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Expediente Carta ao leitor
Há quase 40 anos despedia-se deste mundo 

um homem que teve por missão revitalizar e sin-
tetizar toda a divina Gnose. Um homem que nos 
deixou o legado mais precioso, a Gnose Viva,  
em suas obras e palavras. Falo, especialmente 
nesta carta, do mestre, do amigo, do grande Ser, 
Samael Aun Weor.

Hoje, muitos guerreiros e guerreiras que rece-
beram de coração aberto sua mensagem, esfor-
çam-se para transmitir este conhecimento a cada 
alma que o necessite. Eis também o propósito da 
revista Gnose Viva, que nesta edição reitera o seu 
convite: descubra a Divina Gnose dentro de seu 
coração e a torne Viva a cada dia.

Destacamos nesta edição algumas das festas 
desse período do ano. Festas do corpo, da alma e 
do espírito. Assim como comentamos na edição 
anterior sobre o dia das mães, lembramos que o 
importante é o significado espiritual e transcen-
dente dessas festas, e com o dia dos pais não po-
deria ser diferente, nas palavras do amigo e sacer-
dote irmão Fabio Ferreira Balota, “O dia dos pais é 
um dia em que cada um deve buscar dentro de 
si, em seu próprio coração, a conexão com seu Pai 
Interno, seu Deus pessoal e íntimo, prosternar-se 
diante Dele, louvá-lo e agradecê-lo. Todos nós 
devemos restaurar o Templo Interno, o Templo 
do Deus Vivo, o Templo Coração, a Casa de nosso 
Pai. Lembremos, a porta deste Templo  é a porta 
do arrependimento. O Pai interno sempre espera 
que o filho pródigo retorne à Casa”.

A maior Festa de todas as festas é a eterna 
comunhão com o Pai Interno, o Íntimo, o conhe-
cedor de todos os corações.

Omnis Aum Íntimo.

Paz Inverencial!
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Festas Juninas ou Joaninas?
Por: Karl Bunn

Poucas datas simbolizam tanto a cultura 
popular brasileira atual quanto as festa juni-
nas. A origem da expressão ‘festas juninas’ em 
realidade não é por causa do mês de junho, 
mas sim, porque antigamente eram deno-
minadas de ‘Festas Joaninas’, em referência à 
grande celebração do dia de São João, no dia 
24 de junho.

As raízes das Festas Joaninas (ou juninas, 
atualmente) são ainda mais antigas, e vamos 
encontrá-las entre os povos que a Igreja Ca-
tólica sempre denominou de ‘povos pagãos’. 
Acontece que nessa época esses ‘povos pa-
gãos’ da antiga Europa, de antes do surgi-
mento do cristianismo, celebravam o Solstí-
cio de Verão no Hemisfério Norte, celebração 
essa feita com danças, comidas e bebidas 
para reverenciar o Sol e a chegada do verão.

Essa era uma das mais importantes datas 
astronômicas e que marcava o dia mais lon-
go e a noite mais curta do ano no Hemisfério 
Norte. Além disso, diversos povos da Anti-
guidade, como os celtas e os egípcios, apro-
veitavam a ocasião para organizar rituais de 
fertilidade e abundância em que pediam por 
boas colheitas.

Estudos e pesquisas antropológicas mos-
tram que na Europa os cultos à fertilidade 
em junho foram reproduzidos até por volta 
do século 10. Como a igreja não conseguia 
combatê-los, decidiu cristianizá-los, instituin-
do dias de homenagens a três santos católi-

cos nesse mesmo mês: Santo Antônio (no dia 
13 de junho), São João Batista (dia 24) e São 
Pedro (dia 29). 

Enquanto isso, nessa mesma época, no 
Hemisfério Sul era tempo de inverno. Então, 
a festa junina atual aqui no Brasil acabou se 
tornando uma herança européia que chegou 
ao país por intermédio dos portugueses, na 
época da colonização (1500/1822). 

No Nordeste brasileiro, os festejos coinci-
dem com a época da colheita do milho. Por 
isso, a maior parte das comidas típicas é feita 
com o grão do milho, a exemplo da canjica, 
da pamonha e do bolo de fubá.

Enquanto isso, no Sul do país, utiliza-se 
muito o pinhão, o amendoim, a batata doce 
assada, a pipoca e também a canjica e o bolo 
de fubá; também é comum servir arroz doce, 
cocada e pé-de-moleque.

Como bebida típica, para enfrentar o 
frio, há o quentão, bebida feita com vinho 
posto a ferver com canela e gengibre e 
servido bem quente.

SANTO ANTÔNIO E O 
DIA DOS NAMORADOS

Dia 12 de junho se celebra no Brasil o Dia 
dos Namorados, véspera do Dia de Santo 
Antônio, também conhecido como ‘santo ca-
samenteiro’. Nascido em Lisboa por volta de 
1195, o então Frei Santo Antônio sempre foi 
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motivado a evangelizar famílias com as ver-
dades sobre o amor contidas no evangelho; 
por conta disso, recebeu da igreja o título ofi-
cial de ‘Padroeiro das Famílias’.

Mas o que desencadeou a crença de que 
o santo era capaz de tornar realidade o so-
nho do casamento foi o fato ocorrido com 
uma jovem muito pobre que foi pedir a sua 
bênção do porque não conseguia realizar 
o casamento devido à sua baixa condição 
financeira. A família da jovem não possuía 
meios de pagar o dote, as vestimentas para 
a cerimônia e o enxoval. Então o ainda sim-
ples Frei Antônio abençôou a moça e pediu 
que confiasse, pois receberia as doações e a 
solidariedade necessária para a realização do 
seu casamento. Passados alguns dias, efeti-
vamente a jovem recebeu em sua casa tudo 
aquilo que precisava para se casar. E assim 
nasceu a idéia popular de que Santo antônio 
‘arranjava’ casamentos... 

Fora de nosso país o ‘Dia dos Namorados’ 
é conhecido como ‘Dia de São Valentim’, ce-
lebrado dia 14 de fevereiro. Valentim foi um 
Bispo Gnóstico que lutou contra as ordens 
do imperador Cláudio II, que havia proibido 
o casamento durante as guerras, acreditando 
que os solteiros eram melhores combatentes. 
O Bispo Valentim, apesar da proibição, seguiu 
celebrando casamentos; ao ser descoberto, 
foi preso e condenado à morte, ocorrida no 
dia 14 de fevereiro. 

Importante também é saber que em uma 
tradição ainda mais antiga, 14 de fevereiro é a 
véspera da Lupercália, importante festa anual 
celebrada na Roma antiga em honra da Deu-
sa Juno (Deusa da mulher e do casamento). 

SÃO PEDRO 
E SÃO PAULO

Ainda durante o mês de junho temos as 
celebrações populares de São Pedro e de 
São Paulo. São Pedro é considerado o prote-
tor das viúvas e dos pescadores. Segundo a 
tradição cristã, após sua morte São Pedro foi 
nomeado ‘chaveiro do céu’. Assim, para entrar 
no Paraíso é necessário que o santo abra suas 
portas. São Pedro ainda tem a responsabili-
dade de fazer chover. 

A Festa de São Pedro ocorre dia 29 de ju-
nho, com a realização de grandes procissões 
marítimas e terrestres em várias cidades do 
Brasil. Em homenagem ao santo, acendem-
-se fogueiras, erguem-se mastros com sua 
bandeira e queimam-se fogos; uma das brin-
cadeiras mais comuns na festa de São Pedro 
é a de subir no pau-de-sebo. Mesmo assim, 
com todas essas atividades, a noite de 29 
de junho não é tão movimentada quanto a 
animação verificada na noite da festa de São 
João. Embora São Paulo também seja home-
nageado em 29 de junho, ele não é figura de 
destaque nas festividades desse mês.

 
• Para cada santo há um tipo de fogueira dife-
rente. Na fogueira de São João as madeiras são 
colocadas em formato de cone. Na fogueira de 
Santo Antônio, as madeiras são colocadas em 
formato de quadrado. Já na fogueira de São Pe-
dro, as madeiras ficam na posição de triângulo.

