RESPONDER
2- LIBERDADE
1- O que dificulta a conquista da Liberdade?
2- Que pessoas podem ajudar no Caminho espiritual?
3- Relacionar o conceito Liberdade com os quatro elementos.
4- Explique Contemplação e Meditação, e sua utilidade.
5- Que se diz sobre os Thelemitas?
6- Como se torna o neófito senhor de sua Liberdade?
7- Em que deve ele confiar?
8- Ao caminhar para a Iniciação, o que se deve fazer?
9- Além do candidato, o que mais sofrerá mudanças, e como?
10- Qual o papel da LUA neste processo?

RESUMO = Planeta: LUA
Cor: CINZA
Palavra: RENASCIMENTO
Mantram: KEPHRA * NLL: 95
Arcanos: 10/21. * Neófito 03
Caminho: DESPRENDIMENTO

CAPÍTULO 3 - O INÍCIO DE UMA NOVA VIDA!
1. GENERALIDADES - Parabéns, querido Aspirante!
Você está mesmo decidido a ingressar em um mundo diferente de
realizações!
Após muito procurar, chegando a conquistar a LIBERDADE, ou seja,
o reconhecimento e a posse de sua VERDADEIRA VONTADE, você se
encontra, AGORA, no limiar da Iniciação Esotérica que lhe é oferecida
neste manual da maneira mais prática possível.
O objetivo contido neste livro é propiciar aos estudantes sinceros e
preparados, subsídios que lhes tornem possível a realização de um trabalho de alto nível, na tônica da iniciação ocidental.
Possuímos uma herança de incalculável valor, da qual foram depositários vários povos da antigüidade, especialmente o egípcio, o grego,
o hebraico e o nórdico, com ensinamentos cuja validade se mantém
através dos tempos e que utilizamos em benefício da humanidade.
Todo ESCALADOR cumpre um programa de estudos e práticas denominado PROGRESSÃO INICIÁTICA, no qual está perfeitamente previsto e harmoniosamente concatenado o seu progresso na conquista de
graus iniciáticos reais, bastando seguir as orientações aqui contidas.
Utilizamos límpidas fontes para promover, no planeta TERRA, a
concretização do lema: LIBERDADE CONSCIENTE, AMOR TRANSCENDENTE, BELEZA DIVINIZADA E CONSCIÊNCIA PLENA para todos os Seres!
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Baseamo-nos especialmente num livro que revolucionou o esquema
da chamada “espiritualidade”, do esoterismo ou iniciação: o NEO LIBER
LEGIS (NOVO LIVRO DA LEI).
Nele estão assentadas as bases para a construção da NOVA CIVILIZAÇÃO, trabalho que já se acha em pleno andamento nas mentes e corações dos seres evoluídos.
Mas é preciso que sejam abolidas, em nossas práticas, tudo que
não tenha demonstrado ser eficaz para levar o homem à
transcendência, sendo substituído “pelo Verbo da Vontade em Verdade” pois “Vossa Espada deve ser a Sua Mente, vossa Voz não
precisareis emitir, e Meu Símbolo encerrai com um Olhar...” - (NLL,
108).
Também conceitos divisionários e criações antagônicas são abolidos, em nome do progresso da humanidade.
É chegado o momento de transformação de todas essas fórmulas de adoração, arcaicas e deturpadas, que não passam de criações
humanas, no abuso da multiplicidade inconsciente. Conceitos que por
tanto tempo designaram “aspectos” da Divindade, na tentativa de facilitar a Sua compreensão, mas não funcionaram na colocação de um
razoável número de seres no limiar da iniciação, são agora abandonados. Isto ocorreu porque as pessoas se fixaram demasiadamente
nas polaridades, esquecendo-se de que a Única Realidade reside na
UNIDADE DO AMOR UNIVERSAL.
Personalidades e forças criadas pelos humanos, umas se opondo
às outras, umas combatendo a outras, umas pretendendo ser mais
poderosas que outras, reduzem-se ao pó de suas próprias nulidades
— pois o que realmente existe é a ESSÊNCIA PURA DO SER, na
qual se unificam todos os Grandes Seres que trabalham pela Evolução do Universo.
É preciso entender que todos os verdadeiros Iluminadores dizem:
“Não idolatreis o homem que está em mim e sim o Deus que está em
todos”.
A compreensão perfeita do Verbo e da Divindade não está no
“imitar” o caminho que Ele seguiu e sim em sermos nós mesmos,
dentro de nossas limitações e ilimitações.
Vários Mestres atingiram à Divindade, já que em seus caminhos e
maneiras diferentes de ser, encontraram um ELO DE UNIÃO — e
este era a UNIDADE DO AMOR.
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Também cada um de nós precisa encontram o SEU CAMINHO, que
não se confunde com o de outrem, visto que CADA HOMEM E CADA
MULHER É UMA ESTRELA.
Todos possuem luz própria, porém os graus de consciência diferem, e a verdade de cada um transparece de acordo com o que ele pode
compreender.
Portanto, os que já alcançaram GRAUS SUPERIORES têm condições de, colocando-se ao nível dos que estão em graus menores,
propiciar-lhes certas “ferramentas” que lhes possibilitem transcender a
si próprios.
É nesse processo evolutivo consciente que cada um trabalha por si
e pelos seus semelhantes, resolvendo o Grande Enigma da Esfinge e
alcançando a Plena Realização, meta essencial que se resume na afirmação:

TODO HOMEM E TODA MULHER ESTÁ DESTINADO
A SER FELIZ!
ou: “CONHECERÁS A VERDADE, E A VERDADE
VOS LIBERTARÁ”

2. TRABALHANDO NA SPIRA LEGIS
Vamos agora penetrar na SPIRA LEGIS, concentrando-nos na
ESFERA CINZA, da Lua. Isto porque, entrando nas esferas, delas se
obtém conhecimentos e poder, para utilização em benefício próprio e dos
outros. A Lei é para todos.

Caminhe, em astral, (imaginação) em sua direção, pronuncie a palavra de passe, que é o mantram KEPHRA, para que lhe seja realmente
franqueada a entrada na Esfera. Você sentirá que o ambiente se tornou
mais propício. Mas ainda falta proferir a palavra-chave, que é
RENASCIMENTO. Vibre esta palavra com sentimento de verdadeira vontade de achar, de viver um RENASCIMENTO, uma positiva transformação
interiior!... Tome posse das qualidades da Lua, harmonizando-se com o
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nosso satélite natural, responsável pelas marés do oceano e pelo humor
das pessoas. A LUA nos influencia poderosamente e deve ser considerada
em nosso processo de atuação consciente sobre a natureza e o ser humano.
Tendo conquistado a Liberdade na Terra, você está pronto para absorver a força desta Esfera Cinza, equilibrando seus sentimentos para iniciar uma nova vida, de grandes realizações espirituais.
Após ter-se impregnado desta luz, e dividido com os seus semelhantes, os benefícios, você vai retornar ao plano físico, da mesma maneira
que o fez na esfera anterior.
3. ALCANÇANDO ESFERA MAIS ELEVADA
Para sair da ESFERA CINZA e chegar à AZUL, é preciso
trilhar o Caminho do DESPRENDIMENTO, realizando-o integralmente.
Poderosos meios auxiliares são os dois ARCANOS do Oráculo de Thelema relacionados a esta esfera: 21=APRISIONAMENTO e 10=LIBERDADE.
Analisando o conceito DESPRENDIMENTO a partir das noções
contidas nos dois Arcanos, fácil será compenetrar-se do significado profundo do Caminho, chegando-se logo à outra Esfera: a do PROGRESSO.
21. APRISIONAMENTO
Preso ao condicionamento da matéria, dos sistemas, das
ideologias várias, o homem nutre a esperança vã de, com o
tempo, chegar à realização do “Paraíso Terrestre”, com a
solução dos angustiantes problemas que sempre o tem afligido. Pensa que, aprimorando as leis, a economia, as relações sociais e a tecnologia, — tudo estará resolvido ou pelo
menos colocado em nível satisfatório. Realmente existe uma
razão para que pense assim: o progresso generalizado ocasi-
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ona melhorias consideráveis. Mas será que o homem quer APENAS ISTO? Não estamos agora tratando do homem em seu
aspecto visível, somente, mas voltamo-nos para o homem
integral para o ser dotado de qualidades que vão muito além
das aparências materiais e psico-químicas. Não! Este homem
não tem o seu destino limitado por essas cadeias inerentes ao
mundo tridimensional, às quais vivem aprisionadas as mentes
comuns!... O homem integral anseia e trabalha por uma realidade que transcende tudo isso e que já se está configurando
como o dealbar de uma nova era!
Não adianta tratar tão somente do aprimoramento físicopsíquico. É essencial o espiritual, conforme assinalada com
uma forte imagem o NEO LIBER LEGIS: “Não há peito sem
alma, cérebro sem mente e energia alguma bate no aquém...”
significando que não adianta aferrar-se a métodos inadequados, alheiros à Sagrada Ciência Esotérica, pois as energias
Cósmicas não chegarão ao que estiver alguém do ponto
evolucionário. Para esses será inútil perscrutar o porvir,
engambelando-se com previsões várias e discutindo-lhes a
validade pois “não há meios e nem inteiros profetas, visto que
não há futuro sem transcendência” (NLL, 98)
Presente ao julgamento, à esquerda do prato que contém
o coração a deusa-enfermeira RENENUTET auxilia nos trabalhos presididos por ANUBIS e THOTH, que poderão vir a
ensejar a libertação da alma, ainda aprisionada aos acontecimentos da encarnação. Isto lhe empresta uma feição benigna.
Misteriosa, a lua acentua o caráter grave desde Arcano, a
passividade relativa do ser que utiliza todo seu poder intuitivo e mágico para lograr aprovação.
Aprisionado na masmorra da intolerância e do desamor,
porém acalentando, sempre, a esperança da libertação, trabalha o NEÓFITO na melhoria de suas condições físicas, mentais
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e espirituais, para ser, finalmente, admitido a ver a luz, ao serlhe franqueada a porta do templo da virtude.
Não é fácil alcançar a libertação dos vários liames da vida.
O Ser encarnado necessita dessas experiências para o seu
aprimoramento num sentido global. Significa considerar a
trajetória individual como algo que abarca uma órbita além
do tempo e do espaço”. O aprisionamento na matéria, com
todas as suas conseqüências, é indispensável à aquisição
de valiosos ensinamentos, que vão enriquecendo o Ser, possibilitando-lhe alcançar, num determinado momento as qualificações ou pré-requisitos que lhe permitirão, finalmente, a
Libertação.
Pesa sobre o indivíduo a coerção dos vários grupos sociais e da sociedade como um todo, com seus valores, suas
crenças, suas normas e imposições. Tudo isto pode ser visto
como uma verdadeira prisão que lhe tolhe a liberdade. Mas é
verdadeiro também que, sendo resultante de séculos de experiência e vivência constante, desempenha um papel indispensável à socialização do homem, diferenciando-o, assim, do
simples animal.
A ignorância é a pior das prisões. Procurar esclarecer-se
para ver com clareza e deliberar acertadamente, conduz à
verdadeira libertação.
10. LIBERDADE
“Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará” afirma a Bíblia Cristã. E o NEO LIBER LEGIS indica a necessidade de libertar-se do destino e do carma, assinalando que a Lei
de Thelema, Lei da Vontade, “não é uma conquista e sim o
Verbo que se despe para o próprio Deus que é o Homem em
Essência”. (NLL, 115).
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É preciso libertar-se da Lei de Causa e Efeito em seu
aspecto “negativo”, fazendo-a funcionar num sentido que,
conscientemente, favoreça a aceleração do processo
evolutivo individual. Aquele que se propõe ao Serviço Superior, sob a égide dos Mestres da Sabedoria, está, automaticamente, queimando o seu carma, o que normalmente levaria várias encarnações. Ao ingressar em uma Fraternidade, o
aspirante deve estar disposto a receber adequadamente as
profundas mudanças que poderão ocorrer em sua vida, algumas das quais alterarão, talvez, até certos aspectos lhe são
caros e agradáveis, mas indesejáveis, sob a ótica do Conhecimento Superior, cujas razões ele, às vezes, na ocasião,
não vislumbra.
Fazer ou deixar de fazer alguma coisa; poder escolher o
próprio caminho, é condição primária para o ingresso na Senda da Evolução Consciente. Liberdade é a base sobre a qual
se constrói o majestoso edifício da sabedoria.
Amon-RÁ, o Deus-Sol, em conúbio transcendental com
sua contraparte, troca energias sutis porém potentíssimas
mostrando o caminho da libertação da matéria, não no aspecto negativo e trágico da bitolação puritanista, e sim no
caminho positivo do “matrimônio perfeito” das “Bodas
Alquímicas” que o Iniciado conhece. “A lei é o amor, e não há
perguntas, nem respostas, nem ideais nem realizações” que
não estejam em sua vibrante tônica!...
A Lua convida a dar asas à imaginação, a seguir os indícios da intuição, sem medos ou cuidados exagerados. E a
Pedra Bruta, tendo ao lado os utensílios necessários ao seu
desbastar, que todavia podem ser usados ou não, de acordo
com a Liberdade, o “livre arbítrio”, relembra a dureza das
provas que ao neófito compete enfrentar e vencer!...
A procura de algo, a princípio indefinível, mas que aos pou-
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cos vai-se revelando ao buscador sincero, leva ao confronto
com aspectos da vida que precisam ser reformulados, para
que a ascensão seja intensificada. Liberdade para fazer aquilo
que o auto discernimento apresenta como justo e perfeito.
Ao nascer, o indivíduo já encontra todo um sistema de normas, padrões de comportamento, estereótipos, que a sociedade mantém, em nome de sua coesão. Tudo isto varia conforme o meio, os grupos, as pessoas. Cabe ao Ser
autoconsciente procurar aliar-se ao que lhe é mais afim, ao
que lhe proporciona melhores condições de atuação e progresso.
Não é a simples conformação com situações já determinadas que levará à concretização do ideal, e sim uma atuação
firme, correta e dinâmica em todos os níveis.

LÂMINAS DO ORÁCULO DE THELEMA RELACIONADAS A
ESTA ESFERA: 0.3. = RENASCIMENTO/ INITIATUR.
21 - APRISIONAMENTO - Presente ao julgamento, à esquerda do prato que
contém o coração a deusa-enfermeira RENENUTET
auxilia nos trabalhos presididos por ANUBIS e
THOTH, que poderão vir a ensejar a libertação da
alma, ainda aprisionada aos acontecimentos da
encarnação. Ei-la, o que lhe empresta uma feição
benigna.
Misteriosa, a lua acentua o caráter grave desde
Arcano, a passividade relativa do ser que utiliza todo
seu poder intuitivo e mágico para lograr aprovação.
Aprisionado na masmorra da intolerância e do
desamor,porém acalentando, sempre, a esperança
da libertação, trabalha o NEÓFITO na melhoria de
suas condições físicas, mentais e espirituais, para
ser, finalmente, admitido a ver a luz, ao ser-lhe
franqueada a porta do templo da virtude.
10 - LIBERDADE - “Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará” afirma a
Bíblia Cristã. E o NEO LIBER LEGIS indica a necessidade de libertar-se do destino e do carma, assinalando
que a Lei de Thelema, Lei da Vontade, “não é uma conquista e sim o Verbo que se despe para o próprio Deus
que é o Homem em Essência”. (NLL, 115). Amon-RÁ, o
Deus-Sol, em conúbio transcendental com sua
contraparte, troca energias sutis porém potentíssimas
mostrando o caminho da libertação da matéria, não no
aspecto negativo e trágico da bitolação puritanista, e sim
no caminho positivo do “matrimônio perfeito” das “Bodas
Alquímicas” que o Iniciado conhece. “A lei é o amor, e não
há perguntas, nem respostas, nem ideais nem
realizações” que não estejam em sua vibrante tônica!...
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4. LEITURA COMPLEMENTAR
(Textos de escrituras sagradas ou de grandes Mestres)

DE QUEM O CAMINHO?
Um novo nascimento, além da morte
(Excerto adaptado do O CAMINHO DO OFÍCIO MÍSTICO*)

A estrada da vida pessoal contém características semelhantes às
da rota pública, simbolicamente, e nela o ser humano vê-se e surpreendese diante de abismos, subidas íngremes, curvas perigosas, montanhas,
sinalizações alegóricas, trechos acidentados, horizontes alegres (celestiais)
e panoramas assustadores (infernais).
O Caminho místico é uma espécie de via vicinal, que atalha a estrada da
vida e se estende, providencialmente, na direção do jardim transcendente.
Quem se ocupa do roteiro para trilhar o Caminho místico está no
encalço de um novo nascimento, diante da estrada da vida.
A pessoa que alcança o final do percurso, no Caminho iniciático,
passa por um novo nascimento, situado além da morte.
No Caminho iniciático (à margem da estrada da vida) não há
quedas, nem acidentes, nem sinais de retorno; o itinerário é linheiro, porque,
NA JORNADA ESPIRITUAL ASSUMIDA, NINGUÉM RETROCEDE
OU VOLTA PARA BAIXO. (grifo nosso).
Debaixo do Céu divino, obviamente, não há involução. Na Criação
divina não há retrocesso -- nada regride, nada retrograda; porém a
evolução admite a degradação e a degenerescência, no fato da morte
para outra vida (pois o ser que morre tem as partículas de seu corpo
transmutadas para outras composições físicas do mundo natural). Somente
a centelha espiritual, que está no átomo Nous do ente humano, é imutável,
perpétua, transgenérica e inconsútil.
Há espécies que se extinguem, mas a vida não retorna às etapas
do passado: cada passo equivale a uma transformação filogênica do ser.
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A história cosmogônica não assiste regresso e não recua -- nem no tempo,
nem no espaço.
Conquanto o Caminho místico tenha lugares sombrios (de
expiações e de Prova) -- uma vez que são ofuscados pelas fragilidades
humanas (ignomínias praticadas), a pessoa que supera as incertezas e os
riscos, provenientes de suas próprias limitações materiais, não perde a
esperança em dias ou fases sempre melhores, durante o percurso na
senda conducente à evolução.

* O CAMINHO DO OFÍCIO MÍSTICO” - Ziède C. Moreira

REVISÃO
DOS ENSINAMENTOS CONTIDOS NAS ESFERAS
DA PRIMEIRA TRÍADE

RESPONDER
1- PROCURA
1- Quais as principais dificuldades que o mundo espiritual
apresenta?
2- Descreva as duas posições das pessoas, diante da
espiritualidade.
3- Mencione um método de estudo e prática oferecido
ao estudante sincero.
4- Qual o nosso lema, que aponta metas a serem perseguidas?
5- Que é SPIRA LEGIS?
6- Como é colocado o planeta Plutão neste estudo?
7- Em que consiste a PROCURA, e qual deverá ser o
resultado?
8- Que é “ordália”, para que serve, e como funciona?
9- De que tem o aspirante que se livrar, para vencer?
10- Qual o poder da Lei do Amor?
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2- LIBERDADE
1- O que dificulta a conquista da Liberdade?
2- Que pessoas podem ajudar no Caminho espiritual?
3- Relacionar o conceito Liberdade com os quatro elementos.
4- Explique Contemplação e Meditação, e sua utilidade.
5- Que se diz sobre os Thelemitas?
6- Como se torna o neófito senhor de sua Liberdade?
7- Em que deve ele confiar?
8- Ao caminhar para a Iniciação, o que se deve fazer?
9- Além do candidato, o que mais sofrerá mudanças, e como?
10- Qual o papel da LUA neste processo?

3- RENASCIMENTO
1234567-

O que é e para que serve a Progressão Iniciática?
Em que se baseia a Nova Civilização?
O que deverá “reduzir-se ao pó de suas nulidades”? Por que?
Explicar: “Cada homem e cada mulher é uma estrela”.
Deve-se ”ïmitar” o caminho seguido pelo Mestre? Por que?
O que podem fazer os que já atingiram graus superiores?
Qual é a meta essencial do homem, e em que se resume?

RESUMO= Planeta: VENUS
Cor: AZUL * Palavra: PROGRESSO
Mantram: IEOUA * NLL: 107
Arcanos: 9/20. Zelador
Caminho: OPEROSIDADE
CAPÍTULO 4 - PROGREDINDO NO CAMINHO
1. GENERALIDADES - Seja bem-vindo à Esfera
Azul do Planeta VENUS!
Liberto e Renascido, o Iniciado almeja o PROGRESSO na senda, ansiando por instruir-se nos Mistérios do ocultismo, penetrando os segredos da natureza. É
verdade que já se livrou de muita qualidade indesejável,
mas precisa, ainda, trabalhar sobre o conquistado.
O Arcano 10 apontou-lhe o objetivo: Libertar-se do
destino e do carma, pois a Lei de Thelema, Lei da vontade, “não é uma conquista e sim o verbo que se despe para
o próprio Deus que é o homem em Essência”. (NLL, 115).
É preciso libertar-se da Lei de Causa e Efeito em seu aspecto “negativo”, fazendo-a funcionar num sentido que,
conscientemente, favoreça a aceleração do processo
evolutivo individual.
Ao ingressar no Caminho Iniciático, o aspirante
deve estar disposto a receber adequadamente as profundas mudanças que poderão ocorrer em sua vida, algumas das quais alterarão, talvez, até certos aspectos
que lhe são caros e agradáveis, mas indesejáveis, sob a
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ótica do conhecimento Superior, cujas razões ele, às vezes, na ocasião, não vislumbra.
Fazer ou deixar de fazer alguma coisa; poder escolher o próprio caminho é condição primária para o ingresso na Senda da Evolução. O caminho da sabedoria
não é o da concepção puritanista, e sim do caminho positivo do “Matrimonio Perfeito” das “Bodas Alquímicas”
que o Iniciado conhece. “A lei é o amor, é não há perguntas nem respostas, nem ideais nem realizações” que não
estejam em sua vibrante tônica!...
Iniciar o trabalho com seriedade e firmeza. Acertar na escolha das ferramentas adequadas, para que o
PROGRESSO seja efetivo, eis o desafio a ser enfrentado. Progredir tanto no campo material como e especialmente no espiritual. Para alcançar essa esfera, você teve
a TERRA e a LUA a seu favor e, apoiando-se em suas
positivas vibrações, ousou alçar vôo!...
Conscientizar-se de que todas as conquistas, dai
para a frente, devem ser encaminhadas ao auto-aperfeiçoamento tendo em vista o conjunto global da humanidade. Isto é DESPRENDIMENTO REAL. Ausência de
qualquer resquício de egoísmo.
Ciente de que “Amor é a Lei, Amor sob Vontade”,
vai o Iniciado trabalhando na Spira Legis, buscando o
ESSENCIAL em tudo e santificando o seu cotidiano. Começa a sentir que a vida é um verdadeiro ritual em honra
à beleza e ao bem e que sua palavra de ordem é
EXCELSIOR ! (=Mais Alto!).
Progredir é andar para a frente. É crescer, é evoluir a partir de algo preexistente. O discernimento daqui-
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lo que pode ser transformado para melhor, exige estudo,
observação acurada, senso de oportunidade e, acima de
tudo, Amor, a fim de que os rumos do progresso venham
conduzir à promoção da felicidade e do bem-estar gerais.
“Queimai onde houver o fogo, e colocai a Água na
expressão. Usai a energia e a sabedoria sem saber,
sentido que Hadit criou alento em seu extenso, de onde
Alpha outorga o presente eterno”. (NLL, 107).
“Queimai onde houver fogo” é justamente tratar
de modo adequado o que já existe, visando a um desenvolvimento ulterior.
“Colocai a água na expressão” implica em uma
importante alteração nos rumos que, digamos, sem interferência, os fatos levariam, ou a forma de seu caminhar. Água, em contraposição a fogo, simboliza doçura,
delicadeza, apaziguamento, adaptação, brandura, mas
também tenacidade, progresso, evolução.
O uso da energia sem o total conhecimento de
seus aspectos ocultos, conforme é aconselhado a seguir, é fato que ocorre frequentemente no trabalho do
Iniciado, que manipula as forças sem que a sua personalidade inferior tenha conhecimento dos sutis mecanismos de que o seu Eu Superior se utiliza com plena consciência.
O “alento de Hadit em seu extenso” é a criação de
novas formas, na realização da Multiplicidade que parte
da Unidade e nela habita, por isto que toda essa febril movimentação não deixa de ser também Estabilidade, pois
desde o início (ALPHA) o que realmente existe é o “Presente Eterno”. Tempo e Espaço, Estabilidade e Mudança
são conceitos relativos, que utilizamos em nosso Caminhar, mas que se misturam, mesclam e dissipam no magno
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conceito da UNIDADE.
O planeta Vênus, com suas vibrações amorosas,
convida ao trabalho com ações construtivas e o desenvolvimento de qualidades intuitivas. A pedra polida, fruto do
paciente trabalho de desbastar da pedra bruta, evoca a
atividade do companheiro, cujo resultado se evidencia na
adequação da pedra à união harmoniosa com as demais,
objetivando a edificação do templo que levantará à virtude.
A meta é o PROGRESSO efetivo, palpável, equilibrado e constante, tanto no campo material como (e especialmente) no espiritual. Buscando o ESSENCIAL em todas as coisas e fazendo do cotidiano um verdadeiro RITUAL à Beleza e ao Bem, vai o Iniciado santificando a sua
vida, trabalhando denodadamente na Lei do Amor, certo
de que todo esforço dispendido será de grande valia para
o atendimento do objetivo final: A Realização da Grande
Obra!

2. TRABALHANDO NA SPIRA LEGIS
Vamos agora penetrar na SPIRA LEGIS, concentrandonos na ESFERA AZUL, de VENUS. Isto porque, entrando nas
esferas, delas se obtém conhecimentos e poder, para utilização em benefício próprio e dos outros. A Lei é para todos.

Caminhe, em astral, (imaginação) em sua direção, pronuncie a palavra de
passe, que é o mantram IEOUA, para que lhe seja realmente franqueada a
entrada na Esfera. Você sentirá que o ambiente se tornou mais propício.
Mas ainda falta proferir a palavra-chave, que é PROGRESSO. Vibre esta
palavra com sentimento de verdadeira vontade de achar, de viver um real
PROGRESSO, uma positiva transformação interiior!... Tome posse das
qualidades de VENUS, harmonizando-se com esse planeta ,cujas vibra-
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ções amorosas revigoram e rejuvenescem as pessoas. VENUS nos
influencia poderosamente e deve ser considerado em nosso processo
de atuação consciente sobre a natureza e o ser humano.
Tendo renascido na LUA, você está pronto para absorver a força
desta Esfera Azul, de VENUS, impulsionando e orientando seus atos para
desenvolver uma nova vida, de grandes realizações espirituais.
Após ter-se impregnado desta luz, e dividido com os seus semelhantes, os benefícios, você vai retornar ao plano físico, da mesma maneira
que o fez na esfera anterior.
3. ALCANÇANDO ESFERA MAIS ELEVADA
Para sair da ESFERA AZUL e chegar à OCRE, é preciso trilhar
o Caminho da OPEROSIDADE, realizando-o integralmente.
Poderosos meios auxiliares são os dois ARCANOS do Oráculo
de Thelema relacionados a esta esfera: 20=ESTAGNAÇÃO e
9=PROGRESSO.
Analisando o conceito OPEROSIDADE a partir das noções contidas nos dois Arcanos, fácil será compenetrar-se do significado profundo do Caminho, chegando-se logo à outra Esfera: a da ABUNDÂNCIA.
20. ESTAGNAÇÃO
A débâcle total do atual sistema terráqueo fará com que
sobrevenha um período de Estagnação, interrompidas que
serão as atividades a ele inerentes. Isto ocorrerá porque, “a
esperança da Inocência deixará de verde em vermelho, e
depois entregue ao carvão da esterilidade, onde Nuit fará jus
à espera de Hadit para a nova civilização”. (NLL, 95). Felizmente esse tempo será superado, na evolução dos acontecimentos, visto que tudo caminhará, como assinala o próprio
NEO LIBER LEGIS, no sentido do estabelecimento de uma nova
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civilização, com o reencontro de Nuit e Hadit, ou seja, da
matéria, em seu sentido mais amplo, com o princípio criador
ou multiplicador.
Cumpre procurar ver no momento que denominamos ESTAGNAÇÃO, um ponto em que forças se retraem e se
realimentam, os princípios e objetivos são revistos, as ações
são reavaliadas — para o empreendimento de uma nova fase
criadora e realizadora, que procurará adequar-se às condições da atualidade.
É o “descanso do Guerreiro”. cuja luta demanda ao infinito!...
Uma avaliação aprofundada do que já foi feito e dos rumos a seguir, impõe-se em determinadas ocasiões. Este é o
Deus GEB, que preside ao elemento terra, em posição de
meditação, assentado sobre a pedra bruta, simbolizando a
matéria que se oferece ao trabalho, sendo capaz de assumir
variadas formas. A presença de Vênus, planeta do amor e da
sexualidade, relembra, de um lado, a necessidade de o trabalho não se ater apenas à esterilidade da mente, mas seguir os
rumos amorosos e vivificantes do coração, ao mesmo tempo
em que adverte contra os perigos da luxúria e do
desregramento.
Buscando o Essencial em tudo, vai o ZELADOR, ancorado firmemente nos propósitos, vencendo a inércia do mundo
profano, para abrir os caminhos da Vida Superior, onde floresce, imaculado, o lótus da Iniciação Maior.
9. PROGRESSO
Progredir é andar para a frente. É crescer, é evoluir a partir de algo preexistente. É preciso saber distinguir, do existente, aquilo que pode receber um tratamento especial para
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que nele, e a partir dele, algo de novo se manifeste ou mesmo
tome forma.
O discernimento daquilo que pode ser transformado para
melhor, exige estudo, observação acurada, senso de oportunidade e, acima de tudo, Amor, a fim de que os rumos do
progresso venham conduzir à promoção da felicidade e do
bem-estar gerais.
Tempo e Espaço, Estabilidade e Mudança são conceitos
relativos, que utilizamos em nosso Caminhar, mas que se
misturam, mesclam e dissipam no magno conceito da UNIDADE.
Diz um ritual rosacruz: “Ó Isis, mãe do Cosmos, raiz do
amor, tronco e botão, folha, flor e semente de tudo que existe. A Ti, força naturalizante, conjuramos. Chamamos a Rainha do espaço e da noite e, beijando Seus olhos amorosos,
bebendo o orvalho de Seus lábios, respirando o doce aroma
de Seu corpo, exclamamos: O Nuit, Tu, eterna Divindade do
Céu, que És a alma primordial, o que foi e o que será, a quem
nenhum mortal levantou o Véu, quando estás sob as estrelas
irradiantes do noturno e profundo céu do deserto, — com
pureza de coração e na chama da serpente, Te chamamos....”
(Baseado no LIBER LEGIS, de Mestre Therion). É esta a divindade que, invocada, assiste a seus filhos, na luta pelo
progresso material e espiritual.
O planeta Vênus, com suas vibrações amorosas, convida
ao trabalho com ações construtivas e o desenvolvimento de
qualidades intuitivas.
A pedra polida, fruto do paciente trabalho de
desbastamento da pedra bruta, evoca a atividade do companheiro, cujo resultado se evidencia na adequação da pedra à
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união harmoniosa com as demais, objetivando a edificação do
templo que levantará à virtude.
Ciente de que “Amor é a lei, amor sob vontade”, vai o
Iniciado trabalhando de acordo com a SPIRA LEGIS, buscando o ESSENCIAL em tudo e santificando o seu cotidiano.
Começa a sentir que a vida é um verdadeiro ritual em honra
à beleza e ao bem e que sua palavra de ordem só pode ser
“EXCELSIOR!”, “MAIS ALTO!”.
A bagagem adquirida através das encarnações pode e
deve ser usada, no momento exato, para impulsionar a ascensão do ser, em busca da unidade. Sua utilização implica
em atuações que enchem de espanto e admiração os que
desconhecem os Mistérios Superiores da Vida, mas precisam ocorrer pois o que está em jogo, em cada indivíduo de
per si, é a própria Evolução da humanidade.
O progresso é naturalmente buscado em toda sociedade,
que aspira a melhores condições de vida. Seu rumo, a partir
de elementos preexistentes, é determinado pela conjugação de forças econômicas, políticas e sociais, que levam o
indivíduo a certas posturas e ações, muitas das quais são
realizadas sem plena consciência da soma total das
consequências, porém sob o influxo de necessidades que se
tornam imperiosas e o arrastam para aquela direção.
Para bem agir, é preciso analisar profundamente os fundamentos, as situações, elaborando-se um plano inteligente
e bem estruturado, a fim de que as realizações, além de úteis,
sejam geralmente aceitas e perdurem como contribuições
efetivas ao progresso geral.

LÂMINAS DO ORÁCULO DE THELEMA RELACIONADAS A
ESTA ESFERA: 0.4. = PROGRESSO / ZELADOR
09 - PROGRESSO - Diz um ritual rosacruz: “Ó Isis, mãe do Cosmos, raiz do
amor, tronco e botão, folha, flor e semente de tudo que existe. A Ti, força
naturalizante, conjuramos... O Nuit, Tu, eterna Divindade do Céu, que És a alma
primordial, o que foi e o que será, a quem nenhum mortal levantou o Véu,
quando estás sob as estrelas irradiantes do noturno e profundo céu do deserto,
— com pureza de coração e na chama da serpente, Te chamamos....”
(Baseado no LIBER LEGIS, de Mestre Therion). É esta a divindade que, invocada,
assiste a seus filhos, na luta pelo progresso material e espiritual.
O planeta Vênus, com suas vibrações amorosas, convida ao trabalho com
ações construtivas e o desenvolvimento de qualidades intuitivas. A pedra polida,
fruto do paciente trabalho de desbastamento da pedra bruta, evoca a atividade
do companheiro, cujo resultado se evidencia na adequação da pedra à união
harmoniosa com as demais, objetivando a edificação do templo que levantará
à virtude. Ciente de que “Amor é a lei, amor sob vontade”, vai o Iniciado trabalhando
de acordo com a SPIRA LEGIS, buscando o ESSENCIAL em tudo e santificando
o seu cotidiano. Começa a sentir que a vida é um verdadeiro ritual em honra à
beleza e ao bem e que sua palavra de ordem só pode ser “EXCELSIOR!”, “MAIS
ALTO!”.
20 - ESTAGNAÇÃO - Uma avaliação aprofundada do que já foi feito e dos rumos
a seguir, impõe-se em determinadas ocasiões. Este é o Deus GEB, que preside
ao elemento terra, em posição de meditação, assentado sobre a pedra bruta,
simbolizando a matéria que se oferece ao trabalho, sendo capaz de assumir
variadas formas. A presença de Vênus, planeta do amor e da sexualidade,
relembra, de um lado, a necessidade o trabalho não se ater apenas à esterilidade
da mente, mas seguir os rumos amorosos e vivificantes do coração, ao mesmo
tempo em que adverte contra os perigos da luxúria e do desregramento.
Buscando o Essencial em tudo, vai o ZELADOR, ancorado firmemente nos
propósitos, vencendo a inércia do mundo profano, para abrir os caminhos da
Vida Superior, onde floresce, imaculado, o lótus da Iniciação Maior.
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Visualizar e Internalizar
Olhar demoradamente para a ESFERA AZUL,
procurando impregnar-se de sua cor (vibração) e
fechar os olhos.

Emitindo o mantram IEOUA, você penetrou na
Esfera Azul, sendo banhado por esta luz de
SERENIDADE, PODER, VITALIDADE e FORÇA
ESPIRITUAL qualidades fundamentais para o
estabelecimento do PROGRESSO, que advirá da
busca e consequente encontro do ESSENCIAL em
tudo.
O Escalador Thelemita precisa estudar as
características de sua ESFERA AZUL, e expandir o
conhecimento ao máximo. Na SPIRA LEGIS há uma
coordenação perfeita entre as esferas, de modo que,
ao estudar uma, o Escalador está, automaticamente,
preparando-se para a(as) seguinte(es)..
Você observará, ao prosseguir nos estudos, a
rigorosa conexão entre as várias “qualidades” de
cada esfera.
Presentemente, você está na Esfera AZUL,
reduto do ZELADOR. Venus é o segundo planeta
“inferior” ; sua órbita passa dentro da Terra. Assim
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como Mercúrio, visto da Terra está sempre perto do
Sol, do qual nunca se afasta mais de 48 graus ao
longo da eliptica. Tem um percurso de rotação longo:
243 dias. É associado à capacidade de amar, os
sentimentos, a regiãolonbar, a garganta e os rins, a
paratireóide; as sociedades, a influência feminina em
ambos os sexos, as posses, o dinheiro, as artes, a
vida social, a beleza, os adornos, as roupas.
TRAÇOS POSITIVOS : - impulso para
associações harmoniosas, procedimento amistoso,
gentil, suave; hábil no amor e nas artes sociais;
adaptável; apreciador da beleza, plácido.
TRAÇOS NEGATIVOS:- Preguiçoso, sentimentalóide, indeciso; excessivamente romântico;
pouca força de vontade; negligente, sem espírito
prático, dependente dos outros.
A cor AZUL tem como característica
fundamental o PODER ESPIRITUAL, a força
protetora, com a qual se pode formar um escudo,
frente ao qual se esboroam todas as negatividades
ou oposições. Ela também confere VITALIDADE e
ENTUSIASMO, devendo ser relacionada ao AR
ATMOSFÉRICO, que vivifica o organismo e nos traz
o PRANA ou FORÇA CRISTÔNICA, que utilizamos
via RESPIRAÇÃO, CONCENTRAÇÃO, VISUALIZAÇÃO e EMANAÇÃO, em nossos trabalhos
espirituais.
Na RESPIRAÇÃO, (aspiração) obtemos a
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energia; na CONCENTRAÇÃO, juntamos suas
forças; na VISUALIZAÇÃO vemos o alvo ou objetivo
a que ela se destinará; na EMANAÇÃO, fazemos
com que o resultado da Ferramentass ações
anteriores se desprenda de nós, dirigindo-se,
impulsionada pela Vontade, e tendo o Sentimento
como combustível, na direção de Objetivos
Definidos (pessoas, animais, objetos, situações).
PROGRESSO é a palavra-chave desta Esfera.
É o que busca o Iniciado, após haver desistido de
empregar suas energias apenas no modo profano
de viver. Ele quer muito mais agora! Além de alcançar
a Prosperidade no campo material, quer o ingresso
em um novo campo de realizações: o mundo
espiritual, ou os reinos de dimensões mais sutis!...
As Ferramentas utilizáveis são: o Mantram
IEOUA, o NEO LIBER LEGIS e o ORÁCULO DE
THELEMA.
IEOUA pode ser identificado com JEOVÁ,
nome Hebraico de Deus. Movimenta todos os nossos
chakras. Assim: I = frontal; E = laríngeo; O = cardíaco;
U = fundamental; A = plexo solar.
No tópico 107 do NLL temos: “Queimai onde
houver o fogo, e colocai a água na expressão.
Usai a energia e a sabedoria sem saber,
sentindo que Hadit criou alento. em seu
extenso, de onde Alpha outorga o presente
eterno”.
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Para interpretar esta passagem do NLL é
preciso esclarecer o significado de algumas palavras
e expressões:
HADIT = semen cósmico, MULTIPLICADOR
UNIVERSAL = conceptor em NUIT; força ativa do
poder masculino da Divindade. Aplicando o conceito
ao indivíduo, vemos que se refere às múltiplas
potencialidades que ele possui, que podem ser
atualizadas em determinado momento.
Criou Alento em seu Extenso = Exercendo sua
força multiplicadora, conceptiva, HADIT manifestouse em larga escala, abarcando uma vasta órbita (no
tempo, no espaço) reunindo as potencialidades do
Ser, acrescidas das muitas experiências, desde o
princípio (primeira encarnação) = ALPHA = primeira
letra do alfabeto grego. Esta atualização é possível
porque o próprio princípio (ALPHA) garante a
continuidade das qualidades, das potencialidades,
que podem ser atualizadas, postas para atuar, no
PRESENTE ETERNO (= ligação dos tempos num
“continuum”)
Queimai onde houver o Fogo = Se você tem
esse Fogo, essa qualidade conferida pelo fogo
serpentino que é KUNDALINI, a Serpente Sagrada
que reside no Chakra Muladhara (FUNDAMENTAL)
deixe que ele queime, que atue, mas controle-o,
harmonize as manifestações, adaptando-as à
realidade presente. Suavize-as, colocando...
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Colocando a água na expressão = e não se
preocupe com procedimentos livrescos,pois, no
momento, você saberá como fazê-lo... Portanto:
Usai a energia e a Sabedoria sem Saber = pois
embora sua personalidade e mente desconheçam
essas coisas, no concreto,você fará tudo
corretamente, pelos dons de que dispõe, como foi
explicado. faça, portanto, o mais importante, o
ESSENCIAL: Aja com amor e dedicação, e confiança
na Divindade de Si Próprio, para melhorar o mundo!

