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60 anos do Advento de 
Samael Aun Weor 
o Grande Mestre Gnóstico 
do Século XX
Por: Karl Bunn

No dia 27 de outubro de cada ano a 
comunidade gnóstica mundial celebra o 
advento de Samael.

Mas, afinal, quem é Samael? Quantos, 
de fato, conheceram (ou conhecem) Sama-
el? Qual seu papel na história contemporâ-
nea? Que influências suas idéias exercem e 
exercerão sobre a cultura, a ciência e a re-
ligião do novo milênio? Onde está Samael 
agora? Estas são algumas das mais palpi-
tantes questões que os esoteristas moder-
nos estão buscando compreender. 

No Talmud, Zohar e outros livros que 
comentam a Bíblia, é dito que Samael é 
um “Anjo Caído”.  O Apocalipse o descre-
ve como o Quinto dos Sete. No esoteris-
mo gnóstico-cristão, Samael é conhecido 
como o Logos Regente de Marte. Moder-
namente, podemos dizer que Samael é o 
Senhor do Quinto Raio.

Para aqueles que nunca ouviram falar 
de Samael torna-se necessário tecer al-
guns comentários acerca de sua obra e da 
sua missão terrena no século XX. Mesmo o 
leigo tem idéia de que é muito difícil a for-
mação ou o nascimento de um Adepto ou 
Mestre de Sabedoria. Além disso, a maioria 
das pessoas ignora que eles existem ou 

que seja possível desenvolver-se espiritual-
mente até esses graus. 

Seja como for, toda pessoa minima-
mente informada em esoterismo sabe que 
bem poucos seres humanos alcançam o 
grau de “Mestre de Sabedoria”.  Samael Aun 
Weor foi ou é um desses poucos. 

Samael Aun Weor não é um nome de 
batismo... Cada criatura humana possui um 
nome espiritual que representa aquilo que 
ele é na Hierarquia Divina. Samael ou Sama 
+ El significa “Deus dos Exércitos”.

Quando um Mestre nasce em nosso 
mundo como criança ou criatura humana, 
certamente recebe um nome de batismo. 
Não foi diferente com Samael. Ele nasceu 
no dia 6 de março de 1917, no seio de uma 
família aristocrática em Bogotá, Colômbia.

Foi batizado ou recebeu o nome de Vic-
tor Manuel Gómez Rodríguez. Essa criança, 
desde muito cedo, demonstrou talentos e 
capacidades incomuns, como a de se lem-
brar de suas vidas passadas, ter clarividên-
cia e a de se desdobrar em astral conscien-
temente. 

Ao fim de sua juventude já havia passa-
do por diferentes escolas espirituais, como 
espiritismo, yoga, rosa-cruz e teosofia. 

Suas capacidades e sabedoria logo se 
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tornaram marcantes. Ficou conhecido, no 
círculo esotérico de seu país, na década dos 
anos 40, como “o jovem Mestre Aun Weor”. 
Falava com grande autoridade e todos que 
o escutavam sentiam a força que emanava 
de seu Ser.

Os que o conheceram pessoalmente 
naquela época, não podiam deixar de no-
tar duas coisas: seu amor à humanidade e 
sua extrema humildade.

Por volta do ano de 1947-48 lhe foi re-
velado, no mundo espiritual, qual seria sua 
missão, conformada em três aspectos:

Em 1950 é editado o primeiro livro do 
“jovem Mestre Aun Weor” denominado de 
Matrimônio Perfeito ou A Porta de Entrada 
da Iniciação. 

Um trabalho tão grande, para a época e 
o país, não poderia deixar de provocar re-
ações. E a tempestade apareceu em forma 
de perseguições, calúnias, traições, etc. 

Em 1952, Aun Weor é preso sob a acusa-
ção de “curandeirismo”. 

Em 27 de outubro de 1954, no templo 
subterrâneo de Serra Nevada de Santa 
Marta, Colômbia, acontece o advento ou 
nascimento de Samael na pessoa ou no 
Boddhisattwa Aun Weor. 

Aun Weor, nesse evento, alcançava a 
Quinta Iniciação Maior e ali encarnou seu 
real Ser, Samael. 

Tempos depois, as perseguições retor-
naram; então, novamente, teve que fugir 
do seu país, como José fugiu para o Egito 
há 2 mil anos,  para evitar novas prisões ou 
mesmo algo pior: sua morte.

Cruzou o Panamá e os países da Amé-
rica Central parte a pé, parte pegando ca-
rona, morando aqui e ali, até que por fim 
pôde se fixar no México, onde viveu até 
desencarnar em 1977.

Dia 4 de fevereiro de 1962 iniciava-se, 
oficialmente, a Era de Aquário. Graças a um 
excelente trabalho desenvolvido por vários 
de seus discípulos, nessa época seus livros 
já estavam sendo distribuídos e circulavam 
por diversos países da América do Sul, in-
cluindo o Brasil, e o número de estudantes 
já somava vários milhares.

A década de 70 foi muito fecunda para 
o Mestre Samael Aun Weor. Além de haver 
escrito suas mais notáveis obras, criou tam-
bém diversas novas instituições, abrangen-
do assim os principais segmentos sociais. 

Em complemento, foram organizados 
e realizados diversos Congressos Mundiais, 
que chegavam a reunir mais de 3.000 (três 
mil) participantes.

I - Formar uma Nova Cultura. 

II - Forjar uma Nova Civilização. 

III - Criar o Movimento Gnóstico. 
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Toda essa larga trajetória de realizações 
bem sucedidas foi interrompida 90 dias an-
tes da noite do Natal de 1977. Iniciava-se aí 
seu processo iniciático final, e, na noite de 
24 de dezembro de 1977, ocorreu o desen-
carne do Mestre Samael Aun Weor. 

Terminava assim, em noite memorável, 
sua vida de sacrifícios e a Primeira Etapa 
de sua vida mística, de sua obra e de sua 
missão. 

Por havermos acompanhado parte de 
toda essa história como testemunha viva 
sabemos diretamente que o Mestre Sa-
mael não foi um simples escritor esotérico, 
nem foi, simplesmente, um estudioso do 
hermetismo, ou, tampouco, o criador de 
mais uma simples seita, como querem os 
eternos detratores da Divina Gnose. 

Samael, além de haver encarnado to-
dos os princípios espirituais que ensinou 

ao mundo no Século XX, soube também 
sintetizar a essência do buddhismo e do 
cristianismo; decodificou a ciência alquí-
mica; rasgou os véus dos mistérios sexuais 
e abriu as portas da antropologia esotéri-
ca que nos dá o elo perdido para unificar 
e conciliar todas as culturas e civilizações 
do passado e do presente, do Oriente e do 
Ocidente. 

Assim como Deus se esconde em sua 
própria Creação, também o Mestre se ocul-
ta em sua própria obra. Por paradoxal que 
pareça aos olhos dos não-iniciados, o Mo-
vimento Gnóstico iniciado por Samael é a 
única escola autenticamente iniciática que 
restou à humanidade aqui no Ocidente nos 
dias atuais. Seus livros abordam de forma 
escancarada e aberta todo o processo de 
cristificação do ser humano que anela a au-
têntica Iniciação Branca.

Chamado 
Universal aos 
Missionários 
Gnósticos

“Necessitamos missionários devida-
mente preparados para enfrentar o mundo. 
Homens pacientes, que sejam capazes 
de suportar as mais árduas disciplinas. 
Amigos da cultura – verdadeiros aspirantes 
à ciência pura.