 
• A Festa Junina é a segunda mais importante 
festa popular da cultura brasileira (fica atrás so-
mente do Carnaval).

 

• A região Nordeste do Brasil é a que mais co-
memora a Festa Junina.

 
• A quadrilha é um dos destaques da Festa 
Junina no Brasil. Esta dança surgiu como uma 
forma de agradecimento aos três santos ca-
tólicos (São João, São Pedro e Santo Antônio) 
pela colheita realizada.

 
• A maior Festa Junina do Brasil ocorre na cidade 
de Campina Grande - PB, reunindo milhares de 
pessoas todos os anos.

CURIOSIDADES
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Os homens de ciência que põem em 
dúvida a existência do Éter não têm base 
científica para suas teorias. Realmente, 
eles estão jogando com palavras e termos. 
Dizer que o Éter é radioatividade, ou cam-
po magnético, nem tira, nem põe a reali-
dade do Éter. Em todo caso, suas dúvidas, 
análises e trocas de termos só serviram 
para estudar isso que se chama Éter. No 
geral, os homens lutam unicamente por 
questões de termos, de palavras, etc., po-
rém, no fundo, fatos são fatos.

Os cientistas russos descobriram, com 
seus poderosos telescópios, mundos em es-
tado protoplasmático. Esses mundos proto-
plasmáticos são formados do Éter. Podemos 
aceitar, por simples indução lógica, mundos 
etéricos. Esses termos, talvez, não agradem 
alguns cientistas. Os termos pouco impor-
tam. O importante são as realidades.

Cada mundo, antes de ser protoplas-

Desvendando Mistérios

O Fundo Vital
Por: Samael Aun Weor

mático, existe em estado etérico. O grande 
cientista hindu Rama Prasad disse: “Tudo 
sai do Éter, tudo volta ao Éter”.

Se do Éter sai o protoplasma, temos 
que aceitar que o Éter é o ‘Fundo Vital’ de 
tudo que existe.

Os místicos orientais consideram que o 
corpo etérico do homem tem quatro classes 
de éteres. Isso não agrada os cientistas do 
ocidente. Contudo, esses cientistas estudam 
o Éter (não importa o nome que lhe dêem) 
e terão que aceitar, por simples análise e ex-
periência própria, os quatro éteres orientais.

Assim, pois, o corpo etérico do homem 
tem quatro éteres: Éter Químico, Éter da Vida, 
Éter Luminoso e Éter Refletor. Cada um des-
ses quatro éteres tem suas funções em rela-
ção íntima com toda a economia orgânica.

O Éter Químico está relacionado com 
todos os processos de assimilação e elimi-
nação orgânica. O Éter de Vida encontra−se 
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relacionado com os processos de re-
produção da raça. O Éter Luminoso 
relaciona−se com todos os processos 
de percepção sensorial. O Éter Refletor 
está intimamente relacionado com as 
faculdades da memória, imaginação, 
vontade, etc. 

O corpo vital controla todo o siste-
ma nervoso vaso−motor [sistema ner-
voso autônomo]1 , ele é o fundamento 
da vida. Cada átomo etérico penetra 
cada átomo físico e o faz vibrar. Se ex-
trairmos definitivamente o corpo vital 
de uma pessoa, essa pessoa morre. É 
o cúmulo do absurdo supor que, por 
um momento sequer, um organismo 
físico−químico possa viver sem o cor-
po vital. Mesmo os ateus materialistas 
russos, depois de haverem estudado 
profundamente a matéria tornaram−
se muito prudentes em emitir concei-
tos sobre o fundo vital da matéria viva. 

O homem de ciência, explorando 
o organismo humano, está se aproxi-
mando do corpo etérico. Lá chegará 
inevitavelmente, e brevemente pode-
rá condensá-lo como ectoplasma para 
poder estudá-lo em laboratório.

Todas as funções do nosso organis-
mo, todas as atividades das calorias, da 
reprodução, da combustão, do metabo-
lismo etc., tem sua base no Fundo Vital.

Quando o corpo vital se debilita 
vem a enfermidade do corpo físico.

1 Constituído pelo sistema nervoso simpático e sistema ner-
voso parassimpático; este sistema participa do controle da 
pressão arterial, da motilidade e secreção intestinais, do es-
vaziamento da bexiga urinária, da sudorese, da temperatura 
corporal, e de outras funções importantes do organismo.

Excerto do livro: 
Endocrinologia  
e Criminologia 

Edisaw – capítulo 11

Acesse: www.edisaw.com.br



A NOITE DE 
SÃO JOÃO
Por: Ricardo Bianca de Mello

Exatamente seis meses antes da noite 
que antecede a comemoração do Natal a 
cristandade comemora em 24 de junho o 
nascimento de uma das mais importantes 
figuras da tradição ocidental: São João Ba-
tista. Tão importante é o seu papel na mito-
logia cristã que, a exemplo do Cristo Jesus, 
o seu nascimento relaciona-se a uma das 
mais importantes festividades solares do 
ano: o solstício de junho, quando por volta 
do dia 21, comemoramos o início do verão 
no hemisfério norte e o início do inverno no 
hemisfério sul.

Temos comentado nesta seção que todas 
as grandes festividades religiosas relacionam-
-se com o percurso dos astros, especialmente 
o Sol. No caso da tradição cristã as grandes 
festividades estão relacionadas ao percurso 
do astro-rei tal como percebido no hemisfé-
rio norte, onde as estações são invertidas em 
relação ao hemisfério sul. Desta forma, a ce-
lebração do nascimento de São João Batista 
está relacionada originalmente ao solstício 
de verão, momento do ano em que a vida é 
celebrada com toda a sua abundância e cor.

O dia de São João, no hemisfério norte, 
marca o ápice da jornada solar ao longo do 
ano, assim como o dia de Natal marca o pon-
to mais baixo do Sol. A partir do Natal o Sol 
ergue-se a cada dia, tornando os dias maiores 
e as noites menores até o momento em que 
alcançamos o maior dia do ano no hemisfério 

norte na época em que se comemora o nas-
cimento de São João Batista. A partir desta 
época o Sol novamente volta a se recolher, 
declinando-se rumo ao Sul, até que a maior 
noite do ano no hemisfério norte é celebrada 
no solstício de inverno, por volta do Natal. É 
por isso que João Batista diz, a respeito de si 
e do Cristo Jesus, em João 3:30: “É necessário 
que ele cresça e que eu diminua”.

Um antigo costume das celebrações do 
solstício de verão na Europa é o de se acen-
der fogueiras. Esta tradição persiste nas co-
memorações da noite de São João no Brasil, 
onde o fogo deixa de estar relacionado ao ca-
lor do verão e passa a aquecer aquela que é 
uma das mais profundas e frias noites do ano 
no hemisfério sul, uma noite profundamente 
mística, que equivale à noite que antecede 
o Natal, mas na qual celebramos este outro 
grande luminar da espiritualidade: São João 
Batista, o homem enviado de Deus.

8

Desvendando Mistérios
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Gnose & Arte

Meu Deus!... 
Como é engraçado... 
Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço... 
Uma fita dando voltas, se enrosca, mas não se embola; vira, revira, circula e pronto: está 
dado o abraço.
É assim que é o abraço: coração com coração, tudo isso cercado de braço. É assim que é o 
laço: um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde o faço. 
E quando puxo uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando devagarinho, 
desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente, o cabelo, fica solto no vestido.
E na fita, que curioso, não faltou nem um pedaço... 
Ah! Então é assim o amor, a amizade, tudo que é sentimento? Como um pedaço de fita? 
Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livres as 
duas bandas do laço? 
Por isso é que se diz: laço afetivo, laço de amizade. E quando alguém briga, então se diz: - 
Romperam-se os laços! E saem as duas partes, que nem meu pedaço de fita -sem perder 
nem um pedaço. 
Então o Amor é isso... 
Não prende, não escraviza, não aperta, não sufoca. Porque quando vira nó, já deixou de 
ser um laço.