Trabalhos de Pesquisa
Vamos expor, aqui, algumas diretrizes para a
elaboração de trabalhos de pesquisa.
1- Primeiramente, ler com atenção TODA A
PROPOSTA DE TRABALHO, sem se deter nos
detalhes de seus vários itens. Isto é para tentar obter
UMA VISÃO DE CONJUNTO DO TRABALHO.
2- A seguir, procure localizar, em cada item, o
MATERIAL (escrito ou não) que tenha podido
recolher (livros, instruções, práticas, recomendações,
experiências, outros fatos). Anote nas margens dos
itens, essas fontes de pesquisa, que já terá “meio
caminho andado”!
3- Leia atentamente o primeiro item, procurando
compreender, COM PRECISÃO, o que ele pede que
você faça. Exemplo: Definir, citar, relacionar,
comparar, descrever, comentar, explicar, relatar,
justificar, etc. Lembre-se de que sua resposta, por
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mais que agrade a você mesmo, estará ERRADA,
se não atender ao que foi proposto na pesquisa.
4- Tendo apreendido o PONTO CRUCIAL ou
mais importante da questão, responda de acordo com
o pedido (definindo, citando, explicando, justificando,
enfim, fazendo o que foi colocado na questão. Use
o material já relacionado, procurando usar suas
próprias palavras sempre que possível. É fácil:
escreva como se estivesse falando normalmente,
participando de uma conversa inteligente. Pode
também entremear com algumas citações dos textos
relacionados, mencionando a procedência.
5- Em todo trabalho, existe a intenção do
estabelecimento de RELAÇÕES ENTRE FATOS,
IDEIAS, TEORIAS, PESSOAS, SOCIEDADES,
ORGANIZAÇÕES, etc. Estabelecer relações é
saber, é conhecer, é ampliar a mente.
Ler muitos livros e compreendê-los é bom, mas
saber trelacioná-los entre si é ÓTIMO!

SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA - SCT
LIBERDADE,

AMOR,

BELEZA

PARA
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GRAU 1.1.= ZELADOR =

RESUMO
Planeta: VENUS
Cor: AZUL
Palavra: PROGRESSO
Caminho: OPEROSIDADE
Signo: TOURO
Mantram: IEOUA
NLL:107/Arcanos:9/20

CONSCIÊNCIA

SERES!

PLENA

EXCELSIOR!

Prática

SINAL
Triângulo com
vértice para cima,
no Coração.
Usado no Primeiro Grau
(1.1., 1.2., 1.3.).

Chegando ao final do item 7 da Prática Geral: EU SOU O
CRIADOR E A CRIATURA, fazer esta Prática do ZELADOR,
retornando depois à Prática Geral no item 8
1. SINAL DO PRIMEIRO GRAU - Formar um triângulo de
vértice para cima, com as mãos em concha
sobre o Coração.
2. VISUALIZAR - Um SOL AZUL, que emite potentes raios em
direção a todos os planetas de nosso
sistema solar, enquanto articula o som do mantram IEOUA,
sentindo que ele atua em seus chakras da cabeça,do
peito e da genitália, harmonizando o ambiente e criando
condições propícias à penetração na ESFERA AZUL DE VENUS.
3. ENTOAR - a palavra PROGRESSO, enquanto penetra na
ESFERA AZUL, no interior da SPIRA LEGIS,sentindo-se
banhado por sua intensa LUZ. Absorvendo essas poderosas
vibrações, proferir, para o seu próprio Íntimo: Que
meus Centros de Força girem no ritmo harmonioso da
Natureza, sob o influxo do PODER QUE RESIDE EM MEUS
CENTROS DE FORÇA, para que o EU SOU se manifeste em meu
mundo,
garantindo
o
sucesso
de
todas
as
minhas
iniciativas!.
..
EXCELSIOR! (MAIS ALTO!)
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4. LEITURA COMPLEMENTAR
FLORES DO CAMINHO
O Discípulo desperto brilha pela pureza e sabedoria
(Excerto adaptado do DHAMMAPADA*)

O Discípulo dominará este mundo, o mundo dos seres divinos e o
reino de Yama, e saberá reunir habilmente as estrofes do Caminho da
Perfeição, como quem tece grinalda de flores. Aquele que sabe que este
corpo é efêmero como a espuma das ondas e ilusório como uma miragem,
desviará a flecha florida de Mâra (sensualidade) e, desapercebido do rei
da morte, prosseguirá no Caminho.
Como uma torrente inunda e arrasta uma aldeia adormecida, seguindo
seu caminho, assim a morte arrasta o homem cuja mente colha as floresdas
paixões sensuais. Que o sábio viva em sua aldeia, assim como a abelha
recolhe o néctar sem prejudicar a cor e o perfume da flor.
Não vos
ocupeis com palavras ásperas, faltas ou negligências alheias, mas sim,
sede consciente de vossas próprias palavras, atos e negligências.
Semelhante às belas flores coloridas e perfumadas, são frutuosas as belas
palavras dos que as dizem e as seguem.
Como um monte de flores dá numerosas grinaldas, assim também o
homem, nesta vida, tem numerosas boas ações a praticar.
O perfume das flores, do sândalo, do jasmim ou do incenso, não é
levado contra o vento, mas o perfume da virtude sobrepuja o vento,
alcançando os confins do mundo.
Fraco é o perfume levado pelo
vento, do sândalo, do incenso ou do jasmim, comparado ao da Sabedoria,
que alcança o mundo dos seres divinos. Como o lírio perfumado cresce
e floresceno lodo, à beira da estrada, o Discípulo do Supremo Desperto
brilha pela pureza e sabedoria, entre a multidão cega (iludida) deste mundo.

* DHAMMAPADA = (A senda da Verdade) Excerto baseado no
Capítulo AS FLORES.

RESPONDER
PROGRESSO
1- O que deve fazer o Iniciado para progredir?
2- O que lhe aponta o Arcano 10, em termos de libertação?
3- É a Lei de Thelema uma conquista pessoal?
4- A que deve estar disposto o Iniciado, ao ingressar
no Caminho?
5- Qual o desafio a ser enfrentado no início do trabalho?
6- Como encaminhar os resultados das conquistas
alcançadas?
7- Que significa “usar a energia sem saber”?
8- Que significa “o alento de Hadit em seu extenso”?
9- A que convida o planeta Venus?
10- Como chegar à realização da Grande Obra?

RESUMO= Planeta: SATURNO
Cor: OCRE
Palavra: ABUNDÂNCIA
Mantram: IUM * NLL: 114 *
Arcanos: 7/18
Caminho: GENEROSIDADE

CAPÍTULO 5 - TEORIA E REALIDADE
1. GENERALIDADES - Prosperidade! Em seu caminho está a ABUNDÂNCIA DE BENS MATERIAIS E
ESPIRITUAIS, DE TEORIAS E INTERPRETAÇÕES!
Mas veja o que lhe diz o NEO LIBER LEGIS: A SENHORA DA LUZ DAS ESTRELAS, A BABALON, TE FARÁ
TOCAR EM TUA PRÓPRIA CÉLULA, E CONHECERÁS
A ESSÊNCIA DE SEU PRÓPRIO AMOR. (NLL, 114).
A afirmação do Poder Feminino de Deus...
A letra M é a “influência materna no Universo”, que
“acalma e protege, traz amor e paz”...
BABALON te fará tocar em tua própria célula... significa
que o Poder Feminino de Deus atuará, favorecendo-lhe o conhecimento de si próprio! Assim elevado, assim preparado,
você será capaz de conhecer, entender o Grande e Ilimitado
Amor de Babalon, da Divindade para com todos os Seres Existentes. Um verdadeiro orgasmo de Amor Puro e Impessoal!...
Para que isso aconteça, você deve voltar-se para a Natu-
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reza física e hiperfísica. Levar para nível ainda mais alto a
busca do Essencial em tudo. E firmar-se na meditação:
EU SOU UM COM A NATUREZA...
EU SOU UM COM A DIVINDADE...
EU SOU O QUE SOU...
Prezado Escalador,
Excelsior!
1. INTRODUÇÃO – Tendo atingido os objetivos
da esfera anterior, eis que chegas, agora, ao
limiar do Grau cujo objetivo é o estabelecimento de relações significativas entre fatos,
coisas, pessoas, seres, de um modo geral –
“amarrando essas relações de várias formas,
pela utilização de certos sistemas ou mecanismos lógicos que denominamos TEORIAS.
2. CONCEITO DE TEORIA – Teoria é, portanto,
um sistema lógico, um conjunto de idéias que
se interrelacionam harmoniosamente num todo
coerente, de modo a descrever ou explicar fatos ou fenômenos de diversas ordens: físicos,
mentais, sociais, econômicos, políticos, etc.
3. CONFRONTO TEÓRICO – Depreende-se do
acima exposto que, para se explicar UM FATO
podem ser usadas DIFERENTES TEORIAS.
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Não só é isto verdadeiro como constitui a razão pela qual existe tanta discussão e
discordância entre as pessoas. Cada um armado com uma teoria diferente, eles se entregam a intermináveis controvérsias, que geralmente conduzem a nada, no sentido de continuarem todos aferrados aos mesmos pontosde-vista e explicações de antes. Compete ao
Iniciado dominar um conhecimento que lhe possibilitará:
a) Discernir os MARCOS TEÓRICOS de seus
interlocutores;
b) Distinguir os pontos de convergência e de
divergência existentes entre teorias;
c) Identificar possíveis falhas em teorias;
d) Demonstrar, quando conveniente, a superioridade de sua própria teoria.
4. MARCOS TEÓRICOS - Todo discurso tem por
base uma teoria. A pessoa comum geralmente
não sabe identificar os pressupostos teóricos
que dão embasamento às argumentações daqueles com os quais discute. Por causa disto,
e pelo envolvimento emocional que na maioria
dos casos se verifica —–perde o “fio da meada” ou o bom senso, passando, não raro, a
assumir atitudes inadequadas diante de situações em que os seus pontos de vista são contrariados...
É preciso, antes de tudo, SABER OUVIR.
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Vimos, portanto, os MARCOS TEÓRICOS que
sustentam duas diferentes argumentações e ainda como podem ser aplicadas à mesma realidade, duas teorias não só diferentes como
antagônicas.
1. ANÁLISE - Não existem, dentro dos procedimentos científicos normais, critérios absolutos
para se invalidar esta ou aquela teoria. Se ela
estiver construída dentro das premissas básicas da lógica, da razão, e seus conceitos e
postulados apoiados por suficiente e correto
trabalho de pesquisa, ela é geralmente aceita
como uma explicação válida. Tal ocorre com
as teorias dos dois exemplos dados nos
exemplos seguintes. Ambas são aceitas nos
meios científicos.
A conclusão a tirar de tudo isso é que nenhuma teoria esgota a realidade. Cada uma tem o seu lugar e
se impõe dependendo do ângulo pelo qual o analista
se dispõe a observar uma determinada Realidade.
UMA TEORIA É TÃO SOMENTE UMA EXPLICAÇÃO. NÃO É A REALIDADE EM SI.
E a Realidade, em sua vertiginosa complexidade, encerra, Mistério dos Mistérios, todos os
Segredos do Universo e do Ser!
MESTRE GENELOHIM
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É ouvindo com atenção e ordenando (=colocando em ordem) os elementos do discurso do
interlocutor que podemos distinguir os MARCOS TEÓRICOS de sua argumentação.
Exemplo 1 – Numa discussão sobre
o problema do índio, alguém defende a idéia de sua INTEGRAÇÃO à
sociedade global.

ANÁLISE - A palavra-chave, no caso, é
INTEGRAÇÃO.
Define uma Teoria
(Funcionalista) que segue o seguinte raciocínio: A sociedade é um todo composto de várias partes, cada uma cumprindo uma determinada FUNÇÃO. Uma falha na parte afeta de
algum modo o todo, e é denominada
DISFUNÇÃO. Quando isso ocorre, é preciso
atuar sobre a parte desarmônica, para que ela
se REINTEGRE ao todo, adaptando-se ao
SISTEMA, para o qual tudo converge. O Sistema é equilibrado e cuida de manter-se no equilíbrio. Há contudo um nível suportável de
disfunção, que não chega a ameaçá-lo de desintegração. Dentro desse nível é possível conviver. (Ex.: favelas, meretrício, marginalidade
em geral). É uma visão de HARMONIA NO
GLOBAL.
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Exemplo 2 – Numa discussão sobre
o problema trabalhista, alguém
propugna pela mudança do Regime
político-econômico para
Socialista.
ANÁLISE - A chave, é no caso, MUDANÇA
PARA REGIME SOCIALISTA. O interlocutor
poderia ter proposto tão somente, alterações
setoriais que corrigissem algumas distorções
DENTRO DO SISTEMA. Mas, ao contrário,
propugna por uma MUDANÇA DE REGIME e
ainda coloca o termo SOCIALISTA, que nos
remete a uma teoria revolucionária (no sentido de mudança radical de relações). A Teoria
Socialista parte da visão da sociedade não
como um todo INTEGRADO e harmonioso,
que, embora possa Ter algumas distorções
(DISFUNÇÕES) funcione a contento da
coletividade. Não! A Teoria Socialista vê a
sociedade como um aglomerado de classes
sociais com interesses antagônicos irreconciliáveis e, no caso da sociedade capitalista,
como um sistema de dominação e exploração
da classe operária ou trabalhadora pela burguesia, detentora da propriedade dos bens de
produção e expropriadora do trabalho alheio.
É uma visão de CONFLITO GERAL.
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GRÁFICO EXPLICATIVO
A mesma sociedade vista através de duas
teorias antagônicas

2. TRABALHANDO NA SPIRA LEGIS
Vamos agora penetrar na SPIRA LEGIS, concentrando-nos
na ESFERA OCRE, de SATURNO. Isto porque, entrando nas esferas, delas se obtém conhecimentos e poder, para utilização em
benefício próprio e dos outros. A Lei é para todos.

Caminhe, em astral, (imaginação) em sua direção, pronuncie a palavra de
passe, que é o mantram IUM, para que lhe seja realmente franqueada a
entrada na Esfera. Você sentirá que o ambiente se tornou mais propício.
Mas ainda falta proferir a palavra-chave, que é ABUNDÂNCIA. Vibre esta
palavra com sentimento de verdadeira vontade de obter, de poder viver na
ABUNDÂNCIA de bens materiais e espirituais !... Tome posse das qualidades positivas de SATURNO, harmonizando-se com este poderoso planetal,
que torna possível a melhor colheita. SATURNO nos influencia poderosamente e deve ser considerada em nosso processo de atuação consciente
sobre a natureza e o ser humano.
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Tendo progredido na ESFERA AZUL, você, você está pronto para
absorver a força desta Esfera OCRE, combinando os elementos para obter a Abundância de bens materiais e espirituais.
Após ter-se impregnado desta luz, e dividido com os seus semelhantes, os benefícios, você vai retornar ao plano físico, da mesma maneira
que o fez na esfera anterior.
3. ALCANÇANDO ESFERA MAIS ELEVADA
Para sair da ESFERA OCRE e chegar à ROSA, é preciso trilhar o Caminho da GENEROSIDADE, realizando-o integralmente.
Poderosos meios auxiliares são os dois ARCANOS do Oráculo de Thelema relacionados a esta esfera: 18=ESCASSÊZ e
7=ABUNDÂNCIA.
Analisando o conceito GENEROSIDADE a partir das noções
contidas nos dois Arcanos, fácil será compenetrar-se do significado
profundo do Caminho, chegando-se logo à outra Esfera: a da
UNIÃO.
18. ESCASSEZ
Envolvido pela ilusão de “maia”, ou seja do mundo material, o homem vive embriagado pela posse de muitos bens, na
abundância, ou sufocado pela sua ausência, na escassez.
A falta de meios materiais, intelectuais, psíquicos e culturais é fator determinante de indigência espiritual. “Como é
em cima, é embaixo”, diz o aforismo hermético, de sorte que
possuir ou deixar de possuir bens, constitui evidência de
riqueza ou pobreza generalizadas, se estiverem aí incluídos
os imateriais, naturalmente.
Mas o NEO LIBER LEGIS coloca a questão num plano
diferente, ao afirmar: “não há terra e nem Céu, não há nada e
nem Tudo. O que existe, não é. Pois o é do Ser de
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transcendência é a lei como o céu da noite e do dia, tão limitado”. (NLL, 81).
Aqui, o que tem existência, que é tangível, observável,
não constitui a verdadeira realidade, nem mesmo a sua negação, o não-ser, o nada. A Única realidade é a Lei, conjugação do É do Ser Transcendental. Em outras palavras: A Lei é
a existência real do Ser. Logo, abundância e escassez são
conceitos vagos, relativos, que perdem sentido diante da
mente que busca o absoluto, e cujo caminho é a observância
da Lei Natural e Divina.
Usando a coroa branca do Alto Egito, NEKHEBET, apesar
de seu aspecto sinistro de abutre, é uma divindade protetora,
ficando implícito, portanto, que a Escassez, seja de bens
materiais quanto espirituais, configura um estado ilusório, fruto
da ignorância das leis naturais e do apego a procedimentos
inadequados. Assim se encontra o NEÓFITO, privado da luz,
que, todavia, resplandecerá no interior do Templo quando se
livrar da venda da ignorância, tocando-lhe, fundo, a sensibilidade.
Saturno, planeta do destino e do carma, surge, aqui, como
limitador dos horizontes, no cumprimento inexorável das leis,
que o TEÓRICO estuda aprofundadamente, buscando em
seu entendimento, o caminho que conduz à Redenção do
Gênero Humano.
A ilusão do mundo material, onde os homens se debatem
para o preenchimento de necessidades, algumas básicas,
outras supérfluas, há-de ser ultrapassada, para que a luz do
conhecimento possa brilhar, eliminando de vez os estados
de carência e frustração, que retardam a natural ascensão
do Ser, na busca do auto-aperfeiçoamento.
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Sistemas políticos e econômicos são criados com a finalidade de prover a todas as necessidades humanas. A luta
contra a fome, a doença e outras mazelas sociais é uma constante na aventura da vida. Todos são responsáveis.
O tempo das “vacas magras” é penoso, mas não pode
eternizar-se. Trabalho, iniciativas criativas e o estar disposto
a mudar o que não está dando certo — são essenciais à
superação das dificuldades.
7. ABUNDÂNCIA
O pensamento largo alcança além das fronteiras do convencional e rotineiro, chegando às regiões do Imensurável,
transcendendo às penosas limitações de várias espécies e
abrindo caminho à realização do “Sonho”. Aquele que sonha, que se permite o vôo alcandorado do espírito, que adota
como divisa a idéia expressa em EXCELSIOR; (= MAIS
ALTO;) vive na abundância de bens de todas as espécies,
faz jus às promessas da Isis, dona de todas as benesses,
que distribui equitativamente, aos Seus filhos.
A esses filhos se destina a mensagem do NEO LIBER
LEGIS: “A Senhora da luz das Estrelas, a Babalon, te fará
tocar em tua própria célula e conhecerás a Essência de Seu
próprio Amor”. (NLL, 114).
Tal é o destino daquele que, movido por sua Vontade
Superior, que lhe dirige o pensamento criativo ou imaginação, animado por sentimentos altruístas — logra interiorizarse o suficiente para vislumbrar o âmago de si próprio, pois aí
encontrará, com certeza, aquela Luz Inefável, aquela chama
que arde no cerne de cada Ser, constituindo-lhe a Essência.
Ao chegar nesse ponto, uma admirável surpresa o lançará ao êxtase mais sutil e puro: o inebriante sentir do Ilimita-
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do Amor, que, emanando do Centro da Divindade, alimenta os
núcleos de todos os seres, no maravilhoso milagre da
UNIDADE. Hathor, a deusa Isis em forma de vaca, é símbolo
dadivoso de abundância, de proteção, de amor maternal. Também Saturno, em seu mais positivo aspecto, favorece a multiplicação de bens, especialmente na agricultura, da qual dependem, basicamente, as populações. A vaca dá o leite, o trigo
se transforma em pão... e todos vivem na fartura!...
Shibolet, diz o maçom, evocando a espiga de trigo, símbolo da abundância, após ter contemplado a “Estrela
Flamejante”. A colheita é grande a poucos são os ceifeiros diz o Evangelho, conclamando-nos ao trabalho Superior.
Copiosas são as teorias, inúmeras as opiniões, várias as
convergências e divergências, nas quais o TEÓRICO vai
discernir com determinação o seu caminho rumo à Verdade!...
Harmonizar a vida material com a espiritual é tarefa que
se impõe, à medida que se avança na Senda. Escoimando a
personalidade de Vícios e hábitos perniciosos, chega-se ao
ponto necessário ao desenvolvimento de capacidades sutis
que permitem o atingimento de estágios mais avançados.
Basta não desperdiçar bens preciosos, como o TEMPO.
Não basta conquistar um “status” relativamente alto e
acomodar-se na posição alcançada. É preciso, além de lutar
para mantê-la, continuar o processo de ascensão social, combinando-o com a conscientização de possibilidades cada vez
mais altas de interação positiva e colaboração abrangente.
Procurando o lado impalpável da vida material, chegase à compreensão da relação entre este e o concreto, o que
é de vital importância ao alcançar da prosperidade e à sua
manutenção. Todo ganho material tem a sua contraparte
imaterial, igualmente importante, embora nem sempre percebida.

LÂMINAS DO ORÁCULO DE THELEMA RELACIONADAS A
ESTA ESFERA: 0.5. = ABUNDÂNCIA / TEÓRICO
07 - ABUNDÂNCIA - Hathor, a deusa Isis em forma de vaca, é símbolo dadivoso
de abundância, de proteção, de amor maternal. Também Saturno, em seu mais
positivo aspecto, favorece a multiplicação de
bens, especialmente na agricultura, da qual dependem, basicamente, as populações. A vaca
dá o leite, o trigo se transforma em pão... e todos
vivem na fartura!...
Copiosas são as teorias, inúmeras as opiniões, várias as convergências e divergências,
nas quais o TEÓRICO vai discernir com determinação o seu caminho rumo à Verdade!...
Harmonizar a vida material com a espiritual
é tarefa que se impõe, à medida que se avança
na Senda. Escoimando a personalidade de
Vícios e hábitos perniciosos, chega-se ao ponto necessário ao desenvolvimento de capacidades sutis que permitem o atingimento de
estágios mais avançados. Basta não
desperdiçar bens preciosos, como o TEMPO.
Não basta conquistar um “status” relativamente alto e acomodar-se na posição alcançada. É preciso, além de lutar para
mantê-la, continuar o processo de ascensão social, combinando-o com a
conscientização de possibilidades cada vez mais altas de interação positiva e
colaboração abrangente.
18 - ESCASSEZ - A falta de meios materiais, intelectuais, psíquicos e culturais
é fator determinante de indigência espiritual. “Como é em cima, é embaixo”, diz
o aforismo hermético, de sorte que possuir ou
deixar de possuir bens, constitui evidência de
riqueza ou pobreza generalizadas, se estiverem
aí incluídos os imateriais, naturalmente.
Mas o NEO LIBER LEGIS coloca a questão
num plano diferente, ao afirmar: “não há terra e
nem Céu, não há nada e nem Tudo. O que
existe, não é. Pois o é do Ser de transcendência
é a lei como o céu da noite e do dia, tão limitado”. (NLL, 81).
Usando a coroa branca do Alto Egito,
NEKHEBET, apesar de seu aspecto sinistro
de abutre, é uma divindade protetora, A Escassez, seja de bens materiais quanto espirituais,
configura um estado ilusório, fruto da
ignorância das leis naturais e do apego a
procedimentos inadequados.

SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA - SCT
LIBERDADE, AMOR, BELEZA E CONSCIÊNCIA PLENA
PARA TODOS OS SERES! EXCELSIOR!

GRAU 1.2. = TEÓRICO = Prática

RESUMO
Planeta: SATURNO
Cor: OCRE
Palavra: ABUNDÂNCIA
Signo: TOURO 
Mantram: IUM * NLL: 114
Arcanos: 7/18
Função: TEÓRICO
Caminho: GENEROSIDADE

SINAL

Triângulo com vértice
para cima, no Coração.
Usado no PrimeiroGrau
(1.1., 1.2., 1.3.)

Chegando ao final do item 7 da Prática Geral: EU SOU O CRIADOR E
A CRIATURA, fazer esta Prática do TEÓRICO, retornando depois à
Prática Geral no item 8: Onipresença Divina.
1. SINAL DO PRIMEIRO GRAU - Formar um triângulo de vértice para
cima, com as mãos em concha sobre o Coração.
2. VISUALIZAR - Um SOL OCRE, que emite potentes raios em direção
a todos os planetas de nosso sistema solar, enquanto articula o som do
mantram IUM sentindo que ele atua em seus chakras da cabeça, do peito
e da genitália, harmonizando o ambiente e criando condições propícias à
penetração na ESFERA OCRE DE SATURNO.
3. ENTOAR - a palavra ABUNDÂNCIA, enquanto penetra na OCRE,
no interior da SPIRA LEGIS, sentindo-se banhado por sua intensa LUZ.
Absorvendo essas poderosas vibrações, proferir, para o seu próprio
Íntimo: Que meus Centros de Força girem no ritmo harmonioso da
Natureza, sob o influxo do PODER QUE RESIDE EM MEUS CENTROS
DE FORÇA, para que o EU SOU se manifeste em meu mundo, garantindo
a ABUNDÂNCIA de bens materiais e espirituais, para todos os seres!...
EXCELSIOR! (MAIS ALTO!)
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4. LEITURA COMPLEMENTAR
(Textos de escrituras sagradas ou de grandes Mestres)

SERMÃO SOBRE OS DOGMATIZADORES
O sábio não dá crédito às teorias passageiras
(Excerto adaptado do ATTHAKA, o Livro das Oitavas*)
DISCÍPULO: - Será que esses dogmatizadores que afirmam ensinar
a única verdade, o que fazem é só acaretar para si a censura, ou
será que por vezes eles também mereçam louvores?
BUDA: - O pouco louvor que porventura consigam é insignificante e
não lhes confere paz. Não é com disputas que se atinge a meta.
O sábio não dá crédito a teorias passageiras. Por que iria ele
se prender? Ele já transcendeu, já ultrapassou a fase de acreditar
em tudo que vê e que ouve.
Alguns sábios há que sustentam ser a meta atingível pela
prática da virtude e pela execução de atos meritórios. Ao afirmarem
ser ësta a senda” intitulam-se como únicos mestres.
Alguns se tornam obsecados pela importância dos princípios e, se porventura chegam a transgredir uma só regra, por
insignificante que seja, amofinam-se e se preocupam, como alguém
que houvesse perdido a caravana.
Assim sendo, não vos aferreis a código algum de “permissões” e “proibições”, a código algum que distribua méritos e
deméritos, mas, sim, ficai independentes.
Alguns fazem penosas penitências, outros confiam no que
vêem e no que ouvem falar da conquista da pureza nesta vida e,
entretanto, desejam ainda conseguir um renascimento feliz. O desejo
acarreta mais desejo. O medo, mais medo ainda. Aquele, porém,
que não nutre mais o desejo de viver, seja agora ou em outras vidas,
não mais teme a morte nem o renascimento.
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DISCÍPULO: - A filosofia que alguns rotulam de mais elevada, outros
consideram desprovida de valor. Todos, porém, consideram-se
autoridades. Com qual deles está a Razão e a Verdade?
BUDA: - É só a sua própria filosofia que cada qual considera como a
mais elevada, ao passo que aos demais métodos não empresta
valor algum. Deste modo é que surgem as disputas.
Se o mero criticar destitui os conceitos filosóficos de qualquer valor, então todas as suas filosofias não têm valor algum, pois
todos vivem a criticar os conceitos alheios.
Extravagantes se mostram na prática de sua própria filosofia, tal como quando a expõem, porém todos os seus conceitos
llevam à mesma coisa.
O verdadeiro sábio, porém, não copia os demais; tendo
transcendido o hábito de disputar, a nenhuma filosofia em particular
chama ele de “melhor”.
Afirmam alguns, devotamente: “A verdade é assim e assim.
Eu sei! Eu vejo!” E sustentam que tudo depende de se ter a religião
correta. Se, porém, eles realmente “soubessem” não teriam
necessidade de religião alguma.
O homem vê nome como nome e forma, mas, dizem os
sábios, por pouco ou muito que consiga ver, não verá a pureza.
Nenhum filósofo querelante poderá alcançar a pureza
(verdade) por meio de sua doutrina pessoal; ele segue uma luz que
ele próprio fabricou, por ele autoprojetada, e daí dizer ele que a “vê”.
O verdadeiro sábio está além do tempo, não se baseia em
conceito algum, nem se submete a qualquer seita; compreende todas
as teorias correntes, mantendo-se porém desapegado de qualquer
delas.
Liberto dos laços do mundo, embora viva ainda no mundo,
segue o sábio, tranqüilo, o seu caminho; livre de seitas, em meio
aos sectários; livre de agitações, em meio aos agitados, admitindo o
que o mundo comete.
Tendo transcendido, por compreensão, suas antigas imperfeições, sem admitir outras novas, pela correta vigilância, tendo
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abandonado o desejo e se libertado de dogmas, e não se deixando
mais influenciar por opiniões filosóficas, segue ele seu próprio
caminho, sem se deixar impressionar pelo mundo, não se entregando jamais à censura.
Liberto de todos os conceitos baseados nas coisas vistas e
ouvidas, aliviado, pois, de sua carga, não mais está o sábio sujeito
ao tempo, transcendendo tanto o desejo quanto a abstinência.
*ATTHAKA, o Livro das Oitavas - Uma das mais antigas versões dos
ensinamentos do Buda. É encontrada no Sutta Nipatha da antologia canônica
em páli. Compõe-se de 16 seções de 8 estrofes.

DO NEO LIBER LEGIS:
Não deveis mais aprender, pois os sábios já o são.
Pisai nos pensadores idiotas, nos filósofos medíocres e
perguntadores, pois suas dúvidas são sinônimos de suas
fraquezas. (NLL, 79).
Longe da Sabedoria, longe da existência do Espírito,
Nada mais há a saber. Esmagai os iluminados e exaltai os
Iluminadores. (NLL, 80).

RESPONDER
ABUNDÂNCIA
1- Que significa: “Babalon te fará tocar em tua própria
célula”?
2- O que fazer para alcançar-lhe o Amor Ilimitado?
3- Definir os objetivos deste grau.
4- Que é teoria?
5- Que é marco teórico?
6- Definir “Integração”.
7- Que é “Disfunção”?
8- Qual a visão que a teoria socialista tem, da sociedade?
9- Explicar, sucintamente, “burguesia”.
10- Definir “escassez”.

RESUMO= Planeta: MERCÚRIO
Cor: ROSA * Palavra: UNIÃO
Signo:  * Mantram: IAO
NLL: 105 * Arcanos: 6/17
Caminho: SOLIDARIEDADE

CAPÍTULO 6 - TRABALHAR PELA UNIÃO
1. GENERALIDADES - Prezado Escalador,
Excelsior!
1. TESTADO no embate das teorias conflitantes,
e tendo descoberto que “todos vivem segundo
suas convicções e escolhas”, contribuindo de
alguma forma para a perfeição do TODO, você
se lançou no CAMINHO – da GENEROSIDADE – para sentir a importância da aceitação e
a necessidade da UNIÃO dos esforços para a
concretização de objetivos comuns.
2. O ESTUDO e a prática de Terapias Alternativas é indicado nesta Esfera, em benefício próprio e dos semelhantes. Aqui, os ensinamentos
das esferas anteriores se combinam para aplicação no terreno do concreto, do objetivo. A
árvore dando frutos, após cuidadoso cultivo,
para atender ao seu alvo, que é aplicar os conhecimentos esotéricos à vida prática,
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O Iniciado treina a manipulação de forças,
através de vários processos, inclusive passes
magnéticos e imposição de mãos. Principia a
desenvolver a Clarividência e a Clariaudiência,
pelo menos elementarmente.
3. MERCÚRIO, planeta das comunicações, do entendimento entre as pessoas, da simpatia e das
trocas, presta-se admiravelmente como ferramenta ao objetivo de UNIÃO e Paz desta Esfera, cuja cor, ROSA, reforça a idéia de um sentimento forte e elevado, dedicado a todos os
seres, sem exceção.
4. ESSE ideal de confraternização encontra, no
NLL, um tópico aparentemente difícil, quando
diz: “Todas as faces ouvirão, todos os corações falarão, todos os ouvidos sentirão
o sabor, os lábios escutarão calados e o
olfato será o pulmão manifestado, cujo número é 11 por amor a Mim”(NLL, 105).
AQUI está uma afirmação vigorosa da
transcendentalidade do SENTIR e do EXPRIMIR, da COMUNICAÇÃO em suma, que se
transformará, assumindo forma mais sutil e
abrangente. No futuro, as especializações dos
órgãos cederão ao chamado sexto sentido. De
modo que não veremos com os olhos nem falaremos com a boca, nem ouviremos com os
ouvidos – mas superaremos a lei da carne, —
utilizando-nos de poderes extrasensoriais para
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nos comunicarmos com seres desta e de outras dimensões.
5. EM seus trabalhos de cura e de propiciação, o
Iniciado utiliza, além dos mantras já incorporados ao seu instrumental, o poderoso I A O
(I= ISIS; A= APOFIS; O= OSIRIS), o nome
gnóstico de DEUS. A letra I atua na cabeça; A,
nos pulmões; O, nos órgãos sexuais, — favorecendo um fluxo energético positivo. É uma
invocação de grande poder, que reintegra as
energias, dificultando tudo que possa provocar a dispersão, a adversidade e o
desequilíbrio.
2. TRABALHANDO NA SPIRA LEGIS
Vamos agora penetrar na SPIRA LEGIS, concentrandonos na ESFERA ROSA, de MERCÚRIO. Isto porque, entrando
nas esferas, delas se obtém conhecimentos e poder, para utilização em benefício próprio e dos outros. A Lei é para todos.