 Queremos que nossos missionários 
tenham sentimento artista, que amem 
a Ciência, a Filosofia e a Mística. Que 
vibrem harmoniosamente com as colunas 
coríntias da Grécia – a amante da Beleza. 
Que sintam em seus corações a mística 
de um Francisco de Assis. Que realmente 
anelem a sabedoria do Egito.

Queremos missionários nos quais 
realmente resplandeça a beleza do Espírito 
e a força do Amor. Missionários que tanto 
sejam cientistas como poetas; que sejam 
capazes de investigar o átomo como 
deter-se em meditação junto ao riacho 
cantante que desliza no seu leito rochoso. 
Missionários que sejam capazes de meditar 
aos pés das ruínas de Atenas ou da antiga 
Roma. Missionários que saibam admirar 
o cinzel de Praxísteles. Missionários 
que saibam amar verdadeiramente a 
humanidade inteira. Missionários que 
vibrem com a Lira de Orfeu e que cantem 
com Homero na terra maravilhosa dos 
helenos.

Esta é a classe de missionários que 
anelamos! Missionários que possam 
admirar o cintilar das estrelas. Missionários 

que estejam enamorados das noites puras. 
Missionários que tenham uma noiva 
adorável e que essa noiva se chame Urânia.

Esta é a classe de missionários que 
queremos! Missionários que possam vestir-
se com a túnica da santidade. Missionários 
que queiram colocar almofadas aos pés do 
Guru para receber seus sábios preceitos. 
Missionários que anelem a cristificação 
profunda e que, verdadeiramente, sintam 
a beleza do Amor, como a sentia o irmão 
Francisco de Assis em seu coração. 
Missionários assim é o que precisamos!

Fora de nós a ira, a cobiça, a luxúria, a 
inveja, o orgulho, a preguiça, a gula! Fora 
de nós o espinho que fere a carne! Fora de 
nós a erva daninha da murmuração e da 
calúnia! Fora de nós o veneno asqueroso 
da inveja! Fora de nós o monstro da luxúria!

Queremos missionários que com o 
passo lento e suave dos grandes eremitas 
passem de porta em porta pregando a 
palavra. Esta é a classe de missionários 
que queremos! De forma alguma 
desejamos fazer da Gnose um negócio. 
Fora de nós o comércio do Gnosticismo 
Universal! Queremos uma só coisa: amar 
profundamente a humanidade!”

Paz Inverencial!
SAMAEL AUN WEOR
[Palavras pronunciadas durante o Congresso 
de Guadalajara em 1976.]



como grão, mas nasce como nova planta 
ou nova forma de vida. Esse processo é 
também uma passagem: a passagem da 
inércia para o dinamismo, da obscuridade 
para a luz – e luz sempre quer dizer “mais 
consciência”.

 Da mesma forma como a memória 
genética está contida numa semente, 
igualmente, toda a força solar está contida 
no grão, que, ao se tornar farinha, serve de 
base para elaboração de pães que vêm a 
alimentar o corpo e a alma. E assim, a vida 
se perpetua, alimenta outras formas de 
vida, e a organização cósmica se mantém.

 Com o ser humano ocorre a mesma 
coisa. Cada criatura humana é uma 
semente que traz consigo e em si mesma 
todas as possibilidades divinas. Para que a 
hominidade do homem surja e se expresse, 
é necessário que seja adequadamente 
fecundado. Não sem razões os antigos 
alquimistas eram chamados de 
‘agricultores’, pois eles sabiam como 
preparar o solo filosofal, escolher a 
semente e enterrá-la no momento mais 

No Brasil de hoje, o início da primavera é celebrado 
basicamente como o Dia do Verde, data essa ritualizada 
unicamente com o plantio de mudas de plantas nas escolas 
e algumas repartições públicas. Não há hoje mais nenhuma 
transcendência nessas comemorações. Mas nem sempre foi 
assim. No passado distante, a chegada de uma nova estação 
era uma festa religiosa e popular ao mesmo tempo. Os povos 
e nações comemoravam cada mudança de estação com a 

realização de grandes festivais ou celebrações, com muita 
dança, cantos e música.

 

Na antiguidade, isso era representado como eternas 
lutas entre a morte (inverno) e a vida (primavera); ou 
então, em forma de casamentos, como ocorria entre 

Osiris e Ísis, no Egito. 
Essencialmente, a primavera se relaciona com 

fertilidade e nova vida. Nova vida também é mudança 
de perspectivas, de pontos de vista; é ainda uma 
transformação ou transubstanciação, quando o grão morre 
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propício para que pudesse germinar com 
toda intensidade e vigor.

 Efetivamente, ainda que hoje as 
celebrações da chegada da primavera 
estejam limitadas ao simples plantio de 
árvores, não por acaso a árvore está muito 
presente em todas as mitologias, pois ela 
é a imagem do pleno desenvolvimento. 
Sua própria simbologia é tão forte que 
atravessou o tempo e a história, a ponto 
de podermos dizer que nossa coluna 
vertebral é o tronco e os diversos órgãos 
estão conectados ou pendurados nela 
como galhos ou como presentes de árvore 
de Natal.

Na simbologia e na tradição cristãs, 
é no começo da primavera que o Anjo 
Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela 
conceberá um filho, que será o Cristo, 
cujo nascimento se dará na noite mais 
fria e curta do ano. Portanto, relacionado 
à primavera, temos muitos e variados 
simbolismos que se harmonizam com os 
eventos concretos da vida material.

 A primavera é a  
celebração da ressurreição da 

vida em toda a natureza.

Simbolismo da 
Primavera e a
Transformação 
Espiritual

Por: Karl Bunn

Capa
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Em primeiro lugar, não prejudicar – é a 
tradução do latim deste que é um dos mais 
famosos aforismos de Hipócrates de Cós. A 
medicina dos homens desta raça não foi a 
mesma depois deste homem. Nascido na 
ilha de Cós (ilha grega do mar Egeu, próxi-
mo a Turquia) em 460 a.C., deixando este 
mundo, segundo algumas tradições, aos 
104 anos, em Larissa, cidade na região da 
Tessália, Grécia. Hipócrates era um Ascle-
píade (sacerdote médico) membro de uma 
família que durante várias gerações se de-
dicou aos cuidados da saúde do corpo e 
da alma. Recebeu o conhecimento médi-
co do seu pai (Heráclides) e igualmente o 
transmitiu aos seus dois filhos (Tessalos e 
Drácon). O conjunto das obras atribuídas a 
Hipócrates constitui o Corpus Hippocrati-
cum (do latim, Coleção Hipocrática). Apro-
ximadamente setenta obras são reconhe-
cidas como constituintes do Corpus.

Hipócrates é, na antiguidade grega, 
o principal estabelecedor de um sistema 
médico completo. Tornou-se o principal 
representante da escola de Cós, ensinan-
do medicina em vários locais da Grécia, 

Desvendando Mistérios

Primum 
non 
nocere
Por: Celso Mendonça

incluindo Atenas, onde teve contato com 
Sócrates e Platão. 

Hipócrates estabeleceu um sistema 
médico e uma forma de compreender o 
organismo humano (incluindo a personali-
dade) segundo a teoria dos quatro humo-
res corporais (sangue, fleugma, bílis ama-
rela e bílis negra) que de acordo com as 
quantidades relativas presentes no corpo, 
levariam a estados de equilíbrio (eucrasia) 
ou de doença e dor (discrasia).