Maria Beatriz Marinho dos Anjos

DESFAZENDO OS NÓS 

Esse poema é atribuído indevidamente a Mario Quintana, mas nasceu de um laço entre 
os braços de Maria Beatriz Marinho dos Anjos, psicóloga, mineira.
Poema registrado na Biblioteca Nacional: 568 208



Capa

Segundo a tradição cristã, os primeiros 
apóstolos, homens e mulheres, reunidos 
no mesmo lugar da última ceia, após a 
ascensão do Mestre Jesus, receberam sobre 
si, em um dia muito especial, certas línguas 
de fogo, que os encheram do Espírito 
Santo. Este dia especial marcou o início 
dos trabalhos apostólicos de disseminação 
da Boa Nova (o evangelho), e é conhecido 
como o Dia de Pentecostes. 

Pentecostes é uma palavra que vem 
do grego e significa “quinquagésimo dia”. 
Foi neste simbólico dia, cinquenta dias 
após a Páscoa do Senhor, que o Espírito 
Santo pousou sobre os homens e mulheres 
que então se encontravam reunidos em 
oração no cenáculo. Assim como outras 
festividades cristãs, o Pentecostes também 
está relacionado a datas significativas 
para outras tradições. Na mesma data 
os judeus comemoravam a colheita e a 
entrega dos Dez Mandamentos no Monte 
Sinai, após o Êxodo. O Pentecostes está 
assim relacionado a uma colheita, ao 
recebimento de algo especial, algo que 
estabelece um novo começo, algo que 
inaugura um novo ciclo.

Os gnósticos compreendem a celebra-
ção de Pentecostes a partir do seu signi-
ficado profundo, espiritual, interior. Este 
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Por: Ricardo Bianca de Mello

A Festa e o  
Simbolismo 
Esotérico de 
Pentecostes



novo começo de que falamos é marcado 
pela coroação com o fogo do Espírito 
Santo, fogo este que para os gnósticos é a 
viva expressão da Força Criadora de Deus 
- afinal, é por meio do Espírito Santo que 
todas as coisas são criadas, assim como 
é por meio dele que se dá a Imaculada 
Concepção. Por ser a grande força criadora 
da divindade, os gnósticos a compreendem 
também sob a designação de Força Sexual, 
e a vêem como manifestação do Sagrado 
Feminino de Deus, nossa Divina Mãe. Os 
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orientais também conhecem esta força 
sob vários aspectos e nomes, sendo uma 
de suas mais notáveis expressões aquele 
poder divino em cada um de nós que 
chamam de “Kundalini”.

Segundo a tradição oriental, Kundalini 
dorme na base de nossa coluna, enroscada 
três voltas e meia. Mediante certas práticas 
esta força desperta e ascende de acordo 
com os méritos de nossos corações. Após 
ascender pela coluna, alcança nossas 
cabeças como potente chama espiritual, 
tal qual uma serpente de fogo. Este é o 
verdadeiro Fogo de Pentecostes, um fogo 
que nos garante verdadeiros poderes e 

O Pentecostes está assim 
relacionado a uma 

colheita, ao recebimento 
de algo especial, algo 

que estabelece um 
novo começo, algo que 

inaugura um novo ciclo.

dons especiais, como o dom das línguas 
adquirido pelos apóstolos, e inaugura um 
novo ciclo em nossa jornada espiritual.

A identificação do Fogo de Pentecostes 
com esta força renovadora do Feminino 
em cada um de nós expõe-se também 
pela presença marcante de Nossa Senhora 
junto a todos que recebem esta bênção 
no cenáculo. Ao voltarmos alguns dias 
na mitologia cristã da Paixão de Cristo é 
importante recordar o papel crucial da 
mulher ao longo do calvário, ao pé da cruz, 

ao recolher o corpo morto do Senhor e ao 
testemunhar a sua ressurreição. Sabemos 
que o sacrifício na cruz do mundo é o pré-
requisito para a ressurreição no Espírito, 
e que o Cristo, em seus momentos finais, 
dirige-se ao discípulo amado, alegoria de 
nossa Alma, e diz à sua Mãe: “Mulher, eis aí o 
teu filho”. É o anúncio deste fogo renovador 
de Kundalini, nossa Mãe, que salva a Alma, 
e a torna digna que servir ao Senhor, 
nosso Espírito, no trabalho consciente de 
divulgação da Boa Nova e na fundação da 
verdadeira Igreja do Cristo.



Em muitas cidades portuguesas e 
brasileiras é costume ornamentar as ruas 
por onde passa a procissão com tapetes 
de colorido vivo e desenhos de inspiração 
religiosa, principalmente sobre a Eucaristia. 

A Eucaristia é um dos sacramentos da 
tradição cristã, e foi instituída na Última 
Ceia, quando Jesus disse, segundo a 
tradição gnóstica-cristã: “Quem come de 
meu corpo e bebe de meu sangue vive em 
mim e eu vivo nele. Quem come de meu 
corpo e bebe de meu sangue terá vida 
eterna e eu o ressuscitarei no último dia”. 

Para Santo Agostinho, a Eucaristia 
(palavra grega que significa ‘reconhecimen-
to‘ ou ‘ação de graças‘) é um memorial de 
imenso benefício para os fiéis, que foi deixado 
nas formas visíveis do pão e do vinho. Corpus 
Christi sempre é celebrada numa quinta-
feira porque, justamente, esse sacramento 
foi instituído pelo próprio Senhor Cristo na 
Quinta-Feira Santa que antecede à Páscoa.

No Brasil, Corpus Christi é feriado na-
cional desde 1961. Nesse dia são celebradas 
missas festivas e as ruas são enfeitadas 

Capa

Corpus Christi é uma festa cristã 
realizada 60 dias depois da Páscoa, 
sempre na quinta-feira seguinte ao 
Domingo da Santíssima Trindade, 
o qual, por sua vez, acontece no do-
mingo seguinte ao de Pentecostes.

Por: Karl Bunn

Festa da Eucaristia

Corpus 
Christi

A celebração do Corpo e Sangue 
de Cristo começou no Século XIII, mais 
precisamente em 1243, em Liège, na 
Bélgica, quando a freira Juliana de Cornion 
teve algumas visões nas quais o próprio 
Senhor Jesus Cristo sinalizava não haver 
nenhuma festa para honrar o sacramento 
da Santa Unção.

Porém, o decreto da festa de Corpus 
Christi foi feito por Urbano IV, em 1269, e 
teve pouca repercussão devido à sua morte 
logo a seguir. Mas o culto se propagou 
por algumas igrejas, como a da diocese de 
Colônia, na Alemanha, onde Corpus Christi 
é celebrada desde antes de 1270. 

A tradicional procissão de Corpus Christi 
também surgiu em Colônia e difundiu-se 
primeiro na Alemanha, depois na França e 
Itália; em Roma, é realizada desde 1350.

12



Transmutar para falar no orto puríssimo 
da divina língua é, certamente, o profundo 
significado místico da Unção Gnóstica.

O pão e o vinho, a semente de trigo e 
o fruto da videira devem ser regiamente 
transformados na carne e no sangue do 
Cristo Íntimo.

O Logos Solar, com sua vida pujante e 
ativa, faz germinar a semente para que a 
espiga cresça de milímetro em milímetro 
e, logo fica encerrado como num cofre 
precioso, dentro da pétrea dureza do grão.

Os raios solares, penetrando solenes 
na cepa da videira, desenvolvem e expan-
dem silenciosamente até amadurecer no 
fruto santo.

O Sacerdote Gnóstico, em estado de 
êxtase, percebe essa substância cósmica 
do Cristo-Sol encerrada no pão e no vinho, 
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para a passagem do ostensório contendo 
a sagrada ‘hóstia’, o qual é acompanhado 
da procissão dos fiéis, geralmente tendo à 
frente o Bispo ou o pároco local.

