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O Sapateiro de Goerlitz

Jacob Böhme, passou por experiências místicas em 
toda a sua juventude, culminando em uma epifania 

no ano de 1600, a qual ter-lhe-ia revelado a 
estrutura espiritual do mundo, assim como as 

relações entre o Bem e o Mal.

Na época, ele decidiu não divulgar a sua experiência e 
continuou trabalhando como sapateiro na cidade de 

Goerlitz, na Silésia, constituindo família e tendo 
quatro filhos. Entretanto, após uma outra visão em 
1610, ele começou a escrever sua primeira obra, 

Aurora, resultante dessa iluminação.

O tratado foi publicado e divulgado em forma de 
manuscrito até que uma cópia caiu nas mãos de 

Gregorious Ritcher, principal pastor de Görlitz, que o 
considerou herético e ameaçou exilar Böhme, se ele 

não parasse de divulgar os seus escritos. Após anos de 
silêncio, os amigos e patronos de Böehme

conseguiram convencê-lo a continuar escrevendo e, 
em pouco tempo, novas cópias escritas a mão 

começaram a circular.

Jacob Boehme

Escrita em 1612 em 

Goerlitz, sua cidade 

natal na Alemanha,

em uma terça-feira 

seguinte a 

Pentecostes, com o 

título de

A Aurora Nascente

ou

O Despontar da 

Aurora.

O autor a considera 

como a raiz

da Filosofia,

da Astrologia e

da Teologia.

Módulo 1
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Jacob Boehme
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A sabedoria divina

A revelação do grande mistério

Os três princípios da essência divina

Quarenta questões sobre a alma

A chave

A encarnação de Jesus Cristo

As confissões

Diálogo entre uma alma iluminada
e outra em busca da iluminação

A vida supra sensível

O caminho para o Cristo

Obras em Português
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Advertência do Autor

Está escrito: O homem natural não compreende as 
coisas do Espírito, nem o mistério do reino de Deus, 
porque lhe parecem loucuras. Não pode entendê-las, 

porque devem ser ponderadas espiritualmente.
(I Coríntios 2:14)

Por isso, se o cristão que ama os mistérios divinos 
desejar estudar, sondar e entender estes profundos 

escritos, advirto-o que não basta lê-los apenas com a 
aguda especulação e ponderação da razão, porque com 

isso sua imaginação permanecerá apenas no fundamento 
exterior e só obterá uma falsificação de suas cores. 
Cristo diz: Sem mim nada podeis fazer (João 15:5). 

Portanto, se alguém quiser compreender os fundamentos 
destes mistérios, isto é, ter deles uma revelação divina, 

tem, antes de mais nada, de perguntar-se com que 
finalidade deseja saber tais coisas. Deseja o estudante 

praticar o que quer que possa obter e oferecê-lo para a 
glória de Deus e o bem estar de seus semelhantes?

Pois há muitos que buscam conhecer esses mistérios 
apenas para serem respeitados e estimados pelo mundo

A Revelação do

Grande Mistério Divino
e para obter ganhos e benefícios próprios. Tais pessoas 
não chegam a esse fundamento onde o Espírito sonda 

todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus
(I Coríntios 2:10), como dizem as escrituras.

Para que ele (mistérios) possa ser alcançado é preciso 
ter uma vontade totalmente entregue a Deus, pela qual 

Ele mesmo busque e trabalhe. É preciso se dirigir 
continuamente a Deus com submissão e humildade, 

buscando apenas sua terra natal (o Céu) e desejando 
servir seus semelhantes.

Para que a compreensão de tais coisas possa ser aberta 
em seu próprio interior, tem de começar com um 

efetivo arrependimento, com a correção de suas faltas e 
com a oração. Então o interior se conduzirá ao exterior.

Porém, se ao ler tais escritos não conseguir entende-los, 
não deve rapidamente colocá-los de lado, pensando ser 

impossível compreendê-los. Deve voltar sua mente
para Deus, suplicando por graça e entendimento, e 

tornar a lê-los. Então compreenderá cada vez mais até 
que, por fim, seja conduzido pelo poder de Deus ao 

próprio fundamento sobrenatural e suprassensível deles.
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Os profetas do passado distante anteciparam o presente. 
Essas visões podem ser entregues a nós hoje.

Entretanto, precisamos distinguir com esforço próprio e 
pneumático, dentre tantos ensinamentos, o que pode ser 
praticado hoje e o que já é passado, aquilo que só servira 

à antiga humanidade.

Afinal, já se foram pelo menos 3 mil anos.

O Batismo, a Yoga e a Circuncisão, por exemplo, foram 
praticados pelos antigos. A Circuncisão foi a velha 

Aliança de Deus com Abraão. A Yoga, também, não atua 
no sangue do homem moderno ocidental. O Batismo, 

porém, foi praticado como uma antecipação dos
dois mil anos futuros, os Dias do Messias.

Ao homem Gnóstico Cristão, as leis da Torah sempre 
valerão. No entanto, a vida prática, sobretudo para o 
homem ocidental, deve ser completamente lastreada

nos ensinamentos Cristãos.

Daí a importância de J.B. nos nossos estudos.

Os Gnósticos Cristãos buscam praticar os Cinco 
Selamentos de Mistérios: o Batismo, a Refeição Sagrada, 

a Unção, a Redenção ou Transfiguração, e a Câmara 
Nupcial ou Bodas Alquímicas.
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J.B. utiliza de uma belíssima simbologia hermética.

É impossível aproveitar sua obra sem uma entrega total 
ao superior que está muito além da mente racional.

Só aqueles que realmente se iniciaram, que possuem o 
sangue pneumático, alcançarão por completo os aspectos 

da iluminação de sua obra.

J.B. vê o lar do homem original, a Terra antes da 
Queda, como um jardim de árvores frutíferas, em 

conformidade com GN 1:12, 1:29 e 2:9.

Gênesis 1:12

E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua 

espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a 

sua espécie; e viu Deus que era bom.

Para J.B., esses frutos são árvores que dão o alimento 
sagrado da Filosofia, da Astrologia e da Teologia.

Fato surpreendente! Um protestante luterano com
a mais pura visão cabalística dos evangelhos:

Lucas 4:4

E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de

pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
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J.B. entende que os alimentos das Árvores do Éden são 
constituídos...

De Filosofia ou o Fogo do Conhecimento de Deus que 
chega do espaço sideral como uma radiação que entra 

no campo de respiração, penetrando pelas narinas
até o sangue do buscador da verdade;

De Astrologia ou o Fogo do Conhecimento de Deus que é 
fecundado no coração das estrelas e do sol, e que é 
colocado em movimento na direção da Terra e do 

homem, como uma radiação cósmica que penetra as 
narinas até a alma divina do buscador da verdade; e,

De Teologia ou o Fogo do Conhecimento de Deus 
espargido nas chamas do Espírito Santo, como uma 

radiação que entra no campo de respiração,
até o coração, para ali soprar a brasa no peito e alçar o 
seu perfume na direção do altíssimo lugar no qual vivia.

Isso constitui o magnífico Tríplice Alimento.
O verdadeiro significado cabalístico da Árvore da Vida.

Quem diria !?
Um protestante luterano gnóstico e cabalista !!!

A Gnosis e a Cabalah se manifestam no indivíduo...
Por iluminação, cognição e intuição.
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Gênesis 1:29

E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê 

semente, que está sobre a face de toda a terra; e toda a árvore, 

em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento.

Como já vimos em GN 1:12 e agora em GN 1:29, como 
poderemos ver em GN 2:9, a questão vegetal entra 

agora numa fase importante dos nossos estudos.

Os vegetais, antes da Queda, recebiam o conteúdo das 
forças do conhecimento divino sopradas por Deus no 
coração do Sol que, do seu movimento astrosófico, 
seguiam para o coração dos seis planetas solares, e 
destes para o coração da Terra, infundindo-se nos 

quatro elementos – nas águas do mar, na umidade da 
terra, na umidade do ar e no calor atmosférico, para 
chegar aos vegetais que frutificariam para o homem 

como alimento divino.

Podemos empreender que a farmacologia é apenas
um aspecto dessas propriedades de cura

manifestadas no mundo pós-Queda.

Apocalipse 22:2

No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a 

árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês 

em mês; e as folhas da árvore são para a saúde das nações.
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Apocalipse 7:2,3

2 E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o 

selo do Deus vivo; e clamou com grande voz aos quatro anjos, a 

quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar,

3 Dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, 

até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus.

Devemos aqui compreender que, 4 Anjos divinos zelam 
para que os vegetais ainda guardem não só as curas 
farmacológicas, como também, as radiações cósmicas 

gnósticas que ali são astrosoficamente sementadas para 
servirem de selamento divino na Refeição Sagrada.

O Trigo (Pão), a Uva (Vinho), o Mel (Hidromel) e os 
Vegetais (Leite) compõem a Sagrada Alimentação, para 
a nossa transmutação alquímica, na forma que nos é 
possível na atual condição humana dessa Era Cristã.

Vide
A Escrita de Deus assinada nas coisas
(De Signatura Rerum)
e
Da Tríplice Vida do Homem,
de Jacob Boehme.

Os 5 Selamentos 

no REAA e na 

Árvore da Vida
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Os Mistérios da Câmara Nupcial, aqueles que 
transfiguram a alma humana em virgem masculina, em 
macho-fêmea (andrógina), escondem-se no coração, no 
sangue e no conjunto de ossos do esterno, nas clavículas 

ou pequenas chaves - e do omoplata.

Isaías 22:22

E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e 

ninguém fechará; e fechará, e ninguém abrirá”.

É aí que encolheram-se ou fecharam-se as asas do Anjo 
Adâmico, do Adam Paradisíaco, e que é sobre esse 

conjunto de ossos que Isaías profetiza.

Também, podemos constatar na convocação das 12 
Tribos por Jacó, como o homem, em seu erro, caiu do 

Éden, em um estado bestial, tornando-se como as bestas 
ou como jumentos divididos em duas cargas, ou seja,
em dois sexos, ficando inteiramente subjugado a uma 

existência mortal e não divina:

Genesis 49:14,15

14 Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. 

15 E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, 

e baixou seu ombro à carga, e serviu debaixo de tributo.
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Em suas obras J.B discorre sobre o Batismo como meio 
para chegar ao Mistério da Redenção. Para J.B., só é 
possível se dizer buscador da Verdade com o Selo do 
Mistério Batismal como início de sua senda espiritual.

É bem aí, que achamos a mais pura Gnosis e a mais 
elevada Cabalah Cristã, tudo voltado para investigar o 

verdadeiro ensinamento esotérico do Cristo.

Mysterium Magnum, cap. LXI

item 73 – E o texto de Moisés continua: ‘em seguida, Jacob se 

dirigiu para Salém, a cidade de Siquém, que está situada na 

terra de Canaã e instalou seu campo diante da cidade e comprou 

um pedaço de campo dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 

cem moedas; e aí ele edificou as suas tendas e aí construiu um 

altar e invocou o nome do Deus poderoso de Israel.

“Nesse texto, o Espírito [profético divino] joga exatamente com 

a futura cristandade; porque, após a sua ressurreição, Cristo 

conduziu os seus filhos a Salém, ou seja, à salvação ou à

unção do Espírito, da mesma forma que Jacob conduziu os

seus a Salém, mas à cidade de Siquém, ou seja, aos pagãos.
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Mysterium Magnum, cap. LXI

item 74 – E estabeleceu seu campo diante da cidade [isto 

entende-se assim:] Cristo deveria instalar sua morada entre os 

pagãos e pôr a sua ekklesia e seu ensinamento do lado de fora 

dos templos idólatras dos pagãos, e comprar ali o lugar 

necessário para a edificação de sua santa comunidade cristã,

diante dos pagãos, ou seja, ele deveria comprar essa comunidade 

cristã com a justiça de Deus ao preço de seu sangue (...).

item 75 – Porque o nome de ‘Siquém’ indica a comunidade cristã 

[futura] (...) o que indica os nossos dias presentes e futuros, 

onde os filhos de Cristo não devem ser senão hóspedes estranhos 

neste mundo (...); conquanto tenham neles suas moradas, a 

comunidade de Cristo, que Cristo lhes comprou ao preço de seu 

sangue, (...) e não habitam senão no exterior da cidade deste 

mundo, em uma tenda simples e provisória terrestre, na carne e 

no sangue [e nos ossos].

J.B. nos propõe que nessa Nova Era, neguemos todo e 
qualquer cristianismo comum ou templário, senão como 
tendas hospitalares necessárias aos psíquicos. Aponta 

J.B., que a verdadeira adoração se faz em espírito e em 
verdade, e não em templos suntuosos, onde o espírito de 
riqueza dos homens deste mundo seja um testemunho de 

seu paganismo e de suas pobres intenções comerciais.
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Eis porque não se encontram templos Gnósticos Cristãos.

Os gnósticos não usam a forma templária para celebrar 
os Mistérios Cristãos, primam pelo lado prático e 

simplista, no que diz respeito aos locais de encontro.

Olhando estritamente pela lente do Aparente do 
Aparente, bem sabemos que as questões financeiras de 

grupos, quaisquer que sejam, mesmo as mais leves 
possíveis, sempre tendem para suntuosidade ou para a 
ostentação ou, no mínimo, ainda que simples, geram 

peso excessivo sobre os ombros de seus membros, 
consumindo grande parte dos seus trabalhos para o 

mantenimento do templo, desviando-os dos trabalhos, 
aprisionando-os no duro concreto da materialidade.

A Festa dos Tabernáculos - A Festa das Sucôt

Levítico 23:33-43

Sete dias habitareis em tendas de ramos; todos os naturais em 

Israel habitarão em tendas; para que saibam que eu fiz habitar 

os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito.

Tamuld

Por que a Sucá deve ser uma tenda e não uma bela residência?

Para nos lembrar que a vida é passageira.

1-3-5-7-9
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Para encararmos o grande problema de como o mal 
surgiu na Criação é preciso entender a palavra “criar”.

Judeus egípcios ligados ao Essenismo, ao Platonismo e ao
Pitagorismo, perceberam que no livro de Gênesis, em 

grego, havia dois verbos diferentes para a ação criadora 
de Deus: “criar” e “plasmar”. Deduziram, então, haver 
duas criações, uma de Deus e outra de um falso criador.

Acreditaram conveniente estabelecer uma distinção 
entre a Deidade suprema e ultra-transcendente, 

inalcançável e afastada completamente da matéria e, 
portanto, deste mundo criado a partir da matéria mal 

conformada, e o criador concreto e real deste mundo ou
universo baixo e tão imperfeito.

Esse criador de tal mundo imperfeito deveria ser 
necessariamente outra entidade dependente da Deidade 

suprema, sim, porém não exatamente ela.

Esse dualismo encontrou uma de suas justificações no 
duplo preâmbulo do livro de Gênesis (1, 1-2, 3; 2,4ss) 

em que a criação de Adão é apresentada em duas 
versões distintas:

a primeira por Elohim (‘os deuses’) e
a segunda atribuída a Jehováh...

como se fossem duas divindades diferentes.
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Se aqueles judeus afirmassem que Deus emanou todo 
para dentro do círculo de Sua Criação e se dividiu em 

milhares de elementos, sejam angélicos, santos ou 
materiais, sendo a soma de tudo Deus, então eles seriam 

monistas.

Mas eles afirmaram que Deus está inteiramente 
separado da Criação, restando a pergunta: quem criou?

A solução é que a partir da Deidade, por hipóstase, 
surgem Seres Angélicos Co-Criadores, e de que eles 

foram feitos de um poder menor do que o Poder Total, 
e que eles criaram o mundo, e daí a imperfeição.

De fato, o teísmo reinante atribui a Lúcifer, um Anjo
de Deus, a Queda e o início da imperfeição e a própria 

origem do Mal.

Como um ser perfeito de Deus, como Lúcifer, pôde cair 
na imperfeição? Em consequência, como um ser perfeito 

como o Adão Paradisíaco, também pôde cair na
corruptibilidade? Como pode a perfeição conceber a 

imperfeição?

A idéia de Lúcifer como origem do mal e criador desse 
mundo mal foi gnosticamente repensada pelos 

bogomilos, pelos cátaros e pelos Cavaleiros Templários.
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Para estes pensadores houve, entretanto, no meio da 
Criação Perfeita, uma paixão que deu origem ao mundo 

visitado pela imperfeição, ou a parte da Criação que 
escapou ou desviou-se do controle de Deus e que gerou 

uma Sophia inferior sem sua Pistis Superior.

Filha dessa Sophia inferior, Pistis Sophia é descrita como 
uma criatura que se prostituiu com os eões ímpios e com 

o falso criador - Sabaoth, também conhecido como 
Satanail ou Samael, semelhante à figura de Lúcifer.

Esta Pistis Sophia, em seus 13 Arrependimentos, quer se 
livrar do mundo dialético que a ela se apegou e a faz 

chafurdar na lama no caos, da corruptibilidade.

Na Escola de Mistérios Medieval, representada pela 
Alquimia, Cabalistas, Bogomilos, Cátaros, Templários, 
Priscilianos, Rosacruzes e Maçons, nas suas concepções 
do Homem como Microcosmos, o Sistema Solar como 

Cosmos e Deus, prevalecem a ideia dualista.