Caminhe, em astral, (imaginação) em sua direção, pronuncie a palavra de
passe, que é o mantram IAO, para que lhe seja realmente franqueada a
entrada na Esfera. Você sentirá que o ambiente se tornou mais propício.
Mas ainda falta proferir a palavra-chave, que é OPEROSIDADE. Vibre esta
palavra com sentimento de verdadeira vontade de achar, de viver uma verdadeira UNIÃO, fruto de sua positiva transformação interiior!... Tome posse
das qualidades de Mercúrio, harmonizando-se com ele, que é o responsável pelas comunicações e o comércio.
Tendo conquistado a Abundância com Saturno, você está pronto
para absorver a força desta Esfera Rosa, expandindo seus contatos para
iniciar uma nova vida, de grandes realizações sociais e espirituais.
Após ter-se impregnado desta luz, e dividido com os seus semelhantes, os benefícios, você vai retornar ao plano físico, da mesma maneira
que o fez na esfera anterior.
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3. ALCANÇANDO ESFERA MAIS ELEVADA
Para sair da ESFERA ROSA e chegar à LARANJA, é preciso trilhar o Caminho da SOLIDARIEDADE, realizando-o integralmente.
Poderosos meios auxiliares são os dois ARCANOS do Oráculo de Thelema
relacionados a esta esfera: 17=DISPERSÃO e 6=UNIÃO.
Analisando o conceito SOLIDARIEDADE a parti r das noções
contidas nos dois Arcanos, fácil será compenetrar-se do significado

profundo do Caminho, chegando-se logo à outra Esfera: a do
TRIUNFO
17. DISPERSÃO
O fato novo dentro do imenso emaranhado de informações, teorias e opiniões que caracteriza o momento atual sintetiza-se na constatação de que não há mais tempo para nada.
Temos, portanto, de buscar e reter, em tudo, o ESSENCIAL.
Torna-se necessária, por isso, uma completa reavaliação de
tudo que conhecemos como meios de ascensão — na busca
do que é realmente ESSEN-CIAL.
Mas, diante do FIM, que é o ESSENCIAL?
Que tesouro imensurável devemos guardar para um hipotético porvir?
Que segredos, conhecimentos, que utensílios e técnicas
especiais, que sentimentos, teorias e orientações, que sofisticados mecanismos e sutis elucubrações... afinal, O QUÊ ?
Nada disso terá utilidade quando o MOMENTO chegar,
pois mesmo “palavras, pensamentos, darão reminiscências,
nada mais”, visto que “não há futuro sem transcendência”.
(NLL, 99/98).
Portanto, só uma coisa é Essencial, e sua realização está
contida nestas poucas palavras:
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“DEIXAI QUE AS LEIS DESDOBREM O SOM DA LUZ
INTERNA, PARA VIVERDES COM PLENITUDE A LEI REAL
DO AMOR”. (NLL, 100).
É dentro de si próprio que o homem deve buscar o conhecimento e a transcendência, e não no emaranhado confuso
de suas mirabolantes e fantasiosas criações.
A rivalidade, que levou SET a combater HORUS, do qual
arrancou os olhos, ilustra este Arcano, remetendo à idéia de
DISPERSÃO de forças, que, unidas, levariam a um poder
maior e harmonioso.
Vemo-lo aqui tendo os olhos do irmão em cada uma das
mãos, apartados, dispersos, deslocados de suas posições
naturais — e apoiado em pontas do pentagrama invertido,
que, nessa posição, simboliza a prevalência do material, da
assim chamada “magia negra”.
Mercúrio, que é também protetor dos ladrões e malfeitores,
exerce sua influência negativa, que o Prático, Iniciado nos
Mistérios, terá que reverter, harmonizando as forças, apaziguando os extremos, com inteligência e prontidão, para que
a Justiça prevaleça.
Através da meditação chegamos ao conhecimento do real,
livres das ilusões múltiplas da matéria, alimentadas pela
mente concreta.
É difícil ao principiante aquietar sua mente, dispersa em
pensamentos que lhe invadem os domínios
descontroladamente. Mas a perseverança do Aspirante será
premiada com a conquista do equilíbrio, que lhe abrirá as
portas da percepção!...
Grupos e pessoas que, separadamente, perseguem os mesmos objetivos, podem vir a prejudicar-se mutuamente, com-
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petindo além do razoável. A dispersão das forças é, muitas
vezes, danosa ao progresso, embora, em certos casos e
medida, possa servir de estímulo.
Agir ao mesmo tempo em várias frentes pode ser conveniente em determinado momento. Todavia, deve-se ter em
mente que a dispersão das forças leva ao enfraquecimento,
se não for feita de modo oportuno, correto e adequado.
.6. UNIÃO
Se os homens, hoje, são desunidos, isto é fruto da desigualdade entre todos. Embora a complementaridade trabalhe a favor da União, esta só poderá realmente se efetuar e
efetivar quando a IGUALDADE for preponderante. Mas a
Igualdade tem sido mal entendida pelos analistas... Seu capital aspecto ou ponto crucial é a COMPREENSÃO, que
permite uma verdadeira PARTICIPAÇÃO de todos, irmanados, na Tarefa Comum.
O NEO LIBER LEGIS veio colocar, com precisão, essa
problemática, apontando sua solução no dealbar da Nova
Era, quando: “Todas as faces ouvirão, todos os corações falarão, todos os ouvidos sentirão o sabor, os lábios escutarão
calados e o olfato será o pulmão manifestado, cujo número
é 11 por Amor a Mim”. (NLL, 105).
Na interpretação superior desse parágrafo, vemos que a
Divindade afirma, de modo original e velado, que a percepção, no futuro, não se dará de modo convencional, mas através do desenvolvimento ou atualização de outros sentidos,
hoje incipientes, ou atuantes em uns poucos indivíduos.
Nesse campo, carecem de importância maior as localizações ou especializações sensitivas (ouvido = audição;
nariz = olfação, etc) visto que a percepção deverá globalizar-
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se, sendo tudo apreendido pela totalidade do Ser
autoconsciente.
Quando isto acontecer, quando todos (e não uns poucos)
alcançarem o limiar da Iniciação Maior, a União de todos os
povos, de todos os seres, se efetivará no reinado da genuina
fraternidade, no primado do Amor Consciente, do Amor sob
Vontade.
Compreendendo e vivendo o seu destino superior , o homem não mais lutará por mesquinhas realizações egoístas.
Ele só terá olhos para o Grande Todo, para a Coletividade,
para a Harmonia do Universo, para a Verdadeira Paz.
E tudo isto será feito por Amor à Isis, à Grande Mãe, à
benfazeja Natureza, fecundada pelo Princípio Ativo Criador,
que em Seu Útero engendrou todos os Seres...
Com sua energia vivificante e transmutadora, o Deus Rá
resplandece, aquecendo e iluminando os mundos... A figura
do Escaravelho relembra que “na natureza nada se cria, nada
se perde, tudo se transforma”, porque tudo se encontra na
Unidade.
Mercúrio é o portador desta boa-nova, que comunica a
todos, e, como agente ativo, propiciador das trocas, contribui
para a União das pessoas. Essa União está representada
pelo “Pavimento Mosaico”, formado por quadriláteros pretos
e brancos e limitado por uma “Borda Dentada”, símbolo
maçônico da União de todos os Irmãos, apesar das naturais
diferenças ou peculiaridades, o que remete ao Salmo 133:
“Oh! quão bom e suave é que os Irmãos vivam em União. É
como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a
barba de Aarão e à orla de suas vestes. É como o orvalho de
Hermom que desce sobre os montes de Sião; porque alí o
Senhor ordena a benção e a vida para sempre”.
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Tendo-se preparado devidamente, em estágios anteriores, vai o PRÁTICO aplicar os conhecimentos ocultistas no
meio em que vive, contribuindo para a edificação de uma
sociedade mais justa, com a promoção da concórdia entre os
homens.
O conhecimento, penosamente adquirido, leva, em determinado estágio, ao afastamento das pessoas. Todavia, háde chegar o momento da superação dos obstáculos, para
que a união dos semelhantes se processe, facilitando a ascensão e promovendo a harmonia pela compreensão e tolerância para com os outros.
A vida em sociedade pressupõe um mínimo de entendimento, de compreensão, para que sejam possíveis ações
construtivas que beneficiem a comunidade, nos vários grupos que a compõem. É preciso saber quando, como e onde
ceder ou se afirmar: transigir ou insistir, para se chegar ao
êxito.
Desligar-se das negatividades, sem desprezá-las; cultivar
as possibilidades sem excesso de otimismo; buscar a união
das forças simpáticas — eis a chave para o sucesso total de
todas as iniciativas. Que elas possam fomentar a união e a
concórdia entre as pessoas!

Diz o Neo Liber Legis: Não restará pedra sobre pedra,
templo sobre colunas, graus sem essências, e a realidade será o Amor como o único laço. Não vos preocupeis
com o que vem, mas com o que surge, pois é o
Thelemita, cuja evolução é a própria Era. (NLL, 109).
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REIKI, sistema de cura pela imposição das mãos,
disseminado pelo Mestre Usuí e seus Discípulos. No Sagrado
Círculo de Thelema, o REIKI é recomendado para trabalhos de
cura.
A Primeira Iniciação já capacita ao trabalho, porém sem o
conhecimento e o uso dos símbolos, que são dados somente no
Segundo e no Terceiro graus. O Prático deve ser iniciado por um
Mestre Reiki, em cerimônia presencial, e começar trabalhando
dentro de suas especificidades. A transmissão de conhecimentos
continuará no Grau de Terapeuta

Símbolo do REIKI
O processo de aprendizdo começa com o Reiki I. Recebida a primeira
Iniciação, o agente de cura só precisa colocar as mãos sobre a área em
que a pessoa sente dor, ou usar a posição das mãos para o corpo todo. A
energia do Ki está sempre fluindo, sem nenhuma direçao, através das
mãos do agente de curaEste pode ter iu não consciência de qual região do
corpo precisa ser curada, mas a energia do Ki tem uma inteligência muito
além da humana, e se irradia para onde é necessário. Ela não é retirada
do curador, nem de sua aura, maa da Deusa/Fonte Viva. Ele coloca as
mãos numa série de posições que constitui uma sessão, e o Reiki faz o
resto. A energia também cura em todos os níveis do corpo -- físico, mental
e espiritual. Cura a pessoa como um todo. Curando uma dor de cabeça,
pode chegar a outros órgãos e níveis.
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LÂMINAS DO ORÁCULO DE THELEMA RELACIONADAS A
ESTA ESFERA: 0.6. = UNIÃO / PRÁTICO
.6. UNIÃO - Tudo será feito por Amor à Isis, à Grande Mãe, à benfazeja
Natureza, fecundada pelo Princípio Ativo Criador, que em Seu Útero engendrou
todos os Seres...
Com sua energia vivificante e transmutadora,
o Deus Rá resplandece, aquecendo e iluminando os mundos... A figura do Escaravelho
relembra que “na natureza nada se cria, nada
se perde, tudo se transforma”, porque tudo
se encontra na Unidade.
Mercúrio é o portador desta boa-nova, que
comunica a todos, e, como agente ativo,
propiciador das trocas, contribui para a União
das pessoas. Essa União está representada pelo “Pavimento Mosaico”, formado por
quadriláteros pretos e brancos e limitado por
uma “Borda Dentada”, símbolo maçônico da
União de todos os Irmãos, apesar das
naturais diferenças ou peculiaridades.
Tendo-se preparado devidamente, em estágios anteriores, vai o PRÁTICO aplicar os
conhecimentos ocultistas no meio em que vive, contribuindo para a edificação
de uma sociedade mais justa, com a promoção da concórdia entre os homens.

.17. DISPERSÃO
É dentro de si próprio que o homem deve buscar o
conhecimento e a transcendência, e não no
emaranhado confuso de suas mirabolantes e
fantasiosas criações. A rivalidade, que levou SET
a combater HORUS, do qual arrancou os olhos,
ilustra este Arcano, remetendo à idéia de DISPERSÃO de forças, que, unidas, levariam a um poder
maior e harmonioso. Vemo-lo aqui tendo os olhos
do irmão em cada uma das mãos, apartados,
dispersos, deslocados de suas posições naturais — e apoiado em pontas do pentagrama
invertido, que, nessa posição, simboliza a
prevalência do material, da assim chamada
“magia negra”. Mercúrio, que é também protetor
dos ladrões e malfeitores, exerce sua influência
negativa, que o Prático, Iniciado nos Mistérios, terá
que reverter, harmonizando as forças.

SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA - SCT
LIBERDADE, AMOR, BELEZA E CONSCIÊNCIA PLENA
PARA TODOS OS SERES! EXCELSIOR!

GRAU 1.3. = PRÁTICO = Prática

RESUMO
Planeta: MERCÚRIO
Cor: ROSA
Palavra: UNIÃO

Signo: GÊMEOS
Mantram: IAO
NLL: 105 - Arcanos: 6/17
Caminho: SOLIDARIEDADE

SINAL

Triângulo com vértice
para cima, no Coração.
Usado no PrimeiroGrau
(1.1., 1.2., 1.3.). Os demais
Graus, 2, 3 e Inefável,
têm também seus Sinais.

Chegando ao final do item 7 da Prática Geral: EU SOU O CRIADOR E A CRIATURA,
fazer esta Prática do PRÁTICO, retornando depois à Prática Geral no item 8:
ONIPRESENÇA DIVINA.
1. SINAL DO PRIMEIRO GRAU - Formar um triângulo de vértice para cima, com as
mãos em concha sobre o Coração.
2. VISUALIZAR - Um SOL ROSA, que emite potentes raios em direção a todos os
planetas de nosso sistema solar, enquanto articula o som do mantram IAO sentindo
que ele atua em seus chakras da cabeça, do peito e da genitália, harmonizando o
ambiente e criando condições propícias à penetração na ESFERA ROSA DE
MERCÚRIO
3. ENTOAR - a palavra UNIÃO, enquanto penetra na Esfera ROSA, no interior da
SPIRA LEGIS, sentindo-se banhado por sua intensa LUZ. Absorvendo essas
poderosas vibrações, proferir, para o seu próprio Íntimo: Que meus Centros de
Força girem no ritmo harmonioso da Natureza, promovendo a UNIÃO das pessoas
em torno de objetivos nobres e elevados, acima das naturais diferenças e
divergências individuais. Que o EU SOU se manifeste em meu mundo, garantindo
a UNIÃO de pessoas de boa vontade, para o bem geral da Humanidade.

EXCELSIOR! (MAIS ALTO!)
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4. LEITURA COMPLEMENTAR
(Textos de escrituras sagradas ou de grandes Mestres)

YOGA DA LIBERTAÇÃO TOTAL e O SÁBIO
Um novo nascimento, além da morte
(Adaptado de: YOGA DA LIBERTAÇÃO TOTAL e O SÁBIO*)

Só alcança perfeita liberdade e transcendente serenidade aquele
que, sem interesse e no espírito de renúncia, executa o seu trabalho e não
deseja recompensa alguma.
Ouve, agora, ó filho da terra: Como o sábio que encontrou paz
verdadeira alcança perfeição em Brahman, o Ser Supremo, entra na
beatitude da existência pela compreensão.
O homem que realizou a sua purificação mental é inteiramente
devotado a mim, firmemente consolidado na Verdade, senhor de si mesmo,
livre de apego e de aversão. (KRISHNA).
(Extraído e adaptado de YOGA DA LIBERTAÇÃO TOTAL do
BHAGAVAD-GITA)
Considera quem te aponta os defeitos como se te desvendasse tesouros. Segue o sábio que te reprova os erros. Na
verdade, estar em tal companhia é um grande bem, e não um
mal.
Evita, domina, foge de tudo o que não for o bem! Isso
desagradará aos insensatos, porém agradará aos sábios.
Não tenha por amigos os que praticam o mal. Junta-se
aos bons, procura a amizade dos melhores dentre os homens.
Quem bebe na fonte da Doutrina, vive feliz, com a mente
tranqüila. Alegra-se sempre o sábio com a Doutrina revelada
pelo Buda.
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Os que abrem canais conduzem a água para onde
querem; os fabricantes de flechas modelam-nas; os carpinteiros trabalham a madeira à sua vontade; os sábios controlam a
própria mente.
Da mesma forma que a rocha não é abalada pela
tempestade, o sábio se mantém impertubável diante das
censuras ou dos elogios.
Semelhante a um lago profundo, límpido e calmo, assim
vive o sábio na completa serenidade, quando penetrado pela
Doutrina.
Em qualquer circunstância, o sábio não emprega palavras fúteis, nem se deixa levar pelo desejo; a dor e a alegria não
o alteram.
Aquele que, para si mesmo ou para os demais, não anseia
por filhos, riquezas ou poder, que não sobrepõe seu próprio
interesse ao que é correto, esse será virtuoso, justo e sábio.
(BUDA GAUTAMA).
(Extraído e adaptado de O SÁBIO, do DHAMMAPADA)
* Extraídos de BHAGAVAD-GITA e DHAMMAPADA.

REVISÃO
DOS ENSINAMENTOS CONTIDOS NAS ESFERAS DA
SEGUNDA TRÍADE

RESPONDER
1- PROGRESSO
1- O que deve fazer o Iniciao para progredir?
2- O que lhe aponta o Arcano 10, em termos de libertação?
3- É a Lei de Thelema uma conquista pessoal?
4- A que deve estar disposto o Iniciado, ao ingressar
no Caminho?
5- Qual o desafio a ser enfrentado no início do trabalho?
6- Como encaminhar os resultados das conquistas
alcançadas?
7- Que significa “usar a energia sem saber”?
8- Que significa “o alento de Hadit em seu extenso”?
9- A que convida o planeta Venus?
10- Como chegar à realização da Grande Obra?
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2- ABUNDÂNCIA
1- Que significa: “Babalon te fará tocar em tua própria
célula”?
2- O que fazer para alcançar-lhe o Amor Ilimitado?
3- Definir os objetivos deste grau.
4- Que é teoria?
5- Que é marco teórico?
6- Definir “Integração”.
7- Que é “Disfunção”?
8- Qual a visão que a teoria socialista tem, da sociedade?
9- Explicar, sucintamente, “burguesia”.
10- Definir “escassez”.

3- UNIÃO
1234567-

O que é fundamental para conseguirmos a União?
Para que estudar e praticar terapias alternativas?
Que poderes e técnicas usa o Iniciado?
Como pode Mercúrio ajudar?
O que ensina o tópico 105 do Neo Liber Legis?
Que tipos de trabalho são executados neste grau?
Explicar a formação e utilização do “nome gnóstico
de Deus”.

SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA SCT

COMUNICADO IMPORTANTE
O Sagrado Círculo de Thelema comunica ao estudioso desta
obra que, a partir deste ponto, os ensinamentos assumem um caráter mais
grave, em termos de responsabilidade pelo seu uso.
O conhecimento esotérico é considerado por todos os sábios que
a humanidade produziu, uma arma de dois gumes, que, bem utilizada,
gera maravilhosos resultados, porém se, pelo contrário, for mal utilizada,
seus efeitos poderão ser de consequências desastrosas.
Tendo isso em mente, os Mestres do SCT resolveram CONVIDAR os estudantes sinceros, abnegados e persistentes, para que se tornem
ESCALADORES THELEMITAS, assumindo o COMPROMISSO de
atuar sempre tendo por objetivo o bem comum e o progresso da
Humanidade. Assim, poderá avançar com mais efetividade e segurança.
Ao oferecermos esta oportunidade, queremos ressaltar que não
se trata de assumir uma tutela ou qualquer modo de domínio sobre as
pessoas, mas apenas um UNIR DE FORÇAS e um assumir de
responsabilidade diante de assunto tão sério e importante para a evolução
consciente da Humanidade, a que servimos com lealdade e Amor.

RESUMO= Planeta: URANO
Cor: LARANJA * Palavra: TRIUNFO
Signo: Aquário * Mantram: PHALLE
NLL: 112 * Arcanos: 8/19
Caminho: VERSATILIDADE

CAPÍTULO 7 - CONHECENDO A VITÓRIA
1. GENERALIDADES - Prezado Escalador, Excelsior!
1. O FILÓSOFO deverá tomar posse da Vida e do Conhecimento, ou da Vida pelo Conhecimento das coisas da
Terra e do Céu.
2. TRIUNFO é a meta do Vencedor, que teve as portas
abertas pela Iniciação. Agora, tem de realizar-se plenamente, em todos os planos. Tem que lutar e vencer!
3. APESAR das polaridades, da diversidade, das
discordâncias do mundo, cada homem e cada mulher é
uma Estrela – e todos são UM. Sim, só existe a UNIDADE... o resto é o pó do Espírito, e nada mais. O Poder
da Unidade, conscientizado pelo FILÓSOFO, dá-lhe o
Saber e a Força para o Triunfo.
4. HÁ um planeta, URANO, que pode ser habitado: gênio
inventivo, intuição cósmica, inteligência superior, capacidade de trabalho, poder mental, intuição literária,
combatividade, dinamismo, originalidade – são qualidades uranianas que devem ser exploradas, utilizadas
em proveito próprio e dos semelhantes. Que o FILÓSOFO invoque Urano durante as práticas, e os resultados virão...
5. QUE o FILÓSOFO estude (em sua esfera penetrando e
deixando que ela o penetre) a COR LARANJA. Suas
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vibrações favorecem a saúde, a alegria e o prazer.
Penetrando na SPIRA LEGIS, em meditação, pode o
FILÓSOFO trabalhar com as qualidades do Planeta
URANO e as vibrações da COR LARANJA – para alcançar seus nobres objetivos.
6. É PRECISO ativar os Sete Centros Internos ou Chacras,
para adquirir o Mestrado da Sabedoria,. Temos que elevar essa Chama Interna, fazendo brilhar os vários sóis
de nosso corpo, e sentindo, assim, o SOL INVISÍVEL
que nos livra da ilusão do mundo.
7. ASSIM como o Sol, em seu sistema, manifesta sua energia em luz, calor e magnetismo, ao mesmo tempo, —
também o Íntimo, o EU SOU manifesta sua Energia
Criadora em nós, como FOGO, LUZ e MAGNETISMO,
por meio do SEMEM, no sistema nervoso central.
8. OS ÁTOMOS seminais encerram todas as Sabedorias
do mundo, e nos acompanham desde os primeiros dias
da Criação. Neles se encontra toda a história, e são
eles os que iniciam o homem no Seu Interno.
9. ESSES centros, Flores ou Selos devem girar. Quanto
mais progride a alma, em sua evolução, mais rapidamente eles giram. São os Órgãos da Alma.
10. CADA Centro tem um número de Pétalas ou Raios e
outorga certos poderes:
BÁSICO – 4 — consciência física;
ESPLÊNICO – 6 – relembra encarnações passadas;
UMBILICAL – 10 – promove viagens astrais;
CARDÍACO –12 – sede da Sabedoria;
LARÍNGEO – 16 – faculta a clarividência;
FRONTAL – 96 – faculta a visão superior;
CORONÁRIO – 970 – sede da Consciência plena.
11. O FILÓSOFO, Escalador Thelemita, membro ativo do
SCT, dispõe, para seu autoaperfeiçoamento, da Prática Diária, que se deve associar a outras práticas, secretas. Poderá assim atingir sua meta de sistematizar os conhecimentos adquiridos nos graus anteriores, e indo além, inclusive
no campo da Magia do Amor.
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2. TRABALHANDO NA SPIRA LEGIS
Vamos agora penetrar na SPIRA LEGIS, concentrandonos na ESFERA LARANJA, de URANO. Entrando nas esferas,
delas se obtém conhecimentos e poder, para utilização em benefício próprio e dos outros. A Lei é para todos.

Caminhe, em astral, (imaginação) em sua direção, pronuncie a palavra de
passe, que é o mantram PHALLE, para que lhe seja realmente franqueada
a entrada na Esfera. Você sentirá que o ambiente se tornou mais propício.
Mas ainda falta proferir a palavra-chave, que é TRIUNFO. Vibre esta palavra com sentimento de verdadeira vontade de achar, de viver um TRIUNFO
de suas mais caras iniciativas!... Tome posse das qualidades de URANO,
harmonizando-se com esse poderoso planeta, que favorece: intuição cósmica, inteligência superior, capacidade de trabalho, poder mental, intuição
literária, combatividade, dinamismo, originalidade .

Tendo obtido a União, você está pronto para absorver a força desta
Esfera L:aranja, equilibrando seus sentimentos para iniciar uma nova vida,
de grandes realizações espirituais.
Após ter-se impregnado desta luz, e dividido com os seus semelhantes, os benefícios, você vai retornar ao plano físico, da mesma maneira
que o fez na esfera anterior.

3. ALCANÇANDO ESFERA MAIS ELEVADA
Para sair da ESFERA LARANJA e chegar à VERMELHA, é preciso trilhar o Caminho da TEMPERANÇA, realizando-o integralmente.
Poderosos meios auxiliares são os dois ARCANOS do Oráculo de
Thelema relacionados a esta esfera: 19=DERROTA e 8=TRIUNFO.
Analisando o conceito TEMPERANÇA a partir das noções contidas nos dois Arcanos, fácil será compenetrar-se do significado profundo
do Caminho, chegando-se logo à outra Esfera: a da FORÇA.
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19. DERROTA
O grande fracasso da sociedade humana é ter falhado na promoção e
estabelecimento da justiça social.
Diariamente, um número enorme de pessoas morre, vítima da fome,
das doenças, das várias formas de violência.
De nada adiantaram as exortações dos Mestres: o egoísmo prevaleceu e o altruísmo sofreu uma fragorosa derrota, que se eterniza. Isto
porque os homens, ao invés de enfrentarem os problemas de frente, preferem usar de paliativos que não alteram o “status quo” de seus privilégios, baseados na desigualdade e no desamor. Acreditam que, através das
esmolas que chamam de “beneficência” estão cumprindo fielmente suas
obrigações, e assim se eximem das reais obrigações...
Mas o NEO LIBER LEGIS adverte: “Não adianta se escudar em pseudo
beneficência para fugir à responsabilidade. Horus virá como cobrador de
tudo que fizeram contra os Ensinamentos do Nazareno”. (NLL, 119).
Esses Ensinamentos prescrevem uma vida isenta da desmedida ambição — principal fator que leva à manutenção de sistemas que exploram
uns, em benefício de outros — um flagrante e total desrespeito à lei da
fraternidade e do amor!
A morte não existe, no sentido mais amplo, pois a Essência permanece, e o que realmente acontece é uma grande transformação. Mas
essa mudança pode ocorrer em condições adversas ao julgamento da
alma, cujo coração precisa apresentar-se puro e leve ao ponto de não
ultrapassar o peso de uma pluma, na Balança da Eternidade...
Derrotado não foi o mestre, ao sofrer o golpe traiçoeiro que o levou à
morte física, mas o infiel Companheiro que indevidamente utilizou o malho,
contrariado na pretensão absurda de posse de conhecimentos superiores
à sua capacidade.
Inspirado pelas vibrações uranianas favoráveis à inspiração, intuição
e pesquisa metafísicas, o FILÓSOFO evita-lhe os aspectos negativos,
de inconseqüência diante do já estabelecido, contornando as dificuldades maiores para evitar certos confrontos que podem levar a uma fragorosa
derrota...
As derrotas têm tanto valor como as vitórias, na vida espiritual. São
experiências, das quais se retiram preciosos ensinamentos. Acresce que
uma derrota pode na verdade constituir-se numa condição essencial à
vitória, pelas modificações que provoca na conjuntura total. Paciência e
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perseverança são qualidades essenciais ao que almeja vencer.
A derrota de um grupo ou facção não implica, necessariamente, em
que os princípios que nortearam suas ações sejam ruins. Talvez as circunstâncias do momento não tenham propiciado um desempenho
satisfatório. Isto se aplica também a um indivíduo e até a toda uma sociedade. Re-examinar os motivos e as circunstâncias é sempre útil, especialmente diante de um fracasso.
Fazer uma severa autocrítica para não continuar no erro que conduz à
derrota é tarefa urgente.
Não há motivo para desânimo. “Depois da tempestade, vem a bonança”...
8. TRIUNFO
Triunfar é vencer a si próprio. Isto só pode ocorrer depois de superadas as naturais dificuldades do caminho, as terríveis provas da vida, que
o são apesar de às vezes se apresentarem em roupagens agradáveis,
tornando-se assim ainda mais difíceis.
TRIUNFA aquele que incorpora em si as qualidades indispensáveis
ao domínio de certas forças, que combina inteligentemente, orientandoas a predeterminados objetivos.
TRIUNFA aquele que não mais se deixa encantar pelo “canto de sereia” das ilusões, que aprendeu a lidar com as polaridades, com a
multiplicidade, concentrando-se no cerne da realidade, naquilo que é
verdadeiramente importante.
TRIUNFA quem se despoja de roupagens desgastadas, que relega
ao desuso, para revestir-se do fruto da renovação, atualizando-se no tempo
e no espaço, assim como fora deles.
“Não vos deixeis à adoração senão por Mim. Não há Cruz sobre
meu nehemys, há um Lotus, uma Flor, uma Única Essência. A descida
ou ascensão de uma força já não existe mais em mim... Destruí a polaridade e os vórtices das duas linhas: Sêde Um, Hoor-Paar-Kraat-Ra.Ra.
Não há Deus senão o homem, e Eu completo: não há Essência sem
Mim, HORUS”. (NLL, 112).
Há um momento evolucionário em que o indivíduo atinge a
autoconsciência, transcendendo as idéias, imagens e demais formulações que no decorrer dos séculos, tem sido usadas para explicar a Divindade. Todas essas concepções sobre o divino, porém forjadas pelos humanos, deixam de atender à sua visão Totalizante, que já o identifica
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com a própria divindade, passando a ser, ele mesmo, o Verbo em Ação.
É quando o Iniciado Maior, à semelhança do Crestos Solar, manifestado
no Mestre Jesus, pode dizer: “EU E O PAI SOMOS UM!”
8.2. SIMBOLOGIA - Eis o regente da nova era, o Deus-com-cabeça-defalcão, Horus, cuja presença assinala, marcantemente, o TRIUNFO do
progresso e da transcendência sobre a estagnação e o obscurantismo, o
medo e a prepotência!
Portando, na mão direita, a Lança da Vontade, que é THELEMA, e, na
esquerda, a Cruz Ansata, símbolo da união consciente das polaridades,
do Amor sob Vontade, e tendo sobre a cabeça de falcão, evocadora de
visão clara e aguda e de radiante inteligência — a serpente que forma o
disco solar — HORUS sintetiza as magnas realizações que levam o homem ao pleno e total TRIUNFO, que culmina no conhecimento se si
próprio.
As criativas vibrações de Urano, planeta que confere ilimitado poder
mental e cuja influência é avançada, revolucionária e transformadora,
conferindo inclinação para os estudos e pesquisas filosóficas e metafísicas
e para as atividades técnicas e científicas, reforçam ainda mais a tônica
deste Arcano, no sentido do progresso intelectual, mental e cultural.
Geometria, gênio, geração, gravidade, gnose — tudo isto evocado
pela letra G, inserida no pentagrama, que é o homem, relembra ao companheiro e também ao FILÓSOFO, que o estudo aprofundado das doutrinas deve levá-lo não à esterilidade do ceticismo, mas à positiva certeza
do conhecimento transcendental. Excelsior!
8.3. SÍNTESE - O trabalho espiritual pode partir de uma concretização
material de acordo com o princípio hermético: “Como é em cima, é
embaixo”. Portanto, a reunião do conhecimento, harmonizado por u’a
mente treinada, e dirigido por uma Vontade férrea, muito pode realizar —
pode TRIUNFAR.
A sociedade se compõe de grupos, e estes, de indivíduos. Um indivíduo consciente de suas forças, é capaz de influenciar o seu grupo, outros
grupos e até de transformar aspectos importantes da sociedade. Ação e
equilíbrio são as chaves do TRIUNFO.
Vislumbrada a vitória, arranjados os meios para uma ação eficaz, conhecido o momento propício — nada pode obstaculizar o TRIUNFO, que
é a vitória decisiva daquele que Soube, Quis, Ousou e, finalmente Calou.
O momento tem de ser percebido com clareza, e a ação, pronta e total.
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LÂMINAS DO ORÁCULO DE THELEMA RELACIONADAS A
ESTA ESFERA: 0.7. = TRIUNFO / FILÓSOFO
8. TRIUNFO -

- Eis o regente da nova era, o Deus-com-cabeça-de-falcão,
Horus, cuja presença assinala, marcantemente, o TRIUNFO do progresso e da
transcendência sobre a estagnação e o
obscurantismo, o medo e a prepotência!
Portando, na mão direita, a Lança da Vontade, que
é THELEMA, e, na esquerda, a Cruz Ansata,
símbolo da união consciente das polaridades, do
Amor sob Vontade, e tendo sobre a cabeça de falcão, evocadora de visão clara e aguda e de radiante inteligência — a serpente que forma o disco
solar — HORUS sintetiza as magnas realizações
que levam o homem ao pleno e total TRIUNFO,
que culmina no conhecimento se si próprio.
As criativas vibrações de Urano, planeta que
confere ilimitado poder mental e cuja influência é
avançada, revolucionária e transformadora, inclina
para os estudos e pesquisas filosóficas e
metafísicas e para as atividades técnicas e científicas, levando ao progresso
intelectual, mental e cultural.

19. DERROTA -

O NEO LIBER LEGIS adverte: “Não adianta se escudar em
pseudo beneficência para fugir à responsabilidade.
Horus virá como cobrador de tudo que fizeram contra
os Ensinamentos do Nazareno”. (NLL, 119). Esses
Ensinamentos prescrevem uma vida isenta da desmedida ambição — principal fator que leva à
manutenção de sistemas que exploram uns, em
benefício de outros — um flagrante e total desrespeito à lei da fraternidade e do amor! A morte não
existe, no sentido mais amplo, pois a Essência permanece, e o que realmente acontece é uma grande
transformação. Mas essa mudança pode ocorrer em
condições adversas ao julgamento da alma, cujo
coração precisa apresentar-se puro e leve ao ponto
de não ultrapassar o peso de uma pluma, na Balança da Eternidade...
Derrotado não foi o mestre, ao sofrer o golpe traiçoeiro que o levou à morte
física, mas o infiel Companheiro que indevidamente utilizou o malho, contrariado
na pretensão absurda de posse de conhecimentos superiores à sua
capacidade. Inspirado pelas vibrações uranianas favoráveis à inspiração,
intuição e pesquisa metafísicas, o FILÓSOFO evita-lhe os aspectos negativos.

SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA - SCT
LIBERDADE, AMOR, BELEZA E CONSCIÊNCIA PLENA
PARA TODOS OS SERES! EXCELSIOR!

GRAU 2.1. = FILÓSOFO = Prática

RESUMO
Planeta: URANO
Cor: LARANJA
Palavra: TRIUNFO
Signo: AQUÁRIO
Mantram: PHALLE
NLL:112/Arcanos:8/19

SINAL
Triângulo com vértice
para baixo, no Sexo.
Usado no Segundo Grau
(2.1., 2.2., 2.3.)

Chegando ao final do item 7 da Prática Geral, fazer esta
Prática do Filósofo, retornando
depois à Prática Geral no item 8: Onipresença Divina.
1. SINAL DO SEGUNDO GRAU - Formar um triângulo de vértice
para baixo, com as mãos em concha
sobre o sexo.
2. VISUALIZAR - Um SOL LARANJA, que emite potentes raios
em direção a todos os planetas de
nosso sistema solar, enquanto articula o som do mantram
PHALLE, sentindo que ele atua em seus chakras solar e
fundamental, harmonizando o ambiente e criando condições
propícias à penetração na ESFERA LARANJA de URANO.
3. ENTOAR - a palavra TRIUNFO, enquanto penetra na
ESFERA LARANJA, no interior da SPIRA LEGIS, sentindo-se
banhado por sua intensa LUZ. Absorvendo essas poderosas
vibrações, proferir, para o seu próprio Íntimo: Que
meus Centros de Força girem no ritmo harmonioso da
Natureza, sob o influxo do Poder Serpentino de Kundalini,
para que o EU SOU se manifeste em meu mundo, garantindo
o sucesso de todas as minhas iniciativas!...EXCELSIOR!
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4. LEITURA COMPLEMENTAR
(Textos de escrituras sagradas ou de grandes Mestres)

TRIUNFO OU LIBERTAÇÃO
Libertação do prazer para poder triunfar sobre a dor.
(Excerto adaptado de PODERES OU O LIVRO QUE DIVINIZA*)

A vida do homem na terra é uma embriaguês contínua. Poucos
são os que dela conseguem sair antes da morte.
Só os gênios desprendem-se da embriaguês da vida por curtos
momentos, e sua imaginação se liberta da rede dos princípios e dos fins,
das causas e dos efeitos, do bem e do mal.
O homem vive lambuzado no mel de seus dias ou amargurado
com o fel de suas noites.
A mente vive correndo de uma idéia para outra, do prazer para a
dor, da saciedade para a fome, da elevação para a queda, de um
sofrimento para outro e do triunfo para o fracasso.
Os sentidos vivem entre uma embriaguês e outra, apurando taás
anuais e pretendendo extrair, apenas, o mel para saboreá-lo, deixando o
fel de lado. Para quem, no entanto, deixam esse fel?
O coração jaz no mar tormentoso das visões, pretendendo roubar
aos deuses os segredos do porvir e apagar os sofrimentos do passado.
Sua fantasia é sempre uma terra virgem: cada vez que recebe as
primeiras chuvas do desejo, nela brota tudo que dormia em suas entranhas.
No entanto, tão logo o que brotou vê o sol da verdade, fica reduzido a
cinzas.
Ele ama, e seu amor vive entre as tempestades da carne e do
sangue. Deseja, mas seu desejo acha-se associado à falsa honra.
Deseja a libertação, mas sua mente, ao tentar escalar os raios
solares, verifica que cada ato é o princípio de um outro, e que o princípio
de uma coisa é o fim de outra: nada tem princípio, nada tem fim. Não
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existeprincípio nem fim para o homem que sabe equilibrar-se entre os dias
e as noites.
O que são, porém, os dias e as noites?
O dia é o músico, e a noite o violão cujas cordas são as estrelas
que entoam o cântico da vida e da morte.
Porém, até quando isso?
Até que haja libertação e triunfo. Mas ... libertação de quê, e
triunfo sobre o que?
Libertação de si mesmo é triunfo sobre si mesmo.
Libertação deste mundo e do outro em paralelo com o triunfo
sobre os dois.
Libertação dos sentimentos pertencentes ao mundo das sensações e triunfo sobre o mundo dos sentidos.
Libertação da vida e triunfo sobre a morte.
Libertação do pensamento e triunfo sobre o sentimento.
Libertação do tempo é o triunfo sobre a eternidade.
Libertação das medidas é o triunfo sobre a imensidade.
Libertação da inocência é triunfo através do conhecimento.
Libertação do prazer para poder triunfar sobre a dor.
Libertação do leito matrimonial para poder triunfar sobre a cruz
do matrimônio.
Libertação da religião para que se efetue o triunfo da união.
Mata o desejo de viver e triunfarás sobre a vida. Mata o medo de
morrer e te livrarás da morte.
.......................................................................................................
Atingir a libertação é chegar à neutralidade dos contrários e à
vidauniversal que se alimenta de si mesma e alimenta aos demais sem
distinguir entre homem e animal, tal como a árvore que não se importa que
seus frutos sejam comidos por um homem ou por um lobo.

* PODERES OU O LIVRO QUE DIVINIZA - Jorge Adoum -Mago Jefa.
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RESPONDER
1- Qual a meta do Filósofo?
2- Por que é importante conhecer que “só existe a
Unidade’
3- Para que e como penetra o Filósofo na Spira Legis?
4- Que ensina o tópico 112 do NLL?
5- Descrever as qualidades dos Sete Centros.
6- Que papel desempenha o semen na evolução humana?