Interessante registrar que a palavra 
‘hóstia’ quer dizer ‘vítima’ em latim; entre 
os hebreus, era uma alusão ao cordeiro 
inocente, sem culpas para expiar, oferecido 
em sacrifício. Na tradição cristã, a hóstia 
é o símbolo do Corpo de Cristo. Mas para 
os gnósticos, mediante os mistérios da 
transubstanciação, o pão e o vinho da 
Última Ceia se transformam no próprio 
corpo e sangue do Cristo Vivo, pois, para os 
gnósticos, o Cristo não é vítima, nem morre, 
mas sim, é o redentor vivo que elimina 
nossas máculas (pecados) e nos livra das 
trevas do Opositor (o diabo).

e atua desligando-a de seus elementos 
físicos para que os átomos crísticos 
penetrem vitoriosamente nos organismos 
humanos.

Esses átomos solares, essas vidas 
ígneas, esses agentes secretos do Adorável, 
trabalham silenciosamente dentro do 
Templo-Coração convidando-nos uma ou 
outra vez a trilharmos a Senda que nos 
conduzirá ao Nirvana.

É evidente e palpável a misteriosa 
ajuda dos átomos crísticos.

O Mistério da 
Transubstanciação Por: Samael Aun Weor

Excerto do livro:
 Parsifal Revelado

EDISAW – capítulo 24

Acesse: www.edisaw.com.br
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Infelizmente, a palavra “Karma” adquiriu 
uma conotação negativa em nossa cultura 
ocidental contemporânea. Dizemos por aí 
que se algo de ruim nos acontece, em de-
corrência de um comportamento anterior 
equivocado, sofremos as consequências 
disto como “karma”, uma espécie de “pu-
nição por nossos erros”. A realidade deste 
conceito, no entanto, vai para muito além 
disto, e pode, surpreendentemente, diferir 
mesmo desta visão inicial.

Karma é uma palavra sânscrita que sig-
nifica “ação”, e que os gnósticos reconhe-
cem como a base daquilo que chamamos 
de “Lei do Karma” ou “Lei de causa e efeito”. 
Dizemos que o Karma é uma das leis que re-
gem a nossa experiência no mundo, na me-
dida em que as nossas ações, por menores 
que sejam, sempre geram consequências. A 
qualidade destas consequências depende 
da qualidade das ações correspondentes, 
e são interpretadas como “boas” ou “más” 
de acordo com a nossa realidade exterior 
e interior. Estas consequências são um im-
portante instrumento para melhor compre-
endermos as causas que as originaram e as-
sim aprendermos a agir melhor e com mais 
consciência, de maneira a não seguirmos 
como escravos desta mecânica da natureza.

O que é o Karma?
Por: Ricardo Bianca de Mello

O Karma não é, portanto, punição, mas 
uma lei de equilíbrio universal, que pode-
mos utilizar a nosso favor para avançar-
mos espiritualmente. A Venerável Mestra 
Helena Petrovna Blavatsky bem sintetizou 
a correta visão do Karma em sua obra “A 
Doutrina Secreta” da seguinte maneira: 
“O ‘Karma’ não cria nem planeja nada. É o 
homem quem planeja e cria causas, e a Lei 
Kármica ajusta o efeito. Tal ajustamento 
não é um ato, mas a harmonia universal, 
que tende sempre a reassumir sua posição 
original, tal qual um galho de árvore que, 
puxado violentamente para baixo, retorna 
com igual violência. Se o braço que puxou 
o galho se deslocar ou se quebrar, quem 
teria sido o causador do sofrimento? O galho 
ou a nossa insensatez?”

Portanto, se nossas ações são a raiz da-
quilo que nos acontece diariamente, nesta 
e em outras vidas, é importantíssimo procu-
rarmos agir corretamente. Esta ação correta, 
ou “conduta reta”, tal como pregam os gnós-
ticos, é uma das práticas fundamentais da 
Doutrina Gnóstica, pois não somente nutre 
melhores condições futuras como também 
é o fundamento do caminho espiritual pre-
sente de cada homem e cada mulher.

DOUTRINA
GNÓSTICA

14
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A Santa Missa Gnóstica, celebrada nos templos da Igreja Gnóstica do Brasil, é 

um belíssimo ritual baseado em antigas tradições e textos do Cristianismo Primi-

tivo. Nela celebramos os mistérios do Cristo e comungamos juntos do pão e do 

vinho transubstanciados em carne e sangue do Adorável Salvador. Aberta a todos 

os interessados, é uma rara oportunidade de meditação na natureza espiritual 

profunda do Homem e de Deus, aqui unidos na cruz do mundo, instrumento de 

redenção do gênero humano. 

CONVITE ABERTO

Venha conhecer e participar desta atividade especial realizada todo segundo domingo do 
mês na sede da IGB-ABRAGNOSE em São Paulo, na Freguesia do Ó - Av. Fuad Lutfalla, 176 
- sobreloja (continuação da Av. Edgard Facó que tem início na Ponte Piqueri).

Pioneira nos estudos gnósticos de Samael Aun Weor no Brasil,  
a instituição comemorou 30 anos de atividades.



A  ABRAGNOSE  - Academia Brasileira 
de Gnose, é uma organização sem fins lucra-
tivos cuja finalidade é a difusão do conheci-
mento gnóstico em suas diferentes formas, 
especialmente aquela da tradição restau-
rada no século XX pelo Venerável Mestre 
Gnóstico Samael Aun Weor. A importância 
de sua obra, que revitalizou e sintetizou toda 
a divina Gnose (a mesma antiquíssima “Jna-
na”). Como instituição de ensino, a ABRAG-
NOSE apoia ações educacionais voltadas ao 
aperfeiçoamento humano e a divulgação do 
conhecimento sagrado tradicional presente 
nas diversas culturas e tradições espirituais 
de todos os tempos. A ABRAGNOSE  tam-
bém busca reconstituir e revalorizar antigos 
princípios e práticas religiosas, especialmen-
te em sua forma gnóstica, e para tanto tra-
balha em conjunto com a IGB - Igreja Gnós-
tica do Brasil, herdeira e continuadora dos 
trabalhos da antiga Fundação Samael Aun 
Weor. Juntas, ambas as instituições, realizam 
permanentemente atividades em todo o 
Brasil, seja presencialmente, seja pelos meios 
de comunicação e redes sociais, desde 1983. 
Procure-nos pela internet digitando a  
palavra  GNOSE  nos principais buscado-
res, ou digite em seu navegador este linke:  
www.abragnose.org.br - A partir daí você 
terá acesso e contato com todas as nossas 
atividades e também com os livros que edi-
tamos sem objetivo de lucro.
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BOLETIM 
ABRAGNOSE

N O V I D A D E
Acabamos de disponibili-
zar gratuitamente um apli-
cativo para acompanhar 
nossos conteúdos a partir 
de celulares Android. O 
programa reúne e facilita 
o acesso a vídeos, áudios, 
textos e permite receber 
diretamente mensagens 
contendo informações im-
portantes. 

A plataforma, que seguirá em desenvolvimento, 
pode ser instalada gratuitamente acessando o 
serviço do Google Play pelo celular e em seguida 
pesquisando pela palavra “Abragnose“. Em breve 
também para IOS.

Para acessar o Tarot on-line, basta entrar em 
nosso site www.gnose.org.br  ou, se preferir, 

www.abragnose.org.br e selecioná-lo no 
menu ao lado esquerdo da página.

Disponibilizamos 
gratuitamente, em nosso site: 

O Tarot on-line.
Trata-se de uma poderosa ferramenta 

para o caminho espiritual. Confira!



Todo caminhante sincero encontrará no 
transcorrer de sua vida a necessidade de 
consultar a vontade divina a respeito de as-
suntos importantes que sejam cruciais em 
sua busca pelas realizações espirituais. As-
sim é como o sagrado Tarot pode ser uma 
estrela-guia a serviço de Inteligências Divi-
nas quando ainda não podemos ouvi-las 
diretamente.