O Zoroastrismo, o Hermetismo, o Platonismo, o 
Pitagorismo, o Essenismo, o Cristianismo, a Gnosis 

Cristã, todos caracteristicamente dualistas, são a base 
dessa Escola de Mistérios Ocidental, tendo a sua última 

grande manifestação em C.R.C. e a Rosacruz.
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Ainda em seu prefácio, nos itens de 60 a 64, J.B. deixa 
clara a ideia acerca dos terríveis danos causados pelos 

diversos concílios cristãos, onde o cristianismo que ainda 
exalava odores das vestes do Nazareno, foi terrivelmente 

adulterado, muitas vezes violentamente.

J.B. defende aqui o conceito de dois reinos, um bom e 
outro mal, em que se tornou a Criação original, após ser 

visitada pela imperfeição, pela Queda.

Fica claro que no pensamento de J.B., na Terra, lar do 
Adão Quedado, frutificam duas árvores: numa, borbulha 
o estado imperfeito e mortal da humanidade. Noutra, 
encontra-se toldada, a semente do Alimento Sagrado.
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Mateus 6:24

Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um 

e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.

Não podeis servir a Deus e a Mámom.

Mámom, no grego é “mammonas”; significa tesouro, 
riqueza, mas também pode ser usada para personificar

a riqueza. Ela aparece em outros textos também.

Lucas 16:11

“Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas 

(mammonas) de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira 

riqueza?”.

J.B. considera o Cristianismo como uma dessas árvores 
que, no início de nossa Era, vingava em terreno muito 
fértil, arado não só pelo Nazareno, como também, por 
toda a grandiosa geração de profetas agricultores que o 

precedeu, resumidos nas cinco tradições antigas.

Podia-se encontrar naquela época, magníficos colhedores 
de frutos (Filosofia, Astrosofia e Teologia) dessa árvore.

Mas J.B. ressalta que as condições climáticas eram muito 
hostis, de forma que maravilhosos ramos foram 

violentamente arrancados e destruídos pelas pragas do 
ódio, da injustiça e das fogueiras santas.



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

Estudos do Evangelho Pistis Sophia

À Yaldabaoth , representação do demiurgo, e à seis 
outros Arcontes, a construção do mundo é atribuída.

Ele é demiurgo e criador do homem, mas... como um 
Raio de Luz do Alto entra no corpo do homem e lhe dá 

uma alma...

Yaldabaoth se enche de inveja; ele tenta limitar o 
conhecimento do homem proibindo-lhe o fruto do 

conhecimento no paraíso.

Yaldabaoth é freqüentemente chamado de "cara de leão" 
(leontoeides) e diz-se que tem o corpo de uma serpente.

O demiurgo também é descrito como
tendo uma natureza ígnea, aplicando-se

a ele as palavras de Moisés:

“O Senhor nosso Deus é um fogo que 
queima".

Authades é o equivalente a Yaldabaoth
(o demiurgo no E.P.S.)

como o encontrado no Apócrifo de João.
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O Ancião dos Dias

O Ancião dos Dias é andrógino, quer dizer, masculino e 
feminino ao mesmo tempo; é o Pai dentro de nós; é a 

primeira emanação do Absoluto.

A cabeleira do Ancião dos Dias tem 13 mechas.

Metatron

Para realizarmos o Ancião dos Dias em 
nós mesmos, teremos que realizar, 
dentro de nós mesmos o No. 13.

O Ancião dos Dias mora no mundo
de Kether; o chefe desse mundo é o 

Arcanjo Metraton (era Enoque).

Arc. Metraton ou Metatron aparece 
todas as vezes que as camadas de luz 

do mundo celeste precisam ser 
medidas, ou seja, estabelecidas em suas 
fronteiras, que a aura gloriosa de seus 
seres angélicos santos, ou a do próprio 

Jehovah, precisa ser medida.

Nela, Metatron, aliás, Henoc, o Anjo 
da Presença, na Coroa da Criação, 
eleva Moisés até Briah, o Mundo do 

Puro Espírito.
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A concepção de J.B. não difere de nenhuma Gnosis 
clássica quanto ao que é o ser humano.

Claramente dualista, J.B. vê o homem quedado como um 
ser sem lembrança de seu Lar Original e quedado num 
mundo de trevas, preso à matéria dialética, ou seja:

A natureza humana reflete a natureza do mundo.
O sistema planetário em que respira o ser humano foi 
em parte manifestado por uma falsa luz, e em parte 

pelo Deus da verdadeira Luz.

Como a humanidade reflete isto, ou seja, reflete uma 
falsa luz, assim como, reflete a verdadeira Luz, ela 

contém um componente físico e psíquico perecível, feita 
em substância da falsa luz, bem como, um componente 

espiritual, feita em essência da verdadeira Luz e, 
portanto, Divina.

Esse componente divino é nominado por termos como 
“ponto de luz no coração”, “semente pneumática”, 

“semente-Jesus”, “proto-átomo”, “jóia no lótus 
cardíaco”, Ponto de Luz com 613 nimbos” etc.

Isso tudo é a base da filosofia dualista.
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CAPÍTULO I - DA BUSCA DA ESSÊNCIA DIVINA NA NATUREZA
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O pensamento gnóstico dualista de J.B. fica exposto 
quando ele afirma que a humanidade, e toda a Criação, 
está tomada por duas naturezas opostas, ou qualidades, 

uma boa e outra má, entranhadas em si, coexistindo
em todos os corpos da Criação visitada pela Queda.

J.B. define a Luz Divina como um “derramamento 
celeste de alegria”, como uma “radiação sideral”.

É aí que reside a ideia de J.B. sobre a Astrosofia, ou 
Astrologia: a ciência espiritual que estuda a maneira 
pela qual Deus derrama o fogo do Seu conhecimento,

a partir dos corações estrelares dos astros,
sob forma de Espírito Santo Sétuplo.

Site O Pedra Bruta
www.opedrabruta.com.br

Videoteca - Sala 5
5o Encontro
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Alma Ka
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No Parág.6, bem como, outras partes do texto, J.B. 
utiliza a palavra natureza como sendo a natureza 

anterior à Queda, e não como uma referência à atual 
natureza visitada pelo erro e pela tendência ao mal.

J.B. ensina que há na humanidade uma natureza eterna 
e divina, a partir da qual, manifestou-se a cólera da 

natureza temporal, perecível e caótica, de onde advém
a vida corpórea imperfeita e sensual.

(sensual: baseada nos sentidos da mente concreta)

No Parág.7, J.B. passa abruptamente a usar a palavra 
natureza para referir-se à natureza atual, quedada.

J.B. não pode ser lido às pressas !!! Nem no calor da 
mente acelerada pela Lei de Bolletto.

No Parág.7, J.B. afirma que o “calor é o coração das 
virtudes da natureza Quedada”, e portanto, sem esse 
“calor”, não existiria o Ar, a Água entraria em estado 

latente (congelada) e a Terra ficaria estéril, 
impossibilitando os frutos da Árvore da Verdade,
que apesar das condições de contorno do planeta,
teima em vingar em alguns lugares e épocas da 

trajetória terrestre humana.
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Apocalipse 7:1-3,

1 E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os 

quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para 

que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem 

contra árvore alguma. 2 E vi outro anjo subir do lado do sol 

nascente, e que tinha o selo do Deus vivo; e clamou com grande 

voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a 

terra e o mar, 3 Dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, 

nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos 

do nosso Deus.

João liga a natureza atual aos 4 Anjos cardeais que 
querem ferir o Ar, as Águas e as Árvores da natureza 
má, para assim atingir as bases da natureza ímpia.

Mas surge um 5º Anjo a partir do coração do Sol, ou 
seja, vindo da Luz de Deus, como um “derramamento 

celeste de alegria”, como uma “radiação sideral”,
que impede temporariamente a ação dos 4 Anjos,
por causa de homens (pneumáticos) sedentos pelos 
Mistérios da Libertação da carne, sangue e ossos.

Nos Parágs.10 a 12, J.B. discorre sobre a qualidade
da natureza ímpia que tem como uma de suas 

expressões o frio que a tudo entorpece.
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No Parág.18, J.B. já aponta como os princípios 
Astrosóficos agem nas condições de contorno da 

humanidade, ou seja, no Ar, nas Águas e nos Vegetais.

É como se o homem fosse também uma Árvore, pois 
depende do estado da terra, do ar, da água e do calor.

Isso indica o quanto esse homem-árvore está ligado ao 
reino vegetal e, por tal, o quanto suas raízes, ramos, 

folhas e seiva são influenciadas pela natureza má repleta 
de fluxos astrais.

Logo, a verdadeira vocação espiritual do homem tem 
forte conexão com o reino vegetal do planeta Terra.

Nos Parágs.19 e 20, J.B. fala de como a qualidade 
“amarga”, da atual natureza, bem como, o “doce” do 
Calor da Luz Divina, agem no Ar, na Água, na Terra e 

em todo Reino Vegetal, dotando as plantas de uma 
força capaz de afastar todas as influências más.

J.B. atribui tal força ao poder dos Anjos de Deus
no coração estrelar da natureza ímpia quedada.

Infere-se também, tais influências más - sejam 
moléstias físicas, seja a sétupla tendência para o mal,

“azedam” o espírito humano, o que resulta numa
seiva (sangue) setuplamente ímpia.
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EVANGELHO PISTIS SOPHIA, VOL 1, CAPÍTULO 15
INVERTI O DESTINO E A ESFERA NA QUAL ELAS REINAVAM E FIZ QUE 

EXERCESSEM SUAS INFLUÊNCIAS ASTRAIS SEIS MESES VOLTADOS PARA A 
ESQUERDA E SEIS MESES VOLTADOS PARA A DIREITA.

Essa passagem do E.P.S. narra a ação astrosófica do 
Messias no cosmos sétuplo da Terra, permitindo por seis 
meses as previsões astrológicas, porém, durante outros 
seis meses os 7 planetas viram sua face para a Região 

do Tesouro da Luz e, assim, suas configurações e 
influências geram um conjunto de ações, que só podem 
ser vistas e interpretadas pelos verdadeiros profetas.

Também João, em Apocalipse 1, constata que tais 
configurações e influências dos 7 planetas (7 estrelas), 
potencializam o poder de cura do Reino Vegetal, que 
gera no homem a capacidade de desejar e de seguir

a Verdadeira Senda Espiritual.

Ora, é exatamente dessas 7 Estrelas ao lado do Cristo 
Luminoso, e respirando o campo desses 7 Castiçais, 

despejados nas 7 Ekklesias da Ásia, que se pode obter o 
alimento sagrado curador.
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Apocalipse 1

1.Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar 

aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer; e 

pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo;

2.O qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus 

Cristo, e de tudo o que tem visto. [...] 4.João, às sete igrejas que 

estão na Ásia: Graça e paz seja convosco da parte daquele que 

é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão 

diante do seu trono; [...] 10.Eu fui arrebatado no Espírito no dia 

do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de 

trombeta, 11.Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o 

derradeiro; e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às sete 

igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a 

Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodicéia. 12.E virei-me 

para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi sete castiçais de 

ouro; 13.E no meio dos sete castiçais um semelhante ao Filho do 

homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido 

pelos peitos com um cinto de ouro. [...] 16.E ele tinha na sua 

destra sete estrelas; [...] 20.O mistério das sete estrelas, que 

viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete 

estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais, que 

viste, são as sete igrejas.

Grau 30
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CAPÍTULO II – EXPOSIÇÃO COMO SE DEVE CONSIDERAR

A ESSÊNCIA DIVINA E A ESSÊNCIA NATURAL
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No Parág.2, J.B. deixa muito claro a diferença entre a 
astrologia comum e a Astrosofia Cristã Dualista.

Nesse tema, da emanação do bem e do mal, J.B. 
nitidamente se coloca na posição dualista, ou seja, são 
emanações que advêm do coração das estrelas, uma 

emanação astral (astrológica), passadas aos elementos,
e destes para o homem quedado.

Já Madame Blavatsky, adota uma posição 
completamente monista a esse respeito, quando atribui 

a Samael os males inevitáveis da natureza.
(Síntese da Doutrina Secreta, Editora Pensamento, pg. 84)

A “virtude” da luz, segundo J.B., deve ser entendida 
como uma fonte, onde toda a Criação Plerômica se 

alimentava, correspondendo à visão dualista de Mani 
Persa, que afirmava possuir, Jesus, uma Virgem com 

Cinco Poderosas Virtudes:

1. O Poder Apostólico Duodécuplo
2. O Pai na forma de Pomba e Unção

3. O Poder do Paracleto como 13º Eon (12+12)
4. O Poder do Ar Vivo (Sopro Pentecostal)

5. O Poder da Terra de Luz

No E.P.S., Maria Madalena indica a Virgem de Jesus.
(A Ekklesia 12 + 12)

8 x 15 = 120 (12)

8 : Anthropos-Ekklesia

15 : Paracleto

12 : Grupo Duodécuplo
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A Ekklesia Duodécupla (12 + 12)

Mysterium Magnum, cap. LXII

item 7 – Quando o Cristianismo aparece no meio de um povo 

comunidade espiritual, ele gera antes, nesse mesmo lugar, os 12 

patriarcas, que é o fundamento do ensinamento apostólico.

A Vida Tripla do Ser Humano, cap. XIII

itens 11, 12 – A Divindade concebeu em Sua vontade a imagem 

do homem e dos Anjos, que Ela criou na Virgem de Suas 

maravilhas e da Sua sabedoria, formando para eles uma carne e 

um sangue divinos, e um fogo como tintura nesse sangue sutil, 

levando-o até a substância de Sua Majestade, para torna-la 

fluídica, forte e plena de virtudes, de tal maneira que ela torna-

se, em imagem, uma Virgem como Maria, no Trinário Santo.

A Vida Tripla do Ser Humano, cap. XIV

itens 38 – Da mesma maneira que aqui em baixo nós, homens 

neste mundo, caso sejamos filhos verdadeiros de Deus, nos 

consolamos uns aos outros na necessidade e no infortúnio e 

formamos uma comunidade santa na superfície terrestre que 

busca libertar-se dos sofrimentos e das aflições; igualmente os 

filhos dos Céus se juntam numa comunidade celeste santa, posto 

que a alma pertence à comunidade dos Anjos. E essa comunidade 

celeste liga-se à comunidade dos homens neste mundo.
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Em A Vida Tripla do Ser Humano, J.B. dá seu 
testemunho dessa Ekklesia que é uma Virgem celeste.

J.B. diz, a respeito dos Anjos que vivem na Virgem da 
Sabedoria divina ou Maria, formam uma comunidade ou 
Ekklesia celeste que apoia e protege a Ekklesia terrestre.

A Vida Tripla do Ser Humano, cap. XIV

item 44 – Assim, sabei que o demônio combate muitas vezes com 

os Anjos. Quando a alma do homem está em segurança, ele então 

se levanta aí com violência, mas é retido por esses Anjos, de 

maneira que ele não pode fazer tudo o que quer. [...] Eles 

(Anjos) estão perto de todos os que se ocupam de Deus, e que 

contam e proferem santos discursos. Eis o porquê não devemos 

nos desesperar na aflição, quando estamos na necessidade, a 

ponto de clamar que todo o universo está contra nós, porque o 

Espírito de Deus e a comunidade dos Anjos estão conosco.

Esse envolvimento do manto da Ekklesia celeste, por 
sobre os ombros e a cabeça da Ekklesia terrestre, é 

como o abraço misterioso que ocorre no encontro do 
filho pródigo com o Pai, a meio caminho de volta à 

fazenda, saindo do reino da Escuridão, onde o filho é a 
humanidade terrestre quedada e os jornaleiros são os 

Anjos do Pai, que ao verem o filho perdido,
abraçam-no e tiram-lhe as vestes enlameadas...

Lucas 15:19

Já não sou digno 

de ser chamado teu 

filho; faze-me 

como um dos teus 

jornaleiros.
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Nos Parágs.18 a 20, J.B. postula que Deus tem sua 
natureza divina manifestada no coração dos astros, sóis 

e estrelas, como um Espírito Santo.

Os sete Arcontes Ímpios das Esferas do Destino, 
descritos no E.P.S. e no manuscrito apócrifo O Livro 
Secreto de João, são manifestações da natureza má 

desses astros. Tais Arcontes, perseguem a alma
humana, a Pistis sem sua Sophia.

Essa Alma-Pistis tem então que enfrentar essas duas 
qualidades: a distância da natureza boa estrelar do 
Espírito Santo Setúplo... e combater os Arcontes ou 

seres da natureza estrelar má conectada aos 4 Corpos. .

Os Arcontes
dos 7 Planetas

Sol: Yabel
Cobra de 7 Cabeças
Ostentação

Vênus: Adonaiou
Dragão
Devassidão, Gula

Mercúrio: Cain
Macaco, Ganância,
Premeditação

Lua: Abel
Rosto de Fogo
Orgulho

Marte: Kalila
Hiena, Ira, Cobiça

Júpiter: Harmas
Asno
Vaidade, Injustiça

Saturno: Athoth
Ovelha
Ignorância

O Adam Kadmon, o Homem Original, 
feito à imagem e semelhança de Deus,
é o arquétipo dessa natureza divina 
manifestada como Espírito Santo e cujo 
o único sinal ainda existente no Adam 
Belial, no Homem Quedado, é o Ponto 
de Luz aprisionado no seu coração.

O Espírito Santo Sétuplo é essa mani-
festação de Deus, em forma de Espírito 
Santo, no coração da natureza boa 
estrelar dos Sete Planetas.
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Nesse Parág.25, J.B. postula que o mundo astral, astros 
e estrelas, envia indiretamente suas influências boas e 
más para os frutos das árvores, pois estes as recebem 
por meio das águas do solo, da humidade do ar e do 
calor dos sóis. Sem essas influências astrais, boas ou 

más, não haveria frutos a colher.