Para Hipócrates o homem deve ser vis-
to como parte integrante do ambiente em 
que vive. Para ele todo o contexto onde 
está a pessoa tem que ser analisado, pois 
elementos como os ventos, as águas, as 
mudanças climáticas e a posição das casas 
e o relevo terão influência sobre a saúde e 
a doença dos indivíduos. 

A Sabedoria Gnóstica nos ensina que 
Hipócrates é um dos grandes Mestres da 
Medicina Universal. Como grande Mes-
tre, mais do que ninguém, soube revelar 
ao mundo um sistema médico que está 
centrado, está em sintonia, com as Leis da 
Grande Mãe Natureza. 
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Percebemos nos ensinamentos do 
Mestre Hipócrates a Sabedoria Universal 
de todos os tempos, em que o princípio do 
equilíbrio, da saúde física, mental e espiri-
tual baseiam-se na observância e respei-
to às Leis naturais, ao respeito à Natureza 
(Grande Mãe Natura) cujo corpo é o nosso 
planeta, todo o meio ambiente que nos 
envolve. Portanto, viver baseado em con-
dutas em consonância com as leis naturais 
do cosmo, gera um estado de equilíbrio 
interno favorável, saudável, permitindo ao 
ser humano um ambiente propício para o 
desenvolvimento de suas potencialidades, 
tanto no plano material como espiritual.

Ensina-nos o Mestre Samael Aun Weor, 
em suas obras, que vários são os nossos ali-
mentos diários, não somente os alimentos 
de nossas refeições, mas alimentamo-nos 
das impressões a cada instante que nos 
chegam aos sentidos, do ar que contém 

o prana (energia vital), e das impressões 
mentais. Escolher o que nos alimentamos e 
como nos alimentamos diariamente é parte 
fundamental no processo de saúde como 
nos ensina também o Mestre Hipócrates.

Da mesma forma o cuidado com o 
nosso corpo, evitando os excessos e as 
deficiências são de igual importância para 
a saúde como nos ensina o Mestre Hipó-
crates. Atividade física regular, exercícios 
de respiração (como o Pranayama, por 
exemplo), manter uma regularidade nos 
horários das refeições e de sono, são medi-
das necessárias e básicas para o bom fun-
cionamento das funções vitais do organis-
mo humano para que possamos usá-lo da 
melhor maneira possível, para atingirmos 
nosso potencial como almas que habitam 
um veículo de manifestação (nosso corpo) 
e realizarmos nossa missão neste mundo.

Tudo acontece 
conforme a natureza.

Há uma circulação comum, 
uma respiração comum. Todas 
as coisas estão relacionadas.

Nem a sociedade, nem o homem, nem 
nenhuma outra coisa deve ultrapassar os 

limites estabelecidos pela natureza.

Tuas forças naturais, as que 
estão dentro de ti, serão as 
que curarão suas doenças.

Saúde necessita de 
exercício no campo e 
sobriedade na mesa.

Trabalhar, comer, beber, 
dormir e amar, tudo 
deve ser moderado.

Que seu remédio seja seu 
alimento, e que seu 

alimento seja seu remédio.
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Gnose & Arte

“Dai-me o amor único de minha 
escola; que nem a queimadura da 
beleza seja capaz de roubar minha 
ternura de todos os instantes! 
Mestre, tornai perdurável o fervor e 
passageiro o desencanto. Arrancai 
de mim este impuro desejo de mal 
entendida justiça que ainda me turva, 
a mesquinha insinuação de protesto 
que sobe de mim quando me ferem; 
que não me doa a incompreensão 
nem me entristeça o esquecimento 
daqueles que ensinei.

A época do 
Agradecimento

A Oração da Professora

Por: Ricardo Bianca de Mello

Nestas primeiras quatro edições da 
revista Gnose Viva nós acompanhamos a 
jornada do Sol através das quatro estações 
e procuramos desvendar os mistérios por 
detrás das grandes festividades religiosas, 
cujas origens todas remontam às antigas 
celebrações ligadas à natureza. Aqui no 
Brasil herdamos tais celebrações de cul-
turas originárias do hemisfério norte; por-
tanto os seus símbolos todos referem-se às 
estações do ano tais como estas sucedem 
neste contexto, ou seja, opostas em rela-
ção às estações no hemisfério sul. Nestes 
próximos meses, enquanto saímos do in-
verno e entramos na primavera em fins de 
setembro, o hemisfério norte avança rumo 
ao outono, quando o Sol prossegue em sua 
jornada em direção ao sul.

preparando-se para o período mais difícil 
do ano, o inverno. A memória destas cele-
brações encontra-se em festividades como 
a do Dia de Ações de Graças, de origem 
norte-americana, ou, mais antiga ainda, a 
da Festa dos Tabernáculos, importante efe-
méride do calendário judaico.

Celebrada entre setembro e outubro, a 
Festa dos Tabernáculos, “Sukkot” para os ju-
deus, era originalmente uma festa agrícola, 
assim como outras festividades religiosas 
anuais. A este sentido de agradecimento 
pelas bençãos recebidas pela natureza as 
antigas escrituras judaicas acrescentaram 
um outro significado de agradecimento: o 
da libertação do povo judeu da escravidão 
na terra do Egito, um símbolo profundo da 
libertação do novo homem de sua condi-
ção egoísta. É no livro de Levítico, capítulo 
23, que se associa esta festividade tanto à 
colheita quanto à lembrança da jornada do 
povo judeu pelo deserto, quando habita-
vam em pequenas cabanas ou “tabernácu-
los” - daí o nome desta festa.

É claro que o nosso agradecimento pe-
las bençãos recebidas deve ser diário; no 
entanto, celebrar anualmente os frutos co-
lhidos - sejam estes externos ou internos, é 
sempre uma oportunidade de meditarmos 
nas escolhas que nos trouxeram até onde 
nos encontramos hoje, e no que podemos 
manter ou mudar para o próximo ano. Com 
esta edição de “Gnose Viva” celebramos o 
primeiro ano desta revista e iniciamos com 
a próxima edição um novo ciclo - uma óti-
ma oportunidade para agradecermos a to-
dos que nos acompanharam e apoiaram ao 
longo de todo este ciclo solar!
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Desvendando Mistérios

Gabriela Mistral
Excerto do livro: Educação Fundamental
EDISAW – pág. 98

tÉ neste período que as antigas 
culturas do hemisfério norte  

celebravam a colheita e agra-
deciam pelos frutos recebidos 

durante mais um ano solar,

Dai-me ser mais mãe que as mães, para poder amar e defender como elas o que não é carne da 
minha carne. Dai-me alcance para fazer de uma de minhas crianças meu verso perfeito e a deixar 
nela cravado minha mais penetrante melodia, para quando meus lábios não cantarem mais.

Mostrai-me possível teu evangelho em meu tempo, para que não renuncie à batalha de cada 
dia e de cada hora por ele.”

Ode à Sensibilidade
O que fazer com essa sensibilidade

Que chora em sentimento profundo:

Não por amor, nem por vaidade,

Mas pela tristeza de todas as dores do mundo?

Wagner Andriote 
Desordens do Ocaso
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Um dos principais pilares da Doutrina 
Gnóstica contemporânea é o da “Conduta 
Reta”. Uma conduta reta é um comportamen-
to honesto, sem desvios de qualquer espécie. 
Pode parecer óbvio, e mesmo simples, no en-
tanto, alcançar e sustentar uma conduta reta 
é um trabalho dificílimo que exige atenção 
e dedicação constantes. Muitos podem crer 
que já possuem conduta reta, mas se obser-
varmos os nossos pequenos desvios diários, 
em casa ou no trabalho, perceberemos que 
nos permitimos ou que compactuamos com 
uma série de pequenos delitos - ao utilizar 
recursos da empresa em que trabalhamos 
para fins pessoais, ao ocultarmos a verdade 
ou ao dizermos aquela “pequena mentirinha” 
ou mesmo quando falamos mal de alguém 
pelas costas. Nada disso é conduta reta, pois 
cada falta, pequena ou grande, acaba por 
desviar o nosso rumo espiritual.