RESUMO = Planeta: MARTE
Cor: VERMELHA * Palavra: FORÇA
Signo: Áries * Mantram: KUNDALINI
NLL: 108 * Arcanos: 5/16
Caminho: PERSISTÊNCIA

CAPÍTULO 8 - O INÍCIO DE UMA NOVA VIDA!
1. GENERALIDADES - Prezado Escalador, Excelsior!
1. ESTAMOS na Esfera Vermelha, do MAGNETIZADOR,
onde o Planeta
(vermelho) Marte, com sua Força guerreira,
impetuosa, realizadora, avassaladora, precipitadora, impele para a
frente, para o progresso das idéias e dos fatos em todos os níveis.
A cor VERMELHA, quente, positiva, que às vezes queima e prejudica, é, na verdade, benfazeja, doando energia, fogo, calor, aos que
necessitam. O signo de ÁRIES tem este planeta como regente, dele
recebendo as influências. O mantram KUNDALINI, que se refere à
Força Misteriosa e magnífica que reside no chakra muladara, (ou
fundamental) na base de nossa coluna vertebral, ajuda-nos a estimular e dirigir a ENERGIA para que circule por todos os outros
chakras, indo iluminar cada vez mais a nossa COROA (KETHER), o
SAHASHARA, no alto da cabeça.
2. Enquanto o FILÓSOFO teve que tomar posse da Vida e
do Conhecimento, ou da Vida pelo Conhecimento das coisas da
Terra e do Céu, compete ao MAGNETIZADOR atuar positivamente
sobre seres, coisas e situações, orientando-os para os objetivos mais
altos do Plano Divino. Realizando esse trabalho de relevante importância, promove o Iniciado a construção de uma comunidade melhor.
3. Na Esfera Vermelha do MAGNETIZADOR encontra-se a
recomendação da derradeira mensagem de Horus para a Humanidade, às vésperas do Terceiro Milênio: “108. ABOLI TODAS AS VES-
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TES, PREPARAÇÕES E ILUSÕES RITUALÍSTICAS: TROCAI
TUDO PELO VERBO DA VONTADE EM VERDADE E NÃO DOS
VÃOS SENTIDOS DAS EXPRESSÕES... VOSSA ESPADA DEVE
SER A SUA MENTE, VOSSA VÓS NÃO PRECISAREIS EMITIR, E
MEU SÍMBOLO ENCERRAI COM UM OLHAR... Logo, o trabalho
do MAGNETIZADOR será com seu próprio corpo. De mais nada ele
necessitará para realizar a Grande Obra!... Sim. A partir de agora, o
Escalador vai trabalhar suas energias, incrementá-las por exercícios apropriados, que o tornarão cada vez mais energético, cada vez
mais magnético... E a primeira providência é abolir toda aquela
parafernália de objetos e procedimentos, ferramentas que foram úteis
para trazer o Aspirante até este ponto, até AQUI!...
4. ESMAGAI A FANTASIA E OS FANTASMAS DO PASSADO. TODO SEU ASTRAL JÁ SE TORNA IRREAL POIS γ JÁ O
DESTRUIU COM SEU SOPRO. A segunda providência é livrarse da influência frenadora dos chamados “fantasmas do passado”,
que são, além dos procedimentos mencionados anteriormente, recomendações, interpretações, teorias e outras influências, até mesmo coisas apresentadas como oriundas de “Excelsos Mestres”! Não
que sejam ruins ou más, ou que não tragam benefícios... Isso na
verdade pode ocorrer e, assim sendo, a situação se torna PIOR!...
pois é muito difícil abandonar o que é BOM! Então, por que devemos deixar de lado coisas BOAS? Simplesmente porque queremos
nos ligar a, e utilizarmo-nos de COISAS AINDA MELHORES. E não
se pode fazer tudo ao mesmo tempo, nem dedicar-se a um número
exagerado de procedimentos. Inclusive, mesmo dentro do que é
bom, há coisas estruturalmente conflitantes... Esta é a razão.
5. VIVEI NO MUNDO, SIMPLESMENTE, E POR AMOR A
MIM E À ESSÊNCIA DO ALPHA, EM QUE UM DIA SE TORNOU,
ESTA É A VERDADE. SEDE COMO HORUS. SÓ HÁ UM SENHOR,
E INFINITO É O SEU MUNDO. NÃO HÁ GOVERNOS, HÁ UM SÓ
PODER E UMA ÚNICA FORÇA. A terceira etapa consiste em tornar-se simples neste mundo, voltando-se, não para as coisas da
matéria, mas para a esfera espiritual, focalizando HORUS, a Divin-

dade Única, com a qual deve o Aspirante FUNDIR-SE. Significa buscar a UNIDADE, sabendo que o HOMEM É DEUS EM
ESSÊNCIA...
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2. TRABALHANDO NA SPIRA LEGIS
Vamos agora penetrar na SPIRA LEGIS, concentrando-nos
na ESFERA VERMELHA, de MARTE. Isto porque, entrando nas
esferas, delas se obtém conhecimentos e poder, para utilização
em benefício próprio e dos outros. A Lei é para todos.

Caminhe, em astral, (imaginação) em sua direção, pronuncie a palavra de
passe, que é o mantram KUNDALINI, para que lhe seja realmente franqueada
a entrada na Esfera. Você sentirá que o ambiente se tornou mais propício.
Mas ainda falta proferir a palavra-chave, que é FORÇA. Vibre esta palavra
com sentimento de verdadeira vontade de achar, de obter a FORÇA, uma
positiva transformação interiior!... Tome posse das qualidades marcianas,
harmonizando-se com o poderoso planeta vermelho, fonte perene de energia super poderosa. MARTE muito nos influencia e deve ser considerado
em nosso processo de atuação consciente sobre a natureza e o ser humano.
Tendo conquistado o Triunfo em Urano, você está pronto para absorver a força desta Esfera VERMELHA, revitalizando-se para iniciar uma
nova vida, de grandes realizações espirituais.
Após ter-se impregnado desta luz, e dividido com os seus semelhantes, os benefícios, você vai retornar ao plano físico, da mesma maneira
que o fez na esfera anterior.

3. ALCANÇANDO ESFERA MAIS ELEVADA
Para sair da ESFERA VERMELHA e chegar à VERDE, é
preciso trilhar o Caminho da PERSISTÊNCIA, realizando-o integralmente.
Poderosos meios auxiliares são os dois ARCANOS do Oráculo de Thelema relacionados a esta esfera: 16=DEBILIDADE e
5=FORÇA.
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Analisando o conceito PERSISTÊNCIA a partir das noções
contidas nos dois Arcanos, fácil será compenetrar-se do significado
profundo do Caminho, chegando-se logo à outra Esfera: a da
ESTABILIDADE.
16. DEBILIDADE
Os homens criam conceitos, mitos e atribuem poderes a coisas
e pessoas, para compensarem a sua própria fraqueza e perplexidade diante dos mistérios insondáveis da existência.
Diz o NEO LIBER LEGIS que “os Deuses e o Deus não pertencerão mais à criação humana”, acrescentando: “Desconheço enviados, avatares, forças, reis e poderes, e tudo que é de desígnios humanos e de condições dos ignorantes”. (NLL, 84). Essas
formas, criadas e alimentadas pelos humanos, umas se opondo
às outras, umas obstinadamente combatendo a outras, umas pretendendo ser mais poderosas que outras, reduzem-se ao pó de
suas próprias nulidades — pois o que realmente existe é a Essência pura do ser, na qual se unificam todos os grandes seres que
trabalham pela evolução do Universo.
Não se trata de negar a divindade de seres como Jesus, Buda,
Krishna e tantos outros — porém, isto sim, de criticar o uso de
seus nomes e ensinamentos para objetivos separatistas,
exclusivistas, personalistas e idólatras. já que em seus caminhos
e maneiras diferentes de ser, encontraram um elo de união, e este
era a unidade do amor.
A debilidade das criações humanas, assim como de sua mente, dominada por pensamentos e sentimentos negativos — está
claramente representada neste Arcano. Na esfera material, vemos a majestade do Deus SHU, senhor dos ventos, que se abatem sobre uma débil embarcação, fazendo-a naufragar nas águas
revoltas. No plano mental e emocional, evoca-se aquele episódio,
conhecido dos Iniciados, no qual um Companheiro, contrariado
pela negativa do Mestre em revelar-lhe ensinamentos dos quais
não era digno, desfere-lhe um golpe de esquadro, ferindo-o gravemente.
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Marte confere agressividade e impulsividade desordenadas em
seu aspecto negativo, o que exige do MAGNETIZADOR intensa
atividade para equilibrar um campo astral altamente conturbado...
Uma severa autocrítica mostrará os enganos e servirá para um
novo posicionamento diante das dificuldades do caminho. Nem
sempre a seriedade e o rigor são sinônimos de fortaleza e sim de
debilidade ou fraqueza. A fé em si próprio e nos Mestres será a
alavanca sobre a qual a Vontade exercerá sua Força, conduzindo
a melhores dias.
A prepotência do poder muitas vezes esconde a sua fraqueza.
Mas não deve ser desafiado frontalmente, a menos que as devidas precauções se efetivem no tempo certo. Muitos preferem sucumbir com o sistema do que se adaptarem às inovações, demonstrando assim total incapacidade de acompanharem o movimento natural das coisas.
Ação firme, porém cautelosa e oportuna conduz à vitória, pois o
oponente não é tão forte como procura habilmente demonstrar.
5. FORÇA
A força provém de uma Única fonte, mas pode manifestar-se
de variados modos, sendo ainda diversamente manipulada. Há
métodos tradicionalmente empregados, alguns já superados, pelo
desgaste de seus clichês, os quais presisam ser substituidos pelo
“Verbo da Vontade em Verdade”, os três “V”(s) da Nova Era, pois
o NLL recomenda ao Mago: “Vossa Espada deve ser a Sua Mente, Vossa Voz não precisareis emitir, e meu Símbolo encerrai com
um olhar...” (NLL, 108).
Toda ênfase é dada ao trabalho interior, ao domínio das próprias energias, dos próprios pensamentos, das próprias emoções,
obtido através de práticas adequadas e não apenas
incipientemente realizado pelo emprego de conhecidos artifícios.
Isto tendo em vista que “a verdadeira Iniciação é dada acima das
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polaridades, e não por meio de procedimentos pseudo-ocultistas
como os existentes nos templos amaldiçoados de porque”. (NLL,
117).
O magnetismo existe em toda parte, porém assume, no
homem, uma configuração especial. O pensamento criador, aliado ao sentimento e dirigido pela Vontade, pode conduzi-lo,
na realização da grande obra, que consiste basicamente na promoção da evolução consciente da humanidade.
É preciso vencer os preconceitos, tabus e estereótipos da
sociedade, para se habilitar ao conhecimento superior que permite o domínio das técnicas relativas ao controle do magnetismo,
em suas várias manifestações. Há perigo na aproximação deste
precioso Arcano, porém aquele que, com as devidas cautelas, nele
se adentrar, possuirá grande poder, destinado ao benefício de toda
a coletividade.
A aparência desta figura não deverá levar a uma apressada
conclusão acerca de seu significado. Trata-se não de um sinistro
símbolo de “magia negra” ou da configuração diabólica de forças
negativas e destrutivas — mas simplesmente de uma síntese simbólica do procedimento mágico em que são manipuladas todas as
energias, no processo da alquimia superior. Livre dos estereótipos cultivados pelos profanos, pode o estudante distinguir nessa
figura, elementos evocadores de fertilidade (chifres, seios); da luz
divina (serpentes sobre a cabeça); do equilibrio mágico (serpente
na palma da mão). O planeta Marte confere uma feição aguerrida
e positiva ao conjunto, o que é ainda mais realçado pela alavanca
que TIPHON, este o nome da divindade, porta na mão esquerda,
também símbolo de força, que o MAGNETIZADOR exerce principalmente no plano astral, contribuindo para amenizar o sofrimento da humanidade. Vários são os processos ocultos zelosamente
guardados para uso daquele cuja espiritualidade e reta intenção
qualificarem à posse desses mistérios.
O domínio das próprias energias e das forças elementais serve aos designios mais altos da Grande Obra que em determinado momento de sua caminhada pelos mundos o Ser é chamado a
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executar. O despertar para o domínio da força é uma grande realização.
A luta para a posse de si próprio assume, em determinadas ocasiões, aspecto crucial, relacionando-se também com o meio social, grupos e instituições que afetam a vida em seus vários setores.
Reflexão e equilibrío no emprego de seus recursos é o parâmetro
que norteia todo ser bem intencionado e consciente.
Os meios estão à disposição para uma ação dinâmica e eficiente. É preciso, todavia, que à ação preceda uma séria reflexão, a
fim de que seja evitado o êrro e alcançada a vitória.

4. LEITURA COMPLEMENTAR
(Textos de escrituras sagradas ou de grandes Mestres)

A TAUMATURGIA
O homem foi feito à imagem de Deus.
(Excerto adaptado de LA INICIACIÓN HERMETICA*)
O magnetismo desenvolvido por meio da ciência e do conhecimento
do mundo oculto se chamava TAUMATURGIA. Aos olhos do vulgo, o
taumaturgo era um homem que fazia milagres. A ignorância pegou a parte
má destas denominações. O magnetismo é uma força constantemente ativa,
vital e curativa, que penetra em tudo e o anima; é a eletricidade animalizada,
intencionalizada e propulsiva, cujo poder de imantação produz tão
extraordinários efeitos nas misteriosas energias do organismo humano que
parece que estas obedecem à magia, porque a ciência não pôde explicar
suas causas físicas, nem as das funções da vida, da alimentação, da
reprodução, etc.
Temos a firme convicção que estudando bem o magnetismo, ou
ciência dos magos, encontrar-se-ia a chave de ouro para abrir esse santuário misterioso no qual se há de iniciar o adepto estudioso e perseverante nos
mistérios de seu ser e de seu destino.
O estudo da ação do espírito do homem sobre a matéria, que ele
anima com sua vida, tal como no passado Prometeu animou a argila, insuflando
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nela o fogo celeste que havia roubado aos deuses, levará o iniciado,
infalivelmente, a conhgecer a ação do espírito universal sobre toda a natureza,
e a dar-se conta dos fenômenos eternos e dos efêmeros. Como o princípio
é UM, o espírito humano é da mesma natureza que o universal, e por isso se
disse, com razão, que o homem (a alma humana) foi feito à imagem de
Deus.

* LA INICIACIÓN HERMETICA = J.M. RAGON. Tradução de Sebastião Carvalho.
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LÂMINAS DO ORÁCULO DE THELEMA RELACIONADAS A
ESTA ESFERA: 0.8. = FORÇA / MAGNETIZADOR
5. FORÇA - A aparência desta figura não deverá levar a uma apressada
conclusão acerca de seu significado. Trata-se não de um sinistro símbolo de
“magia negra” ou da configuração diabólica de
forças negativas e destrutivas — mas simplesmente de uma síntese simbólica do procedimento
mágico em que são manipuladas todas as
energias, no processo da alquimia superior. Livre dos estereótipos cultivados pelos profanos,
pode o estudante distinguir nessa figura, elementos evocadores de fertilidade (chifres, seios); da
luz divina (serpentes sobre a cabeça); do
equilibrio mágico (serpente na palma da mão). O
planeta Marte confere uma feição aguerrida e positiva ao conjunto, o que é ainda mais realçado
pela alavanca que TIPHON, este o nome da
divindade, porta na mão esquerda, também
símbolo de força, que o MAGNETIZADOR exerce
principalmente no plano astral, contribuindo para
amenizar o sofrimento da humanidade. Vários são os processos ocultos
zelosamente guardados para uso daquele cuja espiritualidade e reta intenção
qualificarem à posse desses mistérios.

16. DEBILIDADE - Marte confere agressividade e impulsividade
desordenadas em seu aspecto negativo, o que exige do MAGNETIZADOR intensa atividade para equilibrar um campo astral altamente conturbado...
Uma severa autocrítica mostrará os enganos e
servirá para um novo posicionamento diante das
dificuldades do caminho. Nem sempre a
seriedade e o rigor são sinônimos de fortaleza e
sim de debilidade ou fraqueza. A fé em si próprio
e nos Mestres será a alavanca sobre a qual a
Vontade exercerá sua Força, conduzindo a
melhores dias.
A prepotência do poder muitas vezes esconde
a sua fraqueza. Mas não deve ser desafiado frontalmente, a menos que as devidas precauções
se efetivem no tempo certo. Muitos preferem sucumbir com o sistema do que se adaptarem às
inovações, demonstrando assim total
incapacidade de acompanharem o movimento natural das coisas.

PARA ALÉM DO ABISMO pág. 118

RESPONDER
1- Qual o objetivo do MAGNETIZADOR?
2- Como proceder em relação a rituais e outras
ferramentas espirituais?
3- Por que fazer tão radicais transformações?
4- Que entende por “Verbo da Vontade em Verdade”?
5- Relacionar o signo de Áries com a cor vermelha e o
planeta Marte..
6- Que relação há entre 4?Kundalini, Força e os demais
elementos desta Esfera?
7- Como pretende você atender ao que recomenda esta
Instrução, no item 4?

SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA - SCT
LIBERDADE, AMOR, BELEZA E CONSCIÊNCIA PLENA
PARA TODOS OS SERES! EXCELSIOR!

GRAU 2.2. = MAGNETIZADOR = Prática

RESUMO
Planeta: MARTE
Cor: VERMELHA
Palavra: FORÇA
Signo: ÁRIES
Mantram: KUNDALINI
NLL:108/ Arcanos: 5/16

SINAL
Triângulo com vértice
para baixo, no Sexo.
Usado no Segundo Grau
(2.1., 2.2., 2.3.).

Chegando ao final do item 7 da Prática Geral, fazer esta Prática do
Magnetizador, retornando depois à Prática Geral no item 8: Onipresença
Divina.
1. SINAL DO SEGUNDO GRAU - Formar um triângulo de vértice para
baixo, com as mãos em concha sobre o sexo.
2. VISUALIZAR - Um SOL VERMELHO, que emite potentes raios em
direção a todos os planetas de nosso sistema solar, enquanto articula o
som do mantram KUNDALINI, sentindo que ele atua em seu chakra
fundamental, energizando todo o sistema e criando condições propícias à
penetração na ESFERA VERMELHA de MARTE.
3. ENTOAR - a palavra FORÇA enquanto penetra na ESFERA
VERMELHA, no interior da SPIRA LEGIS, sentindo-se banhado por sua
intensa LUZ. Absorvendo essas poderosas vibrações, proferir, para o seu
próprio Íntimo: Que meus Centros de Força girem no ritmo harmonioso
da Natureza, sob o influxo do Poder Serpentino de Kundalini, para que o
EU SOU se manifeste em meu mundo, garantindo o sucesso de todas as
minhas iniciativas!... EXCELSIOR!

RESUMO = Planeta: JÚPITER
Cor: VERDE * Palavra: ESTABILIDADE
Signo: Sagitário * Mantram: INRI
NLL: 94 * Arcanos: 4/15
Caminho: SUPERAÇÃO

CAPÍTULO 9 - MINORANDO OS MALES DO
MUNDO
1. GENERALIDADES - Prezado Escalador, Excelsior!
1. ESTA é uma etapa decisiva na sua ascensão espiritual... Chegando à Esfera VERDE de JÚPITER, ao reduto do TERAPEUTA, o Iniciado atinge uma posição claramente definida no conjunto do esquema evolucionário da
Spira Legis. Está, com efeito, bem alto, no centro da Spira,
de onde pode facilmente visualizar as esferas e caminhos
percorridos...
2. Busquemos uma visão abrangente das etapas que
precederam o momento atual... Façamos uma análise
globalizante de tudo que aprendemos e experienciamos,
desde a Esfera Negra de Plutão, da Procura, passando,
então, por seis, — para aportar nesta, na Esfera Verde de
Júpiter... O mantram INRI, da Transformação, da Regeneração, abre caminho para o Iniciado, agora chamado à
atuação firme e decisiva na modificação, para melhor, das
condições de vida de populações e da Humanidade em
geral. Vivendo a ESTABILIDADE, o TERAPEUTA administra, plenamente consciente de suas responsabilidades
sociais e espirituais, os conhecimentos obtidos em todas
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as fases anteriores de seu aprendizado. A esta altura,
sabe discernir adequadamente qual a conduta acertada
em todas as situações que a vida lhe apresenta. Trabalha, portanto, na concretização do Propósito Divino, da
Vontade Superior, que é THELEMA.
3. A fundamentação filosófica de seu trabalho ele
encontra no Neo Liber Legis: “A LEI É O AMOR, E NÃO
HÁ PERGUNTAS E NEM RESPOSTAS, NÃO HÁ RESPOSTAS E NEM REALIDADES, NEM IDEAIS E NEM REALIZAÇÕES. (NLL, 94). À primeira vista contraditória, como
acontece quando nos deparamos com várias das passagens do NLL, esta também carece de análise cuidadosa,
com mente livre e inteligência apurada, além de uma boa
abertura para a INTUIÇÃO... Com efeito, sempre ouvimos
dizer que, e fomos aconselhados a fazer perguntas, indagar sobre tudo aos que “sabem mais do que nós”, assim
como a alimentar sonhos, ideais e nos lançarmos a realizações de objetivos nobres e positivos... Como é que a
Divindade nos vem dizer, agora, para abandonar tudo isso
e apenas obedecermos à Lei do Amor? Por que esta simplificação, à custa do sacrifício de tão caros conceitos?
4. Podemos assegurar ao nobre Escalador Thelemita
que o NLL, plenamente atualizado em termos da realidade do Planeta Terra e de seus habitantes, considera que
AQUI REINA, AQUI IMPERA A FALSIDADE!... Se o
Iniciado, inebriado pela bondade dos conceitos, que SÃO
APENAS CONCEITOS E NÃO REALIDADES (!), deixarse levar pela “conversa” de seus dessemelhantes (Sim,
dessemelhantes, pois o Iniciado não pode ser equiparado
ao homem comum, imerso na ilusão e na falsidade), se ele
o fizer, estará se enredando na teia da mentira e, portanto,
desviando-se da Senda Real... Sim, Não há perguntas e
nem respostas, pois não é preciso perguntar nem obter
resposta para AMAR, mesmo que seja AMAR ODIANDO, como está expresso em outro item do NLL: “... Sabe-
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rás odiar amando, transcendendo-te sempre. Todo o teu
toque será como a leveza das águas e todos os motivos
serão leves como minhas asas. Não mais sentirás em ti,
mas sim em Mim.”... (NLL, 113). Este ODIAR é ODIAR AS
MÁS AÇÕES, OS ERROS, CORRIGINDO-OS COM JUSTIÇA... Assim, o Iniciado, como os Senhores do Carma
(com os quais pode se comunicar), CASTIGA AS PESSOAS, SEM DEIXAR DE AMÁ-LAS. Mas é preciso saber odiar amando...
5. Ideais e realizações geralmente se formam e procuram impor-se às pessoas dentro do quadro de uma sociedade viciada, já deturpada por séculos de cristalizações
que separam o homem cada vez mais da vida saudável e
espiritual. Ideal de consumo.. realizações nos quadros de
ideais materialistas e alienadores... ora, isto também há
de ser abandonado, para que não se deixe de fazer o que
realmente importa e é ESSENCIAL: AMAR! Portanto:
“A LEI É O AMOR, E NÃO HÁ PERGUNTAS E NEM
RESPOSTAS, NÃO HÁ RESPOSTAS E NEM REALIDADES, NEM IDEAIS E NEM REALIZAÇÕES. (NLL, 94).
6. Em seu caminhar pelo mundo, vai o Terapeuta aplicando os conhecimentos já obtidos em esferas anteriores,
utilizando as Terapias Alternativas, as ervas, as pedras, as
cores, os passes magnéticos, o Reiki, o Do-In, e tantos
outros procedimentos, para aliviar os males do próximo.
Estuda cada vez mais a natureza humana, de forma
transcendental. Já lhe é permitido realizar “regressões”
buscando ajudar pessoas espiritualmente especiais, a conhecerem suas vidas pregressas, aquelas encarnações em
que vivenciaram fatos e obtiveram conhecimentos que
possam ser trazidos à tona, do seu Íntimo evolucionário.
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2. TRABALHANDO NA SPIRA LEGIS
Vamos agora penetrar na SPIRA LEGIS, concentrando-nos
na ESFERA VERDE, de JÚPITER. Isto porque, entrando nas
esferas, delas se obtém conhecimentos e poder, para utilização
em benefício próprio e dos outros. A Lei é para todos.

Caminhe, em astral, (imaginação) em sua direção, pronuncie a palavra de
passe, que é o mantram INRI, para que lhe seja realmente franqueada a
entrada na Esfera. Você sentirá que o ambiente se tornou mais propício.
Mas ainda falta proferir a palavra-chave, que é ESTABILIDADE. Vibre esta
palavra com sentimento de verdadeira vontade de alcançar, de viver a ESTABILIDADE , com uma positiva transformação interiior!... Tome posse das
qualidades de Júpiter, harmonizando-se com esse vigoroso e dadivoso
planetal, que promove prosperidfade, saúde, otimismo e progresso. JÚPITER
nos influencia poderosamente e deve ser considerado em nosso processo
de atuação consciente sobre a natureza e o ser humano.
Tendo conquistado a ESTABILIDADE em Júpiter, você está pronto
para absorver a força desta Esfera Verde, equilibrando seus sentimentos
para iniciar uma nova vida, de grandes realizações espirituais.
Após ter-se impregnado desta luz, e dividido com os seus semelhantes, os benefícios, você vai retornar ao plano físico, da mesma maneira
que o fez na esfera anterior.
3. ALCANÇANDO ESFERA MAIS ELEVADA
Para sair da ESFERA VERDE e chegar à AMARELA, é preciso trilhar o Caminho da SUPERAÇÃO, realizando-o integralmente.
Poderosos meios auxiliares são os dois ARCANOS do Oráculo de Thelema relacionados a esta esfera: 15=INSTABILIDADE e
4=ESTABILIDADE.

PARA ALÉM DO ABISMO pág. 124
Analisando o conceito SUPERAÇÃO a partir das noções
contidas nos dois Arcanos, fácil será compenetrar-se do significado
profundo do Caminho, chegando-se logo à outra Esfera: a da
REALIZAÇÃO.
15. INSTABILIDADE
Tudo muda, tudo passa... Aquilo que hoje se apresenta como
sólido, poderoso, bem assentado, amanhã deixará de existir, sendo substituído por algo mais adequado ao presente, à nova realidade.
Nem sempre nos advertimos das transformações em curso e,
inconscientemente, quedamo-nos ocupados com coisas, fatos ou
pessoas que nos VÊM ao encontro, quando deveríamos estar atentos não a essas coisas, fatos e pessoas, mas a outros de cujas
existências não sabemos, mas que de repente SURGEM, parecendo astros errantes a cortarem os céus de Nuit. É por isso que
o NEO LIBER LEGIS esclarece e recomenda: “Não restará pedra
sobre pedra, templo sobre colunas, graus sem essências, e a realidade será o amor como o único laço. Não vos preocupeis com o
que vem, mas com o que surge, pois é o Thelemita, cuja evolução
é a própria Era”. (NLL, 109).
A transitoriedade das coisas configura, em determinados momentos, um clima geral de instabilidade que gera insegurança e preocupação... Mas a certeza de uma Nova Era, a ser construída a
partir das mentes e corações de seres evoluídos, conclama ao
início, aqui e agora, de um trabalho superior, destinado à edificação
de uma nova e radiante Civilização.
Perigosa serpente do inferno, com pernas e braços humanos,
NEHEBKAU aterroriza os mortos, com seu poder de “ir a qualquer
parte todos os dias, e de viver acima do hálito de sua boca”... Ela
simboliza, aqui, a instabilidade, a insegurança que ameaça aquele que percorre os caminhos da vida e da morte...
Eis Júpiter em seu aspecto negativo, eivando de incertezas a
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existência, a ser enfrentada com trabalhos árduos, penosos e luta
constante. Caído ao solo, o nível permanece em desequilíbrio,
ensejando ações desencontradas e incompletas, que afetam as
pessoas, ocasionando dificuldades físicas e psíquicas.
Ao TERAPEUTA cabe a tarefa de enfrentar tão angustiante situação, munido do conhecimento superior que o avanço na SPIRA
LEGIS lhe confere, para minorar o sofrimento humano.
15.3. SÍNTESE - A observação da transitoriedade das coisas pode
levar à compreensão da continuidade do Ser. Muitas etapas precisam ser vencidas, contudo, antes de se chegar a este ponto. Paciência e desapego são qualidades essenciais. O mundo pode
desabar em torno, mas aquele que acredita em si mesmo persevera e vence!
Grupos se formam e se desfazem a cada instante! Assim é a
dinâmica da vida social, ao influxo de atuações e influências diversas. A impermanência das situações não deve afligir o indivíduo, pois denota o progresso e o aperfeiçoamento das pessoas e
das instituições.
Adaptar-se a novas situações e analisar, com mente aberta,
novos padrões de comportamento, é o que se espera de pessoas
inteligentes e sociáveis. Será que as mudanças não estão trazendo nada de bom?
4. ESTABILIDADE
Conta a lenda que Osiris foi rei dos egípcios, governando com
benevolência. Libertou-os da vida rude e primitiva, ensinou-lhes a
agricultura, deu-lhes as leis e encaminhou-os ao culto dos deuses.
Levou a civilização a todo o mundo, conquistando as pessoas por
meio de palavras doces e suave persuação. Reinando sobre a vida
e a morte, é Osiris um símbolo perfeito de estabilidade, de obra
completa, de equilíbrio, de força exercida com sabedoria, prudência
e amor.
Estável e perfeito, portando as armas de poder, e ladeado
pelo nível, indicador de equilíbrio, jóia do Primeiro Vigilante, Osiris
representa fielmente a ideia deste Arcano, completada pela presença
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de Júpiter, planeta da prosperidade e da riqueza. E o Terapeuta,
devidamente preparado e equipado, vai atuando em seu largo raio
de ação, promovendo a saúde física e mental, o bem estar, a
harmonia e a paz.

CORRENTE 156
Instaurada em 1983, pelo SAGRADO CÍRCULO
DE THELEMA - SCT
O LIBER LEGIS, recebido pelo Mestre Therion em 1904,
no Egito, promulgou a Lei de Thelema, instaurando-se,
com o trabalho a partir daí desenvolvido, a CORRENTE
93 (93= valor numérico de Thelema). Todavia,
decorridos 79 anos do recebimento do Liber Legis, a
Divindade novamente se manifestou, desta vez através
do MESTRE GENELOHIM, que, no período de 30/7 a
14/8 de 1983, canalizou, em Niterói, estado do Rio de
Janeiro, Brasil, diretamente de HORUS, o NEO LIBER
LEGIS, que deu continuidade ao trabalho thelemico,
introduzindo, contudo, alterações e inovações na filosofia
libertária da Nova Era.
Dentre as mudanças anunciadas pelo NEO LIBER
LEGIS, avulta uma, que se refere à tônica então
estabelecida. Em seu item 83, Horus declara que o
número é 156, e que a palavra é
ONIRACIOCONSUPRA.
Estava lançada, portanto, pela própria Divindade, a
CORRENTE 156, cuja palavra mágica é
ONIRACIOCONSUPRA.
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Cumpre assinalar que THELEMA não foi derrogada,
mas reafirmada, porém os tempos atuais exigem algo
novo, que então foi dado, no recesso do SAGRADO
CÍRCULO DE THELEMA.

Análise de item do NLL referente à corrente
156
83. NÃO EXISTE MAIS O DUPLO, POIS O DUPLO É
δ O UM E O UM É NADA, POIS O NADA NÃO É O
QUE É O SER DO TUDO, CUJO NÚMERO É 156.
TUDO É A RAZÃO ONIRACIOCONSUPRA.
Geralmente, quando se pensa no Universo, pensa-se
apenas nas estrelas, planetas e no vácuo cósmico, nada
mais.
Eternamente esquecidos estão os homens ao se
projetarem do Universo que é cada um. E ainda assim se
limitam ao corpo humano, suas manifestações psicoorgânicas e emocionais. “Cada ser é um universo” e não
se aprofundam, ficando nas periferias científicas e
concretas existenciais.
É preciso entender que existe um Universo
Transcendental que supera a velocidade até do pensamento
de cada um. O Universo em si, composto de etapas, é
dividido, para melhor compreensão humana, em 12
dimensões, que poderão ser estudadas através da SPIRA
LEGIS (VOX VERBIS).
O Universo é O TODO INALIENÁVEL, IMUTÁVEL,
segundo o Livro da Lei: “Eu sou todo prazer e toda Glória,
dou a embriaguês aos mais ricos e ocultos sentidos”. (LL
1.61).
Esse é o Universo onde a síntese é o Essencial de cada
homem, que é a Razão ONIRACIOCONSUPRA.
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A letra Delta δ (Daleth do alfabeto hebraico), cujo valor
numérico é 4, remete à senda 14 da Árvore da Vida. Nesse
caminho “encontramos a união do princípio fecundante
masculino e o princípio receptivo feminino primordiais, que
resultam na manifestação do Universo”. (Mistérios
Revelados da Cabala, pág. 145).
Aqui, em “Chokmah e Binah, encontram-se as origens de
toda força vital em seus aspectos creadores. Tudo, no
Universo manifestado, está alicerçado sobre o princípio da
estimulação da potencialidade inerte pelo princípio dinâmico;
é o princípio feminino fecundado pelo masculino, cuja
energia é derivada da fonte de toda a força, Kether. É o
princípio arquetípico da sexualidade, que deve ser
compreendido e não desvirtuado com os tabus vitorianos
que resultaram em tão nefandas taras e aberrações.” (idem,
obra citada).
Sendo a união dos princípios masculino e feminino, o
DUPLO, por conseguinte, embora contenha dois, se
apresenta como UM, e, mesmo enriquecido em relação a
cada um dos princípios, tomados isoladamente, ainda não
se reveste da qualidade do TUDO, pois “o UM é NADA”,
totalmente diferente do Ser do TUDO. Este, na verdade,
possui qualidades que o outro não contém, como a de ser
O NÓ QUE LIGA O SER E O NÃO SER.
O NADA, (153) ou UM, a que chegamos ao decifrar o
significado secreto do item 90 deste NLL, embora contenha
em si alguns elementos do TUDO, (156), como a UNIDADE
E O SOPRO QUE A TUDO ANIMA E VIVIFICA, dele se
diferencia justamente por não conter a qualidade de se
constituir em o NÓ QUE LIGA O SER E O NÃO SER, mas,
ao invés, reveste-se da INCESSANTE CAPACIDADE DE
EXPANSÃO E CRESCIMENTO, constituindo-se em um
constante vir-a-ser).
Concluímos então que o TUDO e o NADA referidos em
o NLL revestem-se de qualidades positivas que às vezes
escapam à análise.
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Detenhamo-nos no exame das diferenças entre os dois
conceitos.
O TUDO, cujo número (segundo a Cabala, de acordo
com revelação do NLL) é 156 (Aleph/He/Vau), reveste-se
da qualidade de SER O NÓ QUE LIGA O SER E O NÃOSER, diferenciando-se assim de seu “oposto”. Assim
mesmo, entre aspas, pois mais tarde veremos como tudo
isso se interliga formando UM TODO ainda mais
abrangente, que é o TODO UNITÁRIO ONIABARCANTE.
Ora, constituir-se na LIGAÇÃO ENTRE O SER E O
NÃO-SER, contendo, portanto, algo de ambos, é a principal
característica do TUDO. Nada que possa ser compreendido
pela mente humana escapa ao conceito. Tal não acontece,
contudo, quando se transcende a razão, colocando-se
acima das polaridades. Nesse ponto necessita-se de novos
conceitos capazes de conter o significado de realidades
insuspeitadas pelas mentes condicionadas dos “...filósofos
medíocres e perguntadores...”.
A análise cabalística do número 156 remete ao
Caminho 12, que, entre outras coisas, diz: “O verdadeiro
sentido deste Caminho é dado pelo seu nome – Inteligência
Transparente – É o estado de bem-aventurança, gozo da
alma absorvida na contemplação espiritual, em que lhe é
revelado o que é real e irreal, em sua última e única Verdade.
É um estado de consciência que difere totalmente daquilo
que se entende de mediunidade, clarividência,
clariaudiência, até mesmo intuição. É um poder que
participa da qualidade da oniciência, harmonização com a
consciência total e uma do Universo: A Super-Consciência,
privilégio dos grandes Mestres de Sabedoria. É a
consciência do Iluminado que está livre das aparências do
mundo fenomenal. Não se trata de renúncia, nem de
sacrifício, pois nada mais possuindo, é ele Senhor de todas
as coisas, que se submetem prazerosamente ao seu
comando. Todo aquele que penetrou na câmara dos

PARA ALÉM DO ABISMO pág.130
supernos, realizou o que se denomina Consciência
Cósmica, a imersão no Uno Absoluto. Libertou-se da
limitadora força da forma, penetrou o véu da ilusão, e vê
agora as coisas em sua verdadeira luz. Este estado de
consciência não se deixa mais limitar pelo corpo, é exterior
a ele. “ (Mistérios Revelados da Cabala, 151-152).
Quanto à palavra ONIRACIOCONSUPRA, diz a Cabala:
“O 16o Caminho (Chesed-Chokmah) é a Inteligência Triunfal
ou Eterna, porque é o prazer da Glória, além da qual não há
outra Glória semelhante a ela, é também chamado o
Paraíso preparado para o Justo”.
“A iniciação de Chesed implica em obediência, não a
mera falta de iniciativa. O iniciado mesmo será a
personificação da Lei; a Vontade do Pai é a Vontade do
iniciado, que neste nível está em uníssono com a Lei e
Vontade Divina. Em Chesed estão formulados os arquétipos
espirituais em suas mais puras essências,e, com estas
imagens é que a Individualidade já se confrontou e percebeu
seu próprio destino e sua individual linha evolutiva.
Chesed é o nível dos Mestres, que já findaram sua evolução,
estando quites com seu carma pessoal, e podem decidir
continuar rumo aos planos divinos ou permanecer para
auxiliar o resto da humanidade que ainda se debate no
inferno de suas próprias criações mentais e emocionais.
Neste 16O Caminho, o Mago vai se defrontar com as
puras emanações dos Supernos. Chokmah é considerado
como um dinâmico receptáculo e transmissor das energias
divinas; por isso mesmo, este Caminho é denominado
Triunfal ou da Inteligência Eterna. Chokmah é o Grande
Estimulador, pois estimula e provoca a evolução. O Mestre
se conscientiza desta energia pura, não limitada pela forma
nem imagens; liberta-se de todas as limitações e se vê
revestido com sua Túnica Gloriosa Interior (símbolo de
Chokmah). Esta pura energia cósmica é tão tremenda que
nela se fundirá e se desagregará. Esta experiência está
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citada em Êxodo. 33,20 quando Moisés roga a Deus que
lhe mostre Sua Glória”... porquanto homem nenhum verá a
Minha Face e viverá”
O título do V Arcano do Tarot, Mago do Eterno, é conferido
ao Mestre neste Caminho que se torna intermediário entre
o Logos e os planos inferiores. É ele que mostra aos
aspirantes a iniciação de Chesed, o signo de suas
mônadas, seus raios de entrada na evolução. É o arauto
do Eterno.” (idem, 139-141).
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Após a Iniciação ao Primeiro Grau do Reiki, seguem-se duas
outras. A Segunda é a que dá ao Iniciado os símbolos com os quais
ele pode trabalhar na presença ou à distância, no presente, no
passado e no futuro. É essencial que as Iniciações sejam
presenciais, para que seja transmitido o selo iniciático, a vibração
que é dada de Mestre a Discípulo através do tempo, no
desenvolvimento de uma sólida e legítima linhagem, que se estende
desde o Mestre Usuí. Nós, do SCT, temos esta linhagem.

SÍMBOLOS DO REIKI
Usados por Iniciados do Segundo e do Terceiro graus

Cho Ku Rei
Este é o Símbolo Reiki de Poder. A Enegia Reiki fluirá
sem ele, mas, quando você o utiliza, acredita-se que
a energia aumenta significativamente. Seria como se
você tivesse mudado a capacidade de uma lâmpada
de 50 watts para 500 watts. Use-o no início de uma
sessão de cura e em qualquer outra ocasião em que
seja necessária uma força adicional. É usado
especificamente para cura no físico.