Isaías 14:12-13

12 Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da 

alvorada! Como foi atirado à terra, você, que derrubava as 

nações! 13 Você, que dizia no seu coração: "Subirei aos céus; 

erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus; eu me 

assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado

do monte santo.

Anjo Caído
Alexandre Cabanel

1847
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Doze Pares de
Nervos Cranianos

Nesse Universo de
morte intervêm
forças, dentre as
quais, citam-se os
doze éons que se manifestam
no espaço e tempo, formando
um conjunto sétuplo, cujo princípio condutor mais 
elevado é chamado Ialdabaoth. Esse princípio condutor 
das forças astrais inferiores é literalmente o filho das 
trevas ou o filho do Caos.

Ialdabaoth é o foco do princípio humano, é o eu inferior, 
uma imitação do Eu Primordial que proveio do 1º Logos, 
e Ialdabaoth, do 2º Logos.

O homem possui uma razão, ou seja, uma inteligência 
que provém e é alimentada pelo candelabro sétuplo no 
homem cujo princípio central é Ialdabaoth.
Portanto, o homem não é uma Pistis Sophia...
porém... um Ialdabaoth-Sophia.
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Mateus 5:13-16

13. Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se

há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora,

e ser pisado pelos homens.

14. Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade 

edificada sobre um monte;

15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire,

mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.

16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para

que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai,

que está nos céus.

Mateus 5:13
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CAPÍTULO III – DA MUITO BENDITA, TRIUFANTE, SANTA, SANTA,

SANTA TRINDADE: DEUS PAI, FILHO, ESPÍRITO SANTO, DEUS ÚNICO
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Mateus 6:9-11

Portanto, vós orareis assim:

Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome;

Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como 

no céu; O pão nosso de cada dia nos dá hoje;

O ensinamento esotérico-cristão de J.B. ensina, haver 
nestes céus formados das forças divinas da sabedoria do 
Pai, um efeito do ato criador. Esse é o motivo pelo qual 

Jesus nos ensina a pedir pelo “pão”.

Sendo então, Deus Pai, uma manifestação celeste, ou 
seja, um princípio astral que flui pelos astros a partir 

dos inescrutáveis Véus da Existência Negativa que 
pendem acima e por trás da Coroa de Deus Pai, como 

vimos no capítulo anterior, e, tendo o Cristo, Deus Filho 
ensinado a súplica pelo “pão”...

J.B. explica que esse Pão Santo é um princípio astral, 
um efeito do ato criador de Deus Pai.

No início do Segundo Capítulo, Parág.2, J.B. deixa
muito claro a diferença entre a astrologia comum e a 

Astrosofia Cristã Dualista, ou seja, as emanações do bem 
e do mal advêm do coração das estrelas, emanações 

astrais (astrológica), passadas aos elementos,
e destes para o homem quedado.
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Nos Parág.7 e 8, J.B. fala de dois pães divinos, advindos 
dos Céus do Pai Santo: sua Força e sua Sabedoria...

Provérbios 9:1-2, 5-6

1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete 

colunas. 2. Já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e 

já preparou a sua mesa. [...] 5. Vinde, comei do meu pão, e bebei 

do vinho que tenho misturado. 6. Deixai os insensatos e vivei; e 

andai pelo caminho do entendimento.

O “caminho do entendimento” implica, necessariamente, 
no rompimento da ligação com o pai da natureza e no 
estabelecimento de uma aliança, ou uma ligação com os 

céus do Pai Santo.

Atenção
Genesis 9:3

3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso 

mantimento; tudo vos tenho dado como a erva verde.

Tudo que se move e que é vivente é interpretado no 
âmbito do aparente do aparente como uma permissão 

de Deus para se comer animais...

No âmbito do Oculto, entende-se que J.B. associa, 
alegoricamente, ao “pão divino” de PV 9:1-2.
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Ou seja: o “caminho do entendimento” que estabelece a 
aliança com os céus do Pai Santo é, necessariamente, 

um caminho de Sete Estações – Sete Planetas e, 
portanto, o progresso ao entendimento é um processo 

circular em espiral.

Ezequiel 1:1,10

1. E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do 

mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se 

abriram os céus, e eu tive visões de Deus.

10. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem; 

e do lado direito todos os quatro tinham rosto de leão, e do lado 

esquerdo todos os quatro tinham rosto de boi; e também tinham 

rosto de águia todos os quatro.

O profeta Ezequiel narra acerca de “rodas girantes”.
No capítulo 1 Ezequiel as nomina de “Ofanins”.

No capítulo 10:2 de גלגל-לה (la-galgal) (entre as rodas):

Ezequiel 10:2

E falou ao homem vestido de linho, dizendo:

Vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as

tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as 

sobre a cidade. E ele entrou à minha vista.

Galgal: hebraico: turbilhão; roda.
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Apocalipse 4:1-8

1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta 

no céu; e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar 

comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois 

destas devem acontecer. 2. E logo fui arrebatado em espírito, e 

eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o 

trono. 3. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante 

à pedra jaspe e sardônica; e o arco celeste estava ao redor do 

trono, e parecia semelhante à esmeralda. 4. E ao redor do trono 

havia vinte e quatro tronos; e vi assentados sobre os tronos vinte 

e quatro anciãos vestidos de vestes brancas; e tinham sobre suas 

cabeças coroas de ouro. 5. E do trono saíam relâmpagos, e 

trovões, e vozes; e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, 

as quais são os sete espíritos de Deus. 6. E havia diante do trono 

um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, 

e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos , por diante

e por detrás. 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão,

e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro 

animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante 

a uma águia voando. 8. E os quatro animais tinham, cada um de 

per si, seis asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de 

olhos; e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo:

Santo, Santo, Santo, [...]

Ezequiel 1:1-28

1. [...] se abriram os céus, e eu tive visões de Deus.

[...] uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um

resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de 

cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a 

semelhança de quatro seres viventes. E esta era a sua aparência: 

tinham a semelhança de homem. E cada um tinha quatro rostos, 

como também cada um deles quatro asas. [...] e assim todos 

quatro tinham seus rostos e suas asas. [...] E a semelhança dos 

seus rostos era como o rosto de homem; e do lado direito todos 

os quatro tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 

quatro tinham rosto de boi; e também tinham rosto de águia

todos os quatro. Assim eram os seus rostos. [...] como ardentes 

brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas; o fogo subia e 

descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do 

fogo saíam relâmpagos; [...] e eis que havia uma roda sobre a 

terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos quatro 

rostos. O aspecto das rodas, e a obra delas, era como a cor de 

berilo; e as quatro tinham uma mesma semelhança; e o seu 

aspecto, e a sua obra, era como se estivera uma roda no meio de 

outra roda. [...] Andando elas, andavam pelos seus quatro lados; 

[...] E os seus aros eram tão altos, que faziam medo; e estas 

quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. [...] E 

sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de 

firmamento, com a aparência de cristal terrível, [...]
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O termo la-Galgal, entre as Rodas ou entre Círculos, 
tem gematria 15, o mesmo valor de Deus Pai-Mãe (Yah) 
que é o número que a Cabala cristã liga à Cruz Orbicular.

O termo hebraico Gulguleth, Gólgota, refere-se ao monte 
onde fora fincada a Cruz de Jesus, o Cristo. Conduto, 

apesar da tradução mais comum para Gólgota ser 
crânio, cabeça, aponta também para a ideia de rosto, 

esfera e círculo.

Zacarias 2:5

Pois eu, diz Jehováh, serei para ela um muro de fogo em redor,

e para glória estarei no meio dela.

Em Zacarias 2:5 a glória de Deus é como um muro 
circular de fogo, coberta com vestes de esplendor.

Então, é por baixo dessa veste de glória e entre esses 
muros circulares de luminosidade, que Deus pode ser 
compreendido. É dessa forma que o espírito de Sua 

Sabedoria (fogo) e o sopro (vento) de Sua Inteligência a 
nós podem ser revelados, como figuras que nos dão

ideia do que é Ele, mas não são Ele.

גלגל-לה (la-galgal) (entre as rodas)

30l + 3G + 30l + 3G + 30l = 96 = 15

גולגלת (gulguleth)

Gólgota (crânio; cabeça)
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Zohar I, 1b–2a

“Quando o Misterioso dos Misteriosos quis manifestar-se, 

produziu, com o Seu desejo, um ponto, o qual foi transmitido em 

Pensamento, e, neste pensamento, executou inúmeros esboços e 

burilou inúmeras gravuras. Depois fez sair da santa Centelha, 

dum esboço muito misterioso e muito sagrado, uma maravilhosa 

obra, originária do melhor do pensamento. Foi chamada Mi e 

constitui a origem da obra, existindo e não existindo, 

profundamente oculta, impossível de se conhecer, mas, ao mesmo 

tempo, com canais passíveis de se penetrar com o entendimento. 

Foi designada simplesmente por ‘Quem?’ (em hebraico Mi). 

Desejou, portanto, manifestar-se e ser ‘chamado’. Ele reveste-se 

de preciosas vestes de Esplendor (Zohar em hebraico) e criou 

Eleh, que foi o seu nome. As letras das duas palavras Mi e Eleh, 

juntaram-se então para formar o nome completo, Elohim.”

Quando falamos de Deus, falamos de algo que veio a 
existir como Criador e o que é anterior à Criação. 
Ninguém sabe como era Deus antes da Criação.

O Zohar diz: a essência divina em sua mais alta intimidade é 

impossível de ser conhecida. No seu estado de anterior à 

Criação, essa essência divina é Ain Sof, nada possível de ser 

conhecida. A Deidade é obscuridade, é ausência de figura

e é ausência de nome. Ela é incognoscível. 

אלוהים (Elohim)

600 + 10 + 5 + 0 + 30 + 1 = 646 = 16

O livro do Zohar cita o Sepher har Bahir (Livro da 
Aurora brilhante) nos seguintes termos:

Devemos entrar nos corredores circulares, [...] do esplendor

da Deidade, para que possamos conhecer ao menos aquilo

que na Deidade pode ser denominado como Elohim.

Do termo Elohim podemos extrair duas importantes 
gematrias: 646; 16 (6 + 4 + 6) e 10 (4 + 6).

10: as Dez Sephiroth da Árvore da Vida; os Dez Canais 
por onde vibram 22 Sons, originando 32 Caminhos do 

Espírito da Sabedoria, espírito esse que é Elohim,
o aspecto manifestado do Deus imanifesto que pode ser 

conhecido.

As Dez Sephiroth são aquilo que em Deus podemos 
conhecer com o nosso entendimento em processo de 

iluminação, de transformação, de rompimento com as 
suas limitações. Também sabemos que o número 16 pode 
ser entendido como o Elohim, o Deus das Dez Sephiroth, 

criando o homem no sexto dia, e soprando-lhe o Seu 
espírito de Sabedoria.

Também, o nome Elohim contém Yáh (15), e portanto,
o No. 15, fortemente conectado ao símbolo da Cruz.
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Capítulo IV : III

Essas sete letras duplas que      formou, projetaram,
criaram e combinaram nas Estrelas do Universo, nos Dias 
da Semana, nos Orifícios da Percepção no homem; e deles 
fez Sete Céus e Sete Planetas, todos do nada e, além disso, 

ele preferiu e abençoou o Sagrado Heptad.

Sepher Yetzirah
Os 32 Caminhos da Sabedoria
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No Parág.18, J.B. mostra, na sua visão iluminada, como 
o Santo Ser é, na Santa Trindade, Criação Original:

Hochmah (Sabedoria) é o ponto onde Deus no Céu, 
transcende um ponto insondável para a atual condição 

humana e, por tal, nos parece uma Gênesis.

Tal Ponto de Início é a imagem do pensamento de Deus 
no Céu, que acende a Primeira Centelha Brilhante 

Cósmica, que em Binah (Inteligência), torna-se a Mãe,
a Ogdoâde: Binah + Sete Planetas.

Daí extrairemos a Astrosofia de J.B.

Sem muito esforço, vemos no pensamento do Sapateiro 
Iluminado, a ideia de um Par que origina a Criação, 

Hochmah-Binah, Pistis-Sophia, Sabedoria-Inteligência.

No final do Parág.18, J.B. defere à Lúcifer, muito 
claramente, um lugar entre os Sete Anjos formados do 

Pai no “Início”, anterior à Queda.

Logo, essa Sabedoria-Inteligência de Deus no Céu,
só se manifestava plenamente, antes da Queda.

Céu ou Globo Esférico  (1)
Esfera das Estrelas  (2)

Os Sete Planetas  (3)

Sem Início e fim; Deus no Céu
Forças e Sabedoria; Deus Pai
7 Espíritos de Deus; 7 Anjos
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O Ser Primordial

ou Bythos deu origem

a outros seres

por um processo de 

emanação.

A primeira série de 

seres, os Eons, eram 

trinta, representando 15 

Sizigias sexualmente 

complementares.

Os primeiros 8 Eons, 

correspondentes à

4 gerações, são 

chamados de:

O Monógeno ou Intelecto, ao 
juntar-se à Verdade, emitiu 

Logos e Vida.
Livro Egípcio dos Mortos

Capítulo L.b

Octonada 
Solar
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Diz o Sepher Yetzirah que, do Sopro do Espírito Santo 
surgiu o Ar e, deste, o fôlego para a pronúncia sagrada 
das 22 Letras do Alef-Bet. Do Ar surgiu a umidade, ou 
seja, a Água, e do calor das Águas, o Fogo donde saíram 

Serpentes Ardentes (Anjos Serafins) e as Criaturas 
Angélicas chamadas Rodas ou Faces.

Os Parágs.27 e 28 falam exatamente disso.

Nesta Era de Aquário nada ficará oculto. Daí, entende-
se, o Logos Solar em Sua Radiação Sagrada Sétupla, 
deverá tocar de modo especial o Ar e as Águas nessa 
Era. É a partir daqui que poderemos compreender o 

ensinamento Astrosófico de J.B.

7

6

5

4

3

2

1

Glândulas

Pineal
Hipófise
Tireóide
Timo
Pâncreas
Reprodutivas
Supra-renais

Elementos

Todos
Todos
Eter
Ar
Fogo
Água
Terra

Chakras

7. Coronário
6. Frontal
5. Laríngeo
4. Cardíaco
3. Umbilical
2. Sexual
1. Básico
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Para o Sapateiro, esses Astros pertencem ao Céu do Pai 
Santo, Céu este, a que se dirigem aqueles que rezam...

“Pai nosso que estás nos Céus”...

Contudo, é no Contra-Movimento dos Astros que moram 
os eões ímpios, ou seja, seres que J.B. denomina de pai 

da natureza corrompida e que aparece no Livro do 
Apocalipse como o dragão que mora na lua e cuja cauda 

arrasta as estrelas e persegue a Ekklesia do Cristo,
ou a mulher vestida do sol:

Apocalipse 12:1-4

1. E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, 

tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas 

sobre a sua cabeça. 2. E estava grávida, e com dores de parto,

e gritava com ânsias de dar à luz. 3. E viu-se outro sinal no céu; 

e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças 

e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. 4. E a sua 

cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as 

sobre a terra; e o dragão parou diante da mulher que havia

de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho.

שמים (céus: shamayim)

600 + 10 + 40 + 300 = 950 = 14

Deuteronômio 4:36

36. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar,

e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo,

e ouviste as suas palavras do meio do fogo.

Lucas 12:49,50

49. Vim lançar fogo na terra; e que mais quero, se já está aceso?

50. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo;

e como me angustio até que venha a cumprir-se!

Segundo Hermes Trismegistos, todos os movimentos
dos Astros nos Céus ocorrem em torno de Deus.

Porém, esses movimentos têm dois aspectos:
Co-Movimento e Contra-Movimento.

Pelo Co-Movimento, podemos ascender ao conhecimento 
de Deus em rota espiralada em torno da qual habitam 

miríades de criaturas e seres angélicos, instrumentos da 
sabedoria de Deus. Dentre estes, os Serafins, ou Anjos do 

Fogo onde se manifesta o conhecimento de Deus.

A Astrosofia de J.B. estuda esse Co-Movimento.

שרף (queimar: saraf)

800 +200 +300 = 1300 = 13

מים (águas: maim)

600 +10 +40 +300 = 950 = 11
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... como o Co-Movimento que o Logos gera nos Astros...
fazendo-os executar na Roda Astrosófica...

14 passos pentecostais (50 anos cada um)...
Mostrando a Graça Divina com poder Libertador da 

Roda da Samsara... que só aprisiona o homem.

Os números 12, 13, 14 e 15 ocultam isso!

γνωσις (Gnosis: conhecimento)
3 +50 +800 +200 +10 +200 = 1263 = 12

γινομαι (Gnomai: tornar-se)
3 +10 +50 +5 +70 +40 +1 +10 = 184 = 13

φανεροω (Faneroo: manifestação)
500 +1 +50 +5 +100 +70 +800 = 1526 = 14

Φως (Fos: luz)
500 +1 +50 +5 +100 +70 +800 = 1526 = 15

Co-movimento X Contra-Movimento

Faneroo tem 7 letras, cuja gematria é igual a 14.
Significa isso que o Logos se manifesta nos 14 Planetas:

Sete Planetas da Astrologia Clássica:
Sol, Lua, Saturno, Júpiter, Mercúrio, Vênus e Marte...

e mais Sete trans-Solares:
Urano, Netuno, Plutão, Vulcano, Mardukh Fênix e Ea.