   Samael Aun Weor nos ensina que “as 
matemáticas formam o Universo; os Núme-
ros vem a ser entidades viventes”. Em sua 
obra Tarot y Kabalah (1978), deixou valio-
sos ensinamentos sobre a Kabala e como 
essas grandezas numéricas acompanham 
todo o percurso dos Iniciados e Iniciadas 
nos mundos internos. Ensina ainda que é 
necessário e prioritário estudar as realida-
des iniciáticas de cada um dos 22 Arcanos 
Maiores do Tarot, e que sua utilização de 
previdência prática está conjecturada a 
esse prévio entendimento do significado 
de natureza espiritual que cada um desses 
signos portam.

  No Tarot on-line, o consulente poderá 
acessar gratuitamente este recurso para 
pedir auxílio e orientação à sua própria Di-
vindade. O consulente escolherá o assun-
to ao qual esteja vinculada a questão que 
necessita consultar, concentrando-se in-
tensamente, e deixará sua intuição guiar a 
escolha de uma das cartas. O algoritmo de 
programação do software se encarregará 
de gerar a distribuição randômica das lâmi-
nas, através da qual nosso Íntimo e nossa 
Divina Mãe poderão agir. Aos que sentem 
dificuldade de entender de que forma um 
sistema digital pode servir a esses propó-
sitos, a resposta é simples: não há acaso. 
Onde houver incidência randômica, aí está 

a porta pela qual nossas partes divinas 
atuarão. A inteligência cósmica do Tarot só 
se fará presente na consulta daquele que a 
realiza com seriedade, com atitude devo-
cional, com mística, com ardor espiritual. 

Por fim, a resposta virá na forma de um 
Arcano Maior acompanhado de uma exor-
tação ou breve descrição que sintetiza o 
resultado da consulta.

ALGUMAS DICAS:

• Prepare-se corretamente para a sua con-
sulta. Encare-a como uma experiência ora-
cular. Faça práticas místicas e orações pe-
dindo pelo auxílio que necessita, buscando 
verdadeiramente conectar-se com seu Ínti-
mo e sua Divina Mãe particular. Nunca es-
queça que a Inteligência do Tarot não está 
no software nem em cartas de papel...

• Se obter uma resposta negativa para algo 
que lhe seja muito importante e que você 
esperava que fosse positivo, saiba que é 
possível realizar consultas condicionais. 
Medite profundamente em algo que você 
possa oferecer à Lei Divina a fim de que, 
em troca, lhe seja concedido o que neces-
sita - por exemplo, podemos ofertar a cor-
reção de delitos em nossa conduta e obras 
de caridade. Em um novo dia, consulte no-
vamente incluindo essa condição em sua 
questão. Se o resultado passar a ser positi-
vo, proceda com uma negociação kármica. 
Para saber mais sobre isso, consulte-nos 
pelo faleconosco@gnose.org.br.

• Busque sempre aprofundar sua compre-
ensão em relação ao Arcano que lhe foi 
mostrado como resposta, pois todos são 
ricos em significado iniciático e possuem 
diversos níveis de entendimento.

Que o Pai e a Divina Mãe guiem a todos nós, 
agora e sempre!
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Por: Fernando André

Tarot on-line



AmorO
A Arte dos Relacionamentos
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Amar...! Quão belo é amar! Só as grandes 
almas podem e sabem amar! O amor é ter-
nura infinita... O amor é a vida que palpita 
em cada átomo, como palpita em cada Sol. 

O amor não pode ser definido porque é 
a Divina Mãe do Mundo. É aquilo que ad-
vém a nós quando estamos realmente ena-
morados. 

O amor é sentido no fundo do coração. 
É uma vivência deliciosa, um fogo que con-
some. É vinho divino, delírio para quem o 
bebe. Um simples lencinho perfumado, 
uma carta, uma flor, geram, no fundo da 
alma, tremendas inquietudes íntimas, êxta-
ses exóticos, voluptuosidade inefável. 

Ninguém jamais pôde definir o amor. 
É preciso vivê-lo. É preciso senti-lo. Só os 
grandes enamorados sabem realmente o 
que é isso que se chama amor. 

O Matrimônio Perfeito é a união de dois 
seres que verdadeiramente sabem amar. 
Para que haja verdadeiramente amor, é pre-
ciso que o homem e a mulher se adorem 
em todos os sete grandes planos cósmi-
cos. Para que haja amor, é necessário que 
exista uma verdadeira comunhão de almas 
nas três esferas: pensamento, sentimento e 
vontade. (...)

Por: Samael Aun Weor



Onde existe interesse financeiro, não 
há amor. Infelizmente na vida moderna o 
amor cheira à conta bancária, bens e fanta-
sias. Naqueles lares onde só existem somas 
e subtrações não existe amor. Quando o 
amor sai do coração dificilmente regressa. 
O amor é uma criança muito sensível... 

Um casamento sem amor, baseado 
unicamente nos interesses econômicos ou 
sociais, é, realmente, um pecado contra o 
Espírito Santo. Matrimônios desse tipo fra-
cassam, inevitavelmente. 

Os enamorados, amiúde, confundem 
desejo com amor; o pior é que se casam 
acreditando estar enamorados. Consuma-
do o ato sexual, satisfeita a paixão carnal, 
vem, então, o desencanto; permanece a 
terrível realidade. 

Os enamorados devem se auto-analisar 
antes de se casarem para saber se realmen-
te estão enamorados. A paixão se confunde 
facilmente com o amor. O amor e o desejo 
são absolutamente opostos. 

Quem está verdadeiramente enamora-
do é capaz de dar até a última gota de seu 
sangue pelo ser adorado. 

Examina-te antes de te casar. És capaz 
de dar até a última gota de sangue pelo ser 
que adoras? Serias capaz de dar tua vida 
para que o ser adorado vivesse? Reflete e 
medita... 

Existe verdadeira afinidade de pensa-
mentos, sentimentos e vontades com o ser 
que adoras? Lembra-te que, se essa afini-
dade completa não existe, então o teu ca-
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Excerto do livro: 
O Matrimônio Perfeito
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samento, ao invés de ser um céu, será um 
verdadeiro inferno. Não te deixes levar pelo 
desejo. Mata não só o desejo, mas até a pró-
pria sombra da árvore tentadora do desejo. 

O amor começa com um relâmpago de 
simpatia deliciosa, substancializa-se com 
ternura infinita e sintetiza-se em suprema 
adoração.

Um Matrimônio Perfeito é a união de 
dois seres que se adoram de forma abso-
luta. No amor não existem projetos, nem 
contas bancárias. Se estás fazendo projetos 
e cálculos é porque não estás enamorado. 
Reflete antes de dar o grande passo. Estás 
realmente enamorado? Cuida-te da ilusão 
do desejo. Recorda que a chama do desejo 
consome a vida e fica então a tremenda re-
alidade da morte. 

Contempla os olhos do ser que adoras, 
perde-te na felicidade das suas pupilas, po-
rém, se quiseres ser feliz, não te deixes levar 
pelo desejo. 

Homem enamorado, não confundas o 
amor com a paixão. Auto-analisa-te profun-
damente. É urgente saber se ela te pertence 
em espírito. É necessário saber se tens com-
pleta afinidade com ela nos três mundos: 
pensamento, sentimento e vontade. 

O adultério é o resultado cruel da falta 
de amor. A mulher, verdadeiramente ena-
morada, preferiria a morte ao adultério. O 
homem que adultera, não está enamorado.  
 

O amor é poderosamente divino.
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Os Evangelhos 
Gnósticos
Por: Ricardo Bianca de Mello

GNOSE &
GNOSTICISMO

século XX: 52 textos dos primeiros séculos 
da Era Cristã, em boa parte inéditos e de 
autoria daqueles antigos cristãos que hoje 
chamamos de gnósticos.

Incluindo textos como o Evangelho de 
Filipe, o Evangelho da Verdade e o Livro 
Secreto de João, dentre tantos outros, a 
chamada “Biblioteca de Nag Hammadi”, 
cuja primeira tradução em língua moderna 
foi lançada somente em 1977, trouxe uma 
nova luz sobre as crenças e os ensinamen-
tos dos primeiros Cristãos. Esta importan-
te descoberta permitiu-nos compreender 
melhor a formação do cristianismo e a sua 
pluralidade primitiva, para muito além das 
opiniões daqueles que na época ou nos sé-
culos seguintes perseguiram estas idéias e 
grupos.