Sei He Ki
Este Símbolo é usado para cura mental e emocional.
Proteção, purificação, limpeza e equilíbrio. Trabalha na
causa da doença, que é geralmente escondida na mente
subconsciente (o corpoemocional) e/ou a mente
consciente (o corpo mental). Quando o corpo manifesta
doença, está frequentemente tentando liberar uma
mensagem de que há algo que precisa de atenção, com
os padrões mental ou emocional disponíveis. O Símbolo
de cura mental e emocional equilibra as partes esquerda
e direita do cérebro.
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Hon Sha Ze Sho Nen
Este Símbolo transmite energia Reiki através do tempo e do
espaço. Usando este símbolo, você pode enviar Reiki através
do quarto, da cidade, para outras partes do país, e qualquer
parte do mundo, Distância não é barreira. Você pode também
usar este símbolo para viajar no tempo. Você pode enviar
Reiki para o “futuro”, onde se armazenará como uma bateria,
para ser acessada quando você e outros necessitarem. Da
mesma forma, você pode enviar Reiki para o “passado” para
curar desde cedo na linha da vida, ou para casos de vidas
passadas que afetam você ou outros agora.
A mensagem essencial do símbolo é “O Buddha em mim saúda
o Buddha em ti.” (Outra palavra para Buddha é “o Coração
Desperto.”) E assim, quando você usa este símbolo, está dizendo “o
Coração Desperto em mim saúda o Coração Desperto em ti.” E quando tol
conexão é declarada, e honrada por seus corações, você e o recipiendário
estão num estado de União Divina, e o Reiki pode ser compartilhado, não
obstante a distância física entre vocês.
Este símbolo conecta com os Registros Akásicos, os arquivos da vida de
cada alma, e assim pode ser usado para curar padrões kármicos ou
tendências que se manifestaram como doenças no corpo ou que resultaram
em sofrimenrto mental ou emocional ou tristeza.

Dai Ko Myo
Este é o Símbolo do Mestre. Sua essência é
a Luz do Buddha, a Luz do Coração Desperto.
Significa sabedoria expandida e
clarividência. Este símbolo é usado para a
cura da alma – o nível do desenho do qual
deriva o corpo físico.

Tradicional

Contemporâneo
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4. LEITURA COMPLEMENTAR
(Textos de escrituras sagradas ou de grandes Mestres)

DECIDINDO ALCANÇAR A ILUMINAÇÃO
Transformar sua consciência na de um Buda
(Excerto adaptado de COMO PRATICAR O CAMINHO ...*)
Para ajudar os outros, você deve estar totalmente preparado. Em
que consiste essa preparação? Você deve remover todos os obstáculos de
sua própria mente para saber tudo o que deve ser conhecido. O que os
praticantes compassivos -- chamados Bodhisattvas -- realmente desejam,
não é apenas superar as obstruções que impedem sua própria libertação.
Eles querem limpar o caminho para a onisciência, de modo que possam ter
acesso às disposições dos outros e escolher quais técnicas os ajudarão. Se
fosse apenas uma questão de escolha, os Bodhisattvas escolheriam
primeiro remover as obstruções. Mas as emoções aflitivas, que nos mantem
aprisionados na existência cíclica, estabelecem as obstruções para a
onisciência. Essas obstruções são predisposições da mente que fazem com
que os fenômenos aparentem ter exisrtência inerente. Sem primeiro sobrepor a principal emoção aflitiva -- a ignorância, que acredita na existência
inerente -- você não poderá sobrepor as predisposições postas na mente
pela ignorância. Pela purificação das obstruções aflitivas, assim como
pelaspredisposições estabelecidas po r elas, você pode transformar sua
própria consciência na consciência onisciente de um Buda, totalmente
iluminada.
Em resumo, para trazer a felicidade completa para os outros, é
necessário que você atinja à iluminação. Quando você entender isto, e
resolver buscar a iluminação, pensando nos outros, é o que se chama de
intenção altruísta para a iluminação, ou bodhichitta. Você pode gerar o
poder do bodhichitta em você, seguindo a prática de Shantideva de ver a si
mesmo e aos outros como igualmente desejosos da felicidade e, com isso,
mudar a ênfase de seus objetivos para os de infinitas pessoas
* COMO PRATICAR O CAMINHO PARA UMA VIDA REPLETA DE
SENTIDO - Dalai Lama.
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LÂMINAS DO ORÁCULO DE THELEMA RELACIONADAS A
ESTA ESFERA: 0.9 = ESTABILIDADE / TERAPEUTA
4. ESTABILIDADE -

Conta a lenda que Osiris foi rei dos egípcios,
governando com benevolência. Libertou-os da vida
rude e primitiva, ensinou-lhes a agricultura, deu-lhes
as leis e encaminhou-os ao culto dos deuses. Levou
a civilização a todo o mundo, conquistando as
pessoas por meio de palavras doces e suave
persuasão. Reinando sobre a vida e a morte, é
Osiris um símbolo perfeito de estabilidade, de obra
completa, de equilíbrio, de força exercida com
sabedoria, prudência e amor.
Estável e perfeito, portando as armas de
poder, e ladeado pelo nível, indicador de equilíbrio,
jóia do Primeiro Vigilante, Osiris representa
fielmente a ideia deste Arcano, completada pela
presença de Júpiter, planeta da prosperidade e da
riqueza. E o Terapeuta, devidamente preparado e
equipado, vai atuando em seu largo raio de ação, promovendo a saúde física e
mental, o bem estar, a harmonia e a paz.

15. INSTABILIDADE -

Perigosa serpente
do inferno, com pernas e braços humanos,
NEHEBKAU aterroriza os mortos, com seu poder de
“ir a qualquer parte todos os dias, e de viver acima do
hálito de sua boca”... Ela simboliza, aqui, a instabilidade, a insegurança que ameaça aquele que percorre os caminhos da vida e da morte...
Eis Júpiter em seu aspecto negativo, eivando de
incertezas a existência, a ser enfrentada com trabalhos
árduos, penosos e luta constante. Caído ao solo, o nível
permanece em desequilíbrio, ensejando ações desencontradas
e incompletas, que afetam as pessoas, ocasionando dificuldades físicas e psíquicas.
Ao TERAPEUTA cabe a tarefa de enfrentar tão
angustiante situação, munido do conhecimento superior que o avanço na SPIRA
LEGIS lhe confere, para minorar o sofrimento humano.

SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA - SCT
Liberdade, Amor, Beleza e Consciência Plena para todos os Seres!

Grau 2.3. = TERAPEUTA - Prática Diária

RESUMO
Planeta: JÚPITER
Cor: VERDE
Palavra: FORÇA
Signo: SAGITÁRIO
Mantram: INRI
NLL: 94 / Arcanos: 4/15

SINAL
Triângulo com vértice
para baixo, no Sexo.
Usado no Segundo Grau
(2.1., 2.2., 2.3.).

1. Chegando ao final do item 7 da Prática Geral: EU SOU O CRIADOR E
A CRIATURA fazer esta prática do TERAPEUTA, retornando depois à
Prática Geral no item 8: Eu Sou/Onipresença Divina.
SINAL DO SEGUNDO GRAU - Formar um triângulo de vértice para
baixo, com as mãos em concha sobre o sexo.
2. VISUALIZAR - Um SOL VERDE, que emite potentes raios em direção
a todos os planetas de nosso sistema solar, enquanto articula o som do
mantram INRI, sentindo que ele atua em seus centrosde força, especialmente
no Solar e no Cardíaco, harmonizando seus corpos e criando condições
propícias à penetração na Esfera Verde de JÚPITER.
3. ENTOAR - a palavra ESTABILIDADE enquanto penetra na ESFERA
VERDE, no interior da SPIRA LEGIS, sentindo-se banhado por sua intensa
LUZ. Absorvendo essas poderosas vibrações, proferir, para o seu próprio
Íntimo: O FOGO RENOVA TODA A NATUREZA, afastando as
negatividades e regenerando desde o meu corpo físico até os mais sutis,
num benefício que se estende às pessoas necessitadas e merecedoras...
Que esta força maravilhosa se manifeste, sempre, em meus trabalhos
espirituais, para que,como Médico(a) e Sacerdote(isa) eu possa atuar em
nome daGrande Fraternidade Universal, com LIBERDADE, AMOR,
BELEZA E CONSCIÊNCIA PLENA, a favor de todos os Seres da Criação.
EXCELSIOR!

REVISÃO

DOS ENSINAMENTOS CONTIDOS NAS ESFERAS DA
TERCEIRA TRÍADE

RESPONDER
1- TRIUNFO
1. Qual a meta do Filósofo?
2. Por que é importante conhecer que “só existe a Unidade”?
3. Para que e como penetrar o Filósofo na Spira Legis?
4. Que ensina o tópico 112 do NLL?
5. Descrever as qualidades dos Sete Centros.
6. Que papel desempenha o sêmen na evolução humana?
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2- FORÇA
1. Qual o objetivo do MAGNETIZADOR?
2. Como proceder em relação a rituais, preparações e
outras “ferramentas espirituais”?
3. Por que fazer tão radicais transformações?
4. Que entende por VERBO DA VONTADE EM VERDADE?
5. Relacionar o signo de  com a cor Vermelha e o
planeta Marte.
6. Que relação há entre KUNDALINI, Força e os demais
elementos desta Esfera?
7. Como pretende você atender ao que recomenda esta
Instrução ?

3- ESTABILIDADE
1. Qual o objetivo do TERAPEUTA?
2. Como proceder em relação às perguntas, respostas,
ideais e realizações propostas pela sociedade?
3. Explique: “Odiar amando.”
4. Que relações poderia você estabelecer entre
TERAPEUTA e a cor VERDE?
5. Relacionar o conceito ESTABILIDADE com o planeta
JÚPITER.
6. Qual a importância de haver chegado a esta Esfera?
7. Como pretende você atender ao que recomenda esta
Instrução?

RESUMO = Planeta: SOL
Cor: AMARELO/Palavra: REALIZAÇÃO
Signo: LEÃO * Mantram: MUMTH
NLL: 100, 121, 122 * Arcanos: 3/14
Caminho: TRANSMUTAÇÃO
CAPÍTULO 10 - REALIZANDO A GRANDE OBRA!
1. GENERALIDADES - Prezado Escalador,,
Excelsior!
1. ACABARAM-SE as contemporizações!... Após
atravessar o ABISMO DA LÓGICA E DA RAZÃO,
saltando da Esfera VERDE do TERAPEUTA para
esta Esfera AMARELA do MESTRE DO TEMPLO,
o Iniciado penetrou em uma NOVA DIMENSÃO
em termos de concepção filosófica e compreensão da vida em todos os níveis!... ACABARAMSE as POLARIDADES! Todas as ilusões já se
esboroaram, restando apenas o pó do nada em
que se converteram!...
2. O Mestre Iniciador pode agora concentrar-se na
promoção do Bem Estar do seu povo, e nos esforços de aprimoramento individual, visando à sua
plena REALIZAÇÃO, que só é alcançada com o
salto sobre o Abismo da Lógica e da Razão, que
conduz ao Reino situado Acima das Polaridades,
onde Mudança é Estabilidade e Multiplicidade é
Unidade... Um Reino onde espaço e tempo, positivo e negativo e toda dualidade do mundo feno-
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menal se reduzem a meras referências, utilizáveis
dentro da relatividade do conhecimento científico.
Orientando seu rebanho, ajudando aos que buscam a Iniciação, vai o MESTRE DO TEMPLO cumprindo sua excelsa missão... plenamente consciente da inutilidade dos desgastados procedimentos pseudo-ocultistas existentes nos templos
amaldiçoados de “Por que”!
3. Com efeito, o NEO LIBER LEGIS não deixou por
menos, ao anematizar as falhas clamorosas, os
expedientes de falsos mestres, esfomeados de
poder, que, para angariarem “fiéis”, concederam
à profanação dos decaídos muito mais do que o
tolerável!... Justamente por isso, decretou a Divindade: A DERROCADA DESSES ELEMENTOS,
REVOGANDO SEUS ATOS E ADMOESTANDOOS A QUE RECOMECEM DO NADA... (NLL, 121).
4. Mas de antemão é sabido que tal recomeço não
se realizará. De modo que todas essas organizações do Velho Aeon, com raras exceções, estão
fora do processo de construção da Nova Civilização. (NLL, 122).
5. Todos esses enganos que tanto malefício provocaram no âmbito das organizações iniciáticas têm
suas raízes no EGOÍSMO, NA AMBIÇÃO e na
VAIDADE, no ater-se a conceitos e práticas
bitoladoras, contrárias à Liberdade, à Igualdade e
à Fraternidade. Tudo isso deve ser jogado fora,
atendo-se o Iniciado apenas à simplicidade do
conselho que diz:
“DEIXAI QUE AS LEIS DESDOBREM O SOM DA LUZ
INTERNA, PARA VIVERDES COM PLENITUDE A LEI
REAL DO AMOR.” (NLL, 100).
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O PRIMADO DA ALTA MAGIA
É objetivo do Iniciado obter o primado da Alta Magia.
Nesta instrução estão apenas citados alguns subsídios, que
serão totalmente aclarados secretamente, aos membros
efetivos do SCT.
1234567-

CRIANDO O SEU SANCTUS OU ALTAR
FAZENDO SUA PRÁTICA DIÁRIA
O PENTAGRAMA E OUTROS SÍMBOLOS
MISTÉRIOS DOS NÚMEROS
PROCESSOS DIVINATÓRIOS
MANTRAS OU PALAVRAS DE FORÇA
ASSUMINDO FORMAS DE DEUSES

2. TRABALHANDO NA SPIRA LEGIS
Vamos agora penetrar na SPIRA LEGIS, concentrando-nos
na ESFERA AMARELA, do SOL. Isto porque, entrando nas esferas, delas se obtém conhecimentos e poder, para utilização em
benefício próprio e dos outros. A Lei é para todos.

Caminhe, em astral, (imaginação) em sua direção, pronuncie a palavra de
passe, que é o mantram MUNTH, para que lhe seja realmente franqueada a
entrada na Esfera. Você sentirá que o ambiente se tornou mais propício.
Mas ainda falta proferir a palavra-chave, que é REALIZAÇÃO. Vibre esta
palavra com sentimento de verdadeira vontade de concretizar, de viver uma
REALIZAÇÃO, com uma positiva transformação interiior!... Tome posse
das qualidades do SOL, harmonizando-se com o nosso Astro-Rei, responsável pela existência de VIDA e ENERGIA neste planeta e nos outros... O
SOL nos influencia poderosamente e deve ser considerado em nosso processo de atuação consciente sobre a natureza e o ser humano.
Tendo conquistado a ESTABILIDADE em Júpiter, você está pronto para absorver a força desta Esfera Amarela, abastecendo-se de uma
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energia forte, pura e altamente vibrátil... podendo partir para grandes
realizações espirituais.
Após ter-se impregnado desta luz, e dividido com os seus semelhantes, os benefícios, você vai retornar ao plano físico, da mesma maneira que o fez na esfera anterior.
3. ALCANÇANDO ESFERA MAIS ELEVADA
Para sair da ESFERA AMARELA e chegar à VIOLETA, é preciso trilhar o Caminho da TRANSMUTAÇÃO, realizando-o integralmente.
Poderosos meios auxiliares são os dois ARCANOS do Oráculo
de Thelema relacionados a esta esfera: 14=FRUSTRAÇÃO e
3=REALIZAÇÃO.
Analisando o conceito TRANSMUTAÇÃO a partir das noções
contidas nos dois Arcanos, fácil será compenetrar-se do significado profundo do Caminho, chegando-se logo à outra Esfera: a da CRIAÇÃO.
4. LEITURA COMPLEMENTAR
(Textos de escrituras sagradas ou de grandes Mestres)

A MAGIA
O mundo visível é uma cópia desse outro mundo, invisível.
(Excerto adaptado do TRATADO DE CIÊNCIAS OCULTAS*)
A magia era o exercício de propriedades psíquicas adquiridas nos
diversos graus de iniciação. O desenvolvimento da vontade é o fim que todo
homem deve ter em mente, se deseja comandar as forças da natureza. Mas
isso é possível? Sem dúvida, embora essa afirmativa possa chocar
profundamente as concepções contemporâneas. Vejamos os fatos.
O mundo conhecido existe dentro de um outro mundo desconhecido
pelos sentidos. O mundo visível é uma cópia desse outro mundo invisível, no
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qual há seres espirituais divididod em diversas classes.
Uns, insensíveis ao bem e ao mal, são conhecidos como espíritos
elementares, ou elementais. Outros, vestígios vitais de homens imperfeitamente desenvolvidos, vontades perversas e suicidas, são conhecidos como
espíritos larvais. A avidez é sua principal característica.
Esse mundo, enfim, é povoado por nossas idéias, inquietas como
seres reais. Um bom pensamento é perpetuado como um poder ativamente
benéfico, e um mau pensamento mentém-se vivo como um demônio maligno.
O agente através do qual se pode atuar junto a essas forças é a
vontade. As faculdades humanas são, por si mesmas, indiferentes ao bem e
ao mal. O mesmo se dá com os elementais.
A diferença entre um mago e um feiticeiro está em que o primeiro
sabe o que faz e prevê os resultados do que realiza, enquanto que o segundo
não tem o menor controle sobre sua atividade.
A vontade que segue resolutamente seu caminho é a fé. Ela modela
sua própria forma e através dela a alma recebe o poder de levar sua influência
a uma outra alma, penetrando-a mais intimamente. Com Deus, a vontade
pode remover montanhas, fender os rochedos, confundir os ímpios, realizar
prodígios, comandar os céus e o mar e aprisionar a própria morte. Tudo se
lhe submete. A alma que realiza tudo isso nada mais faz que imitar os profetas
e santos. Moisés, Jesus e seus apóstolos, todos os eleitos possuem semelhante
poder. O mal desaparece em sua presença. Nada pode acontecer àquele
que Deus habita.

* TRATADO DE CIÊNCIAS OCULTAS = Papus
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LÂMINAS DO ORÁCULO DE THELEMA RELACIONADAS A
ESTA ESFERA: 10 = REALIZAÇÃO / MESTRE DO TEMPLO
3. REALIZAÇÃO

Criador do mundo, , forjador das coisas, portador de um
cetro que simboliza a duração da vida, o Deus
Ptah representa a ideia da Realização, em todos
os planos, aqui reforçada pela pirâmide, que
sintetiza o saber e a habilidade realizadora do
gênero humano, e o Sol, fonte de vida e energia,
indispensáveis a qualquer atividade. O esquadro
relembra a Retidão e a Exatidão das ações a
serem empreendidas na realização da Grande
Obra,sob a supervisão do Mestre do Templo.
Embora as realizações materiais desempenhem
papel importante, a plena realização é de origem
totalmente espiritual, e pode ser resumida no
atendimento ao antigo preceito grego: “Conhecete a ti próprio”. É preciso não perder de vista, no
transcorrer da vida material, a transcendentalidade da existência. Não apenas nas
grandes, mas também
nas pequenas
realizações, é preciso lembrar-se de que para cada obra concreta há uma ideia
abstrata

14. FRUSTRAÇÃO - A

feroz SEKHMET, uma mulher com cabeça de leão,
encimada pelo disco solar e pela serpente
Uraeus, esposa de Ptah, representa os poderes
destrutivos do Sol, e já castigou a humanidade
inúmeras vezes. O Sol pode ferir materialmente,
porém os efeitos são ainda mais terríveis no
terreno espiritual. A luz demasiada e desmedida
queima como fogo!... A ascensão no
conhecimento oculto tem que caminhar
paralelamente ao crescimento das positivas
qualidades do altruismo, da perseverança e da
humildade, a fim de que o desenvolvimento se
efetue harmoniosamente. Forçar um avanço
acelerado pode trazer consequências
desastrosas, como ocorreu com o Companheiro, que golpeou o Mestre, que lhe negara
a palavra de passe para grau superior, por falta
de qualificação.

PARA ALÉM DO ABISMO pág. 145
IGREJA GNÓSTICA DOS TEMPLÁRIOS UNIVERSAIS - IGTU
Fundada em 1984 pelo Mestre Genelohim, a Igreja
Gnóstica dos Templários Universais - IGTU
funcionou com missa gnóstica em Niterói, entrando
em silêncio após cerca de dois anos de
funcionamento. Seu ritual, baseado no Neo Liber
Legis - NLL é parte do acervo iniciático do
Sagrado Círculo de Thelema - SCT

GNOSE e GNOSTICISMO
Gnosticismo é o ensino baseado na Gnose, o
conhecimento da transcendência, ao qual se chega
através de meios intuitivos interiores. Embora o
Gnosticismo se baseie na experiência religiosa interior,
nem todas podem ser reconhecidas como gnósticas.
O Gnosticismo refere-se a uma específica experiência
religiosa, uma experiência que não se presta à
linguagem da teologia ou da filosofia, mas que com
elas tem grande afinidade, e expressa-se por meio do
mito. GNOSE, possuída pelos Iniciados, opõe-se à
vulgar PISTIS (crença) dos fiéis. É mais uma revelação
secreta e misteriosa. As seitas gnósticas possuem
livros de origem alógena, ou seja, de origem exterior
e superior ao mundo em que vivemos. Tais obras
são atribuídas a enviados celestes. Exemplos: o “Livro
Sagrado do Grande Espírito” uma das obras usadas
pelos Setianos (de Set, um dos filhos de Adão); o
“Neo Liber Legis”, atribuído a Horus e recebido na
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Igreja Gnóstica dos Templários Universais (IGTU).
Por sua vez, todos os gnósticos cristãos pretenderam
haver herdado através de vias misteriosas os
ensinamentos secretos dados por Jesus a seus
discípulos: Basílides recebeu de Matias as doutrinas
esotéricas a este reveladas pelo Salvador. Os sectários
gnósticos fizeram circular muitos evangelhos
apócrifos: “O Evangelho Segundo os Egípcios”, “O
Evangelho de Maria”, o “Livro Secreto de João”.
O Cosmos
Não endossamos o pessimismo de muitos gnósticos.
Para eles, “O mundo é o sítio da morte, do
sofrimento, da feiúra e do mal” e ainda uma fortaleza
hermeticamente fechada e rodeada de muros e poços
aparentemente intransponíveis aonde o homem é
atirado para permanecer numa prisão, sem
esperança... Acham que existe uma luta eterna entre o
homem e Deus. Utilizando a doutrina astronômica das
esferas de cristal, que giram em torno da Terra, alguns
gnósticos afirmam que elas constituem um obstáculo
intransponível para as almas, pois em cada uma das
sete esferas acham-se postados guardiães inexoráveis:
os ARCONTES. que na verdade são os signos do
Zodíaco, que determinariam a sorte dos humanos,
limitando-os.
Conheça a Missa Gnóstica da IGTU - página 209

SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA - SCT
LIBERDADE, AMOR, BELEZA E CONSCIÊNCIA PLENA PARA TODOS OS
SERES! EXCELSIOR!

GRAU 3.1. = MESTRE DO TEMPLO = Prática Diária

RESUMO
Planeta: SOL
Cor: AMARELO
Palavra: REALIZAÇÃO
Signo: LEÃO
Mantram: MUMTH
NLL: 100 / Arcanos: 3/19

SINAL
Triângulo com vértice
para cima, no rosto.
Polegares juntos na
ponta do nariz.
Usado no Terceiro Grau
(3.1., 3.2., 3.3.).

1. Chegando ao final do item 7 da Prática Geral: EU SOU O CRIADOR E
A CRIATURA fazer esta prática do MESTRE DO TEMPLO, retornando
depois à Prática Geral no item 8: Eu Sou / Onipresença Divina.
SINAL DO TERCEIRO GRAU - Formar um triângulo de vértice para
cima, com as mãos sobre o rosto, dedos polegares unidos na ponta do nariz.
2. VISUALIZAR - Um SOL AMARELO, que emite potentes raios em
direção a todos os planetas de nosso sistema solar, enquanto articula o som
do mantram MUMTH, sentindo que ele atua em seus chakras solar e
laríngeo, harmonizando o ambiente e criando condições propícias à penetração
naesfera AMARELA do SOL.
3. ENTOAR - a palavra REALIZAÇÃO enquanto penetra na ESFERA
AMARELA, no interior da SPIRA LEGIS, sentindo-se banhado por sua
intensa LUZ. Absorvendo essas poderosas vibrações, proferir, para o seu
próprio Íntimo: Assim como o SOL manifesta sua energia, ao mesmo tempo
como LUZ, CALOR e MAGNETISMO, que o EU SOU manifeste Sua
energia Criadora, em nosso SER, sob a forma de FOGO, LUZ e
MAGNETISMO, a fim de que eu possa alcançar a Sabedoria e realizar a
Grande Obra. EXCELSIOR! MESTRE GENELOHIM

RESUMO = Planeta: NETUNO *
Cor: VIOLETA * Palavra: CRIAÇÃO
Signo: PEIXES * Mantram: ATUM *
NLL: 103 * Arcanos: 2/13
Caminho: TRANSCENDÊNCIA

CAPÍTULO 11 - RECRIANDO A VIDA!
1. GENERALIDADES - Prezado Escalador, Excelsior!
Finalmente chega o momento em que o Mestre, devidamente preparado pelo estudo, serviço e provas, é chamado a reunir tudo o que logrou realizar, para dedicar-se,
então, ao trabalho da... CRIAÇÃO de algo inteiramente
novo e revolucionário, que possibilite à Humanidade realizar um salto qualitativo em sua caminhada! É esse o trabalho superior que o MAGO é chamado a empreender, e
ao qual deve dedicar toda a sua inteligência, sua cultura,
sentimento e energia!...
O MAGO conhece as Fontes do Conhecimento e,
utilizando-se do Saber Cabalístico, decifra segredos do
NEO LIBER LEGIS:
ρ γ η ζ SÃO MINHAS FONTES E ψ É MEU NOME.
(NLL, 103)
a) RHO (KOPH) ρ valor numérico = 100; senda = 29;
b) GAMMA (GIMEL) γ (vn=3; senda=13);
c) ETA (CHETH) η (vn=8; senda=18)
d) ZETA (ZAYIN) ζ (vn=7; senda=17)
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São essas as fontes da Divindade, segundo
o NLL. Tentemos penetrar em seus significados: a)
a Escuridão, onde se faz a Luz; b) a Idéia, que se
concretiza na forma; c) a Perfeição, a que leva a
Experiência; d) a Realização pelo Amor sob Vontade.
CRIAÇÃO é um ato de amor sob vontade, é a
REALIZAÇÃO de uma IDÉIA, que assume uma forma dentro da Lei da Harmonia, que é PERFEIÇÃO.
Ela não exclui e sim incorpora, transcendendo-os, todos os aspectos primários (denominados
inferiores e negativos) ou elementares da realidade
em todos os planos para a edificação de um Todo
Abrangente em oitavas mais altas.
É partindo da inconsciência, dos estágios mais
baixos da evolução, da concepção profana da vida,
que o Aspirante caminha para a concretização, na
realidade fenomenal, dos princípios ou idéias que a
Iniciação lhe fornece. É preciso que esteja munido
das ferramentas essenciais: Experiência e Amor. É
através da vivência de situações reais, que analisa
pela ótica do Conhecimento Superior, que o indivíduo pode encaminhar-se corretamente no sentido da
perfeição, dentro das suas peculiaridades, que não
se confundem com as de outros, pois “cada homem
e cada mulher é uma estrela”.
Assim ele progredirá, assim ele avançará no
caminho da criatividade — porém só alcançará a Plena Realização se pautar sua vida, em todos os planos, pelo Amor Consciente, o Amor sob Vontade,
Idéia-Maior que norteia o trabalho Superior.
Quanto ao declarado nome da Divindade: PSI
(NUN) ψ (vn=700; senda= 24), temos a considerar:
Uma das divindades primordiais da cosmologia egípcia, NUN é substância na qual se realiza a obra da
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criação. Hieróglifo que alude à idéia de novidade,
juventude, graça e beleza, evoca simbolicamente o
trabalho alquímico de transmutação, dando origem
a novas e bem elaboradas formas, num universo infinito. Relaciona-se à letra hebraica (NUN) e a divindades como Noé e Netuno, intimamente ligadas ao
elemento Água.
No Oráculo de Thelema, NUN aparece portando o cetro de poder e o compasso, com o qual circunscreve os limites da Criação na matéria infinita,
que vão desde o Alpha do Nascimento ao Omega
da Ressurreição, abrangendo uma totalidade que se
situa acima das polaridades. É aí que atua o Mago,
plenamente consciente naquele plano onde Mudança é Estabilidade e Multiplicidade é Unidade... Um
Reino onde espaço e tempo, positivo e negativo e
toda dualidade do mundo fenomenal se reduzem a
meras referências, utilizáveis apenas dentro da relatividade do conhecimento científico.
O mantram que permite ao Iniciado o ingresso
na Esfera Violeta do MAGO é ATUM, Divindade que
invocamos em nossa prática geral:
SALVE, ATUM, eterno Dispensador de Luz
e Criador das mais diversificadas formas; que já
existia, solitário, na substância primordial de
NUN!... Em Ti o meu Ser se expande e se interliga
aos Grandes e Poderosos Seres que incansavelmente labutam na sempre mutável obra da Eterna Criação!...Vem!... Dá-me a plenitude do Conhecimento e da Sabedoria, a fim de que Eu possa
alcançar a Plena Realização de minha Verdadeira
Vontade, que é THELEMA, atingindo o cume da
montanha onde reside, inefável, a RAZÃO
ONIRACIOCONSUPRA.
O MAGO deve estudar o Planeta NETUNO,
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a cor VIOLETA e o signo de PEIXES, relacionandoos entre si e ao seu trabalho de CRIAÇÃO. Os
Arcanos 2 = Criação e 13 = Destruição, — do Oráculo de Thelema, fornecem subsídios preciosos para
o seu trabalho.
Atentar para que o MESTRE DO TEMPLO
chegou ao plano do MAGO pelo Caminho da
TRANSMUTAÇÃO, e deverá alcançar a Esfera do
ADEPTO MAIOR percorrendo o Caminho da
TRANSCENDÊNCIA...
Aqui chegando, deve despojar-se de todo
resquício de auto-afirmação, para dedicar-se integralmente ao Serviço Superior que os Mestres conhecem... A Humanidade precisa do concurso dos Iniciados, para a manutenção do equilíbrio das forças
que se digladiam no Cosmos, tendo por base o rumo
da evolução...
Existe um BEM que precisa ser preservado
dos ataques incessantes e solertes das forças negras, dos propósitos opostos à reta consecução dos
objetivos plasmados no Alto com referência a cada
um dos seres que são nos planetas gerados... O
PLANO DIVINO EXISTE!... ASSIM COMO UMA
SUPREMA HIERARQUIA...
Os vários Ciclos Evolutivos se desenrolam
no Cosmos sob a Supervisão Divina, com os planetas e demais corpos celestes sendo conduzidos por
meio de sutis manobras que preservam sempre o
livre arbítrio, as vontades de seus habitantes, mas
que devido à própria condição mantida pela Lei,
acham-se constantemente ameaçados por Forças
Terríveis, que induzem ao mal... tentando desequilibrar todo o esquema!
Cabe ao MAGO contribuir com seu trabalho
para que esses processos se desenvolvam nos sen-
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tidos previstos no PLANO... Não é outra a Razão pela
qual o Iniciado, após tanto esforço, logrou chegar
aqui, atravessando o Abismo e tomando posse do
Conhecimento Superior, que lhe será dado cada vez
mais, à medida em que também progride nesta Senda Luminosa de Sabedoria e Amor!

O MESTRADO DA MAGIA DO AMOR
O Mago sabe os segredos da Magia Sexual, e trabalha
com ela pelo bem da Humanidade. Os tópicos seguintes são
totalmente explicitados para os membros efetivos do Sagrado
Círculo de Thelema.
1- LIVRANDO-SE DOS PRECONCEITOS E TABUS
2- UTILIZANDO FERRAMENTAS JÁ CONHECIDAS
3- ASSUMINDO ATITUDE MENTAL APROPRIADA
4- LIGANDO-SE A UM PODEROSO EGREGORO
5-TRABALHANDO COM KUNDALINI E OS CHAKRAS
6- POSIÇÕES E DISPOSIÇÕES SEXUAIS
7- OS MAIS ALTOS OBJETIVOS

2. TRABALHANDO NA SPIRA LEGIS
Vamos agora penetrar na SPIRA LEGIS, concentrando-nos
na ESFERA VIOLETA, de NETUNO. Isto porque, entrando nas
esferas, delas se obtém conhecimentos e poder, para utilização
em benefício próprio e dos outros. A Lei é para todos.
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Caminhe, em astral, (imaginação) em sua direção, pronuncie a palavra de
passe, que é o mantram ATUM, para que lhe seja realmente franqueada a
entrada na Esfera. Você sentirá que o ambiente se tornou mais propício.
Mas ainda falta proferir a palavra-chave, que é CRIAÇÃO.
Vibre esta palavra com sentimento de verdadeira vontade de realizar uma CRIAÇÃO original e benéfica !... Tome posse das qualidades de
NETUNO, harmonizando-se com esse maravilhoso planeta, favorece a
criatividade, com sua energia primordial, forte porém maleável.
Esse planeta deve ser considerada em nosso processo de atuação
consciente sobre a natureza e o ser humano.
Tendo efetuado a REALIZAÇÃO no SOL, você está pronto para
absorver a força desta Esfera Violeta, colocando em ação todo o seu poder de trazer algo novo e especial para a Humanidade.
Após ter-se impregnado desta luz, e dividido com os seus semelhantes, os benefícios, você vai retornar ao plano físico, da mesma maneira
que o fez na esfera anterior.
3. ALCANÇANDO ESFERA MAIS ELEVADA
Para sair da ESFERA VIOLETA e chegar à BRANCA, é preciso trilhar o Caminho da TRANSCENDÊNCIA, realizando-o integralmente.
Poderosos meios auxiliares são os dois ARCANOS do Oráculo
de Thelema relacionados a esta esfera: 12 = CAOS e
1=ONIRACIOCONSUPRA.

Analisando o conceito TRANSCENDÊNCIA a partir das noções contidas nos dois Arcanos, fácil será compenetrar-se do significado
profundo do Caminho, chegando-se logo à outra Esfera: a de
ONIRACIOCONSUPRA.
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LEITURA COMPLEMENTAR
(Textos de escrituras sagradas ou de grandes Mestres)

O LIBER DO MAGO
A maldição do Mago é falar a Verdade.
(Excerto adaptado do LIBER AL vel MAGI*)
00. Um é o Mago: duas Suas forças, quatro Suas armas. Estes são os Sete
Espíritos da Iniquidade; os sete abutres do mal. A arte e a astúcia do Mago,
sua fascinação. Como destruirá a si mesmo?
0. Contudo, o Mago tem poder sobre a Mãe, de forma direta ou através do
Amor. E o Mago é Amor, e une a Isto e Aquilo com seu conjuro.
1. No princípio, o Mago diz a Verdade, e envia a Ilusão a a Falsidade para
escravizar a alma. Mas nisto está o Mistério da Redenção.
2. Ele fez os Mundos por meio de Sua Sabedoria; a Palavra, que é Deus,
não é outra senão Ele.
3. Como pode então finalizar seu discurso com o Silêncio? Pois Ele é o
Discurso.
4. Ele é o Primeiro e o Último. Como pode por fim a seu próprio número?
5. Este escrito foi manifestado por um Mago, através da Mente de um
Magister. Um enuncia com clareza, e o outro o entende; mas a Palavra é
Falsidade, e o entendimento, obscuridade. E esta afirmação é totalmente
certa.
6. Não obstante, está escrito; porque são tempos de trevas, e isto é como
uma lâmpada.
7. Com o Bastão, Ele cria
8. Com a Taça, Ele conserva
9. Com a Espada, Ele destrói
10. Com o Ouro, Ele redime.
11. Suas armas realizam a Roda; e Ele não sabe sobre Que Eixo gira.
12. A causa de todas estas ações Ele deve terminar antes que a Maldição
de Seu Grau Lhe seja levantada. Antes que alcance O que não tem forma.
13. E, se durante esse tempo, manifesta-se na terra como um Homem, e
pelo qual é o presente escrito, que este seja Seu Método, que a Maldição do
Seu Grau e o peso de seu saber lhe sejam levantados.
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14. Que procure abster-se da Ação. Porque a maldição do Seu grau é que
deve falar a Verdade, que a Falsidade pode escravizar as almas dos homens. Que manifeste então que, sem medo, a Lei pode realizar-se E de
acordo com Sua Natureza Original, a lei tomará forma, de modo que um
possa declarar com gentileza e calma, que é hinduísta; e outro, com ardor e
servilismo, que é judeu; e outros mais, com ardor e valor, que é árabe. Não
obstante, este tema toca o Mistério da Encarnação, que não se pode enunciar
aqui.
15. Agora, o Grau de Magister ensina o Mistério da Dor, o Grau de Mago, o
Mistério da Mudança, e o Grau de Ipsíssimo, o Mistério da Generosidade,
também chamado de o Mistério de Pan.
16. Que o Mago contemple cada um, elevando-o até o último poder do Infinito.
Onde Dor é Alegria, e Mudança, Estabilidade, e a Generosidade é Ser. Pois
a interação das partes não atua sobre o todo. E esta contemplação levar-seá a cabo não por simples meditação -- nem muito menos pela razão -- senão
pelo método que lhe entregaram em Sua Iniciação ao Grau.