Salmo 19:1

Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia

a obra das suas mãos.

Ou seja, o Logos faz dois tipos de manifestações...
Uma, nos Céus dos Sete Planetas Astrosóficos...

Onde Ele manifesta a Sua Glória...
Outra, no Firmamento dos Sete Planetas Clássicos...
Onde ele utiliza-se do combate entre Fraternidade 

Angélica e as hierarquias eônicas...
Para manifestar as obra de Suas mãos.

Tais manifestações, ou faneroo’s,
devem ser entendidas...

φανεροω (faneroo: manifestação)

500 +1 +50 +5 +100 +70 +800 = 1526 = 14

14 x 50 = 700 anos

8 x 15 = 120 (12)

8 : Anthropos-Ekklesia 15 : Paracleto 12 : Grupo Duodécuplo
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[...] E quando uma pessoa consegue desencadear
esse processo ela ata a Rosa na Cruz, uma florescente
rosa vermelha, ígnea. Só então, ela é um rosa-cruz.

[ 3 Metretas = 14 litros d’água ]

João 2:6-9
E estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações

dos judeus, e em cada uma cabiam duas ou três metretas.
Disse-lhes Jesus:

Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima.
E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram.

E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho [...]

1. Amós - 2.Isaías - 3.Miquéias - 4.Oséias - 5.Naum - 6.Sofonias - 7.Jeremias

8.Habacuc - 9.Daniel - 10.Ezequiel - 11.Ageu - 12.Zacarias - 13.Enoc - 14.Malaquias

Πεντηκοστή : Pentecostes

“Quinquagésimo" em grego,
é uma festa do calendário
cristão que comemora a
descida do Espírito Santo
sobre os apóstolos de Jesus
Cristo, sua mãe Maria,
Maria Madalena e outros discípulos.

É celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa,
e ocorre no décimo dia depois da celebração da

Ascensão de Jesus.

A Escola de Mistérios Gnóstica segue o calendário 
Astrosófico Pentecostal dos primeiros cristãos,
segundo o qual um ciclo de 700 anos apresenta

7 hierofantes e 7 hierofantas (14),
com uma ênfase no trabalho feminino hierofântico.

Os confusos registros sobre Maria Madalena,
referem-se a esse trabalho hierofântico feminino

por meio de outros termos, tais como:
Vestais, Valquírias Psicopômpicas ou Pitonisas de Delfos.

Daí termos como ideia básica de contagem de tempo 
litúrgico pentecostal: 14 x 50 = 700 anos.

Veja Encontro 18, 27/03/2021
Evangelho Pistis Sophia, Capítulo 4

Considerações, Slide 190
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Assim, a partir dessas operações numéricas,
Podemos concluir o que segue:

A Gnosis manifesta a Força de Deus Pai que agrupa
o homem em verdadeira Ekklesia Duodécupla.

Essa Ekklesia, Fraternidade ou Escola de Mistérios,
dá-lhe a Gnosis (Conhecimento) para torna-se (Gnomai) 

um Iniciado (renascido: batizado e ungido) pelo Deus 
Espírito Santo, fora do campo da morte, ou fora do 

campo de vida dos eões ímpios.

Essa Iniciação, Batismo e Unção, leva-o para um novo 
campo de vida, o Espaço do Décimo Terceiro Eão.

Gnomai indica o caminho que o homem quedado deve 
seguir para voltar a conhecer (re-conhecer) a sua 
consciência etérica (prismática) original indicada.

É a consciência do verdadeiro Eu Sou indicado pela 
mulher coroada por 12 estrelas e que pisa na lua, 

dominando o seu ego inferior de dragão lunar.

Assim, temos Deus Filho diante do Gólgota (gulguleth), 
sacrificado na Cruz (peso do corpo físico), cujo coração 
arde em chamas de amor fraternal, reunindo-se em 

Graal em torno de 12 discípulos buscando a Luz (Fos).

גלגל-לה
(la-galgal) (entre as rodas)

30l + 3G + 30l + 3G + 30l = 96 = 15

גולגלת (gulguleth)

Gólgota (crânio; cabeça)

Resumo – Deus Pai, Filho e Espírito Santo

Gnosis, o No. 12, vem nos mostrar 
diante do Gólgota,

as faculdades mentais de Urano 
(Chockmah), a Sophia querendo 
despertar no homem quedado, a 

Rosa na Cruz.

Urano quer tocar o Gólgota das 
faculdades mentais humanas para
a formação da Ekklesia, tirando-o 

do caminho solitário do ego
inferior cheio de apetites.

Também, Gnosis é a Força da 
Manifestação (Faneroo) da Graça 
do Logos que guia a Fraternidade 

Duodécupla pneumática, uma 
Ekklesia de buscadores da Luz.

Apocalipse 12
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Sepher Yetzirah
Os 32 Caminhos da Sabedoria

Capítulo II : IV

Essas vinte e duas letras, as fundações, Ele organizou como 
uma esfera, com 231 modos de entrada. Se a esfera for 

girada para frente, o bem estará implícito, se de maneira 
retrógrada o mal será feito.

Capítulo II : V

Pois Ele realmente mostrou o modo de combinação das 
letras, cada uma com cada uma, Aleph com todas e todas 
com Aleph. Assim, ao combinar todos juntos em pares, são 
produzidos esses 231 portões de conhecimento. E do Nada 
Ele criou algo, e todas as formas de fala e todas as coisas 
criadas, e do vazio, Ele fez a terra sólida, e do inexistente, 

Ele trouxe Vida. Ele cortou, por assim dizer, imensas 
colunas ou pilares colossais, do ar intangível e do espaço 

vazio. E esta é a impressão do todo, vinte e uma letras, 
todas de uma, o Aleph.

A Reta de IYar

Essas 231 Portas referem-se às saídas por onde 
o poder criador, ou formador, de Deus saem 

para tocar o mundo material e nele formar as 
coisas e elementos do Universo.

1  +  12  +  20  =  33
2  +  13  +  18  =  33
3  +  14  +  16  =  33 
4  +  08  +  21  =  33
5  +  09  +  19  =  33231 = 33

30  +  1  +  200
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Na primeira linha...

Alef >>>

...Pai (Avh-ba) :אב

significando que  Deus, o Pai, é o
gerador de todas as 231 portas de Seu

Poder formador. אל: (Êl) Deus potente...

Deus que se entrega à realização das coisas

por Seu Poder. אׁש: (Êxi) Fogo... que nos lembra

Deuteronômio 4:12 – Então יהוה vos falou do meio do fogo.

:אר (Êdh) neblina ou ar úmido... Temos assim o Pai e 3 dos

4 elementos naturais: fogo, ar e água.

:אח (Arr) Irmão... indica o fato do Pai ter gerado mais de um filho.

:אי (Ay) Indicando que com Ar, Fogo e Neblina... El, ou Deus Potente

criou o Espaço (Onde). אמ: (Ê’m) Mãe... que é o Seu Espírito Santo e...

:אפ ַּ (A’f) Narinas... por onde entrou o sopro de vida em Adão (respiração).

Portanto, por meio dessas 231 portas passaram diversos poderes de Deus. Uns até de
fácil compreensão, outros, cuja compreensão dos sons está acima da inteligência racional
comum. Observemos que as 231 combinações formam um triângulo retângulo, cujos três lados

são formados pelo alfabeto hebraico. Sepher Yetzirah II:IV

“Se a esfera for girada para frente, o bem estará implícito, se de maneira retrógrada o mal será feito ”.
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Quer andemos para a esquerda ou para a direita, para 
cima ou para baixo, na figura do triângulo, encontramos 
essa sucessão alfabética... de Alef até Tav... 22 letras.

Isto quer dizer que a Voz de Deus, e seus 22 sons 
fundamentais, preenchem com uma Trindade Santa

e Misteriosa toda a Criação.

Então, podemos ter mais uma noção do que seja a 
Shekhinah... a Presença sagrada de Deus...

Representada por Henoque por meio de um Triângulo 

onde o nome יהוה estava gravado em ouro...

E onde, segundo a lenda, mil vozes sussurravam 
mistérios inenarráveis... A partir dos quais...

“toda criatura e toda palavra emanam de um nome”.

Grau 23                                             Grau 26

Shekhinah
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531 a.C.
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Corpo        Batismo    Unção    Refeição    Redenção    C. Nupcial

Etérico (6)

Astral (5)

Mental (4)

Causal (3,2)
Sangue

Diminuição do Carma na Base Sanguínea
Salinidade do Sangue

Principais motivos da Salinidade Sanguínea
Arrogância, Ganância, Negligência na Senda,

Mau Humor, Cerviz Dura, Coração Duro, Hipocrisia, 
Insensatez, Cegueira e Surdez.

7

6

5

4

3

2

1

7. Coronário

6. Frontal

5. Laríngeo

4. Cardíaco

3. Umbilical

2. Sexual

1. Básico

Pineal

Hipófise

Tireoide

Timo

Pâncreas

Reprodutivas

Supra-Renais

Batismo

Batismo

Batismo Constelação Familiar,
incluindo os mortos

Desliga o Mundo da Fala

M. da Ação, mãos – Mínimo Biológico - Sociedade
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CAPÍTULO IV – DA CRIAÇÃO DOS SANTOS ANJOS.

INTRODUÇÃO OU ABERTURA DA PORTA DO CÉU
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Nestes parágrafos, J.B. discorre sobre a origem dos 
Anjos, sobre a queda de Lúcifer e sobre as hierarquias 

angelicais dos Elohim.

Veja, que o conceito de Julgamento Final de J.B., se 
diferencia do senso comum religioso, seja católico ou 

judaico. Aprendamos com o Sapateiro Iluminado.

Na visão de J.B., semelhantemente à visão cátara, este 
mundo que sentimos pelas sensações interpretadas pela 
mente concreta, é uma criação de Lúcifer, não de Deus.

Isso não é fácil ser aceito ou entendido por um ser hílico 
ou psíquico. Somente um pneumático conseguirá, se 
persistir, purificando suas faculdades mentais, ver a 
beleza e o fundamento do pensamento astrosófico de 

Jacob Boehme.
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Apocalipse?
Nenhum religioso psíquico ou teólogo hílico soube de fato 
interpretá-lo. Estamos falando das mentes mais lúcidas 
e brilhantes de várias épocas: Santo Agostinho, Francis 

Bacon, Isaac Newton, Albert Einstein, e a lista continua.

O que tem em comum nas suas leituras é a previsão de 
um instante de iluminação transformadora.

Muitas pessoas interpretam equivocadamente a palavra 
apocalipse como sendo um cataclísmico fim do mundo, 

quando na verdade a palavra significa revelação, 
desvelamento, como os antigos prediziam, de um

grande saber, a futura era de iluminação.

O Apocalipse de J.B. refere-se ao fim astrosófico da 
natureza humana animalesca. O homem passará cada 

vez mais a ser esvaziado do seu “eu criatural”, 
capacitando-o finalmente, como humanidade, a 

libertar-se da Roda da Samsara.

Trata-se do esvaziamento da maldade, do purificar
da sétupla tendência ímpia no sangue.

O pensamento de J.B. está muito mais para o de 
Orígenes de Alexandria, nos princípios do cristianismo, 

no qual até Lúcifer será reconduzido ao Pai.
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Salitre, Som e Sangue

Gênesis 4:10

“Que fizestes Caim, com teu 

irmão?

A voz do sangue dele clama

a mim desde a terra.“
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1) Como vimos no E.P.S., o sangue acústico
tem um poder de atravessar, como súplica,

o espaço astral sétuplo ímpio, de romper a
abóboda de aço arcôntica, e fazer chegar nossa voz até

o mundo sephirôtico angelical.

2) O homem psíquico é um rezador incurável. Suas 
religiões o induzem a uma vida de orações em geral 

mercantilistas; pedem bens, fortuna, perpetuidade da 
carne e do sangue, vida além da medida e, paz para 

continuar a cometer seus erros sem sofrer às 
consequências da Justiça divina.

3) Ohr, em hebraico é Luz; Ohr-Ação, é a ação da luz ou 
colocar a luz em ação, portanto, remete à magia.

4) Já vimos o conceito de La-gal-gal: turbilhão ou rodas; 
e, com Ezequiel, as Ofanins, ou rodas girantes.

5) Assim orar, remete fazer a luz girar, entrar em ação, 
turbilhonar.

6) Nosso corpo astral é um corpo de desejos, que significa 
ser capaz de atrair uma ideia, um pensamento, uma coisa 

desejada; como pode também repelir.

7) O que é atraído ou repelido pelo corpo astral de 
desejos ocorrem por movimentos giratórios espiralados.

O termo la-Galgal, entre as Rodas ou entre Círculos, 
tem gematria 15, o mesmo valor de Deus Pai-Mãe (Yah) 
que é o número que a Cabala cristã liga à Cruz Orbicular.

Zacarias 2:5

Pois eu, diz Jehováh, serei para ela um muro de fogo em redor,

e para glória estarei no meio dela.

O texto das Odes 21 e 25 de Salomão são de muito 
particular interesse para os nossos estudos aqui:

Ode 21

“Levantei os meus braços para o alto, em direção à Graça do 

Senhor. Ele lançou as correntes para longe de mim. O meu 

protetor elevou-me segundo a sua Graça e a sua Salvação”.

Nessas Odes temos uma cena chamada “gesto orante”:
o cristão com os braços para cima formando a base

de um quadrado e suas laterais, com as mãos viradas 
para frente e espalmadas, gesto que os bogomilos

denominavam “Cruz de Luz”.

גלגל-לה (la-galgal) (entre as rodas)

30l + 3G + 30l + 3G + 30l = 96 = 15
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8 X 3 X 5 = 8 X 15 = 120

Gematria = 12

chumbo saturnino
cobre venusiano
estanho jupiteriano
mercurial
prata lunar
áureo

Ignorância e Desânimo :

Devassidão Moral e Sexual :

Vaidade Intelectual :

Maus Pensamentos :

Orgulho :

Ostentação e Luxúria :

A Ekklesia Santa Duodécupla
Ode 25

“Colocaste luz à minha direita e à minha esquerda. Que tudo em 

mim seja apenas luz! Vesti as vestes do teu Espírito, e tu 

removeste de mim as vestes de pele”.

Portanto, os temas “Cruz de Luz” e “vestir-se com as 
vestes de luz” se cruzam.

Na força desse batismo queremos demolir no nosso ser o 
velho homem, o homem mortal e cego que somos... 

entregue à impiedade dos astros e do destino, e que
traz no sangue os sete pecados alquímicos:

O eu ou o ego, ou o velho homem, na astrologia, é simbolizado pela Lua.

A morte do Ego no ato do Batismo foi representada pelos primeiros 

cristãos pela Cruz XP, onde a curva do “P” indicava a Lua, ou o Ego,

e o “X” a sua morte pelo raio da Luz Solar santificadora do Cristo.
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Então, quando, por meio de uma Ohr-Ação,
geramos uma imagem ou pensamento que se 

deseja atrair ou repelir, e damos a essa imagem 
substância astral magnética, é assim que essa imagem 
pode desprender-se ou agarra-se a quem ora (mago).

Avrah Kedabra – Eu crio ao falar.

O segredo: mentalização + magnetização astral.

A substância astral dá animicidade (movimento) e corpo 
ao desejo, torna-o vivo e atuante, torna-o realizador.

8) Mas o fundamento do movimento é turbilhonar.

9) Sem movimento turbilhonar é uma imagem morta, 
inerte, sem animicidade, é imagem feita em trevas.

10) O segredo para gerarmos uma imagem ou 
pensamento iluminar-se, ou seja, girar – turbilhonar,
é conectá-los aos chacras, aos sete girantes do corpo 

astral.

11) Existe aí uma armadilha, na qual os psíquicos são 
vítimas, além dos chakras se alimentarem de cinco fluídos 

corporais, existem o fogo kundalínico sexual e o fogo 
kundalínico cardíaco.

12) É pelo coração e pelo sangue que se pode criar uma 
imagem ou pensamento luminosos (magia luminosa).

13) A luz se tira no sangue, só se pode gerar no sangue.

14) É do sangue que se tira um tipo de éter luminoso, 
algo como uma quinta essência. O sangue provém do 

coração, e o coração pode ser uma central que gera dois 
tipos de forças:

a) A força da Jóia no Lotus Cardíaco, a força do Ponto 
de Luz no Coração, com as quais se realiza Magia 

Luminosa;

b) A força astral natural, onde borbulham o caos do
bem e mal, a qual realiza magia ímpia.

15) A Corrente Sanguínea é o Mar Vermelho, Mar 
Salgado, salitroso, por onde o mago pode se ligar a uma 
dessas duas centrais de forças, ambas com seus centros 

no coração. Por meio da primeira, o sangue pode receber
as forças da Rosa Cardíaca, é pois, um sangue acústico, 

ora silenciado. Se o cristão, porém, sabe fazer sua
Ohr-Ação, ele põe seu coração e corrente sanguínea

para criar éter luminoso e giros relampejantes. 

O Monógeno ou Intelecto, ao juntar-se à Verdade, 
emitiu Logos e Vida.