No entanto, apesar de compor a mais 
extensa coleção de textos gnósticos já 
descoberta, a Biblioteca de Nag Hammadi 
não é a única fonte deste antigo e valioso 
material dos princípios do cristianismo. Ao 
longo dos últimos séculos outros impor-

Em dezembro de 1945, apenas algu-
mas poucas semanas após o término da 
Segunda Guerra Mundial, um camponês 
árabe encontrou, nas cercanias da cidade 
egípcia de Nag Hammadi, um estranho 
vaso de cerâmica vermelha com cerca de 
um metro de altura. Ao quebrá-lo, na ex-
pectativa de encontrar ouro, ele encontrou 
algo ainda mais inusitado e valioso: uma 
antiga coleção de papiros encadernados 
em couro. Em princípio, no entanto, ele 
não teve noção exata da importância des-
ta descoberta. Foi somente com o tempo, 
e após uma tortuosa história, que o mun-
do veio a conhecer o verdadeiro valor des-
ta que talvez tenha sido, junto com a des-
coberta dos manuscritos do Mar Morto em 
1947, a maior descoberta arqueológica do 
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O que os gnósticos acham da Bíblia?
A chamada “Bíblia” católica reúne textos considerados sagrados por este grupo 

cristão, e difere ligeiramente daquilo que outros grupos cristãos chamam de “Bíblia”. 
Independente de sua composição, no entanto, os gnósticos reconhecem nela um 
importante conjunto de textos religiosos que podemos pôr em pé de igualdade 
com outros tantos livros sagrados ou histórias e mitos de todas as religiões do 
mundo. Como tal, portanto, nós a respeitamos e estudamos, mas não a cremos 
infalível ou expressão perfeita da verdade Divina. A Bíblia é sim, para nós, um livro 
valiosíssimo, mas que não pode ser tomado ao pé-da-letra, e os gnósticos sentem-
-se confortáveis em procurar em suas entrelinhas os verdadeiros e profundos sig-
nificados espirituais que estão ocultos, pois, como disse São Paulo, “a letra mata e o 
espírito vivifica”. Em acréscimo, do ponto de vista histórico, sabemos que o cânone 
da Bíblia – a seleção dos livros que a compõem -  foi sendo construído aos poucos, 
e que a maior parte do material primitivo foi rejeitada neste processo. Estes outros 
textos pouco conhecidos também são estudados por nós em acréscimo, e incluem 
os chamados “Evangelhos Gnósticos” e os demais “apócrifos” cristãos e judeus.

IGB Responde
Tire suas dúvidas! 
Mande sua pergunta para gnoseviva@gnose.org.br 
Todas as perguntas serão respondidas e algumas serão 
selecionadas para publicação nesta seção!

tantes textos e coleções foram descober-
tos em condições semelhantes ou mesmo 
ainda mais misteriosas. Recentemente, 
inclusive, foi descoberto e publicado o in-
teressantíssimo Evangelho de Judas, que 
apresenta uma visão alternativa deste mis-
terioso apóstolo do Cristo Jesus. Antes ain-
da destas descobertas do século XX temos 
outras importantes descobertas nos sécu-
los XIX e XVIII, como é o caso dos textos 
do chamado “Códice de Berlim”, dentre os 
quais encontramos o famoso Evangelho 
de Maria (Madalena) e os Atos de Pedro.

Curiosamente (e felizmente) estes tex-
tos todos, após passarem séculos oculta-
dos das vistas dos homens, ressurgiram em 
sua maioria em um momento de crescente 
liberdade religiosa, no qual puderam ser 

preservados e divulgados sem a preocu-
pação de serem novamente perseguidos 
ou destruídos. Afortunadamente isto já 
era uma verdade quando do aparecimen-
to, ainda no século XVIII, de textos como o 
dos Livros de Jeú ou o de Pistis Sophia, 
um dos mais extensos e profundos textos 
gnósticos já encontrados, considerado por 
muitos gnósticos contemporâneos como 
a verdadeira “Bíblia Gnóstica”. Da Pistis 
Sophia ao Evangelho de Judas, passando 
pela Biblioteca de Nag Hammadi e outros 
tantos textos preservados ao longo dos 
séculos ou somente recentemente redes-
cobertos, o gnosticismo possui hoje uma 
ampla literatura histórica e sagrada que 
nos permite compreender melhor o ver-
dadeiro cristianismo.
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Existem atitudes, hábitos e condutas 
que fazem bem ao espírito. Em passadas 
edições falamos do poder da oração, da for-
ça da mística, e até ensinamos como pode-
mos desenvolver e ampliar a força de nossa 
compaixão. 

Hoje ensinaremos um pequeno e sin-
gelo exercício espiritual que, apesar de sua 
simplicidade, foi tradicionalmente ensinado 
em diferentes escolas de mistérios e é reco-
mendado pelo Mestre Samael Aun Weor a 
todos aqueles que buscam percorrer uma 
jornada de autoconhecimento e desenvol-
vimento espiritual.

Estamos falando da retrospecção do dia. 
Trata-se de um exercício muito simples em 
sua execução.  Ao fim do dia, antes de dor-
mir, reservarmos um momento para relaxar, 
interiorizar-se e relembrar as cenas ocorri-
das durante o dia. É importante recordar os 
acontecimentos na ordem inversa, inician-
do pelos fatos da noite, passando pelo ocor-
rido durante a tarde e terminando com os 
acontecimentos da manhã.

Aproveitemos estes instantes para rever 
as cenas, os fatos, as ações, sentimentos, 
pensamentos, enfim, todas as vivências do 
dia. A recordação deve ser feita do fim do 
dia ao início, pois assim poderemos perce-
ber primeiro as consequências de nossos 

atos e, depois, reconhecermos as causas 
destes mesmos atos. 

Recordemos que a trajetória de nossa 
vida, em sua totalidade, é composta de uma 
sucessão de dias. Fatalmente o resultado de 
toda a nossa vida, será o resultado do que vi-
vemos em cada um desses dias. O que vive-
mos hoje? Como foi nosso dia? Isso somos 
nós. Assim é nossa vida. Assim continuará 
sendo nossa vida exceto que queiramos mu-
dar. Se queremos conduzir as nossas vidas, 
se buscamos mudanças em nossa trajetória, 
se queremos nos aperfeiçoar, se desejamos 
nos tornar pessoas melhores, se queremos 
a felicidade, se queremos trazer felicidade 
a quem nos cerca, devemos começar por 
olhar para os nossos dias, pois é neles que 
teremos a oportunidade de nos vermos, nos 
conhecermos, e nos transformarmos.

Este exercício retrospectivo feito com 
constância, dia após dia, nos dá a oportu-
nidade de aprendermos muito sobre nós 
mesmos. Também auxilia a nos liberarmos 
das marcas e da carga emocional que alguns 
acontecimentos deixam em nós. Liberar-se 
destas cargas é importante para a saúde da 
alma. Combinando este exercício diário com 
a oração e uma atitude mística ele será ain-
da mais eficaz. À medida que avançarmos 
na prática da retrospecção poderemos reco-
nhecer, por nós mesmos, os resultados em 
nosso dia a dia, e consequentemente em 
nossa vida.

Portanto queridos leitores, vamos à prá-
tica! Se assim o quisermos, nada nos impede 
de começarmos hoje mesmo.

Saber Viver

Exercícios de
Retrospecção
Por: Carlos Henrique Santa
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A entrega total
Por: Helen Sarto de Mello

AMOR
A educação que recebemos nos impede 

de nos entregarmos totalmente ao outro. Há 
sempre medos, reservas, fantasias que nos 
impedem e nos levam a uma entrega parcial. 
Entregamos o corpo, mas não entregamos 
nossos pensamentos ou nossos sentimentos, 
por exemplo.

É preciso coragem, determinação, esforço 
para entregar-se completa e voluntariamen-
te ao outro. Essa entrega, quando verdadeira, 
acaba com os medos, arrasa com as fanta-
sias… Nos faz sentir realmente livres!