Infelizmente o meio esotérico contempo-
râneo, no qual tantas vezes são enquadradas 
as escolas gnósticas, tem dado pouca aten-
ção à conduta reta, talvez por considerá-la 
algo extremamente trivial diante dos gran-
des mistérios e símbolos que são abordados 
neste contexto. Perde-se, assim, uma das 
mais importantes chaves para o progresso 
espiritual humano. A doutrina gnóstica con-
temporânea afirma que não há verdadeiro 
progresso espiritual sem uma conduta impe-
cável que é construída a cada dia, tendo por 
base uma atenção constante às nossas ações 
e um trabalho dedicado de eliminação de 
nossos defeitos - isto que os gnósticos cha-
mam de “trabalho de morte psicológica”.

A Conduta Reta e a 
Morte Psicológica
Por: Ricardo Bianca de Mello

É por meio deste trabalho de morte psi-
cológica que colocamos a atenção sobre a 
nossa conduta - o que fazemos, sentimos e 
pensamos, e que procuramos compreender 
o que está por detrás de nossos erros, dos 
maiores aos mais sutis. Quando compreen-
demos o que nos leva a errar é preciso então 
apelar para uma força superior, que está aci-
ma de nossa mente. Esta força é a de nossa 
Divina Mãe, a divindade em seu aspecto ma-
triz, formador, feminino. Ela, que nos deu for-
ma, é a única capaz de nos libertar das falsas 
formas de nossos defeitos e vícios. É apelan-
do para o seu poder, por meio da auto-análi-
se, da compreensão, do arrependimento sin-
cero e da oração, que podemos nos libertar 
de nossos defeitos e construir uma conduta 
cada vez mais reta.

A humanidade de hoje contenta-se 
com um verniz de civilização. A conduta 
reta começa com o cumprimento de nos-
sos deveres elementares de cidadãos, pais 
e mães de família, donos e donas de casa. 
Esta é a primeira milha, evidente, que todos 
devem caminhar. Mas Deus espera mais 
de cada um de nós. No caminho da cons-
trução de homens e mulheres melhores, se 
formos convidados a caminhar uma milha, 
caminhemos duas (Mateus 5:41). A segun-
da milha é a busca da perfeição de nossa 
conduta - não basta ao cristão gnóstico ser 
bom, é preciso ser perfeito. “Sede vós pois 
perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que 
está nos céus” (Mateus 5:48). Busquemos, 
assim, a perfeição de nossa conduta!

Doutrina
Gnóstica
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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.
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O gnóstico busca superar todos os limi-
tes e barreiras que se lhe apresentam. Por 
isso, é muito comum um gnóstico ser cha-
mado de gênio (ou de herege e fanático por 
seus detratores). Gênio, Jina, Djin é o Ser que 
habita dentro de cada homem. A inteligên-
cia e a capacidade de compreensão e enten-
dimento do Gênio Interno é infinito por que 
o Ser é infinito, onisciente, onipresente. 

Deus Pai é a Verdade! Deus Filho é o 
Amor! Deus Espírito Santo é a Pureza. O Pai 
é o Eterno Masculino. O Espírito Santo é o 
Eterno Feminino. O Filho é o Cristo Cósmico, 
o Filho Unigênito, Geração direta do Pai e da 
Mãe que se unem (pelo poder sexual) para 
lavrarem as Águas do Primeiro Instante no 
Amanhecer da Vida.

O sexo está presente em todas as religiões. 
O sexo é sagrado. A Magia Sexual é o Grande 
Arcano do universo. Ninguém chega ao Pai, 
que é a Verdade, sem passar pelo Filho, que é 
Amor infinito. Mas, para se conhecer o Amor 
Verdadeiro é preciso ser puro de coração. 

A Mitologia Universal é muito rica em 
símbolos que sempre nos remetem ao Mito 
Maior: a Divina Trindade, onipresente em 
todas as religiões. Quem quiser compreen-
der o significado mais profundo de todos os 
ensinamentos sagrados deve estudar com 

zelo e atenção a Mitologia. Os Mitos sempre 
foram o meio e a forma através dos quais 
os sacerdotes e magos de todos os tempos 
perpetuaram os valores mais sagrados de 
seus ensinamentos. Sabiam eles que as re-
ligiões podem sofrer deturpações, mas, os 
mitos, não. Eles são universais.

O próprio Jung foi buscar nos Mitos e 
nos Arquétipos os elementos necessários e 
exatos para estruturar sua doutrina psico-
lógica. A psicologia de Jung é muito mais 
religiosa que o ensinamento de muitas das 
atuais seitas que exploram a credulidade e 
a ingenuidade das pessoas do nosso tempo.

Observemos o mundo que nos rodeia: 
guerras, misérias, doenças, violências, imun-
dícies, vícios, fome, desespero, morte, tris-
teza. É um mundo feito à nossa imagem e 
semelhança. A violência está dentro de nós. 
Também as guerras, os vícios, as doenças (fí-
sicas e morais). Isso ocorre porque nos afas-
tamos de Deus, tornamo-nos materialistas!

Nosso modelo, nosso arquétipo, deve 
ser Deus, devem ser os anjos, devem ser os 
Mensageiros das Esferas Superiores. É pre-
ciso renunciar ao Opositor (diabo) e suas 
obras. Não basta não fazer o mal.  É preciso 
fazer o bem.
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Por: Equipe Abragnose

O que você vai estudar no Curso de Gnose (Parte 1)

RELIGIÃO • MAGIA • MITOLOGIAA 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.

BOLETIM 
ABRAGNOSE
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quem já encarnou sua alma. O amor não se 
assemelha a nada daquilo que as pessoas 
chamam de amor. O que a gente acredita 
ser amor é tão somente desejo enganador. 
O desejo é uma substância enganosa que 
se combina maravilhosamente na mente e 
no coração para fazer-nos sentir algo que, 
não sendo amor, faz-nos crer, firmemente, 
que seja amor. Só a terrível realidade que 
se apresenta depois de consumado o ato e 
satisfeito o desejo vem a demonstrar-nos, 
claramente, que fomos vítimas de um en-
gano; acreditávamos estar enamorados, 
mas, de fato, não estávamos.

O ser humano ainda  
não sabe o que é o amor.

Na realidade só a alma pode e sabe 
amar. O homem ainda não encarnou sua 
alma e por isso não sabe ainda o que é 
amor. Satã não sabe o que é o amor. A úni-
ca coisa que o ser humano tem encarnada 
atualmente é Satã (o Eu). O ser humano 
não sabe amar. 

Lembrem-se que o desejo é diabóli-
co. O Eu é desejo. O Eu é diabólico. Onde 
existe desejo não pode haver amor, por-
que amor e desejo são incompatíveis. É 
necessário saber que o desejo produz en-
gano. Quem deseja, pensa estar enamora-
do, sente-se enamorado, e pode até jurar 
que está enamorado. Esse é o engano do 
desejo. Inúmeras vezes ouvimos os casais 
dizerem que se adoram. Mas, depois de ca-
sados, o castelo de cartas desmorona e so-
bra apenas a triste realidade. Aqueles que 
acreditavam estar enamorados, [depois], 
no fundo, se odeiam; o fracasso, depois de 
satisfeito o desejo, é inevitável. Então, só 
escutamos queixas e lamentações, repro-
vações e lágrimas. Onde estava o amor? O 
que foi feito do amor? 