* LIBER AL vel MAGI - LOS TEXTOS SAGRADOS DE
THELEMA, Aleister Crowley - Mestre Therion.
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TRABALHANDO COM O BASTÃO
O Mestre Genelohim, trabalhando no seio do Sagrado
Círculo de Thelema - SCT, criou o Bastão Mágico,
para uso dos estudantes, chamados de Escaladores
Thelemitas, em trabalhos de alta magia, para benefício
próprio, de seus semelhantes e, por extensão, de toda a
Humanidade. Deve ser usado tendo em vista a Spira
Legis.
Segurar o Bastão pelas cores Branca (dedos da mão direita) e Preta,
dados da esquerda. Elevá-lo em direção ao altar, e emitir o mantra
ONIRACIOCONSUPRA, seguido de NUMMUNTH-ATUM é meu nome!... Depois, segurar com
a mão esquerda a cor escolhida, para receber a
energia... que será enviada através da mão direita (dedos
em riste, para a frente) em direção ao objetivo...
Imaginar que a energia magnética contida no circuito
do fio de cobre, especificamente a energia existente na
região da cor escolhida e sobre a qual estão os seus
dedos polegar e índice, flui, através de seus dedos, para
o seu interior, para o seu chakra Fundamental, na base
da coluna vertebral.
Imaginar que a energia da Kundalini, residente em seu
chakra Fundamental, captando a energia magnética
obtida, e com ela mesclada, movimenta-se, buscando
chegar, por conta própria, ao chakra correspondente à
energia invocada. Esperar até que sinta a movimentação
energética no chakra escolhido pela Mãe Kundalini.
Certificar-se, por intuição e vigilante observação, que a Luz (Cor)
assinalada no Bastão e sobre a qual repousam os seus dedos, penetra
realmente em seu corpo, indo alojar-se no chakra já mencionado, o
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escolhido de Kundalini. Sob este influxo, as pétalas do chakra giram
velozmente, atualizando seus poderes e capacidades, para uso do Iniciado.
Despertado o chakra e em plena atividade, exercer sua Imaginação e
Vontade, fazendo com que essa energia, agora altamente qualificada, vá
para o chakra cardíaco ou o chacra frontal, a fim de ser enviada aos seres
e/ou ambientes e situações sobre os quais quer atuar, e que são claramente
visualizados. A cor do Bastão Mágico que foi escolhida deve permanecer
vibrante todo o tempo, e suas qualidades mantidas na mente do Iniciado,
para que sejam realmente lançadas aos objetivos almejados. Quando sentir
que os resultados foram alcançados, iniciar o desfazer do processo,
Imaginando que as energias se distribuem equilibradamente por todo o
seu mundo.
Agradecer ao Poder Cósmico as Graças recebidas!
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LÂMINAS DO ORÁCULO DE THELEMA RELACIONADAS A
ESTA ESFERA: 11 = CRIAÇÃO / MAGO
2. CRIAÇÃO - Uma das divindades primordiais da cosmologia egípcia, NUN
é substância na qual se realiza a obra da Criação. Hieróglifo que alude à ideia de
novidade, juventude, graça e beleza, evoca simbolicamente o trabalho alquímico
de transmutação, dando origem a novas e bem
elaboradas formas, num universo infinito.
Relaciona-se à letra hebraica NUN, e a
divindades como Noé e Netuno, intimamente
ligadas ao elemento Água.
NUN aparece portando o cetro de poder e o
compasso, com o qual circunscreve os limites
da Criação, na matéria infinita, que vão desde o
Alpha do Nascimento ao Ômega da
Ressurreição, abrangendo uma totalidade que
se situa acima das polaridades. É aí que atua o
Mago, plenamente consciente, naquele plano
em que multiplicidade é unidade, e movimento é
estabilidade.
São os fatos positivos e negativos, na vivência
diária, que possibilitam o conhecimento necessário à orientação da vida no
sentido correto. Deve-se aceitar tudo como parte do jogo da vida.

13. DESTRUIÇÃO
APOPHIS é a divindade egípcia destruidora. Sua
forma é a do crocodilo. Vemo-lo, nesta carta,
empenhado numa luta de morte, disputando os
despojos de algo que capturou... Os crocodilos
movimentam-se em águas revoltas, acentuandose assim a ferocidade da contenda e a agitação
do meio.
Netuno é o planeta que rege as águas, e sua
influência relaciona-se aos poderes extrafísicos
e à faculdade de sonhar. Todavia, tanto pode
inclinar-se para o bem como para o mal.
O compasso invertido sugere inoperância da
espiritualidade superior, permitindo um profundo
mergulho na matéria, às vezes necessário, para
que ocorram certas experiências... Ao Mago é
mostrada a bifurcação do Caminho. Ele tem que
optar. Não se pode servir a dois Senhores! E mais: agora não se pode falar!
A destruição sempre deixa marcas indeléveis de sofrimento,

SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA - SCT
LIBERDADE, AMOR, BELEZA E CONSCIÊNCIA PLENA PARA TODOS OS
SERES! EXCELSIOR!

GRAU 3.2. = MAGO
Prática Diária

RESUMO
Planeta: NETUNO
Cor: VIOLETA
Palavra: CRIAÇÃO
Signo: PEIXES
Mantram: ATUM
NLL: 103 / Arcanos: 2/13

SINAL
Triângulo com vértice
para cima, no rosto.
Polegares juntos na
ponta do nariz.
Usado no Terceiro Grau
(3.1., 3.2., 3.3.).

1. Chegando ao final do item 7 da Prática Geral: EU SOU O CRIADOR E
A CRIATURA fazer esta prática do MAGO, retornando depois à Prática
Geral no item 8: Eu Sou / Onipresença Divina.
SINAL DO TERCEIRO GRAU - Formar um triângulo de vértice para
cima, com as mãos sobre o rosto, dedos polegares unidos na ponta do nariz.
2. VISUALIZAR - Um SOL VIOLETA, que emite potentes raios em
direção a todos os recantos do Universo, enquanto articula o som do mantram
ATUM, sentindo que ele atua em seu chakra frontal, estimulando sua terceira
visão e criando condições propícias à penetração na Esfera VIOLETA de
NETUNO.
3. ENTOAR - a palavra CRIAÇÃO enquanto penetra na ESFERA
VIOLETA, no interior da SPIRA LEGIS, sentindo-se banhado por sua intensa
LUZ. Absorvendo essas poderosas vibrações, proferir,para o seu próprio
Íntimo: Assim como NETUNO expande sua energia, estimulando nosso
fogo serpentino, que se manifesta como LUZ e MAGNETISMO, EU
QUERO que o EU SOU manifeste Sua energia Criadora, em nosso SER,
sob a forma de LUZ e MAGNETISMO, permitindo o florescer
da mais pura e criativam INSPIRAÇÃO. no serviço da GRANDE
OBRA!... EXCELSIOR! MESTRE GENELOHIM

RESUMO = Planeta: UNIVERSO
ONIABARCANTE
Cor: BRANCA * Palavra
ONIRACIOCONSUPRA
Signo: LIBRA * Mantram: NUM
NLL: 88, 106, 90 * Arcanos: 1/12
Caminho (De volta): MISERICÓRDIA

CAPÍTULO 12 - VIVENDO A TRANSCENDÊNCIA
1. GENERALIDADES - Prezado Escalador,
SOBERANO ADEPTO MAIOR!
Excelsior!
Das alturas do Conhecimento Iniciático, no ápice
da Spira Legis, tendo chegado ao mais alto nível da Iniciação thelemica do SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA,
estais preparados, finalmente, para prestardes o Serviço
Maior, para a Realização Plena da Grande Obra!
As criaturas dos Céus entoam cânticos de Alegria
diante deste feliz evento, do qual será beneficiária toda a
HUMANIDADE! Hosana nas Alturas! Vitória, Triunfo de
nosso lema: Excelsior!
Agora, é trabalhar com plena consciência e liberdade total na efetivação de LIBERDADE CONSCIENTE,
AMOR TRANSCENDENTE, BELEZA DIVINIZADA E
CONSCIÊNCIA PLENA PARA TODOS OS SERES!
Não mais há segredos impenetráveis, não mais há
dificuldades intransponíveis, não mais há forças que consigam entravar o caminhar do ADEPTO MAIOR em sua
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abençoada missão. Todas as portas necessárias se abrirão doravante com admirável facilidade... O ADEPTO
MAIOR não mais está sujeito a provas ou ordálias. ELE JÁ
E A LEI!... (“Eu e o Pai somos UM!”): Realiza-se, certamente, neste Grau...
As leituras, as práticas, as atividades que o Iniciado vai fazer, estão, de agora em diante, a seu inteiro critério. Os segredos do NEO LIBER LEGIS se revelarão plenamente, pois o Adepto Maior tem condições de compreender e de suportar a responsabilidade do Conhecimento... ONIRACIOCONSUPRA.
A Humanidade precisa de nós, de nosso Serviço
altamente qualificado, para que permaneça na linha
ascensional própria de sua Evolução, sempre ameaçada
pelos repetidos erros de muitos!... Esta é a Razão pela
qual o ADEPTO MAIOR, mesmo podendo permanecer no
Nirvana desta Esfera Branca e Perfeita, vai descer a planos que já, percorreu — mas sem o conhecimento de agora — para ajudar aos seus semelhantes em sua luta pela
evolução consciente.
Sim, o MESTRE voltará para lançar mais luz nos
Caminhos mostrados pela SPIRA LEGIS, movido pela MISERICÓRDIA que fala alto em seu CORAÇÃO — e realizará verdadeiros MILAGRES, que todavia permanecerão
em sua maioria, ocultos de todos, pois seu trabalho não é
para ser louvado a ponto de receber recompensas terrenas,
mas desenvolve-se para que se efetive o Reino de Deus
em todos os planos da Manifestação...
O ADEPTO MAIOR não estuda um planeta só, mas
todo o UNIVERSO ONIABARCANTE, a totalidade das cores, expressa na cor BRANCA, e o signo de LIBRA, que
lembra o equilíbrio que deve sempre existir em todas as
suas atividades. Os Arcanos 1 = ONIRACIOCONSUPRA
e 12 = CAOS, — do Oráculo de Thelema, são os mais
altos; um, no positivo; outro, no negativo, e fornecem sub-
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sídios preciosos para o seu trabalho.
Atentar para que o MAGO chegou ao plano do
ADEPTO MAIOR pelo Caminho da TRANSCENDÊNCIA,
e este poderá VOLTAR aos planos inferiores, se o QUISER pelo Caminho da MISERICÓRDIA... Renascendo,
antes, como Bebê do Abismo!...
O Iniciado já se despojou de todo resquício de autoafirmação, para dedicar-se integralmente ao Serviço Superior que os Mestres conhecem...
Ele já sabe que Existe um BEM que precisa ser
preservado dos ataques incessantes e solertes das forças
negras, dos propósitos opostos à reta consecução dos
objetivos plasmados no Alto com referência a cada um dos
seres que são nos planetas gerados... O PLANO DIVINO
EXISTE!... ASSIM COMO UMA SUPREMA HIERARQUIA...
A essa Hierarquia ele se elevou e integrou, após
haver trilhado com perseverança o Caminho da Iniciação
Real.
Os Mestres Ascensos trabalham em perfeita harmonia com o Adepto Maior, contando com seu concurso
para o desdobramento perfeito do Plano Divino.
Embora de nada necessitem para si próprios, os
Mestres se preocupam com os destinos da Humanidade,
e trabalham incessantemente, tendo em vista a felicidade
dos que habitam este planeta, na luta pela evolução consciente.
Os vários Ciclos Evolutivos se desenrolam no Cosmos sob a Supervisão Divina, com os planetas e demais
corpos celestes sendo conduzidos por meio de sutis manobras que preservam sempre o livre arbítrio, as vontades
de seus habitantes, mas que devido à própria condição
mantida pela Lei, acham-se constantemente ameaçados
por Forças Terríveis, que induzem ao mal... tentando desequilibrar todo o esquema! O ADEPTO MAIOR terá a seu
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alcance os instrumentos necessários para empreender
essa Luta Sagrada, que se desenrola em todos os planos...
Aceitando sua Missão, não deve admitir retrocesso, muito menos derrota, que, embora existam nos planos
inferiores, não cabem no domínio daquele que, passando
por TODAS AS PROVAS, logrou pleno êxito e tomou posse do Poder Divino, que lhe cabe, em total UNIÃO com a
Divindade de Si Mesmo.
Esta é a Senda Luminosa de Sabedoria e Amor!

Segunda Instrução
SOBERANO ADEPTO MAIOR! Excelsior!
Há, nesta Esfera, citações de três tópicos do NEO
LIBER LEGIS, que devem ser analisados pelo ADEPTO
MAIOR, para seu entendimento superior: 88, 90 e 106.
Não há segredos que não possam ser desvelados
pelo Iniciado que chegou a tão exaltado Grau! Assim, até o
que contém o tópico 90, totalmente velado para os que se
acham abaixo deste Grau, — abre-se claramente!...
Vamos, contudo, começar pelo 88, que diz:
O CORPO DO ADEPTO É O NADA DA FELICIDADE.
SER NADA É REDIMIR A ESSÊNCIA DE HADIT, O ALPHA
DA RESSURREIÇÃO.
O Corpo do Adepto, sua morada, seu abrigo, seu
tesouro, seu Templo, é definido, aqui como O NADA DA
FELICIDADE. Então, ser feliz é ser nada ou nada Ter...
Logo, aquele que durante as existências terrenas, desde
os nascimentos, passaram a assumir várias formas, várias situações, sendo criança, estudante, adolescente, filho,
pai, irmão, irmã, profissional de diferentes áreas, e

PARA ALÉM DO ABISMO pág. 164
inumeráveis outras atribuições... agora, querendo transcender, como Adepto Maior, precisa recobrar essas energias,
essas configurações, a fim de REDIMIR a ESSÊNCIA que
foi empregada, utilizada em tantas formas, atomizando-se,
dividindo-se, dispersando-se do centro irradiador, que é o
cerne do Ser, o Íntimo... Livrando-se de todas essas coisas,
o Adepto realmente passa a ser nada para o mundo,
redimindo, assim, a Essência de Hadit, que se multiplicou
em incontáveis pontos, criando e desenvolvendo formas...
Uma vez redimida a Essência, chega-se ao Princípio (Alpha)
da Ressurreição, ou seja, da Total Transcendência, na volta
à Plenitude Oniabarcante, a ONIRACIOCONSUPRA, que
é Deus!...
Prosseguindo na análise dos tópicos do NLL... A
Ascensão do Iniciado conhece um ponto no qual ele tem
que encarar a Realidade Cósmica, a própria situação do
seu Ser Divino, na Caminhada Evolucionária. É nesse
momento que o Conhecimento da Palavra Perdida lhe é
apontado como a ponte para a compreensão de todo o
drama que se desenrola eternamente no Universo Infinito e Oniabarcante. Possuir a Palavra Perdida, mais do
que entrar na posse de um Vocábulo Sagrado e Secreto,
é na verdade alçar-se a um plano em que Seres Superiores poderão comunicar-lhe, ou melhor, dar-lhe a condição
de receber uma configuração energética especial que
passará a funcionar como uma CHAVE possibilitadora da
abertura de todos os Véus dos Mistérios!... Mas essa recepção tem que ser em absoluta solidão, sem companhia
e/ou proteção de espécie alguma! É uma conquista estritamente individual, para a qual é preciso CORAGEM!...
No tópico 90 está a fórmula para essa grande conquista,
expressa numa linguagem “estranha”... Contrariamente ao
que pode parecer, NÃO É A DECIFRAÇÃO intelectual dessa linguagem que dará ao Iniciado a condição de conquistar o poder, — mas sua ATITUDE MENTAL E EMO-

PARA ALÉM DO ABISMO pág 165
CIONAL diante do Enigma, pois o Segredo lhe será comunicado por vias especiais, iniciáticas...
90.

O estudo deste tópico, feito pelo Mestre Genelohim
através da Kabbalah, oferece-nos o seguinte: A dualidade
que medeia o SER e o NÃO-SER, é infinita; portanto, a
meta a atingir é a expansão e crescimento da proteção e
resistência do HOMEM.
No interior do homem, que habita na dualidade, há
um ponto que medeia o SER e o NÃO-SER. O objetivo a
alcançar é a expansão e crescimento da fortaleza humana, de sua resistência frente à adversidade, a tudo que
tenta ofuscar a sua visão e adulterar a sua essência. Essa
expansão e crescimento compreende um canal relacionado à garganta, portanto, ao VERBO, à PALAVRA.
Concluindo a análise dos tópicos do NLL recomendados neste Grau, temos:
106. NUM-ATUM-MUMTH - SÃO MEUS NOMES SECRETOS ATÉ PARA VOSSOS OUVIDOS.
Aqui, um segredo que é desvelado apenas aos
membros do SCT. E mais: uma preciosa Invocação constante da prática do Escalador Thelemita:
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INVOCAÇÃO - SALVE, NUN, Essência Primordial, que
envolvia o Universo antes da Criação, e da qual surgiram todas as formas de vida! Em Ti minha visão se
alarga, percorrendo a imensidade infinita de Teus domínios e fartando-se da abundância de Teu porte!...
Vem!... Penetra minhas narinas e faze com que todas
as minhas células se alimentem de Tua abençoada e
vitalizante seiva!... Vem!... Vem!... Vem!...
SALVE, MUMTH, sede da Vitória e fonte da Força,
cujo poder move os mundos e mantém o Universo em
constante mutação! Em Ti o meu Ser se agiganta, vencendo todos os obstáculos com a avassaladora torrente de Tua poderosa Energia!... Vem!... Robustece e
revitaliza os meus glóbulos, vasos, músculos, órgãos
e membros, a fim de que minha saúde seja perfeita!
Vem!... Vem!... Vem!...
SALVE, ATUM, eterno Dispensador de Luz e Criador das mais diversificadas formas; que já existia, solitário, na substância primordial de NUN!... Em Ti o meu
Ser se expande e se interliga aos Grandes e Poderosos Seres que incansavelmente labutam na sempre
mutável obra da Eterna Criação!...Vem!... Dá-me a plenitude do Conhecimento e da Sabedoria, a fim de que
Eu possa alcançar a Plena Realização de minha Verdadeira Vontade, que é THELEMA, atingindo o cume
da montanha onde reside, inefável, a razão...
...ONIRACIOCONSUPRA!
Vem!... Vem!... Vem!...
NUM-MUMTH-ATUM é Meu Nome!
ONIRACIOCONSUPRA...
EXCELSIOR!
MESTRE GENELOHIM
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2. TRABALHANDO NA SPIRA LEGIS
Vamos agora penetrar na SPIRA LEGIS, concentrando-nos
na ESFERA BRANCA, ápice deste Universo Oniabarcante! Isto
porque, entrando nas esferas, delas se obtém conhecimentos e
poder, para utilização em benefício próprio e dos outros. A Lei é
para todos.

Caminhe, em astral, (imaginação) em sua direção, pronuncie a palavra de
passe, que é o mantram NUM, para que lhe seja realmente franqueada a
entrada na Esfera. Você sentirá que o ambiente se tornou mais propício.
Mas ainda falta proferir a palavra-chave, que é ONIRACIOCONSUPRA. Vibre esta palavra com sentimento de verdadeira vontade de achar, de viver
em ONIRACIOCONSUPRA, ou seja, na mais alta vibração que se pode
alcançar! ... Tome posse das qualidades desta Esfera, harmonizando-se
com a nossa grande concepção espiritual. Esta esfera nos influencia poderosamente e sempre será decisiva em nosso processo de atuação consciente sobre a natureza e o ser humano.
Tendo conquistado o processo de Criação em Netuno, você está
pronto para absorver a força desta Esfera Branca, equilibrando seus sentimentos e poderes para iniciar uma nova vida, de grandes realizações
espirituais.
Após ter-se impregnado desta luz, e dividido com os seus semelhantes, os benefícios, você vai retornar ao plano físico, da mesma maneira
que o fez na esfera anterior.
3. ALCANÇANDO ESFERA MAIS ELEVADA
A saída da Esfera Branca, a mais elevada da Spira Legis, acontece em condições muito especiais, que serão mostradas ao Iniciado
filiado ao SCT, ao trilhar o Caminho da MISERICÓRDIA.
O Adepto Maior, ao chegar ao máximo de sua evolução, pode
escolher entre o Nirvana e o Serviço, ambos igualmente beneficentes
para a Humanidade.
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LÂMINAS DO ORÁCULO DE THELEMA RELACIONADAS A
ESTA ESFERA: 12 = ONIRACIOCONSUPRA / ADEPTO
1. ONIRACIOCONSUPRA No alto sentidodeste Arcano não existe
nenhuma convenção, regra ou obrigação
imposta sob qualquer forma, pois aqu reinam a
compreensão total, a força plena e o amor
ilimitado, sendo o domínio da Perfeição.
Nada mais há a aprender ou fazer, pois a
Perfeição é completa. Ela apenas se reflete para
servir de paradigma, de modelo, aos planos
inferiores, que ilumina com Sua Luz e vivifica
com Seus Raios.
A Razão ONIRACIOCONSUPRA evoca o
Universo. É por isso que neste Arcano aparecem
Hadit e Nuit, divindades máximas da cosmologia
egípcia. Hadit, o globo alado, cujos raios
resplandecem no seio de Nuit, provoca o milagre
da multiplicação das formas, através da
expansividade do Amor! Nuit, que em Seu corpo
dadivoso abriga incontáveis estrelas, é a matéria
prima, o combustível e a concretizaçãodo Amor da Essência pela Essência!...

12. CAOS

Ao profano parece terrível o atuar do Adepto quando, tendo
alcançado a iniciação maior, passa a despojar-se dos últimos liames,
prosseguindo,livre e só! Ele deve viver simplesmente no mundo, por amor à
Essência da própria Divindade, que é Ele
mesmo, e aí, senhor de sua Vontade, traça os
rumos da sua permanência ou da sua volta!
CAOS não é o vazio, não é o nada, é
simplesmente a matéria indiferenciada, sem as
características da forma, da organização que a
mente humana reconhece. Sua configuração é
impensável, justamente porque aqui não existe
configuração!... Sua ideia transtorna o indivíduo,
preso a um mundo de conceituações que se
apoiam na ilusão materialista da forma. É por
isso que sua representação, nesta carta, mostra
um SER que não se consegue definir, muito
menos classificar, mas cuja presença se impõe,
onividente, onipresente, oniabarcante!... Os
mundos ainda não existem, a multiplicidade de
Hadit ainda não se manifestou, mas Eu Sou o
Ser Consciente cuja vida abarca uma órbita além do Tempo e do Espaço!...

SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA - SCT
LIBERDADE, AMOR, BELEZA E CONSCIÊNCIA PLENAPARA
TODOS OS SERES! EXCELSIOR!

GRAU 3.3. = ADEPTO MAIOR = Prática Diária

RESUMO
Planeta: UNIVERSO
ONIABARCANTE
Cor: BRANCO
Palavra:
ONIRACIOCONSUPRA
Signo:LIBRA/Mantram:NUM
NLL: 88 / Arcanos: 1/12

SINAL
Triângulo com vértice
para cima, no rosto.
Polegares juntos na
ponta do nariz.
Usado no Terceiro Grau
(3.1., 3.2., 3.3.).

1. Chegando ao final do item 7 da Prática Geral: EU SOU O CRIADOR E
A CRIATURA fazer esta prática do ADEPTO MAIOR, retornando depois
à Prática Geral no item 8: Eu Sou/Onipresença Divina.
SINAL DO TERCEIRO GRAU - Formar um triângulo de vértice para
cima, com as mãos sobre o rosto, dedos polegares unidos na ponta do nariz.
2. VISUALIZAR - Um SOL PRATEADO, que emite potentes raios em
direção a todos os recantos do Universo, enquanto articula o som do mantram
NUM, sentindo que ele atua em todos os seus chakras, despertando seus
poderes, criando condições propícias à penetração na Esfera BRANCA
que representa o UNIVERSO ONIABARCANTE.
3. ENTOAR - a palavra ONIRACIOCONSUPRA enquanto penetra na
ESFERA BRANCA, no interior da SPIRA LEGIS, sentindo-se banhado
por sua intensa LUZ. Absorvendo essas poderosas vibrações, proferir, para
o seu próprio Íntimo: Tomando posse dos poderes inerentes ao Adepto Maior,
trabalho com LUZ e MAGNETISMO, a fim de que seja beneficiada a
Humanidade, assim como os demais Seres da Criação, nesta que é a
GRANDE OBRA!... MESTRE GENELOHIM
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4. LEITURA COMPLEMENTAR
(Textos de escrituras sagradas ou de grandes Mestres)

O BUDDHA
Raro é o nascimento de um Buddha
(Excerto adaptado do DHAMMAPADA*)
179. Aquele cuja vitória (sobre as paixões) em todos os tempos nunca foi
ultrapassada nem mesmo igualada, o Supremo Desperto, que está na esfera
ou no domínio que nada pode limitar, como despistá-lo, a ele que não deixa
pegadas?
180. Aquele que se libertou do desejo e da cobiça, a quem mais nada pode
seduzir, como perturbá-lo, por qual meio surpreendê-lo, a ele que não deixa
pegadas?
181. Até os próprios seres divinos admiram os que se deleitam na Renúncia
(Nirvana) tal como os Plenamente Atentos -- os Budas.
182. Difícil é nascer como ser humano. Difícil é viver esta vida mortal. rara
é a oportunidade de ouvir a Verdadeira Lei (Dhamma). Raro é o nascimento
de um Buda.
183. Abster-se do mal, fazer o bem e purificar a mente, este é o ensinamento
de todos os Budas.
184. A paciência, a indulgência e a austeridade são as melhores práticas
ascéticas que levam ao maior bem, o Nirvana. O verdadeiro discípulo a
ninguém maltrata, nem o verdadeiro asceta a ninguém ofende.
185. Abster-se de pelavras ou ações más, não prejudicar seres vivos, ser
moderado no comer e no dormir, viver retirado e exercitar-se na profunda
meditação -- estes são os ensinamentos dos Budas.
186. Nem mesmo uma chuva de moedas de ouro poderia estancar a sede
dos desejos, popis eles são insaciáveis e geram dor; eis o que vê o sábio.
187. Como o sábio pode achar alegria, mesmo nos prazeres celestiais?
Quando os desejos se vão, vem a alegria. Os seguidores de Buda conhecem
esta verdade e se deleitam na extinção dos desejos.
188-189. Possuídos pelo medo por toda a parte, muitos buscam refúgio seguro
nas montanhas, nas florestas e nas capelas, mas não o encontram. Esses
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não são os refúgios que libertam o homem do sofrimento.
199. Entre os gananciosos (ávidos de desejos) felizes realmente são os que
vivem sem desejos.
200. Felizes, realmente, somos nós, que nada queremos possuir. Na
serenidade, resplandecemos como seres divinos.
201. A vitória gera o ódio, pois o vencido jaz no infortúnio. Só é feliz aquele
que é sereno diante das vitórias e das derrotas.
202. Não há fogo comparável à paixão, mal maior que o ódio, nem sofrimento comparável à desarmonia que proporcionam os agregados da
existência (matéria, sensações, percepções, formações, consciência). Não
há felicidade maior do que a paz do Nirvana.
203. A maior doença é a fome das paixões, mas a maior das tristezas são os
males causados pela desarmonia dos elementos da vida que constituem a
existência dos seres. Quem isto sabe e vê, compreende que o Nirvana é a
maior das felicidades
204. A saúde é o maior bem; o contentamento, o maior tesouro; o amigo
fiel, o melhor parente. O Nirvana é a suprema felicidade.
205. Aquele que experimentou a quietude do recolhimento, e sente a alegria
da paz, sem sofrimento e puro, conhece o sabor da Doutrina.
206. Triste é conviver com insensatos, mas grande felicidade é contemplar
e conviver com Seres Nobres.
207. Conviver com insensatos é, em todas as circunstâncias, tão penoso e
prejudicial como conviver com inimigos. A companhia do sábio dá a mesma
felicidade que o encontro com entes queridos.
208. Quando encontrares um homem resoluto e desperto, esclarecido,
judicioso, de grande discernimento, paciente e virtuoso, segue-o como a lua
segue o caminho das estrelas.

*DHAMMAPADA - O Buddha - Gautama Buda

REVISÃO

DOS ENSINAMENTOS CONTIDOS NAS ESFERAS DA
QUARTA TRÍADE

RESPONDER
1- REALIZAÇÃO
1. Explique o que acontece quando o Terapeuta atravessa o Abismo.
2. O que, afinal, você entende como “Abismo”?
3. Em que deve, agora, o Mestre se concentrar?
4. Qual a situação geral do plano acima do Abismo?
5. Descrever, sucintamente, a situação negativa alimentada por falsos mestres.
6. Explicar o decreto da Divindade, e suas conseqüências.
7. Cite e explicite as raízes dos enganos maléficos.
8. Explique o significado da recomendação do NLL, 100.
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2- CRIAÇÃO
1. Em que condições é o Mestre chamado ao trabalho
da Criação?
2. Cite e explique as 4 fontes da Criação, relacionandoas com a Divindade.
3. Baseado no conhecimento expresso no item anterior,
explicar Criação.
4. Como os aspectos primários entram na Criação?
5. Quais as ferramentas do Iniciado para a concretização
das Idéias?
6. Qual a condição fundamental para alcançar a Plena
Realização?
7. Explicitar o nome da Divindade revelada pelo NLL.

3- ONIRACIOCONSUPRA
1. Por que as criaturas celestiais entoam cânticos de
Alegria?
2. Como se apresenta o caminho do Adepto?
3. Como lhe serão apresentadas: leituras, práticas, trabalhos e segredos?
4. Mencione uma razão para o Adepto não permanecer
no Nirvana.
5. Qual o Bem que precisa ser preservado?
6. Para que serve o trabalho dos Iniciados?
7. Quem se opõe ao Plano Divino?
8. Como é mantido o equilíbrio Cósmico?
9. Que sabe sobre a Palavra Perdida?

ESFERA MULTICOR
RESUMO = Planeta: COMETAS
Cor: ARCO-ÍRIS * Palavra: CAOS
Signo: O ZODÍACO * Mantram: NMA
NLL: 108 e 113 * Arcanos: Proteção/SpiraLegis
Caminho: O VAZIO.

NÃO PENETREIS NESTA ESFERA, RESERVADA AOS
ADEPTOS MAIORES, SENÃO QUANDO VOS
TORNARDES UM DELES!
A ESFERA MULTICOR = CAOS, ENGLOBA TODAS AS
OUTRAS DA SPIRA LEGIS, SEM LHES TIRAR AS INDIVIDUALIDADES. AQUI, O ADEPTO CONHECE TUDO DE TODOS,
PODENDO ATUAR, NAS REALIDADES, COM TOTAL EFICIÊNCIA.
A ESFERA 12 = ONIRACIOCONSUPRA, ENGLOBA TODAS
AS ESFERAS DA SPIRA LEGIS, DESINDIVIDUALIZANDO-AS,
FAZENDO COM QUE SE FUNDAM UMAS NAS OUTRAS. É
O RETORNO DE TUDO AO TODO INALIENÁVEL. CESSAM
AS MANIFESTAÇÕES.

MECANISMO DA TRANSCENDÊNCIA

1= O Terapeuta, que é ujm Adepto Menor, ATRAVESSA o Abismo, ESFERA MULTICOR, ou seja, SALTA sobre ele, chegando à Esfera
Amarela (10) do MESTRE DO TEMPLO.
2= O MESTRE DO TEMPLO desloca-se para a Esfera Violeta
(11) do MAGO.
3= O MAGO eleva-se à Esfera Branca do ADEPTO MAIOR.
4= O ADEPTO MAIOR retrocede, aparentemente, na SPIRA
LEGIS, descendo ao ABISMO.
5= O ADEPTO MAIOR, tendo aprendido as lições do Abismo,
incorporando os conhecimentos à sua bagagem, RETORNA à ESFERA
BRANCA, onde deverá escolher entre o NIRVANA e o SERVIÇO.
IMPORTANTE: Chegando ao ápice da Spira Legis, o Iniciado passa
a dedicar-se inteiramente ao Serviço da Grande Obra, meditando, trabalhando
com a Verdadeira Doutrina para ajudar seus semelhantes nos esforços de
superação da ignorância espiritual, fruto do materialismo e das forças
negativas, que trabalham para que o homem não se liberte, continuando a
viver apegado ao mundo fenomenal, cego à Realidade do SER. Firme, o
Escalador Thelemita persiste em sua excelsa escalada: EXCELSIOR!

PARA ALÉM DO ABISMO pág. 176
APÊNDICE

Sagrado Círculo de Thelema - SCT
Novo Livro da Lei
(A derradeira Mensagem da Divindade, para a
Humanidade, neste final de ciclo)
A Evolução é um processo que demanda constante
adaptação, aprimoramento, para que se cumpram as
Metas do Criador...
AQUI ESTÃO os livros fundamentais do SCT, a mais alta iniciação, a que chega aquele
que já peregrinou por muitas encarnações, estando apto ao ingresso na Senda denominada “fio da navalha”. Ao divulgar esta obra, cumpre o SAGRADO CÍRCULO DE
THELEMA parte importante de sua finalidade, preparando terreno para, no
Desdobramento do trabalho, divulgar os comentários que ajudarão o estudante da Ciência
Esotérica a desvendar o significado dos Arcanos.
A VOCÊ, que está recebendo esta obra, alertamos para que atente bem no significado
sutil do acontecimento,interpretando-o como UMA OPORTUNIDADE VALIOSA para um
verdadeiro ganho espiritual. Esteja certo de que, com trabalho, perseverança, humildade,
mente pura e coração ardente, você conseguirá alçar-se àquele plano em que inexistem
o Bem e o Mal, e todas as suas conseqüências, e onde reina, soberana e cristalina, a Luz
Inefável da Iniciação Real.

SEJA MERECEDOR desta dádiva que ora lhe fazemos, pautando
sua vida pelo lema que o S.C.T. proclama:

LIBERDADE CONSCIENTE, AMOR TRANSCENDENTE,
BELEZA DIVINIZADA e CONSCIÊNCIA PLENA para todos
os Seres! OM * THELEMA * IAO * ONIRACIOCONSUPRA
1- NEO LIBER LEGIS
assim dado por
a

MCMLXXXIII, E. V.