Livro Egípcio dos Mortos Capítulo L.b

Octonada Solar
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Da Criação dos Anjos

Alegoria da Rebelião de Lúcifer
Luci : luz – Fer : ferro

Na época em que Adão habitava o Paraíso, um lugar 
gerado pela Voz (Logos) de Deus, Adão era uma criação 

cósmica nova e inocente e, por tal, necessitava dos 
“cuidados” de Quatro Majestades Angélicas:

Uriel (Anjo-Rei), Lúcifer, Gabriel e Miguel, cujas asas 
portavam a Voz de Deus até este Paraíso. 

Lúcifer, porém, blasfemou e fez com que toda a sua corte 
se rebelasse contra Deus, num Contra-Movimento (Sl 54), 

que o impeliu, junto com seus seguidores, para longe 
deste Paraíso, numa direção contrária à que a Voz de 

Deus seguia até suas criaturas e seus Anjos.

Adão, o Manú de uma raça angelical e divina, movia-se, 
por todos os mundos da Luz, até mesmo próximo do 

mundo de trevas onde Lúcifer e seus seguidores foram 
habitar. Acabou pois, penetrando no mundo trevoso de 

Lúcifer, acreditando na luz enganadora da Árvore
do conhecimento do Bem e do Mal, onde leis caóticas

operam, fazendo borbulhar o bem e o mal.

Mundo tal, do qual Adão só sairá quando reaprender
a por em movimento (Ação) girante e espiralado sua 

própria Luz (Ohr).
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Portae Lucis – Portal da Luz

Portae Lucis é um símbolo composto que representa
o "Cabalista no Jardim da Oração", ou,

pelo "Jardim da Ohr-Ação".

Nela, o cabalista toca com a sua mão direita o Caminho 
32, o de Saturno, o da Iniciação ou o Canal 22 da letra 

Tav, e está em Ohr-Ação, começando sua subida, ou 
retorno, em direção a Deus-Pai.

O cabalista deve ter o seu coração em devekhuth,
ou seja, em devotada oração, vigília e purificação.

Tais orações, não são frases sagradas, repetidas 
psiquicamente, proferida com voz sofrida e cheia de auto 

piedade, na esperança em que Deus se enterneça de 
nossa condição humana triste e quedada, e se desponha 
em imediata prontidão para atender os nossos desejos 

sem considerar as nossas faltas.

O cabalista deve rapidamente aprender que as Leis 
Divinas não são apenas misericordiosas, mas também 

justas. Tal justiça se traduz, por exemplo, na premissa
de que semelhante atrai semelhante e contrários se 
repelem. Assim, a imperfeição de quem se propõe a

orar, só pode atrair o que é imperfeito.
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A Aurora Nascente, Capítulo 13

128- Como, pois, a água suave estava seca, então a qualidade 

amarga (que resultara do primeiro relâmpago e que tinha sido 

gerada quando a Luz se inflamou) introduziu-se no corpo [de 

Lúcifer] através de todos os espíritos como se ela quisesse 

destruir o corpo, e para aí ela trouxe o caos e a violência, como 

se fosse o mais maléfico veneno.

129 - E daí resultou o primeiro veneno por cujo efeito nós outros 

infelizes homens temos de sofrer neste mundo e pelo qual a morte 

amarga e venenosa chegou a toda carne”.

Aqui, J.B. define, na sua visão, o surgimento do oceano 
sideral por causa da rebelião de Lúcifer, que por ser Anjo

e ter acesso a Olam Yetzirah, criou seu “laboratório” 
astral onde o veneno de sua maldade é produzido.

O espaço entre o Sol e a Terra é um oceano sideral. 
Quando o atributo Deus-Filho, e seu feudo de Anjos, 
descem para o coração do Sol, nasce nesse oceano
uma grandiosa fonte de forças astrais que podem

ser chamadas Cura Universal. 

O Deus-Filho e Seus Anjos operam em si suas rodas-
espíritos, ou, como J.B. denomina, suas Sete Qualidades 
ou Fontes-Espírito, ou ainda, como o profeta Ezequiel 

narra acerca de “rodas girantes”: “Ofanins”.
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Rabino Haninah Ben Teradion

Séc. II

Durante as perseguições de Adriano, Imperador Romano, 

decretos foram promulgados impondo as mais rigorosas 

penalidades aos observadores da lei judaica, e especialmente 

àqueles que se ocupavam com a promulgação dessa lei.

Não obstante, Hananias seguiu conscienciosamente sua 

profissão escolhida; ele convocou assembleias públicas

e ensinou Torá.

Por isso, ele e sua esposa foram condenados à morte e sua 

filha à degradação (estupro e prostituição forçada).

Ele foi enrolado em um rolo da Torá e queimado em uma cama 

de grama. Lã molhada foi colocada em seu peito para 

prolongar seu sofrimento.

Impressão de Ephraim Moses Lilien

retratando o martírio de Haninah
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O Rabino Haninah afirmava sobre a criação dos Anjos:

“Os Anjos foram feitos no Quinto Dia da Criação, 
conforme está escrito (Gênesis 1:20): que as coisas 

voadoras voem sobre o firmamento”.

Também sobre isso, disse o Profeta Isaías”
“Com duas asas eles voam”.

Isaías 6:2

Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas;

com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus 

pés, e com duas voavam.

J.B. assim define o Paracleto:
“Sabeis, pois, o seguinte: o Conhecimento de Deus é 

semeado no Fogo do Espírito Santo e no começo é apenas 
uma centelhinha, uma faísca pequena, como grão de 

mostarda, segundo a comparação com o que falou Jesus 
Cristo (Mateus 13:31). Em seguida, torna-se grande 

como a sarça ardente [vista por Moisés], cujos
ramos estendem-se até Deus, seu criador.”

Mateus 13:31

O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o

homem, pegando nele, semeou no seu campo;
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No Sepher haBahir podemos ler:

“Devemos pois entender que Miguel tirou o céu do sul,
e Gabriel, do norte, enquanto o Eterno organizava as 
coisas no meio. Portanto, essa Árvore de Fogo no meio 
do Paraíso, foi Eu quem a plantei, isto para que todo o 

mundo se delicie com ela. Nela eu espalho todas as 
coisas”.

O que se deve entender disso?

Os Serafins do Éden, juntamente com os Querubins, 
giram ao redor da Árvore da Vida como chamas 

voadoras, e que Moisés viu na sarça ardente o Anjo
de Jehováh.

Portanto, J.B. usa do mais alto conhecimento cabalístico 
para definir essa árvore de fogo, e esse fogo cheio de 

Anjos, como o fogo do conhecimento de Deus, o Fogo do 
Espírito Santo, que “nesse mundo tenebroso há sete 
espíritos de Deus, que também não têm início e nem
fim, e entre os quais nenhum é o primeiro, o segundo

ou o terceiro, nem o último.

O Sepher haBahir liga essas sete vozes ao dito de Deus 
Haja Luz, dizendo que a Luz foi formada (Yetsirah), 

enquanto que as trevas foram apenas separadas.

Mosteiro Grego

de São Jorge

Jericho, Israel

26/09/2017
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CAPÍTULO V – DA SUBSTÂNCIA CORPORAL,

DO SER E DA PROPRIEDADE DE UM ANJO.
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Esquema Kabbalístico Geral

Atziluth: reino perfeito, imutável que precede à criação; onde tudo 
que é criado, formado e manifestado é mantido em potencial.
Mundo do Primeiro Adão: Adam Kadmon.

Briah: contrapartida espiritual de Atziluth; constitui uma segunda 
árvore (inferior); a presença dos atributos divinos em funcionamento;
tudo que se relaciona com o termo “espírito” é relativo à Briah.
Mundo do Segundo Adão: Cidmutanu (como nossa semelhança).

Yetzirah: onde se firmam os conceitos “invisíveis” do ser humano;
tudo que se relaciona com ao termo “alma” é relativo à Yetzirah.
Mundo do Terceiro Adão: Adamah (feito da argila; alma vivente).

Assyah: lugar de exílio de Adão e Eva por terem comido o fruto proibido, 
posse do poder criativo e do seu potencial para o bem e para o mal;
Mundo do Quarto Adão: Adão Quedado (quedado; alma encarnada).

Kabbalah e Êxodo
Z’ev ben Shimon Halevi
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Considerando o ensinamento cabalístico, constatamos 
que J.B. tem conceito contrário, aos dos rabinos 

ortodoxos e dos cristãos exotéricos, ou seja, os Anjos 
foram feitos à imagem e semelhança de Deus, assim 

como, o Adam Kadmon, transformado no Adam 
Quedado ou Adam Belial.

Então, que fique claro: para o cabalista, o homem 
moldado à imagem e semelhança de Deus, não é o 

homem terrestre, mas sim, o Adam Kadmon.

No Parág.4, J.B. menciona um dos temas mais 
importantes do cristianismo, causa de uma nefasta 

dissenção entre cristãos ortodoxos e gnósticos:
A Ressurreição do Cristo.

Quando ele cita: “nos resta a esperança da ressurreição 
dos mortos”, nitidamente ele coloca esse processo como 

uma reversão da condição quedada do Adam Belial.

Quando J.B. menciona “corpo vivente” referindo-se à 
ascensão de Jesus aos Céus, está muito claro que ele
não se refere ao corpo físico do Adam Quedado, pois 
para esses casos, J.B. sempre usa o termo “cadáver”.

Na Cabalah, esse corpo angélico, onde predominam 
forças divinas, é representado pela Árvore Sephirôtica.
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Em “A Divina Comédia”, Anjos são 
sempre representados em círculos 

espiralados ao redor do Cristo-Logos.
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Bereshith – No Princípio:

A raiz                 se refere à Cabeça, isto sugere que o “princípio” não 

foi propriamente o processo de criar, mas sim, a mentalização ou a 

concepção mental da Criação, antes de sua concretização.

Livro Egípcio dos Mortos – Capítulo Lb

O Monógeno ou Intelecto, ao juntar-se à Verdade, emitiu Logos e Vida.

1º Princípio Hermético – Mentalismo

A mente é tudo. O Universo é mental. O próprio Universo teria a sua 

proposta no plano da mente Divina, desde antes de se manifestar um 

único átomo.

Prof. Charles P. Fagnani, Union Theological Seminary, New York

Quando nada existia, além da obscuridade e do abismo, iniciou 

Elohim Sua obra criadora, exclamando: ‘Haja Luz!’.Ogdoâde # A Mãe

O Ser Primordial ou Bythos, que após séculos de 

silêncio e contemplação, deu origem a outros 

seres por um processo de emanação.

Os primeiros 8 Eons, 
correspondentes à 4 primeiras 

gerações, são chamados de:

A primeira série de seres, os Eons, eram 30 em 

número, representando 15 Sizigias sexualmente 

complementares.

7 Letras, 7 Sons, 7 Planetas: Fiat Lux + Fiat Lex
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Para os gnósticos... sobre a Criação Original...

no princípio havia Abismo e Silêncio.

Ogdoâde # A Mãe

Dessa Divindade... sem nome e sem princípio...

surgiram as hierarquias angélicas...

Virtudes + Principados + Serafins

Primeiro Grande Círculo repleto...

de Luz e de Som.

Deste Círculo, saiu um Segundo Círculo...

Com uma Multidão de Coros Angélicos

E deste... Um Terceiro... Dentro do qual... 

surgiram 362 Círculos...

Com seus Anjos e Criaturas Angélicas

A Soma dos Círculos : 365

Jehováh – O Terceiro Logos

Os Anjos do 365º Círculo ou Último Círculo...

onde moravam...

Sophia (Sabedoria) e Dynamis (Ação Vigorosa)...

criaram a Terra e trouxeram para dentro desta...

O Terceiro Logos

Quando nessa Terra a corrupção começou a reinar...

Semelhante à semente de uma Árvore Má...

Bythos-Sigê, por meio de Jehováh...

Gera uma projeção de Nous-Aletheia...

Como uma Mãe gera um Filho...

Verbo-Vida ou Logos-Zoê.

Abraxás
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As Hierarquias Celestes

A Trindade

Os Serafins – Puro amor
Os Querubins – Pura harmonia

Os Tronos – Pura vontade

Kiryotetes – Sabedoria e Dominações
Dynameis – Movimento e Virtudes

Exusiaii – Forma : Elohins (Jeová) e Potestades

Arqueus – Espíritos da Personalidade e Principados
Arcanjos – Espíritos do Fogo, Espíritos dos povos

Anjos – Espíritos do Crepúsculo

Sabedoria

Vontade

Movimento

Forma

Amor

Harmonia

257

P
e

r
s

o
n

a
, 

E
u

 d
a

 

P
e

r
s

o
n

a
li

d
a

d
e

Manu: sânscrito; representa o 

ser primordial criador de cada 

grande Raça-raiz; uma 

emanação do Logos e o 

progenitor da Humanidade; 

neste sentido, Jeú seria o Adam 

Kadmon.

Jeú, o Primeiro Homem, seria 

o Manu da Primeira Raça Raiz 

(o Adão mítico) e Melquisedec... 

o Manu da Quinta Raça,

a raça atual, os arianos.

A Cruz Ieoá não podia penetrar no coração da Terra

Iehováh era como o Terceiro Logos, como um Pai

A Ponta Inferior dessa Cruz não podia alcançar e libertar

o coração da Terra de toda maldade

O Nous chegou até o Pai como

Forças x Processos

Fogo : Vontade : Força que origina tudo

Ar : Clareza : Força que ordena tudo

Água : Mutabilidade : Força que muda tudo

Terra : Firmeza : Força que mantém tudo

A Cruz Jesus
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Ieoá Iesus

e

o

á
I no centro da cruz

eoá nas vergas

A ponta inferior sem som
1

2

35º Dia

A Cruz Ieoá não podia penetrar no coração da Terra

Iehováh era como o Terceiro Logos, como um Pai

A Ponta Inferior dessa Cruz não podia alcançar e libertar

o coração da Terra de toda maldade

O Nous chegou até o Pai como uma Roda, cuja letra Sigma

penetrou no centro da Cruz de Ieoá

O S deu som à Ponta Inferior, e a Roda girou a Cruz (T)

Inicia-se uma nova Era, o Ano da Redenção ou Ano dos Abraxas.
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1. Polar

2. Hiperbórea

3. Lemúria

4. Atlântida

5. Ariana

Principais Fatos da Fase Lua

Doadores : Tronos, Kyriotetes e Dynameis

Doação : Atmosfera de Renúncia, Resignação e Anseios

Ambiente : Parte do Ar condensa-se em Água

Forma-se o Éter Químico

Seres : Surgem os Anjos, senhores do movimento

Efeito no Ser Humano

Formação do que viria a ser os Órgãos Abdominais

Principais Fatos da Fase Terra

Doadores : Tronos, Kyriotetes, Dynameis e Exusiais

Doação : Atmosfera Material da Queda

Ambiente : O Ar continua a condensar-se em Água

Forma-se o Éter de Vida

Seres : Surge o Homem, senhores da liberdade

Efeito no Ser Humano

Formação dos processos corporais (membros e pulmão)

1. Antigo Saturno

2. Antigo Sol

3. Antiga Lua

4. Terra Atual

Encarnações x Rondas
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1. Antigo Saturno

2. Antigo Sol

3. Antiga Lua

4. Terra Atual

1. Polar

2. Hiperbórea

3. Lemúria

4. Atlântida

5. Ariana

Repetição do Antigo Saturno : Corpo Físico : O mais antigo e mais elaborado dos 4 Corpos

Repetição do Antigo Sol : Corpo Etérico : Menos elaborado do que o Corpo Físico

Repetição da Antiga Lua : Corpo Astral : Menos elaborado do que o Corpo Etérico

Ronda da Terra : Corpo Portador do Eu : Início : O Eu começa a atuar sobre os demais corpos

Completa precipitação na matéria : Surge o Princípio Crístico

- Os Tronos doaram o Corpo Físico

- Os Kyriotetes doaram o Corpo Etérico

- Os Dynameis doaram o Corpo Astral

- Os Exusiaii doaram o Eu humano

O Eu atua nos Corpos transformando-os.

A cada repetição, o Eu se apossa de um Corpo:

Repetição do SOL, se apossa do Corpo Etérico

Repetição da LUA, se apossa do Corpo Astral

Repetição da TERRA, se apossa do Corpo Físico

Encarnações x Rondas
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Amadurecimento dos Corpos Suprasensíveis X Encarnações

Corpo Físico

1. Saturno

2. Sol

3. Lua

4. Terra

4 Graus de
Desenvolvimento

Corpo Etérico

x

2. Sol

3. Lua

4. Terra

3 Graus de
Desenvolvimento

Corpo Astral

x

x

3. Lua

4. Terra

2 Graus de
Desenvolvimento

Organização do Eu

x

x

x

4. Terra

0,7 Grau de
Desenvolvimento

Forças x Processos

Fogo  : Vontade          : Força que origina tudo

Ar      : Clareza           : Força que ordena tudo

Água  : Mutabilidade : Força que muda tudo

Terra : Firmeza          : Força que mantém tudo

Calor, Fogo

Ar, Umidade

Água, Salinidade

Terra, Cristalização



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

Amadurecimento dos Corpos Suprasensíveis X 5ª Ronda

Povo, Cultura

7. Atma

6. Buddhi

5. Manas

4. Grécia, Roma

3. Egito

2. Pérsia

1. Índia

Corpo Etérico

Consciência

Intelecto e Afetividade

Forma Astral

Forma Etérica

Forma Física

Corpo, Alma e Espírito

Homem Espírito (Forma Angelical)

Espírito Vital

Personalidade Espiritual

Organização do Eu

Corpo Astral: Alma das Sensações

Corpo Etérico: Alma do Intelecto

Corpo Físico: Alma da Consciência
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Evolução do Homem X 5ª Ronda

Fase Lemúrica : elaboração de um novo Corpo Astral com características adequadas para 
viver o que o homem vive na Terra

Separação dos sexos e aprimoramento do sistema nervoso central para poder assessorar os 
órgãos sensoriais

Apenas depois da separação dos sexos, da chamada “expulsão do paraíso”, o processo de 
morte começa a acontecer

Com o processo de morte origina-se advento do nascimento

Antes disso apenas um “dormir e acordar” era vivenciado pelo ser humano na Lemúria

Antes da retirada das Forças Lunares, boa parte dos seres humanos deixaram a Terra e se 
dirigiram a outras partes do Universo, devido à densidade exagerada que a Terra tomava

Com isso aparece as dores do parto, a dificuldade para sobreviver na Terra, a alimentação 
e a dificuldade para “repartir o pão“
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O Amor

Há uma força extremamente poderosa 

para a qual a ciência até agora não 

encontrou uma explicação formal.