Expressar o amor é uma arte sublime. 
Aprender a amar, a entrar em contato com 
esse amor que temos no fundo de nossos 
corações, exige  muita honestidade  para co-
nosco e com o outro também. Exige também 
um bom conhecimento de si mesmo, o que 
conseguimos com a auto-observação, por-
que se não nos conhecemos, estamos nos 
ocupando de apresentar uma imagem irreal 
de nós mesmos e assim não conseguimos 
atender ao chamado desse amor tão profun-
do que há dentro de nós.

Esse sentimento profundo é o mesmo 
dentro de cada um de nós. É ele a única coisa 
que realmente pode unir os seres, e portan-
to, o que pode unir um casal. O tipo de amor 
que nos mostram os filmes não corresponde 
a nenhuma realidade e nos causa até repug-
nância. Entre seres humanos reais que estão 

abertos e se esforçam para se manter aber-
tos, o amor profundo e verdadeiro pode exis-
tir. Mas, tudo vai depender de nós, da intensi-
dade com que buscamos tocá-lo e da forma 
como estamos dispostos a nos entregar a 
esse sentimento extraordinário.

O Amor real inclui tudo: sentimento, 
intelecto, corpo… Hoje, nosso amor é ex-
tremamente imperfeito e não nos permite 
entrar em contato com o Divino. Para isso é 
preciso que nosso amor se torne muitíssimo 
puro, o que exige um esforço constante. 
Nossos esforços, quando existem, são muito 
pequenos e inconstantes. 

É preciso sacrificar muitas coisas em nos-
sas vidas para dar lugar a esse Amor Verda-
deiro e Divino em nossos corações! É preciso 
entrega total!

Ao trabalho!
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QUAL A LIGAÇÃO DA MULHER
NOS DIAS DE HOJE COM O SEU ÚTERO?

Muitas de nós só lembramos de nosso 
útero quando sentimos cólicas e distúrbios 
menstruais ou estamos grávidas. O útero da 
mulher é um receptáculo de energias, sim-
bolizado esotericamente pelo cálice sagra-
do, o Santo Graal.

Precisamos desenvolver a capacidade 
de conhecer a fundo nosso útero e todo o 
aparelho sexual feminino. Necessitamos, 
com urgência, descobrir os motivos de tan-
tos distúrbios em nossos ciclos. É urgente a 
nossa reconexão com a natureza.

Nada ilustra melhor o ciclo sexual femi-
nino, do que a passagem da luz para escuri-
dão e da escuridão para luz. 

Como parte da natureza, vivemos in-
fluenciadas pelos movimentos da lua. A lua 
atua sobre as marés, as colheitas, as planta-
ções, o ciclo menstrual da mulher, partos e 
sobre tudo que palpita na terra.

Assim como a lua leva 28 dias para com-
pletar seu movimento em volta da Terra, 
nós, mulheres, temos, em regra, um ciclo 
menstrual de 28 dias aproximadamente.

Somos como a lua. Vivemos todos os 
meses as quatro fases: lua nova, quarto 
crescente, lua cheia e quarto minguante. 
Dentro desse ciclo, nós, mulheres, passa-
mos por quatro etapas de nosso ciclo sexu-
al: ovulação, pré-menstruação, menstrua-
ção e pré-ovulatória.

FAZENDO AS PAZES COM A LUA  

A LUA NOVA – É quando a lua escurece e os 
raios de luz não são mais refletidos nela. É 
uma etapa de introspecção e profunda me-
ditação. Podemos dizer que é um período 
de germinação e plantio. Tempo oportuno 
para fazer limpezas e renovar as energias 
negativas.
A LUA CRESCENTE – É quando a lua apa-
rece em sua metade. É uma etapa de 
crescimento, onde contamos com muita 
energia. É um período ideal para iniciar 
novos projetos e empreendimentos. Bom 
período para cortar o cabelo, por exemplo. 
Podemos dizer que é período de trabalhar 
no plantio. Tudo que tiver início nessa fase, 
terá êxito. Tempo de muita criatividade e 
fertilidade.

A Lua e a Mulher
Por: Helen Sarto de Mello
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A LUA CHEIA – É quando a lua alcança a 
metade do mês lunar, aproximadamente 14 
dias. Nesta etapa, o sol e a lua se encontram 
em posições opostas; a lua funciona como 
um espelho, refletindo a luz solar. É um pe-
ríodo de florescimento, amadurecimento e 
colheita dos frutos que foram plantados na 
lua nova. Tempo de muita sensibilidade.
A LUA MINGUANTE – É quando aparece 
em sua outra metade, igual a lua crescente, 
mas em sentido contrário. Esta etapa serve 
para terminar e finalizar o que se iniciou na 
lua nova; é uma etapa de finalização, desin-
tegração, reorganização, limpeza, reflexão e 
descanso.

Nós, mulheres, devemos observar nos-
sas mudanças de fases, nossas etapas du-
rante o ciclo, e compará-las com as fases da 
lua. Devemos aprender a observar nossos 
movimentos e registrar tudo o que seja ne-
cessário, como nos sentimos física, emocio-
nal e espiritualmente, em cada momento 
do ciclo.

Depois de vários meses, poderemos ver 
uma sequência de condutas; isso será de 
grande utilidade para começarmos a com-
preender a nós mesmas. E assim, de forma 
consciente, podemos utilizar essas anota-
ções a nosso favor a cada vez mais sincroni-
zadas com a Mãe Natureza.

Para tanto, trouxemos, nesta edição, o 
calendário do ciclo sexual da mulher, re-
ferente ao mês de junho, juntamente com 
uma sugestão de índice de símbolos para 
facilitar as anotações. Saiba mais sobre o 
calendário e como fazer suas anotações. 
O calendário dos demais meses, você en-
contrará para impressão em nosso site:  
www.mulhergnostica.com.br

Na próxima edição falaremos um pouco 
sobre a menstruação e a saúde da mulher.

JAYA MATAJI! (Vitória Grande Mãe!)

Conheça nossa página no facebook!
www.facebook.com/mulhergnostica
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A magia para harmonizar  
relacionamentos
Por: Samael Aun Weor
Adaptação: Lidia Carvalho

Gnose & Prática

Nos dias atuais, principalmente nas grandes cidades, em que muitos de nós vivemos 
vidas atribuladas e constantemente passamos por conflitos entre pessoas, sugerimos a 
magia elemental da romãzeira.

A romãzeira representa a amizade, os acordos amistosos e também o lar. O elemental 
têm o  poder de estabelecer relações amistosas, acordos fraternais entre os homens, como 
também estabelecer a harmonia nos lares.

A romã é uma fruta antiquíssima, 
encontrada na Mesopotâmia, no 
Egito e na Grécia desde milhares 
de anos antes de Cristo. É uma 
fruta dedicada a várias Deusas 
entre elas: Persefone, Hera e Ishtar.

 Caso sinta que sua alma ou alguém 
querido se afastou de Deus, a magia 
dessa planta poderá ajudar para que 
regresse ao caminho da paz e do equi-
líbrio. Se o filho pródigo se afastou, 
poderá ser trazido de volta ao seu lar.
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A romã tem 613 sementes e 
esse também é o número de 
mandamentos na Torah. Os 
judeus comem romãs no feriado 
de Rosh Hashanah (Ano Novo 
judaico) e os antigos cristãos 
comem no dia de Reis.

Lembre-se!

As correntes elementais das plantas 
são instrumentos poderosos na magia 
crística - a magia da cura e da vida. Para 
manejá-las temos que  nos reconciliar 
com as Leis de Nossa Bendita Mãe Divina 
e de seu filho, o Cristo, aprendendo a 
sermos simples e puros de coração.

Que todos os seres sejam felizes!

Que todos os seres sejam ditosos!

Que todos os seres estejam em Paz!

Caso necessite de harmonia no lar, en-
trar em acordo com outra pessoa ou esta-
belecer relações amistosas, deve-se então 
utilizar a magia elemental com a romãzeira.   