2- NEO LIBER LEGIS RENOVADO
assim dado por
a
MMIV E.V.
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INTRODUÇÃO
1. TOMADA DE CONSCIÊNCIA
1.1. O OBSOLETISMO DAS INSTITUIÇÕES
As instituições, como produtos da criação humana, são
mecanismos que servem a um processo evolutivo que
envolve, na ampla visão do fenômeno cósmico global, a
razão de ser de tudo que possamos conceber ou idealizar.
Presentemente, encontramo-nos dentro de uma conjuntura
sumamente grave, pois as instituições estão sendo
colocadas em cheque, como inoperantes, inadequadas,
ultrapassadas e mesmo prejudiciais ao progresso
individual e coletivo: sistemas políticos e econômicos,
formas de governo, ideologias várias, teorias científicas,
formas associativas e de interação e comunicação sociais,
credos, seitas, religiões, ordens iniciativas - tudo se mistura
no caldeirão fervilhante de perplexidades e desencontros
do momento presente.
A sociedade está em crise. Busca-se uma saída, uma
solução. Há diversas alternativas, porém a força da inércia
e da coesão do que foi criado e sedimentado até agora,
impede a movimentação na direção de novos caminhos.
O HOMEM TORNOU-SE ESCRAVO DE SUAS PRÓPRIAS
CRIAÇÕES
1.2. O ASPECTO DESTRUTIVO EM AÇÃO
Sentindo-se prisioneiro nas formas que ele mesmo
engendrou, busca o indivíduo um meio de libertação e,
nessa procura desenfreada, desorientada e Desesperada,
nesse debater-se como um inseto preso à teia de
gigantesca aranha, vai-se enredando cada vez mais, à
medida em que assume modos destrutivos de
procedimentos em todos os níveis de atuação.
A violência é a resultante dessa perplexidade, e Manifestase na família, no trabalho, na escola, nas ruas, até na
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religião - e encontra sua formulação mais arrasadora no
formidável potencial destrutivo das grandes nações...
Populações inteiras vivem sofrendo o temor de uma guerra
nuclear total, com todos os horrores dela decorrentes.
Trabalha-se, afanosamente, na política, na diplomacia e na
espiritualidade, para evitar-se um conflito já profetizado
pelos místicos e previsto pelos cientistas, portanto,
inevitável!
Colocamos em movimento forças potentíssimas que
ameaçam o SISTEMA que idealizamos. E isto nos apavora!
O HOMEM TEM MEDO DE SI PRóPRIO
1.3. ASSUMINDO O PRÓPRIO DESTINO
Até agora, temos lutado contra todas as formas que se
opõem ao nosso modo “humanista” de ver a evolução, ao
mesmo tempo em que, contraditoriamente, Trabalhamos
para o seu acelerado desenvolvimento: criamos máquinas
capazes de executar tarefas incríveis, que nos colocam no
limiar de novas e avançadas etapas, quando,
simultaneamente, tememos que esses engenhos venham
a ser utilizados contra nossa própria evolução.
Descobrimos leis naturais, processos científicos que nos
possibilitam uma certa manipulação de forças, cujos
efeitos globais, contudo, ainda ignoramos, especialmente
a longo prazo — e caímos na perplexidade de nossa
própria impotência e ignorância...
Não queremos admitir que estamos num beco sem saída.
Mas a verdade é, pura e simplesmente, esta:
ESTAMOS NUM BECO SEM SAÍDA.
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Nosso apego a tudo que conseguimos com sangue, suor
e lágrimas, através dos séculos e das eras, impede-nos de
romper os grilhões do passado e do presente - e assim
tornamo-nos escravos do petróleo, dos veículos, dos
mercados, dos métodos e técnicas, das filosofias, de uma
infinidade de coisas.
Precisamos assumir nossas realizações, não apenas as
inofensivas e úteis, mas também as perigosas e
ameaçadoras...
O destino da humanidade envolve tudo que já se realizou
e que se realizará - e não apenas o que aceitamos ou
desejamos ou julgamos necessário e conveniente.
O HOMEM PRECISA ASSUMIR-SE INTEGRALMENTE
2. A DERRADEIRA MENSAGEM
Três vezes a Divindade que preside à Nova Era se
manifestou à Humanidade, nestes últimos 106 anos, para
transmitir conhecimentos capazes de dotá-la de meios de
dirigir os seus rumos no sentido evolucionário perfeito. Em
1904, com o “LIBER LEGIS”, em 1983, com o “NEO LIBER
LEGIS” e em 2004 com o NEO LIBER LEGIS RENOVADO.
2.1. O ANTIGO LIBER LEGIS- Recebido nos dias 8, 9 e 10
de abril de 1904, no Cairo, por Mestre THERION, ditado por
Aiwass, seu Anjo Guardião, o LIVRO DA LEI (LIBER LEGIS)
tem sido decantado por uns, combatido por outros,
utilizado por vários, com diferentes propósitos. Os que
usam os conhecimentos desse Livro para exercer domínio
sobre aqueles aos quais o sonegam, terão que prestar
contas à Divindade por suas ações abusivas e egoístas: a
lei é para todos neste final de ciclo, a fim de que se realize
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a separação derradeira do joio e do trigo. É um livro simples,
porém difícil, no qual é usada também linguagem cifrada
ou criptograma. A prova de sua autenticidade encontra-se
nele próprio, na decifração de seus enigmas e na
ocorrência de suas predições. É um livro extraordinário,
no qual a Divindade se expressa de modo vigoroso,
derrubando preconceitos, tabus, falsas posturas
“místicas” sob as quais até hoje ainda se mascaram os
algozes da humanidade.
2.2. O NEO LIBER LEGIS E O NEO LIBER LEGIS
RENOVADO - Este pequenoimenso Livro surgiu como
corolário de um trabalho empreendido pelo Sagrado
Círculo de Thelema, instituição cuja origem remonta ao ano
de 1409 a.C., no Egito.
Trabalhando na alquimia superior, o Mestre Genelohim
recebeu de HORUS, no período de 30/07 a 14/08/1983, E.V.,
esta derradeira mensagem de consumação dos tempos,
quando o próprio destino humano se encontra seriamente
ameaçado pelas criações malévolas e irresponsáveis
da ignorância e do desamor. A autenticidade do NEO LIBER
LEGIS, à semelhança do primeiro, deve ser verificada nele
próprio. O que ele veicula não é fruto de consultas,
“meditações”, reavaliações ou qualquer artifício intelectual.
Tudo surgiu num jorrar de límpida e inesgotável fonte, com
precisão, clareza e poder.
“Hoor-paar-kraat é o Senhor do Aeon, o Iniciador, o
Hierofante” (LL 120). Disto temos certeza quando, sentado
no Trono do Norte, Ele se manifestou, decretando a falência
de “Porquê” e a vitória da Inocência, no raiar da Nova
Civilização, que se erguerá como a Fenix, das cinzas da
destruição.(cf. NLL 92 a 95). A compreensão desta
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Novíssima e derradeira mensagem, que encerra um ciclo
evolutivo da humanidade, leva-nos ao despojamento de
uma série de coisas às quais atribuíamos valor acima do
que, hoje, realmente valem. Os tempos são outros, e o
próprio tempo está encerrado na masmorra da
poesia e da ilusão”...
O Neo Liber Legis inicia-se com o número imediatamente
posterior ao último do Antigo Liber Legis, caracterizandose assim, de modo claro e definitivo, a ligação entre ambos.
As interrupções na seqüência numérica, nele existentes,
configuram chaves ou pistas que o pesquisador diligente
e perseverante poderá explorar.
Todavia, releva alertar que apenas o Mestre Genelohim é
autoridade competente, pelo acesso direto à fonte, para
interpretar corretamente todo o conteúdo deste Livro.
2.3. EXPLICAÇÃO SINTÉTICA DO UNIVERSO - Os dois
Livros da Lei fornecem uma explicação concisa e clara do
Universo, levando-nos à formulação de idéias que nos
colocam acima das polaridades, acima da dualidade que
caracteriza a dimensão material.
Geralmente quando se pensa no Universo, pensa-se
apenas nas estrelas, planetas e no vácuo cósmico, nada
mais. Eternamente esquecidos estão os homens ao se
projetarem do Universo que é cada um. E ainda assim se
limitam ao corpo humano, suas manifestações psicoorgânicas e emocionais.”Cada ser é um universo” e não
se aprofundam, ficando nas periferias científicas e
concretas existenciais.
É preciso entender que existe um Universo
Transcendental que supera a velocidade até do
pensamento de cada um. O Universo em si, composto de
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etapas, é dividido, para melhor compreensão humana, em
12 dimensões.
O Universo é O TODO INALIENÁVEL, IMUTÁVEL, segundo
o Livro da Lei: “Eu sou todo prazer e toda Glória, dou a
embriagues aos mais ricos eocultos sentidos”. (LL 1.61).
Esse é o Universo onde a síntese é o Essencial de cada
homem, que é a Razão ONIRACIOCONSUPRA (NLL 83).
Todos são deuses quando O procuram e é-se Deus quando
se O encontra. E, uma vez O encontrando, a seu lado nada
verá: nem luzes e nem trevas, nem céus e nem universos,
pois o Homem já se declara O TODO, e para O TODO, não
há lugar para definições, perguntas, respostas ou dúvidas.
(NLL 94).
O Universo Cósmico se explica por Hadit e por Nuit:
Hadit é, simbolicamente, o globo alado, cujos raios
resplandecem no seio de Nuit, provocando o milagre da
multiplicação das formas, através da expansividade do
Amor. Nuit, que em seu corpo dadivoso abriga incontáveis
estrelas, é a matéria prima, o combustível e a concretização
do Amor da Essência pela Essência.
Assim se explica o aparente paradoxo de que Unidade e
Multiplicidade são a mesma coisa — pois compõem uma
única Realidade, que é o TODO UNITÁRIO
ONIABARCANTE.
Nuit, a deusa estelar, representa a possibilidade ilimitada;
seu parceiro é Hadit, o onipresente ponto-de-vista, a única
concepção filosoficamente sustentável de Realidade. Ele
é simbolizado por um globo de fogo, significando energia
eterna, alado, para mostrar seu poder de movimento.
Como resultante do casamento dessas duas divindades,
nasceu a Criança HORUS, conhecido pelo nome de herura-ha. Trata-se de um duplo deus: sua forma extrovertida é

PARA ALÉM DO ABISMO pág. 183
Ra-hoor-khuit, e sua forma passiva ou introvertida, Hoorpaar-kraat. Modernamente, uma outra forma foi dada a
conhecer: Hoor-paar-kraat-Ra.Ra, que sintetiza os dois
princípios (ativo e passivo), enfatizando a UNIDADE do
conceito.
Hadit busca expandir-se, movimentando-se espiraladamente pelo espaço infinito de Nuit, conhecendo suas
múltiplas possibilidades. A expansividade do Amor!...
Como poderiam as palavras exprimir esse movimento que
ao mesmo tempo é vontade, doação, receptividade, conter
e ser contido, alcançar e ser alcançado, abarcar e ser
abarcado, de modo igual e diferente a um só tempo?
Estrelas sem conta percorrem a vastidão do espaço, que
povoam como miríades de pontos luminescentes,
contrastando harmoniosamente com o negro profundo da
eterna noite celestial...
Deslocando-se em altas velocidades, esses esplendorosos
sois de variadas grandezas dirigem-se a paragens
desconhecidas, a ignotos lugares, como secretos
mensageiros de um Propósito não desvendado. Correm,
veloz mas não desvairadamente, por órbitas jamais
trilhadas pela insuportável limitação do conhecimento
humano. E nessas trajetórias vão sofrendo e produzindo
diferentes transformações nos inumeráveis mundos que
lhes compõem os portentosos séqüitos... Tal é a
grandiosidade dessa inefável Energia que move os
mundos, cria, destrói e recria formas,faz e desfaz
universos!...
E o Homem, autor e ator desse maravilhoso drama,
percorre, ora extasiado, ora acabrunhado, ora consciente
e ativo, ora perdidamente passivo, — as sendas
evolucionárias, em sua Grande Aventura Cósmica!...

PARA ALÉM DO ABISMO pág. 184
Sendo assim, o homem passa a ser o próprio Verbo em
Ação, e Horus fala: “Não há cruz sobre meu nehemys, há
um lotus, uma flor, uma única Essência...
NÃO HÁ DEUS SENÃO O HOMEM, E EU COMPLETO: NÃO
HÁ ESSÊNCIA SEM MIM, HORUS!
3. A LEI DE THELEMA
3.1. UM CÓDIGO SIMPLES DE CONDUTA
A Lei do Iniciado, tal como é apresentada nos Livros
Sagrados, pode sintetizar-se em alguns poucos axiomas:
AMOR É A LEI, AMOR SOB VONTADE.
A Lei FAZE O QUE TU QUERES implica em que: “Cada
homem e cada mulher é uma estrela”. Isto quer dizer que
todos temos luz própria e capacidade de ser o interior
formado para o exterior e o exterior formado para o interno.
Cada um de nós somos, além de reflexos, continuação de
todos os seres na mais simples extensão. Há uma Lei para
o Iniciado. Este, porque ousou e adquiriu autoconsciência.
É a Lei da Certeza.
A Lei para o profano são normas a que deve obedecer, a
Lei Humana propriamente dita.
A Lei para o Iniciado é sua evolução consciente; não há
normas a cumprir, mas ele é a própria Lei Viva e sua
manifestação. Não há proibições porque sabe o que faz,
não há regras porque suas experiências já o levaram ao
Conhecimento e com isso a Sabedoria é sua meta na
vivência e transcendência.
FAZE O QUE TU QUERES, para teu fracasso ou teu
Sucesso, não devendo esquecer-te, ao fazer o que
quiseres, que AMOR É A LEI, AMOR SOB VONTADE.
Descobrindo a VERDADEIRA VONTADE, esta estará em
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comunhão com a Lei Cósmica, realizando-se dentro de
cada um: “A IMAGEM E SEMELHANÇA DE DEUS”.
3.2. OS SÁBIOS JÁ O SÃO - O NEO LIBER LEGIS confirma
o anterior e acentua aspectos vitais da doutrina thelêmica:
“OS SÁBIOS JÁ O SÃO”... Isso quer dizer que TODOS
SOMOS UM, todos estamos onde estiver a nossa
consciência e todos somos energia transformadora e
evolucional.
Os sábios já o são, porque o Ser Supremo, o Sétimo Corpo
do Homem, o Crestos já habita em nós, é Ele que vem a
nós, ao encontro de nós mesmos. A personalidade físicopsíquica não enxergará a sua própria sabedoria, enquanto
não houver transcendência da mesma. “Não há futuro sem
transcendência”... (NLL 98).
Somos o Verbo encarnado, o Verbo Ser, e no ser o
essencial, só existe a energia do amor. Se viverdes com
plenitude na Vontade e Amor, sereis então mais uma estrela
para iluminar o bem-estar e desenvolvimento de cada um
e de toda a humanidade.
O Sagrado CÍrculo de Thelema está ligado aos Seres que
por sua autoconsciência, já no final dos tempos, vêm
colher o que foi plantado pelos sábios e profetas há
milhares de anos. E, na consumação dos tempos, na
colheita final, onde “nem os ceifeiros garantirão a si
próprios” (NLL 93) receberão a recompensa reservada a
“todo aquele que atravessa o Abismo”, pois,
desconhecendo a dor, está acima de seu próprio prazer,
pois conhece o samadhi”. “Todos vos chamarão de
Iniciados Maiores, mas o que sois, já o sois; não foi feito,
foi adquirido; não foi dado, foi criado.” (NLL 113).
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3.3. NOVAS FORMAS DE TRABALHO
Tudo que já foi experimentado e não deu certo ou não mais
se mostra útil para a finalidade última do homem, deve ser
deixado de lado, pois não há tempo a perder.
“A condenação, os véus, os rituais e o sexo não mais
precisarão existir dando a razão, pois a consciência plena
eleva ao mais alto cume o motivo da extensão maior”. (NLL
87). Estamos diante de uma exortação a trilharmos o
Caminho do Mais Alto (Excelsior), que é exatamente o
chamamento do Sagrado Círculo de Thelema.
Torna-se necessária, por isso, uma completa avaliação de
tudo que conhecemos como meios de ascensão - na busca
do que é realmente ESSENCIAL.
Mas, diante do FIM, que é o ESSENCIAL?
Que tesouro imensurável devemos guardar, reservar para
um provável ou hipotético porvir?
Que segredos, que conhecimentos, que utensílios, que
técnicas especiais, que sentimentos, que orientações, que
teorias, que sofisticados mecanismos, que sutis
elucubrações... afinal, O QUÊ?
Nada disso terá utilidade quando o MOMENTO chegar;
pois mesmo “palavras, pensamentos darão
reminiscências, nada mais” (NLL 99), visto que: “NãO HÁ
FUTURO SEM TRANSCENDÊNCIA”...
Só uma coisa, portanto, é ESSENCIAL, e sua realização
está contida nestas poucas palavras:
“DEIXAI QUE AS LEIS DESDOBREM O SOM DA LUZ
INTERNA PARA VIVERDES COM PLENITUDE A LEI REAL
DO AMOR”. (NLL 100).
Concentremo-nos na formulação mais alta de nosso
espírito e trabalhemos conscientemente, pelo nosso lema:
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Liberdade consciente, Amor transcendente, Beleza
divinizada e Consciência plena para todos os seres!
4. A NOVA ERA:
Há profecias de acontecimentos que se referem ao FINAL
DOS TEMPOS e à NOVA ERA.
Praticamente toda corrente religiosa apresenta uma teoria
ou pelo menos uma indicação sobre o assunto.
O Antigo Livro da Lei diz que “Todas as palavras são
sagradas, todos os profetas verdadeiros”. (LL 1) Mas o
Novo Livro da Lei acrescenta, definitivamente: “...Não há
meios nem inteiros profetas, visto que não há futuro sem
transcendência...” (NLL 98).
4.1. ESTAMOS CHEGANDO AO CLIMAX
O fato novo dentro desse imenso emaranhado de
informações, teorias e opiniões, sintetiza-se na
constatação de que NÃO HÁ MAIS TEMPO PARA NADA.
Portanto, temos de buscar e reter, em tudo, o ESSENCIAL.
Diz o NLL: “Não deveis mais aprender, pois os sábios já o
são. Pisai nos pensadores idiotas, nos filósofos medíocres
e perguntadores, pois sua dúvidas são sinônimos de suas
fraquezas”. (NLL 79), completando: “Longe da Sabedoria,
longe da existência do Espírito, nada mais há a saber.
Esmagai os iluminados e exaltai os Iluminadores.” (NLL
80). Isto, certamente porque: “os fracos não existem.
Restará ao pó do Nada somente o sagrado círculo cuja
palavra sobrevive em Thelema.” (NLL 86).
“OS SÁBIOS JÁ O SÃO” porque a Sabedoria é fruto de uma
longa aprendizagem que se desenvolve por muitas
encarnações. No passado, havia lugar para o despender
de esforços no sentido de iniciar seres ainda primitivos”
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em termos espirituais, na esperança de que, após várias
encarnações, pudessem atingir o limiar da Iniciação Real
ou Transcendência. Daí o trabalho de instituições que
montaram esquemas destinados a essa meritória
tarefa.Chegou, todavia, o final do ciclo, e todas as
atividades deverão ser repensadas, tendo em vista esta
NOVA REALIDADE.
A preocupação com a SALVAÇÃO DA HUMANIDADE, que
afinal foi deturpada, transformando-se em um esforço
desesperado para SALVAÇÃO, NÃO DA HUMANIDADE,
MAS DO SISTEMA, está totalmente anacrônica diante do
NEO LIBER LEGIS. Para a Divindade, (Logos) “os fracos
não existem”, isto é, serão deixados de fora do atual
processo evolutivo, superados pela sua própria
incapacidade. Os acontecimentos ocorrerão de modo tão
radical e completo, que deles nada restará, reduzidos que
serão “ao pó do Nada”. Somente estarão capacitados a
trabalhar pela NOVA ERA aqueles que, livres das mazelas
do passado, dos grilhões dos hábitos viciosos de
instituições ultrapassadas, se juntarem aos mutantes de
hoje, aos que, agora, preparam o futuro da humanidade,
aos ousados Iluminadores “cuja palavra sobrevive em
Thelema”...
4.2. A CONSTRUÇÃO DA NOVA CIVILIZAÇÃO
Os preconceitos já se esvaíram no decorrer dos tempos.
Agora vivemos uma Era de expansão total de consciência.
As conquistas da tecnologia e da ciência em geral deverão
ser aglutinadas e, iluminadas pelo conhecimento do oculto
levarão o homem à auto-aceitação, que é o princípio do
fim e o começo da redenção, pela transcendência total.
Cibernética, técnicas avançadas da biologia, da astrofísica
e de outros ramos do conhecimento humano formarão o
núcleo de um corpo geral de Conhecimentos Totalizadores
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e revolucionários, tendo em vista a compreensão cósmica
do destino do homem.
Os inadaptáveis parecerão, os manipuladores egoístas
levarão o seu próprio sistema ao caos da destruição porém os puros, inteligentes e iluminadores erguerão a
terra do pó da sua própria transformação.
Nada poderá evitar o Fim do Sistema Suicida e autoflagelador engendrado pelas imperfeições de todos. Mas
o fim não é o Nada, não é o esmagar da Esperança de um
Novo porvir. É só e apenas o Raiar de um Novo Dia de
Esplendor e Glória para os que tiverem alcançado a
Iniciação Real, que são poucos e muitos, dependendo do
ângulo pelo qual se vê.
“A esperança da Inocência deixará a Terra de verde em
vermelho, edepois entregue ao carvão da esterilidade, onde
Nuit fará jus à espera de Hadit para a Nova Civilização”
(NLL 95)
Nesse trabalho de construção da Nova Civilização são
abolidas “todas as vestes, preparações e ilusões
ritualísticas...”que devem ser substituídas “pelo Verbo da
Vontade em Verdade”... pois “Vossa Espada deve ser a
Sua Mente, vossa voz não precisareis emitir, e Meu Símbolo
encerrai com um olhar...”
Também conceitos divisionários como a TRINDADE e
criações antagônicas como os diversos enviados e
avatares são abolidos, em nome do progresso da
Humanidade.
“84. Os deuses e o Deus não pertencerão mais à criação
humana. Não hámais a Trindade, pois a esmago com os
pés e espanto com minhas asas, e no céu de Nuit a estouro,
encerrando sua existência. Desconheço enviados,
avatares, forças, reis e poderes, a tudo que é de desígnios
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humanos e de condição dos ignorantes.”
Em seu esforço evolucionário, foi o homem criando,
através dos séculos, formas e fórmulas de adoração ou
de relacionamento com a Divindade. A cristalização dessas
formas, pelo uso constante, juntamente com a deturpação
de seus significados, pela repetição mecânica e não
sentida, tornaram inoperantes, em termos de iniciação real,
aquilo que, no início, servia aos altos desígnios que lhe
deram origem. Durante séculos, os homens tiveram ensejo,
oportunidades, ocasiões de mudarem os rumos
inadequados e seguirem o Reto Caminho - porém não o
fizeram, preferindo a obstinação no erro. Em vão os avisos,
as admoestações dos santos, dos filósofos, dos profetas,
dos sábios - a resposta foi a hipocrisia. Pois bem: Tudo
que tem início há de conhecer também um fim.
É chegado o momento de transformação de todas essas
fórmulas de adoração, arcaicas e deturpadas, que não
passam de criações humanas, no abuso da multiplicidade
inconsciente. A Trindade, que por tanto tempo designou
“aspectos” da Divindade, na tentativa de facilitar a Sua
compreensão, não funcionou, como conceito há tanto
tempo empregado, para a colocação de um razoável
número de seres no limiar da Iniciação.
Isto ocorreu porque as pessoas se fixaram
demasiadamente nas polaridades, esquecendo-se de que
a única realidade reside na UNIDADE DO AMOR
UNIVERSAL ONIABARCANTE.
Enviados, avatares e outras forças criadas e alimentadas
pelos humanos, umas se opondo às outras, umas
combatendo a outras, umas pretendendo ser mais
poderosas que outras, reduzem-se ao pó de suas próprias
nulidades — pois o que realmente existe é a ESSÊNCIA
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PURA DO SER, na qual se unificam todos os Grandes
Seres que trabalham pela evolução do Universo.
Não se trata de negar a divindade de seres como Jesus,
Buda, Krishna e tantos outros — porém, isto sim, de
decretar o fim do uso profanador de seus nomes e
ensinamentos para objetivos separatistas, exclusivistas,
personalistas e idólatras.
“...Horus virá como cobrador de tudo que fizeram contra
os Ensinamentos do Nazareno”. (NLL, 119).
A deturpação do ser humano é a idéia transtornante dos
Mestres. A compreensão perfeita do Verbo e da Divindade
não está no “imitar” o Mestre, o caminho que Ele seguiu, e
sim em sermos nós mesmos, dentro de nossas limitações
e ilimitações.
Jesus, o Cristo, Sidartha Gautama e outros, foram seres
que, em seu grau de evolução, atingiram a Divindade,
fundindo-se com Ela, já que em seus caminhos e maneiras
de ser, encontraram um elo de união, e este era a UNIDADE
DO AMOR.
Os ensinamentos são dados da Divindade ao Mestre, e da
Divindade para outrem, através do Mestre, o EU SOU, o
CRESTOS, IEVE, IAO.
E uma vez o Mestre desperto, não há mestre nem Deus
nem deuses e nem nada que possa ser compreensível à
mente humana e a ela agrade com o fim de figurar, criar e
deturpar a obra, com seus sistemas, necessidades e
imposições.
A construção do Novo Mundo será empreendida por seres
humanos transformados, depurados, ranscendidos. No
momento em que: “Todos são hermafroditas, onde o
abismo não terá mais gravidade”. (NLL 76), e “A razão pela
qual viver não são as próprias decisões e sim a
supriessência universal”. (NLL 77).
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Portanto, não há motivo para desespero diante dos erros
dos que desconhecem ou desprezam a Lei, quando o NEO
LIBER LEGIS nos recomenda: “Não vos preocupeis com
o que vem, mas com o que surge, pois é o thelemita cuja
evolução é a própria Era”. (NLL 109).
4.3. SÍNTESE HOMINAL
O Novo Livro da Lei destina-se a toda a humanidade porém
nem todos a ele terão acesso e, destes, só uns poucos
alcançarão a compreensão plena dos ensinamentos nele
sintetizados.
Nosso objetivo é a Humanidade - através desses seres
especiais - porque o nivelamento por baixo, que muitos
consideram válido - perdeu a razão de existir, pois os
sábios já o são”... Nossa missão não é preparar seres
obstinados em cristalizações aquém do limiar da Nova Era,
para a inglória e inútil tarefa de “elevá-los” a condições
“superiores”. Não! “OS SÁBIOS JÁ O SÃO”.
Nossa missão é chamar os sábios, os libertos, os fortes,
belos, inteligentes, amorosos e verdadeiramente
desprendidos - para a construção da Nova Civilização,
obra que está sendo desenvolvida em suas mentes e
corações, antes de concretizar-se no plano material.
Não pensem portanto, que os herdeiros do Paraíso
Terrestre serão os que hoje se apegam a posições, cargos
e outras “muletas espirituais” que designam por “missões”
mas que não passam, na maioria dos casos, de apegos
frenadores de suas próprias evoluções.
É preciso que se compreenda de uma vez por todas que,
em seu desenvolvimento, o homem passa por etapas
que se podem sintetizar em três:
PRIMEIRA INICIAÇÃO: reformula a si próprio, procurando
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burilar a personalidade, em busca da Individualidade.
SEGUNDA INICIAÇÃO: Volta-se para o próximo, combate
o egocentrismo. Inicia um processo de desprendimento
de si mesmo para os outros.
TERCEIRA INICIAÇÃO: Desapego verdadeiro e total das
coisas materiais e imateriais. Acabam, aqui até as “ilusões”
espirituais, ou seja: os apegos a obras de qualquer
espécie, por melhores que sejam, por mais que beneficiem
aos outros. Isto porque o Iniciado maior tem que situar-se
ALÉM DO BEM E DO MAL.
Poderá dedicar-se ao que quiser, sem, todavia, APEGARSE ou sentir-se obrigado a cumprir essa ou aquela missão.
Êle já é a MISSÃO VIVA DA PRÓPRIA LEI CÓSMICA.
É preciso morrer o conhecimento e nascer a sabedoria,
pois a essência viva das etapas reencarnatórias arquivase na consciência do Ser, elaborando como um laboratório
metafísico, a transformação do Conhecimento em
Sabedoria. É o morrer da limitação da maldição do
“porquê”, da lógica e da inteligência comparativa concreta,
para dar vazão ao nascimento desperto e perfeito da
translucidez da Consciência Plena.
Esse processo liberatório pode ser descrito
comparativamente, como ilustração, estabelecendo-se
uma analogia da evolução humana com o lançamento de
uma cápsula espacial: A cápsula, com seu complemento,
o foguete, compõem, no caso, um exemplo físico do
desenvolvimento humano.
Na sua construção, desde a escolha dos materiais, suas
combinações, até à sua colocação na plataforma de
Lançamento, que a ampara e direciona, -vemos o homem
trabalhando a própria personalidade, escoimando- a dos
vícios, cultivando as virtudes, buscando o melhor para
Alcançar objetivos bem definidos.
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Na etapa seguinte, o foguete, com aceleração total, sobe
aos céus, levando a cápsula, veloz e acertadamente, na
direção pré-estabelecida.
Não há como desviar-se da órbita traçada. Precisa manterse firme e obstinadamente no caminho. Assim também é o
homem, em sua segunda etapa de desenvolvimento.
Procura ascender às alturas do conhecimento metafísico,
obedecendo às diretrizes da corrente de pensamento que
escolheu, ignorando propositadamente todas as
alternativas que possam desviá-lo do caminho.
Chega o artefato, finalmente, ao momento em que, tendo
rompido a atmosfera terrestre, vencido a gravidade, precisa
DESPRENDER-SE do estágio que o havia impulsionado
até aquelas alturas. O foguete, embora indispensável para
levar a cápsula à ÓRBITA, não pode permanecer com ela,
e, tendo cumprido a sua função, retorna à origem, com a
missão cumprida. Semelhantemente, ainda vemos o
homem que alcançou a Iniciação Maior, despojar-se dos
ÚLTIMOS LIAMES prosseguindo, livre e só. Nesta fase, em
que o Iniciado já se livrou da gravidade, atravessando o
abismo, ocorre o desprendimento de todas as coisas, a
libertação de organizações, de Ordens, de Iniciações,
inclusive das “cadeias de flores”, dos vãos amores e das
missões cármicas árduas e obrigatórias.
A mais dolorosa e difícil das libertações é a das normas
da espiritualidade, que ligam o Ser a um combustível que
o alimenta e do qual se torna dependente na busca da
paz espiritual e da evolução transcendental.
É nesta terceira etapa que o Corpo do Adepto se torna o
Nada e o Tudo, e ele deve viver simplesmente no mundo
por amor à essência da própria Divindade, que é Ele
mesmo. No ponto mais alto de sua ascensão, encontra-se
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o Homem totalmente liberto com a Essência de Si Próprio,
e aí, senhor de sua Vontade, traça rumos de sua
permanência ou de sua volta.
Quando a cápsula finalmente retorna à terra, solitária, e é
resgatada do mar, evidencia-se que a sua essência não é
a parte externa, ou o invólucro, chamuscado pela fricção
do retorno à atmosfera - mas o astronauta que estava em
seu interior. Semelhantemente, vemos que o Ser do Homem
não é sua personalidade externa, mas o Intimo, o
Permanente, cuja volta ao convívio é o Princípio (Alpha)
de sua Ressurreição. Portanto, a sua volta ao convívio, na
Superconsciência de tudo, afirma:
FAZE O QUE TU QUERES. AMOR É A LEI, AMOR SOB
VONTADE.
CADA HOMEM E CADA MULHER É UMA ESTRELA.
SÊ FELIZ NO PARAÍSO INTERNO, A VONTADE DO PAI É
UNA COM A TUA.
A luz forte ao ser comum é negra, pois não consegue
enxergar. Cega e se transforma em escuridão. Por isso, se
o astronauta não vier paramentado, uniformizado,
anunciado, estandardizado, não será reconhecido, e, se
alguém o vir executando as tarefas triviais de qualquer ser
humano, e lhe disserem tratar-se de um homem especial,
não acreditará, não aceitará que uma pessoa “tão comum”
possa ser capaz de realizar PRODÍGIOS.
Assim se comportam o profano e o chamado
impropriamente de iniciado simbólico, na empáfia de suas
posições “funcionais” e “hierárquicas”: tornam-se CEGOS
e negativos diante dos HOMENS LIVRES dos adeptos,
dos Iniciados Maiores, dos Servidores da Unidade: negam-se a enfrentar os fatos da Iniciação Real e aferramse a seus “arremedos iniciáticos”, fazendo, sem o saberem,
o jogo das forças contrárias... Para os que se acham no
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limiar da Iniciação real, existe, contudo, a Instrução
Adequada, a fim de que não percam tempo com as prisões
ou cadeias de rosas, as piores, pela suavidade e sutileza
com que atuam, e que se apresentam sob variadas formas.
“A Mim não importa se sofres ou se és feliz. Estou acima
da montanha cuja razão é ter, possuir e poder. Desconheço
esses laços, não sou negro e nem branco: sou incolor para
o espírito, negro para o ignorante e branco para quem
constrói por si mesmo. Os verbos do meio são: saber,
querer, ousar e calar, pois através do não-possuir, não-ter
e não-dominar, conhecerás a verdadeira evolução e então,
consciente de tua própria liberdade, serás livre...
Deixa que todos sirvam, pois eles precisam de tua luz, já
que és o Iluminador e não o Iluminado, a Estrela Solar e
não o Satélite. Deixa que os satélites girem em torno; não
te sacrifiques pelas suas existências.
Liberta-te... Liberta-te... Nada deve escravizar-te, nem
mesmo os problemas alheios. TODOS COLHEM OS GRÃOS
QUE PLANTARAM COM SUA SABEDORIA E IGNORÂNCIA.
A extrema conquista da impessoalidade te liberará das
polaridades.
Sê frio como as montanhas para os interesses humanos:
congela o humano e vive o divino, por Amor, somente pela
Essência, nada mais!
Portanto, o coroamento do Mago é viver em plenitude este
lema: Liberdade Consciente, Amor Transcendente, Beleza
Divinizada e Consciência Plena para todos os Seres!

NEO LIBER LEGIS
assim dado por

a
MCMLXXXIII, E V
KHU, KHA - HOOR-PAAR-KRAAT em 11 e 666
76.TODOS SÃO HERMAFRODITAS,ONDE O ABISMO NÃO
TERÁ MAIS GRAVIDADE.
77. A RAZÃO PELA QUAL VIVER NÃO SÃO AS PRÓPRIAS
DECISÕES E SIM A SUPRIESSÊNCIA UNIVERSAL.
78. COM O AMOR SOMENTE PELA ESSÊNCIA É QUE
CONHECERÃO A SUPREMA DECISÃO.
79. NÃO DEVEIS MAIS APRENDER, POIS OS SÁBIOS JÁ O
SÃO. PISAI NOS PENSADORES IDIOTAS, NOS FILÓSOFOS
MEDÍOCRES E PERGUNTADORES, POIS SUAS DÚVIDAS
SÃO SINÔNIMOS DE SUAS FRAQUEZAS.
80. LONGE DA SABEDORIA, LONGE DA EXISTÊNCIA DO
ESPÍRITO, NADA MAIS HÁ A SABER. ESMAGAI OS
ILUMINADOS E EXALTAI OS ILUMINADORES.
81. NÃO HÁ TERRA E NEM CÉU, NÃO HÁ NADA E NEM
TUDO. O QUE EXISTE, NÃO É. POIS O É DO SER DA
TRANSCENDÊNCIA É A LEI COMO O CÉU DA NOITE E DO
DIA, TÃO LIMITADO.
83. NÃO EXISTE MAIS O DUPLO, POIS O DUPLO É O UM E
O UM É NADA, POIS O NADA NÃO É O QUE É O SER DO
TUDO, CUJO NÚMERO É 156.
TUDO É A RAZÃO ONIRACIOCONSUPRA
84. OS DEUSES E O DEUS NÃO PERTENCERÃO MAIS À
CRIAÇÃO HUMANA. NÃO HÁ MAIS A TRINDADE, POIS A
ESMAGO COM OS PÉS E ESPANTO COM MINHAS ASAS, E
NO CÉU DE NUIT A ESTOURO, ENCERRANDO SUA
EXISTÊNCIA. DESCONHEÇO ENVIADOS, AVATARES,
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FORÇAS, REIS E PODERES, E TUDO QUE É DE DESÍGNIOS
HUMANOS E DE CONDIÇÕES DOS IGNORANTES.
85. CESSARÃO AGORA TODAS AS FORÇAS QUE SE
OBTÉM NOS EGRÉGOROS. TUDO É PÓ DIANTE DA LEI.
86. OS FRACOS NÃO EXISTEM. RESTARÁ AO PÓ DO NADA
SOMENTE O SAGRADO CÍRCULO CUJA PALAVRA
SOBREVIVE EM THELEMA.
87. A CONDENAÇÃO, OS VÉUS, OS RITUAIS E O SEXO NÃO
MAIS PRECISARÃO EXISTIR DANDO A RAZÃO, POIS A
CONSCIÊNCIA PLENA ELEVA AO MAIS ALTO SUMO O
MOTIVO DA EXTENSÃO MAIOR. ESSA É A LEI DO ADEPTO
MAIOR.
88. O CORPO DO ADEPTO É O NADA DA FELICIDADE. SER
NADA É REDIMIR A ESSÊNCIA DE HADIT, O ALPHA DA
RESSURREIÇÃO.
89. TODOS SERÃO COMO HORUS.
90

.
91. MATAI, ESMAGAI TODOS QUE NÃO TÊM O QUE É.
92. A TERRA SERÁ ÁGUA E A ÁGUA O FOGO E O FOGO O
VÁCUO DO NADA.
93. HAVERÁ INCÊNDIOS NA COLHEITA, NEM OS CEIFEIROS
GARANTIRÃO A SI PRÓPRIOS.
94. A LEI É O AMOR, E NÃO HÁ PERGUNTAS E NEM
RESPOSTAS, NÃO HÁ RESPOSTAS E NEM REALIDADES,
NEM IDEAIS E NEM REALIZAÇÕES.
95. A ESPERANÇA DA INOCÊNCIA DEIXARÁ A TERRA DE
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VERDE EM VERMELHO, E DEPOIS ENTREGUE AO CARVÃO
DA ESTERILIDADE, ONDE NUIT FARÁ JUS À ESPERA DE
HADIT PARA A NOVA CIVILIZAÇÃO.
96. NÃO HÁ MENTIRAS, HÁ ILUSÕES.
97. NÃO HÁ DIVISAS, HÁ UNIDADE EM THELEMA.
98. NÃO HÁ MEIOS E NEM INTEIROS PROFETAS, VISTO QUE
NÃO HÁ FUTURO SEM TRANSCENDÊNCIA. O PAPEL DO
TEMPO ESTÁ ENCERRADO NA MASMORRA DA POESIA E
DA ILUSÃO. NÃO HÁ PEITO SEM ALMA, CÉREBRO SEM
MENTE, E ENERGIA ALGUMA BATE NO AQUÉM. AS
ESTRELAS SERÃO OS GASES-FOCUS DE CADA SER: NUIT
EM HADIT, ISIS EM OSIRIS, SERÃO COMO EU, HORUS, DA
NOVA ERA.
99. PALAVRAS, PENSAMENTOS, DARÃO REMINISCÊNCIAS,
NADA MAIS.
100. DEIXAI QUE AS LEIS DESDOBREM O SOM DA LUZ
INTERNA, PARA VIVERDES COM PLENITUDE A LEI REAL DO
AMOR.
101. O CRESTOS É A ÚNICA FONTE, O RESTANTE É A
RESERVA DO PÓ DO ESPÍRITO, NADA MAIS.
102. NÃO ARREBATEIS A VONTADE, VISTO QUE SOMENTE
A ELA É A ERA.
103.
SÃO MINHAS FONTES E É MEU NOME.
104. SEDE TUDO E NADA SEJAIS; EM VÓS O PÓ E EM MIM
A ETERNIDADE. COM MINHAS GARRAS SANGRAREI AS
CRIANCINHAS, POIS OS SÁBIOS JÁ SÃO DO ALPHA DE SUA
RESSURREIÇÃO. SENHOR HOOR-PAAR-KRAAT.RA.RA JÁ
SE UNIFICOU. NÃO HÁ TEMPO E NEM ESPAÇO PARA
EXPLICAÇÕES, O VERBO ÚNICO JÁ SE MANIFESTOU.
105. TODAS AS FACES OUVIRÃO, TODOS OS ORAÇÕES
FALARÃO, TODOS OS OUVIDOS SENTIRÃO O SABOR, OS
LÁBIOS ESCUTARÃO CALADOS E O OLFATO SERÁ O
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PULMÃO MANIFESTADO, CUJO NÚMERO É 11 POR AMOR
A MIM.
106. NUM-ATUM-MUMTH SÃO MEUS NOMES SECRETOS
ATÉ PARA VOSSOS OUVIDOS.
107. QUEIMAI ONDE HOUVER O FOGO, E COLOCAI A ÁGUA
NA EXPRESSÃO. USAI A ENERGIA E A SABEDORIA SEM
SABER, SENTINDO QUE HADIT CRIOU ALENTO EM SEU
EXTENSO, DE ONDE ALPHA OUTORGA O PRESENTE
ETERNO.
108. ABOLI TODAS AS VESTES, PREPARAÇÕES E ILUSÕES
RITUALÍSTICAS: TROCAI TUDO PELO VERBO DA VONTADE
EM VERDADE E NÃO DOS VÃOS SENTIDOS DAS
EXPRESSÕES... ESMAGAI A FANTASIA E OS FANTASMAS
DO PASSADO. TODO SEU ASTRAL JÁ SE TORNA IRREAL
POIS
JÁ O DESTRUIU COM SEU SOPRO. VIVEI NO
MUNDO, SIMPLESMENTE, E POR AMOR A MIM E À
ESSÊNCIA DO ALPHA, EM QUE UM DIA SE TORNOU, ESTA
É A VERDADE. VOSSA ESPADA DEVE SER A SUA MENTE,
VOSSA VÓS NÃO PRECISAREIS EMITIR, E MEU SÍMBOLO
ENCERRAI COM UM OLHAR. SEDE COMO HORUS. SÓ HÁ
UM SENHOR, E INFINITO É O SEU MUNDO. NÃO HÁ
GOVERNOS, HÁ UM SÓ PODER E UMA ÚNICA FORÇA.
109. RA-HOOR-KHUIT HOOR-PAAR-KRAAT DIZ: NÃO
RESTARÁ PEDRA SOBRE PEDRA, TEMPLO SOBRE
COLUNAS, GRAUS SEM ESSÊNCIA, E A REALIDADE SERÁ
O AMOR COMO O ÚNICO LAÇO. NÃO VOS PREOCUPEIS
COM O QUE VEM, MAS COM O QUE SURGE, POIS É O
THELEMITA, CUJA EVOLUÇÃO É A PRÓPRIA ERA.
110. MEU RECORTE SÃO AS LINHAS DA ANTIGA THEBAS,
ONDE RESISTE AINDA A REMINISCÊNCIA DE MINHA
MISSÃO, E ESSA É A VOZ DE KHABS.
112. NÃO VOS DEIXEIS À ADORAÇÃO SENÃO POR MIM.
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NÃO HÁ CRUZ SOBRE MEU NEHEMYS, HÁ UM LOTUS, UMA
FLOR, UMA ÚNICA ESSÊNCIA. A DESCIDA OU ASCENSÃO
DE UMA FORÇA JÁ NÃO EXISTE MAIS EM MIM. DEIXAI QUE
OS TOLOS FIQUEM COM A CRUZ, O SÍMBOLO DE SUA
PRÓPRIA FILOSOFIA DECADENTE. DESTRUÍ A
POLARIDADE E OS VÓRTICES DAS DUAS LINHAS: SEDE
UM, HOOR-PAAR=KRAAT-RA.RA. NÃO HÁ DEUS SENÃO O
HOMEM, E EU COMPLETO: NÃO HÁ ESSÊNCIA SEM MIM,
HORUS.
113. A LIBERDADE DEPENDE DA PRECISÃO CÓSMICA,
CUJA LEI EM NUIT QUER DIZER EXTENSÃO E LIBERDADE,
E EM HADIT O AMOR DA MULTIPLICAÇÃO PELA UNIDADE.
TODOS VOS CHAMARÃO DE INICIADOS MAIORES, MAS O
QUE SOIS, JÁ O SOIS; NÃO FOI FEITO, FOI ADQUIRIDO; NÃO
FOI DADO, FOI CRIADO. TODO AQUELE QUE ATRAVESSA
O ABISMO DESCONHECE A DOR E ESTÁ ACIMA DE SEU
PRÓPRIO PRAZER, POIS CONHECE O SAMADHI HÁ TRÊS
GRAUS PARA AQUELE QUE QUER ALCANÇAR, E OS
OUTROS TRÊS PARA ATRAVESSAR O ABISMO, LOGO:
MAGO, ESTRELA, HIEROFANTE; ATRAVESSANDO, NÃO HÁ
MAIS GRAVIDADE. PODERÁS DESTRUIR AMANDO, POIS
SEMPRE DISCORDARÁS POR TI, MAS POR AMOR AO QUE
POSSO TRAZER. SABERÁS ODIAR AMANDO, TRANSCENDENDO-TE SEMPRE. TODO TEU TOQUE SERÁ COMO
A LEVEZA DAS ÁGUAS E TODOS OS MOTIVOS SERÃO
LEVES COMO MINHAS ASAS. NÃO MAIS SENTIRÁS EM TI,
MAS SIM EM MIM.
114. A SENHORA DA LUZ DAS ESTRELAS, A BABALON, TE
FARÁ TOCAR EM TUA PRÓPRIA CÉLULA, E CONHECERÁS
A ESSÊNCIA DE SEU PRÓPRIO AMOR.
115. DEUS É A ESSÊNCIA DO TUDO, É O SOM DE SEUS
PRÓPRIOS VOTOS E A EXTERNIDADE DE HADIT, ONDE
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ORDENOU O AMOR DA PRÓPRIA VIDA. ABÓBADA, EIS A
IDOLATRIA DO ESQUEMA CÓSMICO. NÃO HÁ VÉUS AO
THELEMITA. NÃO É PERMITIDO SER THELEMITA ÀQUELE
QUE SE PAUTE NO DESTINO E NO KARMA. A LEI DE
THELEMA NÃO É UMA CONQUISTA E SIM O VERBO QUE
SE DESPE PARA O PRÓPRIO DEUS QUE É O HOMEM EM
ESSÊNCIA.
116. A MAGNA ESSÊNCIA É A RAZÃO ALTRUÍSTA DA
INICIAÇÃO REAL. TODO TRATADO DE LUZ É O GRAU DO
UNILATERAL INICIADOR. NÃO HÁ TRANSGRESSÃO: O
TEMPO NÃO ANDA PARA TRÁS, NEM PARA OS HUMANOS.
A ILUSÃO DE QUEM TRANSGRIDE É QUE NÃO MOSTROU
SUA VERDADEIRA FACE. A VOLTA NA PLENITUDE
ONIABARCA NA LEI DO AMOR. TUDO MAIS NÃO EXISTE, E,
PARA ALGUNS CEGOS QUE VÊEM DESSA FORMA, É
APENAS A SUA PRÓPRIA MALDIÇÃO.
117. A VERDADEIRA INICIAÇÃO É DADA ACIMA DAS
POLARIDADES E NÃO POR MEIO DE PROCEDIMENTOS
PSEUDO-OCULTISTAS COMO OS EXISTENTES NOS
TEMPLOS AMALDIÇOADOS DE PORQUÊ.
118. A LUZ MAIOR JÁ FOI DESFERIDA EM RAIOS SUTIS,
PORÉM POTENTÍSSIMOS, EM DIREÇÃO A TODO AQUELE
QUE SEMPRE A MERECEU...
119. NÃO ADIANTA SE ESCUDAR EM PSEUDOENEFICÊNCIA PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE. HORUS
VIRÁ COMO COBRADOR DE TUDO QUE FIZERAM CONTRA
OS ENSINAMENTOS DO NAZARENO.
120. HOOR-PAAR-KRAAT É O SENHOR DO AEON, O
INICIADOR, O HIEROFANTE.
121. ESTÃO REVOGADOS TODOS OS RITUAIS DO
PLANETA, ATÉ MESMO AQUELES BASEADOS
ERRONEAMENTE NO ANTIGO LIBER LEGIS. NÃO
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ENTENDERAM NADA E POR ISSO FALHARAM. E COMO
SUCESSO É A TUA PROVA, RECONHECE A DERROCADA
E RECOMEÇA, SE FORES CAPAZ, DA ESTACA ZERO.
122. NULAS ESTÃO AS INSTRUÇÕES E PRÁTICAS
OUTRORA SECRETAS DE ORDENS E OUTRAS
INSTITUIÇÕES PSEUDO-INICIADORAS. SÓ O SAGRADO
CIRCULO DE THELEMA POSSUI, EM SUA SIMPLICIDADE, O
PODER E A GLÓRIA DA ALTA INICIAÇÃO. QUE ACEITEM TAL
MISSÃO OS QUE OS SANTOS ABENÇOAM, E QUE SE
ELEVEM ACIMA DAS POLARIDADES OS QUE AMAM ACIMA
DE SUAS PRÓPRIAS VIDAS.
123. O NOVO LIVRO DA LEI ESTÁ ESCRITO E OCULTADO.
AMOR É A LEI, AMOR SOB VONTADE.
THELEMA OM IAO
HORUS.