É uma força que inclui e governa todas 

as outras, existindo por trás de 

qualquer fenômeno que opere no 

Universo e que ainda não foi 

identificada por nós.

Esta força universal é o Amor.

Albert Einstein

Renúncia

No mundo físico, quando queremos 

algo, temos que empenhar muito o 

nosso querer para conseguir.

No mundo espiritual ocorre exatamente 

o contrário:

Os maiores feitos não requerem o 

fortalecimento do impulso positivo da 

vontade. Mas, ao contrário, uma certa 

resignação, uma certa renúncia!

Dr. Paulo Tavares
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Ogdoâde: A Mãe

Da Qualificação, Força ou Virtude

que sai e entra no Corpo de um Anjo.

Como já vimos sobre a Criação Original...

. No princípio havia Abismo e Silêncio (Bythos-Sigê)

. Dessa Divindade surgiram as hierarquias angélicas:
Virtudes + Principados + Serafins

. Primeiro, Grande Círculo repleto de Luz e de Som

. Deste Círculo, saiu um Segundo Círculo...
com uma Multidão de Coros Angélicos

. E deste, um Terceiro, dentro do qual, surgiram
362 Círculos com seus Anjos e Criaturas Angélicas

. A Soma dos Círculos : 3 + 362 = 365 círculos

. Os Anjos do Último Círculo (365º)...
onde moravam Sophia e Dynamis...

. Criaram a Terra e trouxeram para dentro desta
O Terceiro Logos: Jehováh (YHWH).

. Quando nessa Terra a corrupção começou a reinar,
Bythos-Sigê, por meio de Jehováh, gera uma
projeção de Nous-Aletheia (Intelecto-Verdade)...

... como uma Mãe gera a um Filho.

E que projeção é essa?

Verbo-Vida
Ou

Logos-Zoê.

A Cruz Iesus.

Essa projeção é o 
Grande e Glorioso 
Filho-Salvador,

ou
Iesus.

E I

S

U

S
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Da Qualificação, Força ou Virtude que sai e entra no 
Corpo de um Anjo.

O Nous chegou até o Pai como uma Roda, cuja letra 
Sigma penetrou no centro da Cruz de Ieoá.

O S deu som à Ponta Inferior, e a Roda girou a Cruz.

Inicia-se uma nova Era, o Ano da Redenção ou
Ano dos Abraxas (Αβρασάξ).

Α(1) β (2) ρ (100) α (1) σ (200) ά (1) ξ (60) = (365) 

Abraxas é, também, o calendário gnóstico astrosófico, 
contraposto ao calendário astrológico, oriundo do 

movimento circular que Iesus-Nous provocou.

O profeta Ezequiel narra acerca de “rodas girantes”.
No capítulo 1 Ezequiel as nomina de “Ofanins”.

No capítulo 10:2 de La-galgal ou entre as rodas.

A Soma dos Círculos : 365.

Assim, dessa ação do Verbo de Deus, os cabalistas 
constroem uma verdadeira estrutura dos tipos de

Seres, incluindo-se o Ser Humano.

Logo, torna-se necessário agora, analisarmos uma
das 4 faces ou rostos das visões de Ezequiel.
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[ 3 Metretas = 14 litros d’água ]

João 2:6-9
E estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações 
dos judeus, e em cada uma cabiam duas ou três metretas. 
Disse-lhes Jesus:
Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima.
E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram.
E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho [...]

Πεντηκοστή : Pentecostes

“Quinquagésimo" em grego, é uma festa do calendário 

cristão que comemora a descida do Espírito Santo sobre os 

apóstolos de Jesus Cristo, sua mãe Maria, Maria Madalena 

e outros discípulos. É celebrado 50 dias depois do domingo 

de Páscoa, e ocorre no décimo dia depois da celebração da 

Ascensão de Jesus.

A Escola de Mistérios Gnóstica segue o calendário 

astrosófico pentecostal dos primeiros cristãos,

segundo o qual um ciclo de 700 anos apresenta

7 hierofantes e 7 hierofantas (14),

com uma ênfase no trabalho feminino hierofântico.

Os confusos registros sobre Maria Madalena, referem-se

a esse trabalho hierofântico feminino por meio de outros 

termos, tais como:

Vestais, Valquírias psicopômpicas ou Pitonisas de Delfos.

Daí termos como ideia básica de contagem de tempo 

litúrgico pentecostal, os números 50, 14 e 700:

(14 x 50) ou 2x (7 x 50) = 700
1. Amós - 2.Isaías - 3.Miquéias - 4.Oséias - 5.Naum - 6.Sofonias - 7.Jeremias

8.Habacuc - 9.Daniel - 10.Ezequiel - 11.Ageu - 12.Zacarias - 13.Enoc - 14.Malaquias

[...] E quando uma pessoa consegue 
desencadear esse processo ela ata a Rosa 
na Cruz, uma florescente rosa vermelha, 

ígnea. Só então, ela é um rosa-cruz.



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

O Homem com Rosto ou Face de Águia

A partir do profeta Ezequiel vemos os 4 tipos humanos.

Na Toráh, Êxodo 19:14, o homem com face de águia 
está conectado à expressão "sobre as asas de águia“:

70 + 30 + 20 + 50 + 80 + 10 + 50 + 300 + 200 + 10 + 40 = 860

(860 : 8 + 6 + 0 = 14)

Águia (Naxér), começa com a letra Nun (50).
(14 x 50 = 700)

No calendário astrosófico, 700 anos é o período de
visitação onde aparece na terra um Profeta.

. Shavuá Semana (7 dias) :(שבוע)

. Shava ( עשבלהי ): Jurar

. Shabat ( תשב ): 702, Festa dos descanso do sábado

. Shevuoth ( ותשבוע ): Festa de Pentecostes: acontecia,
entre os israelitas, 50 dias após a colheita do

trigo ou da Páscoa.

Pentecostes representava a manifestação luminosa da 
Presença de Deus não só no mundo dos Anjos, mas, 
igualmente, entre os homens moradores da Terra.

(14 x 50 = 700) ou (2 x 7 x 50 = 700)

Festa de Pentecostes ( Shevuoth ( ותשבוע ) )
(14 x 50 = 700) ou (2 x 7 x 50 = 700)

Lembremos, pois, a Nova Aliança trazida por Noé, 
relaciona-se com 7 Forças manifestadas na abóbada 

Terrestre como as 7 cores do Arco-íris.

A palavra Shabath (descanso): 300 + 2 + 400 = 702.

Ou seja, aponta para a ideia de que a cada 700 anos 
deve ser fechado um trabalho que se baseia na doutrina 

das Duas Vias (o 2 indicando um caminho dualista).

A palavra hebraica kipatar .desvendar: 700 :(ְלַפֲענֵחַַ)

Assim, as palavras Shabath (702) e Kipatar (700) 
apontam para o trabalho dos Hierofantes, dos Profetas 

que a cada 700 anos trazem os ensinamentos para 
ajudar a desvendar os mistérios dualistas.

Os judeus essênios se autodenominavam de Filhos dos 
Profetas que surgiram após Sadoc, o misterioso

Profeta que acompanhava Salomão e Hiran Abif nas 
construções do primeiro templo de Jerusalém.

Ora, 135 anos após Sadoc, surge o Profeta Isaías, 
conhecido como o Profeta das Duas Vias.
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É nesse tempo que começa a
Escola de Mistérios dos Profetas.

Isaías 9: 2, 6, 7, 20

2. O povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que 

habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz.

6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado 

está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, 

Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.

7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o 

trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e 

com justiça, desde agora e para sempre; o amor do Senhor dos 

Exércitos fará tudo isto.

20. Se colher à direita, ainda terá fome, e se comer à esquerda, ainda 

não se fartará.

Isaías coloca-se, no seu capítulo 9, como um 
profeta das Duas Vias, ao nomear a terra como um país 

de escuridão que poderia ver, na Senda secreta do
Mar da Galiléia, o nascer da Luz.

Ora, além de ser um capítulo em que se vê o anúncio
da vinda do Messias, essa passagem de Isaías 9 está

sob a nevarietur de Jehováh Tsebaoth:

Isaías 9:7 - “O amor de Jehováh Tsebaoth fará tudo isto.”

Palavra de Poder da Sephiroth N.7 : Nectzah
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Doze Pares de Nervos Cranianos

Nesse Universo de Morte intervêm forças, dentre 

as quais, citam-se os doze éons que se 

manifestam no espaço e tempo, formando um 

conjunto sétuplo, cujo princípio condutor mais 

elevado é chamado Ialdabaoth. Esse princípio 

condutor das forças astrais inferiores é 

literalmente o filho das trevas ou o filho do Caos. 

Ialdabaoth é o foco do princípio humano, é o eu 
inferior, uma imitação do Eu Primordial que 

proveio do 1º Logos, e Ialdabaoth, do 2º Logos.

O homem possui uma razão, ou seja, uma 

inteligência que provém e é alimentada pelo 

candelabro sétuplo no homem cujo princípio 

central é Ialdabaoth. Portanto, o homem não é 

uma Pistis Sophia, porém um Ialdabaoth-Sophia.
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CAPÍTULO VI – COMO UM ANJO E UM HOMEM SÃO

A IMAGEM E SEMELHANÇA DE DEUS.
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Dizem, os estudiosos, que Saint Martin ao traduzir J.B., 
usou a palavra Corpo como significado da palavra 

Circunscrição. Ou seja, no texto original, J.B. usa na 
verdade Circunscrição, ao invés de usar Corpo.

Podemos então usar uma expressão mais moderna, que 
facilitará em muito o entendimento desse capítulo VI:

ESFERA CORPORAL

Todos os corpos, humanos e angélicos, são rodas.

Caso essas rodas sigam o contra-Giro zodiacal ímpio, 
então são corpos mortais e corruptíveis.

SEXTO CÁPÍTULO
Como um Anjo e um homem são

a imagem e semelhança de Deus

Caso sigam o Giro Divino do Logos, são corpos angelicais, 
de Anjos ou do Adam Kadmon.

Esses, giram no sentido da
eternidade, da imortalidade
ou no sentido dos Abraxás:

365 dias
12 meses
4 estações

Ambas rodas geram e se
alimentam de sons.
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No Parág.3, J.B. fala do poder sonoro do nome Divino 
Iesus (Jesus), em especial da letra Sigma, cujo som deu 
poder à Ponta Inferior da Cruz, e a Roda girou a Cruz:

Devemos manter em mente que a Esfera Corporal
do Adão Quedado gira no sentido contrário ao da

Roda da Eternidade.

Na própria capa do livro Aurora Nascente, vemos uma 
esfera cheia de olhos representando a Terra em estado 

paradisíaco e, uma esfera negra, representando a 
mesma Terra no seu estado quedado.

Uma gira em sentido oposto a outra.

A inescrutável sizígia Abismo e Silêncio (Bythos-Sigê) 
gerou o Primeiro Círculo a partir de SEU movimento 
circular criador. Deste Círculo, foram gerados outros 

364 Círculos.
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A Criação do Pai e da Mãe

Primeiro Grande Círculo
No princípio havia Abismo-Silêncio (Bythos-Sigê).

Dessa Divindade surgiram as hierarquias angélicas:
Virtudes + Principados + Serafins.

Segundo Grande Círculo
Com uma Multidão de Coros Angélicos.

Verbo-Vida (Logos-Zoê) gera 10 Eões Divinos.

Terceiro Grande Círculo
Homem-Igreja (Anthropos-Ekklesia) gera 12 Eões Divinos.

Dentro deste surgiram 362 Círculos.

362 Círculos
Com seus Anjos e Criaturas Angélicas.

A Soma dos Círculos : 365.

Os Anjos do 365º Círculo (último) onde moravam
Sophia e Dynamis, criaram a Terra e trouxeram para 

dentro desta o 3º Logos: Jehováh (YHWH).

Quando nessa Terra a corrupção começou a reinar,
Bythos-Sigê, por meio de Jehováh, gera uma

projeção de Nous-Aletheia (Intelecto-Verdade):

O Grande e Glorioso Filho-Salvador, ou, Iesus.

1
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O Livro Secreto de João

Quinto capítulo

O mensageiro de Deus fala a João sobre a criação dos anjos 
de luz e o homem perfeito:

O olhar do Espírito saiu da luz, que estava encarnada em 
Cristo, do seu lugar de indestrutibilidade, e fez com que 
quatro anjos de luz emanassem do Cristo divino, encarnassem 
e ficassem diante dele. Seus quatro poderes eram Graça, 
Percepção, Compreensão e Prudência.

Graça encarnou como Armozel, o primeiro anjo, a quem foi 
dado o governo sobre o primeiro reino celestial. Três outros 
seres foram criados com este anjo: Graça, Verdade e Forma.
O segundo anjo de luz, Oriael, recebeu o governo do segundo 
reino celestial. Três outros seres foram criados com ele: 
Pronoia, Percepção, Memória.

O terceiro anjo de luz, Daveithai, recebeu o governo do 
terceiro reino celestial. Três outros seres foram criados com 
ele: Compreensão, Amor e Semelhança.
O quarto anjo de luz, Eleleth, recebeu o governo do quarto 
reino celestial. Três outros seres foram criados com ele: 
Perfeição, Paz, Sabedoria.

Os quatro anjos de luz estavam diante do Cristo divino, 
assim como os doze Aeons emanados, tudo pela vontade do 
Espírito invisível e como seu dom.
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Vemos assim, J.B. afirmar, que Anjos e Homens têm 
uma Esfera Corporal semelhantes na forma. Contudo, 
suas Circunscrições, seus Corpos, diferem no estado da 

matéria que os compõem.

Por tal, vemos J.B. se afastar da ideia monista religiosa 
a respeito da Queda.

Em resumo, para J.B., a Queda existiu, existe, mas não 
como parte do plano divino. Embora aceite a ideia de 
que a Queda está prevista pelo Intelecto Divino, J.B. 

deixa claro a inexistência da necessidade de tal 
acontecimento para que o homem evolua.

Para J.B., a misteriosa capacidade humana de criar fora 
do Plano Divino, não implica necessariamente de que 

essa criação mal elaborada esteja em oposição à Criação 
Superior. Ou seja, a Queda ocorreu quando o Homem 

criou independentemente do Plano Divino, mas não em 
desfavor desse mesmo Plano.

Vejamos, por exemplo, o mito Egípcio da Criação,
onde o canto da Fênix tem papel fundamental, e sua 

relação com a Pedra Cúbica Piramidal, e com os estados 
Quente, Frio, Úmido e Seco dos 4 Elementos – Terra, 

Água, Ar e Fogo.

A Fenix
Renascimento

pelo Fogo
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Painel do R.E.A.A.

O Machado Dourado
do Grau 22

O Cavaleiro do Real Machado

Abertura do Grau 19
- Que horas são F. Ir. Z.?
- A hora prefixada para todas as Nações [...]
A Pedra Cúbica transmuta-se em Rosa Mística.

A Fenix
Renascimento pelo Fogo
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A Simbólica Maçônica
Jules Bouchet

Jules Boucher nos dá um dos conceitos mais
belos da Maçonaria, a respeito das suas origens
claramente judaico-cristãs e hermética:

"O machado sobre a pedra cúbica pontiaguda significa

que era preciso abrir a pedra para extrair de seu interior
o seu esoterismo".

Abrir a pedra é encontrar a Cruz.

Na página 181, desenhando o cubo e a pirâmide sobre ele,
e relacionando os 4 elementos Terra, Água, Ar e Fogo com 

os estados Seco, Quente, Frio e Úmido, Boucher diz que após 
afinar a parte de cima da Pedra Cúbica... a Pirâmide à 

protege da Água e o Machado do Fogo ou do Raio.

Para mim a presença do Machado sobre a Pedra indica que 
ao abrirmos a Pedra encontraremos a Cruz.

De fato no Egito, onde estive, fala-se da Pirâmide como 
Colina Primordial que emergiu das águas, dando origem à 

cidade de Heliópolis. Essa Colina teria vencido as águas 
graças ao pássaro Fênix que cantou sobre ela fazendo-a 

emergir na sua forma piramidal.

A Fênix é um símbolo de renascimento pelo Fogo.

Dominado os 4 elementos em estado de caos, faz surgir o 
Éter da Cruz, a Quintessência, o Quinto Elemento, gerando o 
SOM (canto da Fênix) CRIADOR PRIMORDIAL, que irá criar o 

CUBO que representa os 4 elementos reorganizados.