É impossível amar quando há desejo. 
Só aqueles que já encarnaram sua alma 
sabem amar verdadeiramente. O Eu não 
sabe amar. Só a alma sabe amar. O amor 
tem seu clima próprio, seu sabor, sua feli-
cidade. Isso só conhece quem já matou o 
desejo animal. Isso só sabe e experimenta 
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Excerto do livro: 

O Matrimônio Perfeito
EDISAW – capítulo 22

Acesse: www.edisaw.com.br

O amor só pode existir de coração para 
coração, de alma para alma. Quem não en-
carnou sua alma não sabe amar. Satã não 
pode amar e é exatamente isso o que o ser 
humano tem encarnado [seu Satã]. O Ma-
trimônio Perfeito é a união de dois seres, 
um que ama mais e outro que ama melhor. 
O amor é a melhor religião que o ser hu-
mano pode chegar a professar. 

O desejo é uma substância que se de-
compõe em muitas substâncias. Essas 
substâncias conseguem enganar a men-
te e o coração. Aquele que se desespera 
porque sua mulher fugiu com outro ho-
mem, na realidade não estava enamorado. 
O amor verdadeiro não exige nada, não 
pede nada, não deseja nada, não pensa 
em nada, pois só quer uma coisa: a felicida-
de do ser que ama. Isso é tudo. O homem 
que perde a mulher que ama só exclama: 
“Sinto-me feliz por você ter encontrado a 
sua felicidade. Se com outro homem a en-
contraste, me sinto feliz por você havê-la 
encontrado”. 

Desejo é outra coisa. O apaixonado, 
que perdeu a mulher que amava e que se 
foi com outro, pode chegar a matar ou a se 
matar, caindo em profundo desespero, por 
haver perdido o instrumento de prazer. 
Isso é tudo!

De fato, o verdadeiro amor só é conhe-
cido por aqueles que já encarnaram sua 
alma. A humanidade ainda não conhe-
ce isso que se chama amor. Na verdade, 
o amor é como uma criança inocente, é 
como um cisne de branca plumagem. O 
amor se parece com os primeiros folgue-
dos da infância. O amor não sabe nada 
porque é inocente. 

Quando dissolvemos esse horrível es-
pectro que continua depois da morte (o 
ego), então nasce em nós isso que se cha-
ma amor. Ao chegar a esse ponto, recupe-
ramos a inocência perdida.

Por: Samael Aun Weor

Atualmente, o ser humano só tem en-
carnado um embrião de alma, o qual lan-
ça, às vezes, algumas centelhas de amor. 
A mãe que adora seu filho é um perfeito 
exemplo disso que se chama amor. O em-
brião de alma pode robustecer-se com a 
chama bendita do amor. 

O homem e a mulher às vezes chegam 
a sentir as radiações do amor que brotam 
do embrião da alma, mas as afogam ime-
diatamente com as violentas e terríveis 
paixões que Satã lhes envia.

Se cultivarmos essas divinas vibrações 
do amor podemos então fortificar e robus-
tecer o embrião de alma para viver, com 
intensidade, mais tarde, isso que se chama 
amor. 

O amor robustece o embrião de alma. 
Quando o embrião se fortalece consegui-
mos encarnar nossa alma.

Bem poucos são os seres humanos ca-
pazes de sentir as divinas vibrações amo-
rosas que se irradiam do embrião de alma. 
Normalmente, o que a humanidade sente 
são as forças do desejo. O desejo também 
canta e se transforma em romances e ter-
nuras infinitas. O desejo é o veneno mais 
enganador que existe em todo o cosmo. 
Todo aquele que é vítima do grande enga-
nador pode jurar que está enamorado. 

Homens e Mulheres: convido-vos ao 
amor. Segui os passos daqueles poucos 
que no mundo souberam amar. 

Deuses e Deusas: amai-vos no encanto 
nupcial do paraíso. Felizes os seres que se 
amam verdadeiramente. Somente o amor 
pode nos converter em Deuses.
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Quem foi o maior discípulo do Cristo Jesus?
No Evangelho segundo São Marcos o próprio Cristo Jesus dá uma pista quan-

do diz aos seus apóstolos que se alguém quiser ser o primeiro dentre eles este terá 
que ser o derradeiro de todos e o servo de todos (Marcos 9:35). Esta enigmática 
resposta não é depois complementada com um nome, e cada igreja cristã tem 
a sua opinião a respeito desta disputa. Os gnósticos reconhecem a grandeza de 
todos os discípulos do Cristo Jesus, mas expõem em seus textos sagrados uma 
resposta quase que unânime, e surpreendente para muitos. Na Pistis Sophia o dis-
cípulo mais exaltado do Cristo não é um de seus conhecidos doze apóstolos, mas 
aquela que foi a primeira testemunha da ressurreição do Senhor: Maria Madalena. 
Também em outros textos esta grande discípula ganha um destaque especial, 
como no evangelho que carrega o seu nome ou também no Evangelho de Felipe. 
Maria Madalena é para os gnósticos a verdadeira imagem daquela que se tornou 
uma “conhecedora” dos mistérios profundos do Cristo, e uma dedicada discípula 
que encarna os princípios de liderança, sabedoria e devoção que todos os cristãos 
são convidados a encarnar em sua jornada espiritual.

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!

neste maravilhoso livro há algo ainda mui-
to especial que não deve nos escapar de 
seu conteúdo: a Pistis Sophia ilustra o mé-
todo gnóstico de libertação das condições 
de aprisionamento às quais somos sub-
metidos em nossa jornada material: aqui o 
Cristo não se limita a expor os ensinamen-
tos mais profundos, mas também incentiva 
os discípulos a compartilharem aquilo que 
compreenderam, ou seja, a jornada pessoal 
de cada um na busca por essa “gnose”, ou 
conhecimento superior. A esta busca por 
compreensão somamos a jornada de Pistis 
Sophia por meio de arrependimentos pro-
gressivos e belíssimas orações, obtendo 
como resultado os principais componentes 
do método espiritual gnóstico: a luta pelo 
despertar, a superação do mundo, a devoção 

profunda e o renascimento espiritual.
Repleta de significados e ensinamen-

tos profundos a Pistis Sophia permanece 
enigmática em muitas de suas passagens. 
No entanto, encontramos na interpreta-
ção profunda do grande Mestre Gnóstico 
do século XX, Samael Aun Weor, um guia 
seguro para a compreensão de muitas das 
suas chaves. A EDISAW, braço editorial da 
Igreja Gnóstica do Brasil, disponibiliza uma 
tradução cuidadosa do antigo manuscrito 
e dos comentários do Venerável Mestre 
Samael Aun Weor em sua edição da “Pistis 
Sophia comentada por Samael Aun Weor”. 
Sugerimos esta edição aos que quiserem 
conhecer um pouco mais desta grande 
obra do Cristianismo Esotérico!
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Pistis Sophia:  
a Bíblia Gnóstica
Por: Ricardo Bianca de Mello

Gnose &
GnosTICIsMo

Britânico. No entanto, sua primeira tradu-
ção integral em língua contemporânea só 
veio a ser publicada quase um século de-
pois, em fins do século XIX.