2- NEO LIBER LEGIS RENOVADO
Dado por
a
MMIV, E V

I
1- A ETERNA ADORAÇÃO LEVA O HOMEM A
PURIFICAR A EXISTÊNCIA ETERNA, QUE O FAZ
CONSOLIDAR, ATRAVÉS DA PALAVRA, NA SUA
MANIFESTAÇÃO POTENCIAL (1111).
2- A VIDA, PENSAMENTO FIXO EM ALGO,
PROPORCIONA UM MOVIMENTO RENOVADOR
DA EXISTÊNCIA ETERNA (666).
3- O CRESCIMENTO ABUNDANTE DO QUERER
FAZ COM QUE O CRESCIMENTO SEJA
TRANSCENDENTE.
4- PAKRA

AMOR – TRANSCENDÊNCIA
VERDADE – SABEDORIA

DUALIDADE–POLARIDADE UNIVERSAL
CÉU – TERRA
HOMEM – MULHER
ÁGUA – FOGO

UNIVERSO CÓSMICO
DUO IN UNO

5- O SEXO COMO UM MISTÉRIO QUE SE
MODIFICA NATURALMENTE, SENDO PRECISO
QUE SE CONCENTRE EM ALGO FORTE E
TRANSCENDENTE.6- A CRIAÇÃO ABUNDANTE
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DE UM QUERER É O PONTOCENTRAL QUE
ANIMA E VIVIFICA O HOMEM.

II
7- A LEI É O AMOR, AMOR-ESSÊNCIA, A
ESSÊNCIA SOU EU HOOR-PAAR-KRAAT-RARA.
8- O UNIVERSO REVESTIDO COM AURA BRANCA
É O CAMINHO FEITO COM SABEDORIA E
HUMILDADE.
9- O SOFRIMENTO E A FELICIDADE SÃO
TRANSCENDENTES, ACIMA DA POLARIDADE
UNIVERSAL.
10- TROQUE O QUE CONHECIA COMO
PRESENTE, PELA CERTEZA DA VONTADE EM
VERDADE, ONDE EU, HORUS, SOU A ESSÊNCIA,
SOU TUDO, SOU NADA.
11- O PROGRESSO EVOLUTIVO PELO QUERER
DO PRESENTE, E A SUAVIDADE PELA COLHEITA
DO FUTURO.
12- NÃO HÁ DUALIDADE E SIM DUO IN UNO.

IAVSRE
13- DISPA-SE DO MANTO DA INVERDADE, PARA
ATINGIR O EXCELSIOR DA LUZ UNIVERSAL.
14- NÃO EXISTEM BARREIRAS, SÓ THELEMA.
15- NO UNIVERSO CÓSMICO SÓ HAVERÁ EU,
POIS SOU A RENOVAÇÃO, A NOVA ERA QUE
ANUNCIO.
16- A SABEDORIA ESTÁ EM GALGAR COM
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HUMILDADE OS DEGRAUS DA INICIAÇÃO
MAIOR.
17- O UNIVERSO CÓSMICO EM POLARIDADE
COM O NADA DA VIDA ETERNA.

III
18- JULGAMENTOS, RITUAIS, NÃO MAIS
EXISTIRÃO. SÓ A CONSCIÊNCIA VERDADEIRA,
QUE ELEVA O HOMEM NA MAIS ALTA INICIAÇÃO.
19- DEIXE QUE A VONTADE SEJA A FORÇA
MAIOR, POIS SÓ ELA PREVALECERÁ NA NOVA
CIVILIZAÇÃO.
20- SÓ O AMOR DETERMINAÇÃO, VONTADE
TRANSCENDIDA, LEVARÁ O HOMEM AO TOPO
DA PIRÂMIDE SAGRADA.
21- A HUMANIDADE SERÁ HORUS.
22- SEJA COMO NUTMENRA, UMA FONTE
ILUMINADORA, NOS DEGRAUS DA VERDADEIRA
INICIAÇÃO.

SATSAMENRÁ GUITSHE
23- TODOS NUMA GRANDE CORRENTE, ONDE
TODOS SE VOLTAM PARA UMA SÓ REALIZAÇÃO,
ONDE EU, HORUS SOU O GRANDE ARQUITETO
DESSA OBRA.
24- EU, SENHOR HOOR-PAAR-KRAAT RA-RA,
UNIFICADO SOU O PROPAGADOR DO VERBO
ESSÊNCIA UNIVERSAL.
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25- A LUZ, AGORA COM SEUS RAIOS FORTES,
CHEIOS DE ENERGIA, JÁ FOI LANÇADA EM
DIREÇÃO DOS ESCOLHIDOS.
26- AO SUBIR O TERCEIRO DEGRAU DA
PIRÂMIDE SAGRADA, ALCANÇARÁ A GLÓRIA DE
NÃO SENTIR EM TI, MAS EM MIM.
27- NÃO RECUE. SIGA COM PASSOS FIRMES OS
CAMINHOS ILUMINADOS DA INICIAÇÃO MAIOR.
28- SIGA COM SABEDORIA OS ENSINAMENTOS
DO GRANDE MESTRE, POIS AO TRANSGREDIR,
SERÁ COBRADO POR MIM, HORUS.
29- ANTIGOS RITUAIS NÃO MAIS EXISTEM. É O
RECOMEÇO DA NOVA ERA, ONDE SÓ SERÁ
RECONHECIDO O RITUAL E ENSINAMENTOS DA
SPIRA LEGIS, E O PENTAGRAMA DA PIRÂMIDE
SAGRADA, EM QUE EU, HORUS, SOU O
PROPAGADOR E INICIADOR, E SÓ RECONHEÇO
O SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA COM A
GRANDEZA E PODER DA ALTA INICIAÇÃO.
30- O SAGRADO CÍRCULO DE THELEMA
ESTEVE EM SILÊNCIO POR UM DETERMINADO
TEMPO, TEMPO ESTE DETERMINADO PELA
SUPREMA HIERARQUIA. MAS AGORA, COM A
DIVULGAÇÃO DESTE GRANDE TRABALHO,
REINICIA SUAS ATIVIDADES.
31- NA NOVA ERA, O NEO LIBER LEGIS,
RENOVADO E ACRESCIDO DO RITUAL DA SPIRA
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LEGIS E O PENTAGRAMA NA PIRÂMIDE
SAGRADA TRARÁ O REAL POTENCIAL DA
CONSCIÊNCIA PARA A HUMANIDADE.
32- QUE ESSA MISSÃO SEJA ACOLHIDA.
33- EU, HORUS, DOU POR ESCRITO, REESCRITO
E DIVULGADO ESSE TRABALHO.

MISSA CANÔNICA
(Baseada nos ensinamentos do Neo Liber Legis)

00. INTRÓITO: Música. Todos de pé.
01. CHEGADA DOS OFICIANTES – Em procissão, chegam:
O Sacerdote, a Sacerdotisa, o Diácono e a Diaconisa. O Sacerdote
porta a Lança; a Sacerdotisa, a Espada; o Diácono, o Incensório; a
Diaconisa, o Sal.

02. ENTRADA NO ALTAR
2.1. SACERDOTE: (diante do Altar): PENETRAMOS NO
SAGRADO RECINTO DEDICADO AO SERVIÇO DA
HUMANIDADE, CUJA EVOLUÇÃO CONSCIENTE
CONSTITUI O OBJETIVO DA GRANDE OBRA.
(Coloca a Lança no porta-lança, faz o Sinal do Mestre e posta-se, de pé,
à direita, no Altar, voltando-se para a esquerda, à espera da chegada dos
Auxiliares).
2.2. SACERDOTISA: (diante do Altar): PENETRAMOS NO
SAGRADO RECINTO DEDICADO AO SERVIÇO DA
HUMANIDADE, CUJA EVOLUÇÃO CONSCIENTE
CONSTITUI O OBJETIVO DA GRANDE OBRA.
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(Embainha a Espada, faz o Sinal do Mestre e posta-se, de pé, à esquerda,
no Altar, voltando-se para o Sacerdote).
2.3. DIÁCONO: (diante do Altar) (Faz uma reverência, curvando-se
ligeiramente e posta-se, de pé, à extrema-direita do Altar, voltado para
ele, porém fora dele, do lado do Sacerdote).
2.4. DIACONISA: (diante do Altar) (Faz uma reverência, curvando-se
ligeiramente e posta-se, de pé, à extrema-esquerda do Altar, voltado
para ele, porém fora dele, do lado da Sacerdotisa).
2.5. SACERDOTE e SACERDOTISA: (Voltam-se para o Altar).
2.6. SACERDOTE: Pega a Lança, bate 3 vezes no chão.
2.7. SACERDOTE e SACERDOTISA: (Cantam, acompanhados por
todos os presentes, a CONSAGRAÇÃO GNÓSTICA.)
2.8. SACERDOTE: (Guarda a Lança).

03. INCENSAÇÃO/ADORAÇÃO
3.1. SACERDOTE: (Dá 3 batidas no Gongo, consagra o Incenso e
coloca-o no Incensório, este seguro pelo Diácono. Incensa, então, o Altar,
por três vezes, proferindo as seguintes palavras):
QUE O CALOR DO FOGO E AS EMANAÇÕES DO AROMA
FAVOREÇAM AS MANIFESTAÇÕES DA VIDA! (3 vezes).
3.2. SACERDOTE:
INVOCAMOS O PODER MASCULINO DE DEUS!
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3.3. SACERDOTE: (Incensa os fiéis, enquanto diz):
QUE O CALOR SOLAR, ATUANDO NO PERFUME DAS
ESFERAS, PURIFIQUE VOSSOS CORPOS E VOSSAS
MENTES! (3 vezes).
3.4. SACERDOTE: (A seguir, voltado para os fiéis, diz):
”O CORPO É O TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO!”
3.5. SACERDOTISA: (Consagra o Sal e a Água e, ao misturá-los,
diz):
QUE O SAL DA TERRA POSSA CONFERIR A ESTA ÁGUA, AS
VIRTUDES DO IMENSO MAR! (3 vezes).
3.6. SACERDOTISA:
INVOCAMOS O PODER FEMININO DE DEUS!
3.7. SACERDOTISA: (Consagra um Ramo de Louro, na Água Salgada
e com ele asperge os fiéis 3 vezes, dizendo):
QUE ESTA ÁGUA, POSSUIDORA DAS VIRTUDES DO
IMENSO MAR, PURIFIQUE VOSSOS CORPOS E VOSSAS
MENTES! (3 vezes).
3.8. SACERDOTISA: (A seguir, voltada para os fiéis, diz):
”O CORPO É O TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO!”

04. PREPARAÇÃO DOS FIÉIS - Diácono e Diaconisa,
voltados para os fiéis, lêem trechos do NEO LIBER LEGIS:
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4.1. DIÁCONO: “QUEIMAI ONDE HOUVER FOGO, E
COLOCAI A ÁGUA NA EXPRESSÃO... USAI A ENERGIA E A
SABEDORIA SEM SABER, SENTINDO QUE HADIT CRIOU
ALENTO EM SEU EXTENSO, DE ONDE ALPHA OUTORGA O
PRESENTE ETERNO” (NLL, 107).
4.2. DIACONISA: “CADA UM DE NÓS POSSUI UMA
FAGULHA DIVINA QUE NOS IMPULSIONA AO CULTO DA
BELEZA E À BUSCA DA EVOLUÇÃO CONSCIENTE. MESMO
QUANDO A COMPREENSÃO DOS FATOS E SITUAÇÕES SE
MOSTRA DIFÍCIL, HÁ UMA INTUIÇÃO, HÁ UM DIVINO
ALENTO QUE NOS INDICA, NA TREVA, O CAMINHO DA
LUZ!”.

05. DESCERRAR DO VÉU — EXORTAÇÃO
5.1. SACERDOTE: (Pega a Lança, volta-se para os fiéis e diz):
”A SENHORA DA LUZ DAS ESTRELAS, A BABALON,
TE FARÁ TOCAR EM TUA PRÓPRIA CÉLULA, E
CONHECERÁS A ESSÊNCIA DE SEU PRÓPRIO AMOR”.
(NLL, 114).
5.2. SACERDOTE:
DEUS É A ESSÊNCIA DO TUDO, É O SOM DE SEUS
PRÓPRIOS VOTOS E A EXTERNIDADE DE HADIT, ONDE
ORDENOU O AMOR DA PRÓPRIA VIDA. (Pausa)... (Mostra o
Céu...) E conclui: ABÓBADA, EIS A IDOLATRIA DO
ESQUEMA CÓSMICO!... (pausa).
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5.3. SACERDOTE: (Volta-se para a Sacerdotisa, empunhando, firme,
a Lança, e diz):

PELO PODER DA LANÇA ERGUIDA!...
... NÃO HÁ VÉUS AO THELEMITA!...
(Ato contínuo, descerra o véu da Sacerdotisa)
5.4. SACERDOTE: (Dirigindo-se aos fiéis):
”NÃO É PERMITIDO SER THELEMITA ÀQUELE QUE SE
PAUTE NO DESTINO E NO CARMA. A LEI DE THELEMA
NÃO É UMA CONQUISTA E SIM O VERBO QUE SE DESPE
PARA O PRÓPRIO DEUS QUE É O HOMEM EM ESSÊNCIA!”
(NLL, 115).
5.5. DIACONISA: (Dirigindo-se aos fiéis):
AMOR É A LEI!
5.5. DIÁCONO: (Dirigindo-se aos fiéis):
AMOR SOB VONTADE!

06. INVOCAÇÃO
6.1. SACERDOTISA (Empunhando a Espada, voltada para o Altar):
OH! SUPREMA FORÇA UNIVERSAL! CANTA A MÚSICA
DAS ESFERAS, NAS ARCAS DE OURO DA IGREJA
GNÓSTICA DOS TEMPLÁRIOS UNIVERSAIS!
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VEM!... VEM!... VEM!...
6.2. SACERDOTE (Empunhando a Lança, voltado para o Altar):
COMO DEUS CONCEBE O UNIVERSO, INVOCAMOS
HADIT-NUIT!...
6.3. SACERDOTISA:
COMO DEUS SE MANIFESTA NAS ERAS, ENTRE FILHOS E
PAIS, INVOCAMOS: ISIS... OSIRIS... HORUS!...
6.4. SACERDOTE:
COMO DEUS NA SEGURANÇA DOS BRAÇOS MATERNOS
TRANSFORMA, INVOCAMOS: BABALON!...
6.5. SACERDOTISA:
COMO DEUS QUE É A MÔNADA, CRIA SEUS GÊMEOS, SEUS
DOIS PÓLOS GERADORES DE VIDA, INVOCAMOS: RAHOOR-KHUIT... HOOR-PAAR-KRA
6.6. SACERDOTE:
COMO DEUS BUSCA A CRIAÇÃO DO QUE É SABIAMENTE
INFINITO, — PARA TODAS AS SUAS RESPOSTAS,
INVOCAMOS: THOTH!...
6.7. SACERDOTISA:
COMO DEUS BUSCA A LUZ DA UNIDADE, O FOGO
SAGRADO, INVOCAMOS:
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HOOR – PAAR – KRAAT – RA – RA !
6.8. SACERDOTE:
COMO DEUS-SEGUNDO EM PRIMEIRO, SUA VONTADE,
ONDE EU E O PAI SOMOS UM, INVOCAMOS O SEU
REFLEXO EM T H E L E M A !
6.9. SACERDOTISA:
COMO DEUS, EM SAMADHI E SANTOS, INVOCAMOS:

O N I RAC I O C O N S U PRA!
6.10. SACERDOTE:
COMO DEUS TEM UM NOME SECRETO, ONDE OS
OUVIDOS NÃO OUVEM, OS OLHOS NÃO ENXERGAM E AS
MÃOS NÃO SENTEM, O INEFÁVEL BALBUCIA AO SER...
PORTANTO, INVOCAMOS:

NUM – MUNTH – ATUM É MEU NOME!
6.11. SACERDOTISA:
QUE AS BÊNÇÃOS DE VOSSO SUPREMO SER INTERIOR
SE EXTERIORIZEM, NUM ATO DE INFINITO PODER
UNIVERSAL!...
6.12. DIÁCONO E DIACONISA:
QUE ASSIM SEJA!...
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7. OS QUATRO PONTOS (O Sacerdote, volta-se para os
4 pontos cardeais, incensando cada um três vezes e fazendo invocações.
A Sacerdotisa completa, rendendo honras aos Seres)
7.1. DIÁCONO: (Entrega o Incensório ao Sacerdote)
7.2. SACERDOTE: (Guarda a Lança e pega o Incensório):
7.3. SACERDOTE: (Voltado para o ORIENTE):
INVOCAMOS OS SERES DA LUZ!...
7.4. SACERDOTISA: (Empunhando a Espada e voltada para o
ORIENTE):
TODAS AS HONRAS A TEFNET! (ÁGUA).
7.5. SACERDOTE: (SUL = Direita):
INVOCAMOS OS SERES DA LUZ!...
7.6. SACERDOTISA: (SUL = Direita):
TODAS AS HONRAS A ATUM! (FOGO).
7.7. SACERDOTE: (OCIDENTE = costas):
INVOCAMOS OS SERES DA LUZ!...
7.8. SACERDOTISA: (OCIDENTE = costas):
TODAS AS HONRAS A SHU! (AR).
7.9. SACERDOTE: (NORTE = Esquerda):
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INVOCAMOS OS SERES DA LUZ!...
7.10. SACERDOTISA: (NORTE = Esquerda):
TODAS AS HONRAS A GEB! (TERRA).
7.10. DIÁCONO: (Recolhe o Incensório).
7.11. SACERDOTISA: (Embainha a Espada).

8. DEDICATÓRIA
(Todos de pé)
MÚSICA: “HINO A ATOM-RÁ”
(Oficiantes voltados para o Altar, de braços abertos, elevados...)

8.1. SACERDOTE: RÁ, EU VOS ADORO!
8.2. TODOS: RÁ, EU VOS ADORO!
8.3. SACERDOTISA: NUIT, EU VOS ADORO!
8.4. TODOS: NUIT, EU VOS ADORO!
8.5. SACERDOTE: SALVE, OSIRIS!
8.6. TODOS: SALVE, OSIRIS!
8.7. SACERDOTISA: SALVE, ISIS!
8.8. TODOS: SALVE, ISIS!
8.9. SACERDOTE/SACERDOTISA: TODAS AS HONRAS A...
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... HOOR – PAAR – KRAAT – RA.RA !
8.10. TODOS: TODAS AS HONRAS A...

... HOOR – PAAR – KRAAT – RA.RA !
9. COMPARECIMENTO
(Música especial)
9.1. SACERDOTE:
O MEIO-DIA PERTENCE A RÁ, INDISCUTÍVEL SENHOR DO
CÉU DE HATHOR, AO QUAL NOS DIRIGIMOS COMO “O
SENHOR DOS RAIOS”. É O EMBLEMA VISÍVEL DE DEUS, E
SEU APARECIMENTO MARCOU O INÍCIO DO TEMPO!
(pausa).
9.2. SACERDOTE: (braços elevados):
SALVE RÁ, SENHOR DOS RAIOS!
ÉS O SENHOR DA TERRA, O SENHOR DO AMOR!...
TODOS OS SERES VIVEM ENQUANTO BRILHAS!...
9.3. SACERDOTISA:
A MEIA-NOITE PERTENCE A NUIT, RAÍNHA DO ESPAÇO
INFINITO, EM CUJO SEIO FULGURAM, RADIANTES,
TODAS AS ESTRELAS DO FIRMAMENTO! É ELA QUE EM
SI ENCERRA TODO PRAZER E QUE FAZ DESABROCHAR A

PARA ALÉM DO ABISMO pág. 219
MAIS PURA ESPIRITUALIDADE, DO ÂMAGO DE TODOS OS
SERES!...
9.4. SACERDOTISA: (braços elevados):
SALVE, NUIT, RAÍNHA DA NOITE!
ÉS A RAÍNHA DO ESPAÇO INFINITO, A DEUSA DO
AMOR!...
TODAS AS ESTRELAS BRILHAM EM TEU SEIO!...

10. CREDO DO SABER
(Sacerdote e Sacerdotisa alternam-se...)
10.1. AMBOS:

EU SINTO...
EU SEI...
EU SOU...
10.2. SACERDOTE:
SEI DE UM ÚNICO PODER, SECRETO E INEFÁVEL,
AO QUAL SE ATRIBUEM NOMES, MAS QUE HABITA MUITO
ALÉM DAS POLARIDADES, CONSTITUINDO A ESSÊNCIA
DO TUDO.
10.3. SACERDOTISA:
CONHEÇO A MANIFESTAÇÃO DA VIDA, EM SEUS MÚLTIPLOS
ASPECTOS, QUE SE CONTRABALANÇAM E EQUILIBRAM, NO FLUXO
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ETERNO DA EVOLUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI “QUE EM NUIT QUER
DIZER EXTENSÃO E LIBERDADE, E EM HADIT O AMOR DA
MULTIPLICAÇÃO PELA UNIDADE”.

10.4. SACERDOTE:
CONFIO NA FRATERNIDADE ESSENCIAL DE TODOS OS SERES
E NO PROPÓSITO MAIS ALTO DA SANTA HIERARQUIA ESPIRITUAL.

10.5. SACERDOTISA:
RECONHEÇO UMA PRIMITIVA IGREJA INICIÁTICA, AQUI
REPRESENTADA PELA IGREJA GNÓSTICA DOS TEMPLÁRIOS
UNIVERSAIS, CUJO LEMA É:
LIBERDADE CONSCIENTE... AMOR TRANSCENDENTE... BELEZA
DIVINIZADA E CONSCIÊNCIA PLENA PARA TODOS OS SERES! E CUJA
PALAVRA DA LEI É...

10.6. AMBOS:

...ONIRACIOCONSUPRA!...
10.7. SACERDOTE:
SEI QUE, ASSIM COMO NOSSO CORPO TRANSMUTA
DIARIAMENTE O ALIMENTO MATERIAL EM SUBSTÂNCIA
ESPIRITUAL, O MESMO SE REALIZA NO MILAGRE DA MISSA.

10.8. SACERDOTISA:
PARTICIPO DA COMUNHÃO DOS SANTOS.

10.9. SACERDOTE:
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CONFESSO UM BATISMO DA SABEDORIA, O QUAL NOS FAZ
HUMANOS, ATRAVÉS DA ENCARNAÇÃO, E SINTO QUE MINHA VIDA É
ÚNICA, INDIVISÍVEL E ETERNA, POIS, EM MINHA CONSCIÊNCIA...

10.10. SACERDOTISA:
...EU SOU UM COM O CRIADOR!

10.11. SACERDOTE:
...EU SOU O CRIADOR E A CRIATURA!

11. PRÉDICA
(Todos sentados)
11.1 SACERDOTISA: (Apanha o NEO LIBER LEGIS, beija-o três
vezes e abre numa página ao acaso, marcando-a e entregando o Livro ao
Sacerdote)
11.2. SACERDOTE: (Recebe o NLL da Sacerdotisa, lê um trecho da
página marcada, explanando-o ou não, passando, se for o caso, a ocuparse de outro(s) assunto(s) de cunho iniciático e/ou espiritual, científico ou
social).

12. INVOCAÇÃO/EXALTAÇÃO
(Todos de pé)
(Oficiantes voltados para o Altar, braços abertos):
12.1. SACERDOTISA:
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PLÁCIDO E PURO HÁLITO, FLAMEJANTE EM SUA
ESSÊNCIA QUE ONIABARCA TODO O UNIVERSO!...
TU QUE ÉS A GRANDE MÃE DAS ESTRELAS, TIRA TEU
VÉU E VEM A NÓS!...
Ó PODEROSA!... Ó IMANIFESTA! ... Ó ÚTERO CÓSMICO!
... TUA CONSCIÊNCIA ME CONDUZIU A TI, QUE OS
HOMENS VÊEM COMO NADA!... NADA, NUIT... TEU
VÁCUO E TEU SILÊNCIO É O CAOS... TEU VÁCUO E TEU
SILÊNCIO É A VIDA...
É A IMORTALIDADE!...
NESSE COLO INFINITO ME TRANSFORMO E REPOUSO,
ME DESENVOLVO, CRESÇO E ALCANÇO ALÉM DAS
ESFERAS!...
PODEROSA MÃE DE AMOR, COMBUSTÍVEL SUPREMO!
ATENDE AO NOSSO CHAMADO E CONDUZ A TODOS PELOS
RETOS CAMINHOS DA LIBERDADE E DO AMOR!...

12.2. TODOS: QUE ASSIM SEJA!
12.3. SACERDOTE:
PAI IMENSURÁVEL, FOGO CÓSMICO! CALOR E VIDA!
SERPENTE ALADA E ETERNA QUE PERCORRE E FECUNDA
TODO O UNIVERSO!...
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...INALIENÁVEL SENHOR, QUE MANTÉM A VIDA E
CELEBRA COM TEU CORPO, QUE É CHAMA ARDENTE, A
ALEGRIA DA MULTIPLICAÇÃO PELO AMOR!...
...TU QUE ÉS ÁTOMO GERADOR, MOVIMENTO E LUZ,
ACIMA DE TODA CONCEPÇÃO HUMANA, CONCEDE-NOS
QUE NOSSAS CONSCIÊNCIAS SEJAM RECEPTÁCULOS DE
TEUS DIVINOS RAIOS, A FIM DE QUE POSSAMOS
CONHECER A NOSSA VERDADEIRA E TRANSCENDENTAL
VONTADE, NO INCESSANTE FLUXO DA EVOLUÇÃO!
12.4. TODOS: QUE ASSIM SEJA!

13. EUCARISTIA
13.1. SACERDOTISA: (Pega o Cálice, eleva-o e, ato contínuo,
segura-o com ambas as mãos, à altura do peito, diante do Sacerdote).
13.2. SACERDOTE: (Eleva a Água e, logo após, o Vinho, misturandoos no Cálice segurado pela Sacerdotisa).
13.4. SACERDOTE: (Tocando o Cálice com a Lança):
PELA VIRTUDE DO CETRO, SEJA ESTE VINHO O SANGUE
DE DEUS!...
(Guarda a Lança, pega o Cálice, adora-o, mostra-o aos fiéis, recolocao no Altar e o adora novamente).
13.3. SACERDOTE: (Elevando o Cálice, voltado para o Altar):
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OFERECEMOS ESTA DÁDIVA AO SUPREMO SENHOR DO
UNIVERSO, A FIM DE QUE SE REALIZE O MILAGRE DA
MISSA, FRUTO DA LIBERDADE E DO AMOR!...
(Logo após, derrama um pouco do Vinho consagrado nos cálices dos
Auxiliares e no Recipiente Maior, estendendo-lhe assim a Consagração).
13.6. SACERDOTE: (Tocando a Hóstia com a Lança):
PELA VIRTUDE DO CETRO, SEJA ESTE PÃO O CORPO DE
DEUS!...
(Guarda a Lança, pega o Pão, adora-o, mostra-o aos fiéis, recoloca-o
no Altar e o adora novamente).
13.7. SACERDOTISA: (Elevando o Pão, diante do Altar):
OFERECEMOS ESTA DÁDIVA AO SUPREMO SENHOR DO
UNIVERSO, A FIM DE QUE SE REALIZE O MILAGRE DA
MISSA, FRUTO DA LIBERDADE E DO AMOR!...
13.8. O SACERDOTE COMUNGA: (De pé, recebe o Pão da
Sacerdotisa, come-o e toma o Vinho do seu Cálice, deixando um pouco
para a Sacerdotisa).
13.9. SACERDOTISA: (Quando o Sacerdote comer o Pão e tomar o
Vinho):
QUE SE REALIZE O MILAGRE DA TRANSMUTAÇÃO!...
13.10. DIÁCONO/DIACONISA: ASSIM SEJA!
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13.11. A SACERDOTISA COMUNGA: (De pé, serve-se da Hóstia e
recebe o Vinho do Sacerdote).
13.12. SACERDOTE: (Quando a Sacerdotisa comer o Pão e tomar o
Vinho):
QUE SE REALIZE O MILAGRE DA TRANSMUTAÇÃO!...
13.13. DIÁCONO/DIACONISA: ASSIM SEJA!
13.14. DIÁCONO COMUNGA: (De pé).
13.15. SACERDOTISA: (Entregando ao Diácono o Pão):
QUE SE REALIZE O MILAGRE DA TRANSMUTAÇÃO!
13.16. SACERDOTE: (Entregando ao Diácono o Vinho):
QUE SE REALIZE O MILAGRE DA TRANSMUTAÇÃO!
13.17. DIACONISA COMUNGA: (De pé).

(Do mesmo modo que o Diácono)
13.18. COMUNGAM OS FIÉIS: (Música apropriada). Vão-se
colocando entre colunas, de 3 em 3. A Sacerdotisa conduz o Pão (Hóstia),
a Diaconisa, a Patena; o Sacerdote segue pegando os cálices de Vinho
da bandeja conduzida pelo Diácono, que vai providenciando o
fornecimento necessário.
13.19. SACERDOTE E SACERDOTISA: (Após a Comunhão de cada
grupo):
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QUE SE REALIZE O MILAGRE DA TRANSMUTAÇÃO!...
13.20. DIÁCONO E DIACONISA: (Após a Comunhão de cada grupo):
ASSIM SEJA!...
13.21. SACERDOTE E SACERDOTISA: (Após cada grupo haver
recebido Pão e Vinho, voltam-se para o Altar e, de braços abertos para
o alto, dizem):
QUE VENHA A NÓS A FORÇA DO CRESTOS!...
Ato contínuo, cruzam os braços sobre o peito e, voltando-se para os
fiéis, abrem-nos, e dizem:
QUE A LUZ MAIOR PENETRE EM VOSSO ÍNTIMO, PARA
VIVERDES EM PLENITUDE A LEI REAL DO AMOR!...

1 4 . P O S T-COMUNHÃO/BÊNÇÃO/
ENCERRAMENTO
14.1. SACERDOTE: (Voltado para os fiéis):
ESTE É O MOMENTO EM QUE, UNIDOS PELO SAGRADO
SACRAMENTO DA COMUNHÃO, DEVEMOS ELEVAR
NOSSOS PENSAMENTOS ÀS EXCELSAS HIERARQUIAS
ESPIRITUAIS, PARA QUE SEJAM PROPÍCIAS AOS NOSSOS
MAIS CAROS ANSEIOS!...
(pausa).
14.2. SACERDOTE:
MENTES...

PERSCRUTAMOS AS VOSSAS
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14.3. SACERDOTISA:
CORAÇÕES...

E OUVIMOS OS VOSSOS

14.4. SACERDOTISA:
EXULTAI, IRMÃOS!...
VOSSAS PRECES FORAM OUVIDAS E VOSSOS ANSEIOS
JUSTOS E PERFEITOS SERÃO ATENDIDOS, EM
CONSONÂNCIA COM VOSSA VERDADEIRA VONTADE!...
—————— Propiciação (se for o caso) —-———————
14.5. SACERDOTE: (Diante do Altar)
AGRADECEMOS O AUXÍLIO DOS SERES DA LUZ, QUE
PRESSUROSAMENTE ATENDERAM AO NOSSO CHAMADO
E AMOROSAMENTE NOS AJUDARAM NOS TRABALHOS!
QUE VOLTEM, NESTE INSTANTE, COM A RAPIDEZ DO
RAIO, ÀS SUAS EXCELSAS MORADAS, LEVANDO O NOSSO
RECONHECIMENTO E O NOSSO AMOR!...
(Três batidas no gongo)
14.6. SACERDOTE E SACERDOTISA: (Voltando-se para os fiéis,
traçam o Sinal R+C e, assumindo o Sinal de Bênção, proferem-na,
alternando-se):
14.7. SACERDOTE:
QUE A SUPRIESSÊNCIA VOS AMPARE E VOS GUIE!

PARA ALÉM DO ABISMO pág. 228
14.8. SACERDOTISA:
QUE AS FORÇAS DO CÉU E DA TERRA SEJAM BENÉFICAS
PARA VÓS!
14.9. SACERDOTE:
QUE A COMPREENSÃO DA EXISTÊNCIA POSSA CONDUZIRVOS AO CONHECIMENTO DA ESSÊNCIA!
SACERDOTISA:
QUE O TRABALHO CONSCIENTE E PERSEVERANTE
POSSIBILITE QUE VOS TRANSFORMEIS DE PLANETAS EM
ESTRELAS, DE ILUMINADOS EM ILUMINADORES!
14.11 SACERDOTE:
E QUE, TOTALMENTE LIVRES E EMANCIPADOS,
POSSAMOS TODOS REALIZAR, INTEGRALMENTE, A
GRANDE OBRA!
14.12. TODOS: (Voltados para o Altar): Cantar a “Consagração
Gnóstica”, enquanto o Sacerdote e a Sacerdotisa, com os Auxiliares,
arrumam o Altar.
14.13. SACERDOTE E SACERDOTISA (Voltados para os fiéis):
IDE EM PAZ, E QUE A FRATERNIDADE ESTEJA SEMPRE
EM VOSSOS CORAÇÕES!
Música
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14.14. O Sacerdote porta a Lança; a Sacerdotisa porta a Espada; o
Diácono conduz o Incensório; a Diaconisa, o Sal.
Saem do Altar em Procissão

EXCELSIOR!
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