É desse Cubo que nasce a Cruz: o Cristo Interior.
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O que se deve entender disso?

Os Querubins e Serafins do Éden giram como chamas 
voadoras ao redor da Árvore da Vida, dessa árvore de 
fogo, um fogo cheio de Anjos, como o conhecimento de

Deus, um Fogo do Espírito Santo e que Moisés
viu na sarça ardente o Anjo de Jehováh.

Vide Slide Cap. IV: Do Sepher haBahir...

“Devemos pois entender que Miguel tirou
o céu do sul, e Gabriel, do norte, enquanto

o Eterno organizava as coisas no meio.
Portanto, essa Árvore de Fogo no meio do

Paraíso, foi Eu quem a plantei, isto para
que todo o mundo se delicie com ela.

Nela eu espalho todas as coisas”.

Zohar – porção Bô

Consagrem a Mim Todos os Primogênitos 

Os 4 Arcanjos, Os 4 Elementos,

Os 4 Animais Sagrados e As 4 Faces

“Pois cada pessoa tem em si os quatro elementos (Fogo, Ar, Água 

e Terra), quatro anjos caminham à sua direita e quatro à sua 

esquerda. Os quatro à direita são Michael, Gabriel, Rafael e Uriel, 

enquanto os quatro à esquerda são o Pecado, o Destruidor, a Raiva 

e a Fúria. E ao lado do corpo, Metatron está sobre ele à direita, e 

Samael à esquerda.”

O texto prossegue, esclarecendo que cada arcanjo se relaciona com 

uma Sefirá e é representado por um dos Animais Sagrados:

Touro

Leão

Águia

Homem

Gueburah

Chesed

Tiphereth

Malchut

Gabriel

Michael

Uriel

Rafael

Col. N., Esquerda, Severidade

Col. S., Direita, Misericórdia

Col. E., Central, Beleza

S.PP.PP, Mundo Físico

B

J

Sepher Yatzirah, Capítulo I : V

A Década oriunda do nada compõe-se das seguintes 10 Infinidades:

O Infinito do 01.Princípio e o Infinito do 02.Fim

O Infinito do 03.Bem e o Infinito do 04.Mal

O Infinito da 05.Altura e o Infinito do 06.Profundidade

O Infinito do 07.Leste e o Infinito do 08.Oeste

O Infinito do 09.Norte e o Infinito do 10.Sul

E o Senhor Deus único, reina sobre Todas elas, para todo o sempre.

Cada um dos Arcanjos possui 4 Faces, 

uma de cada animal, significando assim, 

que cada Sefirá (Esfera de Consciência) 

tem uma outra Árvore da Vida em seu 

interior, cujas Esferas contém 

igualmente 10 Esferas, formando-se 

assim um ciclo infinito.
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As Ohr-ações não são um simples ritual sentimental.

Você está percorrendo a Árvore de Vida, pegando as 
Merkavot, se orientando nas Colunas e recebendo a Luz.

( Ohr Markif )

Os Maçons chamam de Egrégora.
Por isso, tem que ter uma disciplina ritualística imensa.

Você já viu algum Mestre de Cerimônias desleixado?

O Oriente é Mundo da Emanação (Olam Atziluth).
Só alguns Anjos entram ali (os Serafins).

A Ohr-ação é um momento de auto avaliação (Entímesis),
para poder ter conexão (que se estabelece no Shemá).

(Shunyáh) 

O Tikun é realizado na Amidah (a Grande Oração).

Por isso há duas Mitzvot: rezar o Shemá e a Amidah.

Portanto, faça as suas orações da noite antes das 21h.

Se você errou durante o dia, neste julgamento,
a Neshamah terá a visão embaçada e se confunde se

você não sabe o que está fazendo ao Ohr-ar.

Aí você acorda angustiado, preocupado, ansioso...
Na P.S. isto é feito pelos eons intermediários.

D'us começa o dia...

sentado no Trono da Misericórdia:

Do nascer do Sol até meio-dia (Michael).

Depois troca para o Trono da Severidade:

Do meio-dia até o por do Sol (Gabriel).

Por isso a palavra é passada ao Ocidente...
começando pela Coluna do Sul.

À tarde, que é o período da Severidade, Ohr-Ar até 
antes do por do Sol é melhor para aplacar a Severidade.

Depois troca para o Trono da Sabedoria:

Do por do Sol até meia-noite (Uriel).

Coluna do Equilíbrio ou da Restrição.

Depois [Ele] vai se alegrar com a alma dos Tsadikim:

Da meia-noite até o nascer do Sol (4h30 manhã) (Rafael).

Por isso não se lê nenhum Salmo depois do Pôr do Sol.
Não se estuda a Torah depois das 21h00.

Não se pronúncia o nome de D'us depois da meia-noite.

Depois das 21h a Neshamah está em condição de ser julgada.

Em alguns casos, p.ex. os psíquicos, se perder o horário, o efeito é 

nulo ou em outros horários (noturnos) o efeito é invertido.
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As Três Partes da Alma 

O Zohar diz que a alma tem três partes: Nephesh, Ruach e Neshamah.
Cada parte vem de uma Sefirah diferente.

Nephesh é a parte da alma que dá vida ao corpo e o sustém.
A sua origem é a sefirah Malkhut.

O Zohar diz que Nephesh estimula o corpo a observar os mandamentos.

A segunda parte da alma, Ruach, é o espírito, o centro do intelecto e da 
razão que nos permite transcender a mera existência humana.

Ruach origina-se em Tiphereth.
É "o poder ético para distinguir entre o bem e o mal”.

A terceira parte da alma, Neshamah, é conhecida como a alma espiritual, 
alma santa ou centelha divina. É descrita no Zohar como uma centelha de 

Binah, pois vem dessa Sefirah.

Neshamah é literalmente "respiração"; é o "sopro de uma espiritualidade 
mais elevada, a ponte que liga o homem ao mundo celestial”. É uma 
emanação de Binah, a Inteligência Divina que une o homem a Deus.

Zohar (2:245a)

É na sua essência "a Alma Suprema, a alma de todas as almas, inescrutável e 

incognoscível, velada por uma cobertura de demasiado brilho”.
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Entímesis
Difícil prática que consiste em rever, antes do adormecer 
noturno, o dia que passou, suas imagens, seus moldes, suas 

figuras, as ações realizadas, sem, contudo, julgar nenhum ato 
no sentido de buscar medir o tipo ou qualidade que teve cada 

ação, imagem ou reação, se boa ou se ruim.

Shunyáh
Estado espiritual por meio do qual as instruções ou 

ensinamentos dedicados aos corpos sutis são ministrados; 
estado contemplativo onde a visão concreta não existe; 

esvaziamento do raciocínio concreto; esvaziamento da mente 
objetiva concreta; vazio do mental concreto.
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Matemática Útil para Compreender Platão
Theon de Smyrna, 135 a.C.

Nos genuínos Mistérios, existem Cinco Partes da Iniciação; a 
primeira parte é realizada nos Mistérios Menores, pois os 
Maiores não são comunicados a todos que desejam recebê-
los; pois existem certas pessoas que são impedidas, seja pela 
indiscrição, incapacidade de compreensão, mãos impuras ou 

voz inarticulada; e por isso é necessário que estes sejam 
filtrados nos Mistérios Menores. Mas passada a seleção, eles 
sucedem para a segunda parte, que são certas purificações;
e a terceira parte é denominada epopteia, ou “recepção”
da revelação de seu Daemon e da vida da Alma livre do 

Mundo de Geração [...]

E por isso Pitágoras desenvolveu na Filosofia uma forma de
Mistérios Menores, uma purificação que deriva das Cinco 

disciplinas matemáticas: 1.Aritmética, 2.Geometria,
3.Estereometria, 4.Música e 5.Astrologia [...]

E a instrução filosófica em teoremas e lógica foi também 
utilizada por Platão, de modo similar a Iniciação, para que 

assim o Filósofo seja purificado para a revelação e 
contemplação das coisas que apreendemos intuitivamente,
para que então ele possa participar dos Mistérios Maiores”.

Judeus Essênios e Filósofos Gregos

Com efeito, coube ao grandioso trabalho espiritual do

judaísmo essênio, a capacidade de produzir a magnífica corrente 

dos Mistérios Batismais.

O grandioso trabalho dos Filósofos Gregos buscou ofertar, numa 

linguagem matemática e acústica, os mesmos mistérios:

A linguagem do CUBO SAGRADO que, aberto sobre o solo 

mostraria a PÉTREA CRUZ DO VERBO.

Isso pertence ao judaísmo essênio, e sua versão na Idade Média,

Corresponde à Cabalah Cristã Rosacruz.

Um CUBO é um QUADRADO COM 16 FACES que aberto mostra 

a Cruz de Luz. Começando com Elias e Ezequiel e a Mercabáh

quando estava junto às águas do Rio Quebar (Ezequiel 1).

E Zacarias que vê Josué com vestes sujas receber outras lavadas ou 

batizadas para oficiar diante de uma PEDRA CÚBICAMENTE 

lavrada e com sete olhos (Zacarias 3).

E os Essênios e suas piscinas batismais em Qumrã.

Depois do período de Jesus, são os essênios-cristãos denominados 

Elkessaítas que continuam na mesma perspectiva batismal, donde 

surge Mani Persa e os Maniqueus, onde as Pedras Cúbicas tiradas 

das águas do batismo tomam o nome de Cruz de Luz.
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E aí vem Miguel e Gabriel...

A tradição secreta que nos chegou dos essênios ensina que a 
formação das linhas de forças da Cruz de Luz é 

acompanhada por dois grandiosos Anjos da hierarquia de 
Miguel e de Gabriel.

Ambos ligados aos números 8 e 15, porém o aspecto 
octogonal deles dão-lhes uma ligação muito grande com a 

Justiça divina, de tal forma que eles são denominados Anjos 
da Tributação.

Toda oferta que algum discípulo faz segundo a lei secreta
da Cruz de Luz, é uma oferta da sua alma.

Como fizeram os Templários, os Cátaros, os Maniqueistas...
sob o grandioso exemplo de Jesus na Cruz.

Tal oferta é recebida por esses Anjos, e enviada para o Altar 
dos mártires e dos sofredores, junto ao lugar da Luz Solar 
onde está o Logos de Deus e Seus Vinte e Quatro Anciões.

O sangue deles é o da vingança espiritual, ou seja, o sangue 
que faz vingar (ou brotar, desenvolver)...

a atividade de Mistérios libertadores sobre a Terra.

Assim, faz a Luz Girar (Ohr-Ação).

A Cruz de Luz

Os Maniqueistas e cristãos gnósticos denominavam as

linhas de forças cósmicas do Messias de Cruz de Luz.

Porque descem sobre a Comunidade ou Escola de Mistérios

como linhas de forças horizontais cortadas por linhas de forças 

verticais.

Essa Cruz gira sobre a atmosfera do planeta fazendo irradiar as sete 
forças libertadoras do Messias.
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Advertência do Autor

Está escrito: O homem natural não compreende as 
coisas do Espírito, nem o mistério do reino de Deus, 
porque lhe parecem loucuras. Não pode entendê-las, 

porque devem ser ponderadas espiritualmente.
(I Coríntios 2:14)

Por isso, se o cristão que ama os mistérios divinos 
desejar estudar, sondar e entender estes profundos 

escritos, advirto-o que não basta lê-los apenas com a 
aguda especulação e ponderação da razão, porque com 

isso sua imaginação permanecerá apenas no fundamento 
exterior e só obterá uma falsificação de suas cores. 
Cristo diz: Sem mim nada podeis fazer (João 15:5). 

Portanto, se alguém quiser compreender os fundamentos 
destes mistérios, isto é, ter deles uma revelação divina, 

tem, antes de mais nada, de perguntar-se com que 
finalidade deseja saber tais coisas. Deseja o estudante 

praticar o que quer que possa obter e oferecê-lo para a 
glória de Deus e o bem estar de seus semelhantes?

Pois há muitos que buscam conhecer esses mistérios 
apenas para serem respeitados e estimados pelo mundo

A Revelação do

Grande Mistério Divino
e para obter ganhos e benefícios próprios. Tais pessoas 
não chegam a esse fundamento onde o Espírito sonda 

todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus
(I Coríntios 2:10), como dizem as escrituras.

Para que ele (mistérios) possa ser alcançado é preciso 
ter uma vontade totalmente entregue a Deus, pela qual 

Ele mesmo busque e trabalhe. É preciso se dirigir 
continuamente a Deus com submissão e humildade, 

buscando apenas sua terra natal (o Céu) e desejando 
servir seus semelhantes.

Para que a compreensão de tais coisas possa ser aberta 
em seu próprio interior, tem de começar com um 

efetivo arrependimento, com a correção de suas faltas e 
com a oração. Então o interior se conduzirá ao exterior.

Porém, se ao ler tais escritos não conseguir entende-los, 
não deve rapidamente colocá-los de lado, pensando ser 

impossível compreendê-los. Deve voltar sua mente
para Deus, suplicando por graça e entendimento, e 

tornar a lê-los. Então compreenderá cada vez mais até 
que, por fim, seja conduzido pelo poder de Deus ao 

próprio fundamento sobrenatural e suprassensível deles.
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CAPÍTULO VII – DA REGIÃO, LUGAR OU HABITAÇÃO, COMO TAMBÉM 

DO GOVERNO DOS ANJOS; COMO ESTAS COISAS ERAM NO INÍCIO E 

COMO TORNARAM-SE O QUE SÃO.
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Até o Parág.19, J.B. tenta fazer o leitor compreender 
que os seres angélicos criados pela Grandiosidade Divina, 

respiram e se nutrem de Seu Espírito Santo.

Também, que Lúcifer - como parte desse Corpo

Angelical, apesar de respirar e se 
alimentar dessa substância sagrada e 

perfeita - gerou a imperfeição.

Entre os Parágs.20 a 24, J.B. afirma 
que a Criação era dividida em três 

grandes Reinos Angélicos, sendo o Filho 
de Deus como o coração esplendoroso 

nesses três Reinos.
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O Movimento de Rotação do Compasso

Diz o Sepher Yetzirah que, do Sopro do Espírito 
Santo surgiu o Ar e, deste, o fôlego para a 

pronúncia sagrada das 22 Letras do Alef-Bet.

Do Ar surgiu a umidade, ou seja, a Água, e do 
calor das Águas, o Fogo donde saíram Serpentes 

Ardentes (Anjos Serafins) e as Criaturas Angélicas 
chamadas Rodas ou Faces.

O profeta Ezequiel narra acerca de
“rodas girantes”.

No capítulo 1 Ezequiel as nomina de “Ofanins”.

No capítulo 10:2 de גלגל-לה (La-galgal)

(entre as rodas):

Sepher Yetzirah
Os 32 Caminhos da Sabedoria

Capítulo II : IV

Essas vinte e duas letras, as fundações, Ele organizou 
como uma esfera, com 231 modos de entrada. Se a 

esfera for girada para frente, o bem estará implícito,
se de maneira retrógrada o mal será feito.
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O Nous chegou até o Pai como uma Roda, cuja letra 
Sigma penetrou no centro da Cruz de Ieoá.

O S deu som à Ponta Inferior, e a Roda girou a Cruz.

O termo La-Galgal, entre as Rodas, tem gematria 15,
o mesmo valor de Deus Pai-Mãe (Yah) que é o número 

que a Cabala cristã liga à Cruz Orbicular.

Quetzalcóatl, significa

“serpente emplumada" ou 
"serpente de penas quetzal”.

Isaías 30:27

1. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo

a sua ira, sendo pesada a sua carga; os seus lábios estão

cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor.

Deuteronômio 4:24

Pois o Senhor, o seu Deus, é 

Deus zeloso; é fogo consumidor.

Quetzalcóatl,

Deus asteca do vento, do ar e do 
aprendizado, usa em volta do 
pescoço o “peitoral do vento “ 

ehecailacocozcatl,
“a joia do vento em espiral ”.

A adoração de uma Serpente 
Emplumada foi documentada pela 

primeira vez no Teotihuacan no 
primeiro século a.C. ou no primeiro 

século d.C.

גלגל-לה (La-galgal) (entre as rodas)

30l + 3G + 30l + 3G + 30l = 96 = 15

םוהיאל (Elohim) contémַּוהי (Yah)

Elohim (16) = Yah (15) + 1
Elohim (16) = La-galgal (15) + 1
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No Zohar, o profeta Elias aparece para o Rabi

Simeão, e lhe revela o segredo:

“Quando o Misterioso dos Misteriosos quis manifestar-se, 

produziu, com o Seu desejo, um ponto, o qual foi transmitido

em Pensamento, e, neste pensamento, executou inúmeros 

esboços e burilou inúmeras gravuras. Depois fez sair da santa 

Centelha, dum esboço muito misterioso e muito sagrado, uma 

maravilhosa obra, originária do melhor do pensamento. Foi 

chamada Mi e constitui a origem da obra, existindo e não 

existindo, profundamente oculta, impossível de se conhecer, 

mas, ao mesmo tempo, com canais passíveis de se penetrar com 

o entendimento. Foi designada simplesmente por ‘Quem?’ (em 

hebraico Mi). Desejou, portanto, manifestar-se e ser ‘chamado’. 

Ele reveste-se de preciosas vestes de Esplendor (Zohar) e criou 

Eleh, que foi o seu nome. As letras das duas palavras Mi e 

Eleh, juntaram-se então para formar o nome completo, Elohim. 

(Zohar I, 1b – 2a).” 