O texto da Pistis Sophia inclui uma série 
de ensinamentos a respeito dos mundos 
espirituais superiores, bem como das re-
alidades que os povoam. Conta também 
a história de Pistis Sophia, literalmente, a 
“Fé da Sabedoria”, que é uma profunda ale-
goria da jornada da Alma por este mundo 
material. Assim como Pistis Sophia, cada 
um de nós é uma centelha divina que deixa 
os mundos superiores para desenvolver-se 
nesta realidade material. Depois de muito 
sofrimento neste mundo, onde encontra-
mo-nos aprisionados por nossos defeitos, 
é possível despertarmos e nos libertarmos 
desta condição de aprisionamento, retor-
nando assim à nossa condição de origem, 
tendo adquirido experiência e sabedoria. 
Em Pistis Sophia aprendemos também que 
esta jornada se dá ao longo de muitas vi-
das, e que colhemos em cada vida aquilo 
que semeamos no passado. Além destes 
ensinamentos Pistis Sophia também inclui 
a descrição de todo um ritual especial que 
é a base da Missa Gnóstica, tal como hoje 
a celebramos nos templos da Igreja Gnós-
tica. No entanto, para além dos rituais, en-
sinamentos e alegorias que encontramos 

Vimos em nossa edição anterior que os 
antigos cristãos possuíam uma literatura 
sagrada muito mais extensa do que aque-
la que chegou a nós no cânone oficial da 
assim chamada “Bíblia”. Para além dos qua-
tro evangelhos hoje conhecidos por todos, 
os antigos cristãos possuíam dezenas de 
evangelhos, alguns dos quais foram recen-
temente redescobertos. Dentre tantos tex-
tos notáveis e inspiradores um ocupa uma 
posição especial, fruto de sua profundida-
de, dimensões e história peculiar. Estamos 
falando do evangelho gnóstico conhecido 
por “Pistis Sophia”, que contém a sabedoria 
oculta do cristianismo.

A história da Pistis Sophia está envolta 
em mistério. O manuscrito que hoje pos-
suímos remonta provavelmente ao tercei-
ro ou quarto século da Era Cristã e é uma 
cópia em copta de um texto grego ainda 
mais antigo do qual não possuímos hoje 
nenhum vestígio. Este texto notável per-
maneceu perdido por séculos até que res-
surgiu misteriosamente em fins do século 
XVIII e acabou por ser adquirido pelo Museu 
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Qualquer mudança em nossas vidas de-
pende do conhecimento que temos de nós 
mesmos.  Se nos observarmos em nosso co-
tidiano constataremos que não temos o con-
trole de nós mesmos. Quando nos elogiam 
em casa ou no trabalho ficamos animados 
e alegres, quando nos criticam ou insultam 
ficamos tristes, desanimados, irritados ou re-
voltados. Um desconforto físico como uma 
dor de estômago ou uma dificuldade respira-
tória é o suficiente para minar o nosso humor, 
ou como se diz: “acabar com o nosso dia”; 
somos sempre vítimas das circunstâncias. A 
temperatura, o clima, as pessoas à nossa vol-
ta, tudo influencia diretamente nossos esta-
dos emocionais. 

Por vivermos continuamente estas osci-
lações de humor é muito difícil sustentar es-
forços por longos períodos, e poucos são ca-
pazes de realizar tarefas que exigem esforços 
contantes e disciplinados. Quem almeja tor-
nar-se senhor de si mesmo necessita conhe-
cer a si mesmo, o que inclui conhecer seus 
desejos, inclinações, tendências, anseios, ca-
pacidades, limitações, qualidades,  forças, fra-
quezas, e também conhecer sua ignorância.

Eis uma sabedoria fugidia  de se conquis-
tar: A sabedoria de nossa ignorância, ou em 
outras palavras, conquistar a capacidade de 

perceber quando cremos saber algo que em 
verdade não conhecemos. Aprender a di-
ferenciar o que em nós é de fato sabedoria 
daquilo que cremos saber mas no fundo não 
passa de suposição, crença ou preconceito.

Sócrates, grande sábio da antiguidade 
sintetiza esta sabedoria em uma frase mui-
to simples, de fácil entendimento, mas que 
poucos conseguem compreender a fundo 
o seu significado. Destes poucos, um gru-
po ainda menor consegue, além de com-
preender esta sabedoria, mantê-la viva na 
memória, fazendo dela um estilo de vida, 
de modo a encarar o mundo e a si mesmo 
sob a luz deste conhecimento. Refiro me a 
célebre frase: “Só sei que nada sei”, atribuída 
a Sócrates no livro “A República” de Platão, 
que sintetiza esta ideia sempre presente na 
filosofia daquele grande sábio. 

No entanto, mesmo que concordemos 
com esta ideia, no fundo, sempre acredita-
mos que sabemos algo, e pior que isso, agi-
mos como se soubéssemos tudo. Acreditar 
que já sabemos é o maior obstáculo para 
o conhecimento, seja o conhecimento do 
mundo, seja o conhecimento de si mesmo. 
Para conhecermos algo precisamos observar, 
analisar, dedicar atenção e interesse àquilo 
que buscamos conhecer. Esta busca pelo 

Saber Viver

Quando o Saber  
nos Afasta da 
Sabedoria
Por: Carlos Henrique Santa

conhecimento, do que quer que seja, exige 
esforço e dedicação. Ninguém se esforça por 
conquistar algo que crê possuir. No exato 
momento em que cremos saber nos são fe-
chadas as portas para o conhecimento. 

Eis o maior obstáculo para o auto-conhe-
cimento. Se queremos nos auto-conhecer 
precisamos observar a nós mesmos. Tudo o 
que cremos saber é o que jamais saberemos, 
pois no momento em que cremos saber dei-
xamos de observar. Quem dedicaria esforço e 
atenção em observar o que já conhece?

Deixar de observar é fechar as portas 
para qualquer possibilidade de descoberta e 
de conhecimento. Aquele que realmente se 
da conta de sua própria ignorância e encar-
na a sabedoria de que sempre há algo a ser 
aprendido, em todo momento, sem nenhu-
ma exceção, poderá viver a sua vida tal qual 
uma criança, sempre ávido por conhecer, do-
tado de uma curiosidade saudável e natural, 
manterá a capacidade de perceber o novo, 
de fazer descobertas e de se assombrar com 
elas, enfim, se acercará do manancial da eter-
na juventude e terá uma alma sempre jovem, 
sempre aberta a receber o conhecimento 
que a vida nos oferece dia após dia. Com o 
passar dos anos se tornará portador de uma 
profunda sabedoria e será uma benção para 
seus amigos, familiares e todos aqueles que 
estiverem a sua volta.

Portanto, querido leitor, não deixemos 
para depois, aproveitemos o dia de hoje para 
olharmos com olhos novos tudo aquilo que 
nos parece conhecido, ficaremos surpreendi-
dos com o que pode nos ser revelado.

Reverência  
à Mulher
Por: Helen Sarto de Mello

Então Issa disse:
“Reverenciai a mulher, mãe do universo, 

pois nela repousa a verdade de criação. Ela é a 
base de tudo o que é bom e bonito. É a fonte 
da vida e da morte. Sobre ela repousa a vida 
do homem, pois ela é o auxílio dos seus tra-
balhos. Ela vos dá à luz em dores, vigia vosso 
crescimento. Até a sua morte, vós lhe trazeis 
angústia. Ela é a vossa única amiga e apoio 
sobre a Terra. Louvai-a. Defendei-a. Amai as 
vossas esposas e honrai-as, porque amanhã 
serão mães e, mais tarde, mães de toda a raça 
humana. Seu amor enobrece o homem, sua-
viza o coração amargurado e amansa a fera. 
Esposa e mãe – ó tesouro inestimável! Elas 
são o adorno do universo. Delas vêm todos 
os que povoam o universo.