Quando trabalhamos pelo progresso 
da paz, pela fraternidade universal, pela 
dignificação dos lares, estamos usando a 
magia elemental da romãzeira.  

Qual o procedimento a ser adotado: 
 

Quando queremos utilizar o elemen-
tal de alguma romãzeira, caminhamos em 
círculo ao seu redor, abençoamos a árvo-
re (com uma oração simples e verdadeira 
e cheios de fé), pronunciamos os mantras 
e ordenamos o elemental trabalhar sobre 
a pessoa ou as pessoas que nos são que-
ridas. Sempre lembrando o propósito e os 
fins da harmonia, da paz e da fraternidade.

 
Mantra: VAGO O A EGO

Samael Aun Weor. Rosa Ígnea. Porto Alegre: Editora 
Gnose, 1990. p. 54-55.



De tudo o que temos, nossa atenção é 
o melhor que podemos oferecer a alguém, 
porque dar atenção é dar amor, um amor 
livre e voluntário. Só quando desenvolve-
mos em nós a atenção plena, podemos 
reparti-la com as outras pessoas. Mas, para 
isso, temos que desenvolver essa atenção 
e treiná-la diariamente.

Devemos ensinar a criança a colocar 
sua atenção em algo e a conseguir manter 
essa atenção assim durante algum tempo.  
A criança cresce sem atenção própria sus-
tentada. Ela possui uma atenção efêmera, 
que não controla. Na vida, para realizar 
algo que valha a pena, é necessário termos 
atenção focada e sustentada.

Quando prestamos realmente atenção, 
muitas coisas se abrem, são descobertas, 
sentidas e compreendidas; as experiências 
se tornam vívidas.

O desenvolvimento da atenção é uma 
exigência para disciplinar a inteligência, 
os sentidos e as possibilidades físicas das 
crianças, a fim de que consigam a força e a 
concentração necessárias para enfrentar a 
vida. Isso lhes trará muitos benefícios; elas 
compreenderão melhor a si mesmas; des-
cobrirão o porquê de suas ações, de seus 
sentimentos e de seus pensamentos, e se-
rão capazes de atuar de acordo com suas 
próprias convicções.

Aos pais, uma dica: 
Só quem desenvolveu a atenção conse-
gue viver o amor consciente! Ensinem 
seus filhos a amar, amando-os! Ensinem 
seus filhos a desenvolver a atenção, 
estando sempre atentos a eles.

Visite nossa página no facebook!
www.facebook.com/kindergnostico

21 de junho: Bem vindo, Inverno!
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A Educação das Crianças

Desenvolvendo 
a Atenção! 
Por: Helen Sarto de Mello
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Nessa estação, a natureza se recolhe, se preparando para o  
período de renovação.

É hora de olharmos para dentro de nosso coração, deixando para 
trás tudo o que passou, e abrir espaço para novos aprendizados!



A gnose, ao contrário do que muitos 
pensam, não é um saber destinado exclu-
sivamente às pessoas de idade madura. 
Não! Muito pelo contrário, aprender desde 
logo as bases do gnosticismo universal é 
uma bênção divina para os dias vindouros 
na vida de qualquer jovem.

Acontece que os jovens não sabem 
apreciar o quanto vale a juventude; os 
mais idosos, que já avançaram em sua ida-
de, sabem o quanto vale essa riqueza.

Na juventude encontramos a força, a 
beleza, a pujança, a determinação, a im-
petuosidade, a clareza de entendimento 
e a abertura a novos aprendizados e em-
preendimentos; porém, toda essa riqueza, 
se não estiver devidamente direcionada a 
uma causa, acaba se perdendo ou, o que 
mais acontece, sendo roubada.

 Os jovens que não conhecem as bases 
do gnosticismo universal acabam, de uma 
forma ou de outra, sendo escravizados pe-
los fascínios do mundo; é o trabalho, é o 
estudo, são os relacionamentos, os vícios, 
os excessos e, por aí vão. Os excessos na 
juventude, tanto em trabalho como em 
vícios, são cobrados com altos juros no 
avançar da idade.

O Mestre Samael, em sua obra “Trans-
formação Social da Humanidade”, exorta a 
juventude e toda essa potencialidade que 
ela carrega; porém, adverte que “os jovens 
trabalhadores devem compreender a ne-
cessidade de absterem-se dos vícios; os 
jovens trabalhadores devem compreender 
a necessidade de não se deixarem explorar 
pelos capitalistas; os jovens trabalhadores 
devem compreender que a juventude é um 
tesouro muito cobiçado pelos capitalistas”.

  Não se deixem enganar por promes-
sas fantasiosas, por falsos brilhos ou pelo 
canto das sereias. Jovem, faça bom uso 
dessa idade! Transmute sua energia, sua 
vitalidade, sua beleza, por meio das artes, 
do estudo, do esporte saudável; aproveite 
essa idade para se preparar para a idade 
madura que, com ela, traz consigo outras 
responsabilidades. O gnosticismo te ensi-
nará como fazer isto!

 Por fim, não se preocupe com a beleza, 
pois cada idade tem a sua. Se a vida é como 
uma flor, a juventude é o seu desabrochar, 
é quando o perfume está mais intenso; 
não desperdice esse perfume com coisas 
banais, fúteis ou sem valor, e, então, verás 
a diferença quando chegar a idade madura.
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A Juventude
Por: Alex de Carvalho Alves
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Cura para Dores de Cabeça e Enxaqueca
Existem diversas causas para as dores de cabeça, desde distúrbios simples (como 
alimentação inadequada, por exemplo), até doenças mais sérias, como a enxaqueca.
Trazemos aqui duas receitas simples para auxiliar no tratamento dessas dores:

“Esse tipo de dor de cabeça é curado 
facilmente. Proceder da seguinte forma: 
Em uma folha de bananeira coloca-se 
azeite e pedacinhos de cebola crua. A 
folha da bananeira untada em azeite e 
cebola deve ser colocada e amarrada nos 
pés do paciente, que deve ficar deitado 
durante a aplicação (para cada aplicação 
ficar deitado por cerca de 60 minutos).

Durante o dia, o enfermo tomará chá de 
chicória com limão, como se fosse água, 
durante todo o tratamento. Deve-se fazer 
uso desse tipo de medicamento com 
muita fé, diariamente, até se obter a cura 
radical. Abençoam-se as plantas e roga-se 
ao elemental de cada uma delas curar o 
doente. 

Fonte: Do livro de Samael Aun Weor MEDICINA OCULTA

Você pode encontrar diversas outras receitas para 
cura com plantas no livro MEDICINA OCULTA, de 
autoria de Samael Aun Weor, e editado no Brasil  
pela Edisaw.

MEDICINA OCULTA

Cebola, azeite e folha de bananeira

Chicória e limão
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PARA SABER MAIS DE GNOSE NA SUA CIDADE:

LIVROS GNÓSTICOS A PREÇO DE CUSTO

A Gnose Cristã
do Século XX

Pistis Sophia A Conversão 
de Belzebu

A Grande 
Rebelião

Psicologia 
Revolucionária

Educação 
Fundamental

Os Mistérios 
Maiores

O Cristo Cósmico Endocrinologia e 
Criminologia

As Três 
Montanhas

Parsifal ReveladoPistis Sophia
Comentada

O Matrimônio 
Perfeito

Medicina Oculta

Doutrina 
Secreta Gnóstica

O Livro AmareloKundalini
Yoga

Sim! Há Inferno, 
Diabo e Karma

O Livro da Morte O Fim dos 
Tempos

Gnose 
Aquariana

A IGB também é mantenedora da Editora Samael Aun Weor (EDISAW),  
cuja missão é oferecer ao público, a preço de custo, traduções e edições de qualidade  

da obra de Samael Aun Weor e outros textos do gnosticismo antigo e contemporâneo.  
Acesse nossa loja virtual em www.edisaw.com.br e conheça melhor o nosso trabalho.

www.edisaw.com.br  |  visite-nos também em www.facebook.com/Edisaw.livros