Da mesma forma que a luz se separa das 
trevas, assim as mulheres possuem o dom de 
separar, no homem, as boas intenções dos 
pensamentos do mal. Vossos pensamentos 
mais nobres devem ser dirigidos às mulheres. 
Tirai delas a força moral que deveis possuir 
para amparar o próximo. Não as humilheis, 
porque estareis humilhando a vós mesmos. E 
através disto perdereis o sentimento de amor 
sem o qual nada existe sobre a Terra. Louvai 
a vossa esposa e ela vos defenderá. E tudo 
o que fizerdes por vossa mãe, esposa, viúva 
ou qualquer outra mulher em aflição, o fareis 
também pelo Espírito”.
Nicholas Roerich. “Banners of the East”.  
In: Frances R. Grant et al. Himalaya. Nova York: Brentano’s, 1926
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Em termos simples, a menstruação é 
um período de recolhimento, de limpeza 
e de purificação. É um período de grande 
poder e sensibilidade do feminino, uma 
grande e magnífica oportunidade da mu-
lher se reconciliar com sua essência femi-
nina, recolhendo-se em mística entrega a 
si mesma (concentrando-se em sua alma 
e espírito), em meditação e em profundas 
reflexões. É esse o período propício para 
se conectar com a Mãe Morte e pedir pela 
morte dos defeitos observados e compre-
endidos durante outros períodos do mês, 
preparando-se e fortalecendo-se para o 
novo ciclo que se anuncia.

Nesse momento do seu ciclo sexual, a 
mulher deve se abster de suas práticas se-
xuais, tais como a transmutação das ener-
gias criadoras (sexuais), a magia sexual, e 
de outras práticas ritualísticas. 

Em Gnose, dizemos que “para subir é 
preciso antes descer”. Nós mulheres temos 
uma oportunidade única de vivenciar isso 
todos os meses, durante o período mens-
trual. Porém, poucas são as mulheres que 
se valem dessa dádiva da Deusa, no seu 
caminhar.

Quando a Lua escurece e os raios de 
luz não são mais refletidos nela, vive a mu-
lher, de forma simbólica, os três dias e três 
noites em sua tumba, ou ainda, em termos 
mitológicos, a “descida de Perséfone aos 
infernos”, o período de “inverno”, o período 
“de lua nova”, aquela que nos prepara para 
um novo período criativo. Nesse momento, 
a morte e a vida caminham juntas, em um 
grande e valioso ciclo de renovação.

Sim, a Vida caminha junto com a Morte:  
a morte é também a magnífica manifesta-
ção do Feminino, dessa potência de reno-
vação cíclica da própria Mãe Natureza. 

Há cuidados regulares que devemos 
tomar, enquanto mulheres, para evitarmos 
certas enfermidades e transtornos. Reco-
mendamos na edição anterior a utilização 
do calendário do ciclo sexual, para que 
sejam feitas anotações especiais, quan-
to à vontade de namorar, indisposições, 

quantidade de fluxo sanguíneo durante a 
menstruação, cor, cheiro e aparência. Nes-
se calendário, podemos também anotar 
outras percepções que observamos sobre 
nós mesmas. 

A saúde da mulher virou mercadoria 
nos dias atuais. Os ciclos da vida viraram 
negócio e isso nos fez esquecer do mais 
simples e natural. Nossas avós sabiam 
curar inúmeras enfermidades com chás e 
emplastros de ervas, conheciam os segre-
dos da natureza de forma simples e direta. 
A mulher precisa urgentemente voltar às 
origens da vida, compreender as grandes 
leis e respeitar os ciclos naturais.

Na era dos hormônios etapas naturais 
como a menstruação e a menopausa pas-
saram a ser tratadas como doenças. Nesta 
edição, você pode encontrar um pouco 
mais sobre uma das principais ervas que 

trazem cura e equilíbrio ao aparelho uro-
genital feminino, a Artemísia, na sessão da 
Medicina Oculta.

Trouxemos, nesta edição, novamente, 
o calendário do ciclo sexual da mulher, 
agora referente ao mês de setembro, jun-
tamente com uma sugestão de legenda de 
símbolos para facilitar suas anotações. Saiba 
mais sobre o calendário e encontre o gráfico 
dos demais meses para impressão, em nosso 
site: www.mulhergnostica.com.br

Na próxima edição, falaremos um pouco 
mais sobre os ciclos naturais da mulher.

JAYA MATAJI! (Vitória Grande Mãe!)

Conheça nossa página no Facebook!
www.facebook.com/mulhergnostica

A Menstruação
Por: Helen Sarto de Mello

O “binge eating”, que significa “farra alimentar”,  é uma forma de transtorno alimentar.  
Caracteriza-se por episódios de compulsão alimentar que podem ocorrer associados a 
várias situações clínicas. Quando o “binge eating” ocorre na fase lútea do ciclo menstrual 
é chamado informalmente de binge da fase lútea.

Endocrinologia Clinica, 2 ed. Vilar, L. Ed. Medsi. 2001. 

Para que uma árvore se 
eleve e atinja os céus, 

precisa de raízes cada vez 
mais profundas. 

Você sabia...?
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Gnose & Prática

As tradições orientais falam de cinco 
passos para meditação: asana, pratyahara, 
dharana, dhyana e samadhi. Asana é a pos-
tura para meditar; devemos buscar uma 
postura confortável, mas que não induza 
ao sono. Pratyahara é tranquilizar a men-
te, relaxar e recolher os sentidos. Dharana 
é concentração da mente em um objeto. 
Dhyana é a meditação propriamente dita, a 
absorção meditativa. E samadhi é o êxtase.

Podemos colocar um passo anterior a 
estes, que é a preparação para meditação, 
que compõe-se de tomar um banho, vestir 
uma roupa confortável, preparar o ambien-
te. Ter um ambiente com imagens inspi-
radoras é muito bom para o cultivo e de-
senvolvimento de devoção. Neste ponto, 
cada um deve buscar as imagens segundo 
suas afinidades, sejam imagens de Cristo, 
Buda, de algum Mestre, de algum aspecto 
da Mãe Divina, como Durga, ou Nossa Se-
nhora. A preparação também pode incluir 
acender incensos, buscar uma breve leitura 
inspiradora, fazer prosternações, mantras, 
orações.

Existem muitas técnicas de meditação. 
Cada um deve buscar uma técnica, ou um 
conjunto de técnicas, com que tenha afini-

dade e praticar com constância. Mas os pas-
sos são praticamente sempre os mesmos.

Muitos querem saber de práticas avan-
çadas, diferentes, mas não é esta a questão. 
O desenvolvimento na meditação ocorre 
com a prática, com a maturidade da práti-
ca, com o crescimento em virtudes, com o 
abrir do coração, com a devoção.

A devoção é um fator muito importan-
te na meditação. Um dos grandes motivos 
para não avançarmos, não aprofundarmos 
na meditação é a falta de devoção e de re-
verência. Vários obstáculos podem surgir, 
mas aquele que é sustentado pela devoção 
consegue superar os obstáculos e avançar, 
desenvolver-se na prática.

Se com o desenvolvimento da prática 
não crescermos em tranquilidade, compai-
xão, gratidão, devoção, então há algo de 
errado com nossa prática ou com o enten-
dimento que temos dela.

A reverência e o respeito são valores 
perdidos pela sociedade, mas que devem 
ser rapidamente recuperados pelo medi-
tador que quer avançar. Não devemos nos 
dirigir à divindade ou aos Mestres como 
nos dirigimos a qualquer pessoa; é preciso 
respeito, devoção, reverência.

Visualize seu Guru, ou Mestre, ou algum 
outro Grande Ser com o qual tenha afinida-
de, como Buda, ou o Cristo, ou a Mãe Divina 
em algum de seus aspectos. Não se preocu-
pe se não aparecer de forma nítida, com a 
prática e com auxílio de imagens a nitidez 
das percepções vai aumentando. 

Você está ajoelhado, contemplando a 
presença de seu Mestre em todo seu es-
plendor e glória, luminosa, radiante, viva.  
Sinta a vibração de suas virtudes e graças, 
seu amor, bondade, sabedoria, doçura, paz, 
serenidade, compaixão, misericórdia. Per-
mita que seu coração se abra e perceba as 
virtudes que são irradiadas, sinta, deixe que 
fluam, não se limite ao que foi descrito. 

Sua presença vai se expandindo, sua 
irradiação da aura do Mestre aumenta e 
você é tomado e envolvido em sua luz. 
Neste momento sinta a purificação de má-

goas, ressentimentos, maus pensamentos, 
dores e sofrimentos. Seu coração fica leve, 
sua mente tranquila. Sinta que as virtudes 
e qualidades de seu Mestre penetram pro-
fundamente em você. Sinta a serenidade, 
a gratidão, a  força, a conexão profunda.  
Ainda com a imaginação se prosterne aos 
pés de seu Mestre, e em profunda gratidão 
entregue a ele suas compreensões, boas 
obras, serviços, tudo que há de melhor 
em seu coração e em sua mente.  Imagine 
a entrega de flores e  frutos, que represen-
tam tudo que há de melhor em nossos co-
rações, tudo que conquistamos em nossa 
caminhada espiritual. O Mestre  então lhe 
dá um abraço terno e coloca a mão em seu 
peito,  depositando algo especial em seu 
coração. Você agradece, faz uma reverencia 
e o Mestre parte. 
Bendito seja por todo sempre!

Meditação
A Prática da

Por: Fabio Balota

Vamos a uma prática... 



O QUE É SER RESPONSÁVEL? 
É apenas fazer o que se tem de fazer ou é um 
conceito mais amplo? 

Só podemos ser responsável no momento 
do esforço e a dificuldade está na manu-
tenção constante desse esforço.

Um dos primeiros passos para a respon-
sabilidade é SABER OBEDECER. Aprenden-
do a obedecer, aprendemos a mandar. E são 
as coisas pequenas, com as quais nos com-
prometemos e fazemos com perseverança, 
que nos fazem crescer no caminho da res-
ponsabilidade.

Precisamos desenvolver o senso de res-
ponsabilidade nas crianças. Como? Dando-
-lhes responsabilidades! Temos que ensiná
-las que existem coisas más e boas. Más são 
aquelas que nos levam a ceder às nossas 
debilidades e vão contra nós mesmos… 
Boas, as que ajudam a fortalecer a vontade, 
a decisão e a ação.

Ao trabalho!

A juventude é uma dádiva e uma benção 
para o ser humano, mas, como toda graça se 
ela não for cuidada, protegida e, principal-
mente, compreendida, pode ser a fonte de 
uma desgraça no futuro.

O jovem, inspirado por essa força, pode 
mover o mundo e o universo nessa época. Se 
suas escolhas forem sábias e acertadas isso 
lhe garantirá a boa ventura na idade madura, 
mas, para isso, desde logo, é preciso orientar, 
dar o rumo certo e evitar as armadilhas que 
causam grandes prejuízos ao bom nome, a 
moral, a alma e o espírito.

Vamos falar das quatro armadilhas e 
vícios que prejudicam a conduta de um jo-
vem, a saber: a) matar, b) roubar, c) ter con-
duta sexual ilícita, d) usar linguagem menti-
rosa e vulgar.

A prática dessas quatro condutas é re-
provável e, suas consequências, ainda que 
não sentidas imediatamente, no futuro, o 
serão! Essas quatro condutas são vícios que 
acabam com a beleza e o puro aroma da ju-
ventude; essas quatro condutas tem origem 
no desejo, na raiva, na ignorância e no medo.

Aquele que, desde cedo, ao invés de res-
peitar a vida, se ocupa de tirá-la ou destruí-la 
não valoriza o que de mais sagrado existe no 
universo (a vida), além disso, sua conduta o 
torna um criminoso e sujeito a penalidades; 
aquele que rouba não respeita o próximo e, 
sendo egoísta, só se preocupa com o “seu” e 
não demonstra amor; aquele que tem con-
duta sexual ilícita desperdiça o maior tesou-
ro de sua existência (a força sexual) a qual, 
se usada sabiamente, pode lhe transformar 
em anjo; finalmente, aquele que usa lingua-

gem mentirosa e vulgar não é considerado 
em sua comunidade, pois, sua palavra nunca 
será digna de crédito ou confiança.

E, nestas condições, jovem (homem ou 
mulher), agindo desta forma, não encontra-
rá um bom casamento, nem bom trabalho 
e nem conseguirá construir boa fortuna, 
pois, suas amizades e seu círculo de relacio-
namentos será semelhante ao seu modo de 
vida, afinal, ladrão anda com ladrão, menti-
roso com mentiroso; entretanto, o jovem vir-
tuoso sempre encontra boas oportunidades 
em sua existência, pois, a cada instante sem-
pre pauta sua conduta de acordo com o bem 
e com as virtudes.

Por fim, o jovem que quer se ver livre 
desses quatro vícios deveria conhecer, desde 
logo, a gnose e o que ela ensina; aprenderá 
a ser forte e a falar “não” ante o vício. O jo-
vem que conhecer a gnose saberá valorizar 
a vida, respeitar o próximo, amar seus irmãos 
e trabalhar por sua família. Aprenderá e pra-
ticará a ciência divina que o transformará em 
uma pessoa muito à frente de seu tempo e 
sua existência será uma benção para todos.

Então, jovem, venha conhecer a gnose, 
pois ela só te fará bem! E, uma boa notícia: 
a Igreja Gnóstica do Brasil, com a criação de 
seu grupo de escoteiro, irá possuir um es-
paço próprio para você que quer viver com 
plenitude a sua juventude. Será um espaço 
para se relacionar e conviver enquanto se 
aprende a viver a vida corretamente vivida!
Venha participar! Conheça a gnose!
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O senso de  
responsabilidade

Por: Alex de Carvalho Alves

Por: Helen Sarto de Mello

gnostico

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

Os Quatro Vícios de 
Conduta que Prejudicam 
a Juventude
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Num almanaque médico astrológico da 
época renascentista apareceu, escrito por 
um autor desconhecido, os segredos da 
Artemísia:
“Infunde alento, ânimo e força a quem a 
trouxer consigo junto ao coração. Essa erva, 
bebida num copo de vinho branco, tira logo 
o cansaço do caminho. E tem outra rara 
virtude, que o caminhante que a trouxer, 
sentirá muito menos o caminhar”

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.
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Artemísia, Losna

Na Grécia antiga era 
conhecida com a planta 
de Árthemis (Diana entre 
os romanos); seu nome 
científico deriva deste 
atributo.
Na dose correta, a  
Artemísia é a principal  
erva do aparelho uro-genital 
feminino; previne doenças, 
regula o ciclo menstrual, 
alivia as cólica.

Fonte: Do livro de Samael Aun Weor MEDICINA OCULTA

MEDICINA OCULTA
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