Zohar : O Ponto
Provérbios 8:27

Quando ele preparava os céus, aí estava 

eu; quando traçava um círculo sobre a 

face do abismo.

Para o Gnóstico, o compasso designa 
a primeira ação ordenadora do 

Espírito no seio da matéria caótica.

םוהיאל (Elohim) contémַּוהי (Yah)

Elohim (16) = Yah (15) + 1
Elohim (16) = La-galgal (15) + 1

Assim, o compasso estabelece os limites arquetípicos do 
espaço “vazio”, apto para ser fecundado pelo Verbo 

Iluminador, o Fiat Lux.

Quando os cabalistas falam do espírito de vida gerado 
por uma Círculo, seja macro ou microcósmico, mas é 
Cósmico, apontam a ação da manifestação de Deus no 

mundo material (Olam Assiah). Falamos aqui do 
compasso, instrumento que traça circunferências:

Hug (círculo) חוג e Mehugah (compasso) החוגמ .

La-Galgal, entre as Rodas e... Yah, Deus Pai-Mãe
como de Deus que dá o espírito de vida ao homem e a 
todas as criaturas vivas do Universo tem gematria 15.

A Cabala cristã liga à Cruz Orbicular a cruz onde 
morre o Messias para ofertar o sangue de sua vida 

imperecível para todos os que só possuem vida 
perecível. 
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A QUADRADURA DO CÍRCULO

Todas as vezes que Deus traça 
círculos em 4 Etapas, está se 
manifestando como Deus numa 
Circunscrição (Esfera Corporal) 
para gerar vida, macro ou 
microcósmica. Os cabalistas dizem 
que sem “redondeza” não há vida.

Assim, tudo o que tem vida no 
Universo mas que não possui essa 
“redondeza”, extrai essa vida de 
um Anjo ou do Homem.

Os planetas e sóis, as estrelas só se movem com vida 
mineral porque em seu coração arde a centelha serafínica

de Deus, e essa centelha é uma “redondeza” sagrada.

Também os animais da Terra têm vida porque o homem, 
como ser que possui “redondeza” ou microCosmos, lhes 
dava nome no Paraíso, ou seja, lhes dava som de vida.

Gênesis 2:19,20

19 Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do 

campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como 

lhes chamaria; e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, 

isso foi o seu nome. 12 E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves 

dos céus, e a todo o animal do campo;

שרף > queimar : saraf : 800 +200 +300 = 1300 = 13 = 4

Quando o homem podia, com a sua “redondeza”, 
criar e dar vida, ele era macho-fêmea ou andrógino.

Assim como Deus Pai-Mãe (Yáh), o microcosmo do 
Homem Original, a sua Esfera Corporal tinha poder 
criador de vida, poder de comunicar consciência, de 

som e de luz vivificantes, poder de comunicar o verbo 
que faz viver.

Com a Queda o homem perdeu a sua antiga forma 
La-Galgal, perdeu suas vestes de luz, seu avental,
que lhe dava semelhança à Yáh, Deus Pai-Mãe.

O Katha e O Mudakha Upanichad

“Nessa semente de som Om, que mora no Lótus cardíaco, 

onde, como os raios de uma roda, os éteres nervosos se 

encontram, nasce a glória que está manifesta no Universo.” 
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Primeira Fase - A da BUSCA
Atraído pelo campo de respiração de uma Egrégora, o estudante busca 

por mais conhecimento, até encontrar, em geral sem saber que está 
sendo conduzido.

Segunda Fase - A da INQUIETAÇÃO
Ao deparar-se com o conhecimento, seja por escritos, seja por Irmãos 

de Centelha, sua inquietação é aguçada cada vez mais.

Terceira Fase - A do ABRASAMENTO
Ao fazer descobertas maravilhosas, em geral sobre si mesmo, a 

Centelha do estudante entra em ignição (INRI), sua Rosa no Coração 
começa a desabrochar tornando-se algo similar a uma brasa.

Quarta Fase - A da REALIZAÇÃO
O estudante entra em contemplação, harmoniza-se com o conhecimento 
obtido pela prática, pela experienciação, tornando o conhecimento em 

sabedoria.

Não pense que são fases lineares, uma atras da outra. Não pense que 
vem um tempo de buscar, depois um tempo de inquietar-se, depois que 

vem um tempo de abrasamento e finalmente a realização.

Não. Esse ciclo é verdadeiro para cada aspecto: eu busco, depois eu 
me inquieto, depois vem o abrasamento, depois a realização.

Sim, mas, o que é realizado, e que antes se abrasou pela inquietação, 
provoca outra nova busca e assim por diante.

Portanto, o processo não é linear. É em espiral ascendente e 
simultâneo para vários aspectos diferentes: para a fé você está em 

plena realização, para o discernimento inquietação...

A Não Linearidade do Trabalho na Pedra

um trabalho em espiral

Ar

Terra

Água

Fogo
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O Salitre (Salnitter) e o Mercúrio

Aqui, quando aponta para o Salnitter, é quando J.B. 
demonstra ser um verdadeiro Cabalista.

Nos é impossível compreender o conceito do Salnitter, 
sem a Cabalah e sem a harmonização pessoal com os 
conceitos sutis da Árvore da Vida na sua completude.

Sem a mínima pretensão de ensinar a Cabalah,
sem a mínima pretensão de esgotar o tema, nos 

arriscaremos, a seguir, ao tentar introduzir 
superficialmente esse conhecimento, na esperança de 
que, um dia, alguns de nós consigamos realiza-los.

Não esqueçam: somos todos aprendizes.
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O Alef Bet
Os 10 Aspectos de Cada Letra

O Alef Bet
As 22 Letras

Tav
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1

4

11

6

5

22

17

18

10

14

19

2

3

9

8

7

20

13

15

12

16

21

Alef: Paradoxo, o selo Divino no ser humano.
O Conceito das Letras

Dalet: A anulação do "eu" que acompanha 
qualquer mudança básica na orientação 
existencial de alguém.

Vav, O poder de conectar e correlacionar 
todos os elementos dentro da Criação.

Hê: A capacidade de auto-expressão através 
do pensamento, palavra e ação.

Caf: A capacidade de alguém realizar seu 
potencial.

Yud:  concentração do infinito dentro do 
finito.

Nun: A queda do altruísmo até a
auto-conscientização.

Fê, Pê: Comunicação oral do conhecimento.

Tsadi: A fé dos justos.

Tav: A impressão de que a fé na onipresença
de D'us faz sobre experiência da realidade
no supra consciente da pessoa.

Qof: O paradoxo da santidade:
a expropriação da força de vida Divina 
transcendente pelo reino material.

Bet: O propósito da Criação: uma
morada para D'us neste mundo inferior.

Guimel: A busca de recompensa e punição
no contexto do mundo físico.

Chet: A dialética de "ir e vir" entre a
unidade absoluta de D'us e a aparente 

pluralidade da Criação.

Zayin: O poder de "or chozer" (luz Divina 
refletida rumo ao Alto pela Criação) para 

ascender além de seu próprio ponto de origem.

Tet: A "inversão," ou ocultamento, da 
benevolência de D'us neste mundo.

Lamed: A ânsia do coração para
interiorizar o conhecimento.

Ayin: A constante vigilância de D'us sobre 
todo elemento da Criação.

Mem: O brotar da sabedoria na fonte do 
supraconsciente.

Samech: A natureza cíclica da experiência,
e a equanimidade que ela traz.

Resh: A capacidade de iniciar o processo de 
retificar o "yesh" ("algo", fisicalidade) da 

Criação.

Shin: O mistério de como a bruxuleante 
inconstância de todas as coisas emanam de 

uma Fonte eterna e invariável.
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Alef: Paradoxo, o selo Divino no ser humano.

O Conceito das Letras

Dalet: A anulação do "eu" que acompanha 
qualquer mudança básica na orientação 

existencial de alguém.

Vav, O poder de conectar e
correlacionar todos os elementos

dentro da Criação.
5 Hê: A capacidade de auto-expressão através 

do pensamento, palavra e ação.

Caf: A capacidade de alguém realizar seu 
potencial.

Yud:  concentração do infinito dentro do 
finito.

Nun: A queda do altruísmo até a
auto-conscientização.

Fê, Pê: Comunicação oral do conhecimento.

Tsadi: A fé dos justos.

Tav: A impressão de que a fé na onipresença
de D'us faz sobre experiência da realidade
no supra consciente da pessoa.

Qof: O paradoxo da santidade:
a expropriação da força de vida Divina 

transcendente pelo reino material.

Bet: O propósito da Criação: uma
morada para D'us neste mundo inferior.

Guimel: A busca de recompensa e punição
no contexto do mundo físico.

Chet: A dialética de "ir e vir" entre a
unidade absoluta de D'us e a aparente 
pluralidade da Criação.

Zayin: O poder de "or chozer" (luz Divina 
refletida rumo ao Alto pela Criação) para 
ascender além de seu próprio ponto de origem.

Tet: A "inversão," ou ocultamento, da 
benevolência de D'us neste mundo.

Lamed: A ânsia do coração para
interiorizar o conhecimento.

Ayin: A constante vigilância de D'us sobre 
todo elemento da Criação.

Mem: O brotar da sabedoria na fonte do 
supraconsciente.

Samech: A natureza cíclica da experiência,
e a equanimidade que ela traz.

Resh: A capacidade de iniciar o processo de 
retificar o "yesh" ("algo", fisicalidade) da 

Criação.

Shin: O mistério de como a bruxuleante 
inconstância de todas as coisas emanam de 
uma Fonte eterna e invariável.
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Atziluth

Briah

Yetzirah

Assyah

2

1

3
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Apocalipse 1:8

Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o

Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.

Askevinel, um Rosacruz discípulo de J.B., dizia:

“Mas chegará aquela época em que os adoradores
adorarão não no Templo, mas em Espírito de Verdade.
E esse espírito de Verdade ventilará no próprio nariz
do homem um novo Nome, e esse Nome entrará pelos 

pulmões e irá ao sangue com a sua sonoridade e suas letras,
e som e letras são aquilo que J.B. denomina de Salnitter.”

Os alquimistas se referem ao Salnitter como Azotho:

(αζοθΩ) (αζοτΩ) (α [ζοτ] Ω)

Lembremos de AP 1:8, quando o Messias afirma ser
o Alfa (α) e o Ômega (Ω), ou seja, todo o alfabeto, e 
portanto, toda a sonoridade redentora alquímica
pela qual o homem deve falar com seu sangue.

A letra grega teta [θ] simboliza alquimicamente um 

sal e, portanto, o Salnitter. A letra grega [τ] tem o 

mesmo mistério que há na letra hebraica tav .[ת]

Um dos mais famosos dicionários da Língua Hebraica, 

diz o seguinte sobre a letra tau [τ] e a letra tav :[ת]

Provérbios 4: 23-24

23 Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração,

porque dele procedem as fontes da vida. 24 Desvia de ti a 

falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios.

Esse sangue com Voz tem todo o Mistério da vida.
Primeiro (23), as fontes da vida estão no coração, 
depois (24) da purificação da fala e dos órgãos de 

seu sopro e articulação.

A palavra tau, é explicada em Ezequiel 9:4...

4 Vá, através da cidade, no meio de Jerusalém, e 

coloca uma marca [um tau] sobre as frontes dos 

homens que vêm e choram por todas abominações que 

são feitas naquele meio.

Os batizados essênios eram tocados na
testa com o dedo do sacerdote tingido de 

vermelho, desenhando a marca tau, e diziam 
a esse recém iniciado:

“Com esta marca começas a ser aquilo que 
Jesus foi, o Sal da Terra e a Luz do Mundo”.
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A impressão de que a fé na onipresença de D'us faz sobre 
experiência da realidade no supra consciente da pessoa.

Um sinal; uma impressão; um código.

Um Dalet fazendo uma impressão na coroa de um Nun.

400.

Júpiter.

O Shabat.

Boca.

Graça.

David.

De Malchut a Yessod.

Conceito

Significado

Formato

Número

Espaço

Tempo

Alma

Dom

Arquétipo

Canal

O propósito da Criação: uma morada
para D’us neste mundo inferior.

Casa.

Um cercado de três lados, aberto no
lado esquerdo, "lado norte“.

2.

Lua.

Domingo.

Olho direito.

Sabedoria.

Abraham.

De Chochmá a Chessed.

2 22

Bet  e  Tav

A letra grega a letra tau [τ] e a letra tav :[ת]

Números 21:6-9

6 Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo; e morreu muita gente em Israel. 7 [...] Então 

Moisés orou pelo povo. 8 E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste; e será que viverá 

todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. 9 E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste; e sucedia que, 

picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia.
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Corpo Etérico ou Corpo Vital

ou Duplo Etérico

Duplo 
Etérico

Consciência Reptiliana

Site O Pedra Bruta
www.opedrabruta.com.br

Videoteca - Sala 7
Estudo 35, 14/08/2021

Gnosis Christiana Propositum

http://www.opedrabruta.com.br/
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Genesis 22: 1-2, 10-13

1 E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus

a Abraão, e disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui.

2 E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem 

amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto [...]

10 E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o

seu filho; 11 Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e 

disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui.

12 Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe 

faças nada; porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste 

o teu filho, o teu único filho [..] 13 Então levantou Abraão os seus 

olhos e olhou; e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus 

chifres, num mato; e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em 

holocausto, em lugar de seu filho.

É significativo que essa passagem bíblica, uma tentativa de 
se fazer um sacrifício humano, uma ferida, um derramar 
sangue humano, esteja justamente no Livro da Criação.

O Anjo de Jehováh  ao impedir a execução de Isaac (יהוה)
aponta para um cordeiro preso pelos chifres, ferido entre 
espinhos de um arbusto e sacrificado no lugar de Isaac.

Os espinhos daquela árvore causavam feridas (Atsévéth)
no cordeiro aprisionado numa árvore (Ets), como que 

enxertado nela, ou afiliado (Bat) a ela, sendo que o seu 
sangue era ligado à seiva dessa árvore.

Filho: Ben - Filha: Bat.

A guematria da palavra Feridas (Atsévéth) aponta 
para a palavra Bat (Filha). Por que? Porque a “filha” 

que herda a herança sanguínea do Pai liga-se 
diretamente à Alma Sangüínea, ou pelo sangue, tanto 
pelo lado da herança cármica, como à transfiguração 

que Inicia pelo fluído sanguíneo.

E a alma sempre foi tratada como feminina...

“Em Gênesis, Psique - A Alma Humana, denominada 
Aisha, uma outra palavra para Eva, vive em Shamain, 
Céu, feliz e bem-aventurada no divino éter, embora 

sem nenhum autoconhecimento. Desfruta do Céu sem o 
compreender. Para compreender, precisa primeiro ter 

esquecido e, depois lembrar; para amar, precisa 
primeiro ter perdido e, depois reconquistado. Somente 
pela dor e queda pode vir a conhecer e compreender. 

Pelo desejo de conhecimento, Aisha deixa-se cair, 
deixando de ser alma pura, tendo somente corpo astral 

e vivendo no divino éter. Reveste-se de um corpo 
material e se prende ao ciclo de encarnações. [...]”

Site O Pedra Bruta
www.opedrabruta.com.br

Videoteca - Sala 7
Estudo 13, 13/02/2021

Os Mistérios Gnósticos da Pistis Sophia

http://www.opedrabruta.com.br/
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Filho: Ben - Filha: Bat.

A palavra Bat (filha) aponta para a 2ª e 22ª letras 
do alfabeto hebraico. Os cabalistas assim explicam:

Temos no sangue humano todas as letras do nosso 
sagrado alfabeto, faltando apenas a    . Isto indica 

que    , como letra da Unidade divina, onde todas as 
coisas devem se ligar para existir, deve ser colocada 

no sangue humano pelo ato de se desejar enxertar-se 
na Árvore da Vida que fica no Jardim do Éden.

É exatamente o que significa a palavra Adam  :[אדם]

todo o Dam [דם], ou sangue do homem ligado à    . 
Quando alcançarmos essa ligação com aquela árvore, 

teremos todas as 22 Letras no nosso sangue, e 
poderemos, a partir dele, encontrar por 32 caminhos 
santos, o D´us oculto em nosso Ponto do coração, bem 

como, aquela primeira forma de existência humana 
chamada  Adam".

Bat (filha) é, pois, a parte sangüínea feminina de 
Adam, a sua Eva, que ele deve recuperar para 

tornar-se macho-fêmea como no início, ou aquele 
elemento sangüíneo que J.B. aponta como Salnitter, 
ou Azoto (αζοτΩ), que indica o alfabeto grego no 

sangue humano, de alfa (α) a ômega (Ω).

Capítulo II : V
Pois Ele realmente mostrou o modo de

combinação das letras, cada uma com cada
uma, Aleph com todas e todas com Aleph. Assim,
ao combinar todos juntos em pares, são produzidos
esses 231 portões de conhecimento. E do Nada Ele
criou algo, e todas as formas de fala e todas as coisas
criadas, e do vazio, Ele fez a terra sólida, e do inexistente,
Ele trouxe Vida. Ele cortou, por assim dizer, imensas colunas
ou pilares colossais, do ar intangível e do espaço vazio.
E esta é a impressão do todo, vinte e uma letras, todas de uma,     .

Sepher Yetzirah
Os 32 Caminhos da Sabedoria

“A palavra ָאָדם (Adam) está conectada a duas

outras palavras em hebraico: ם ד  (dam – sangue) e

ֲאָדָמה (adamá - terra/solo).

Estas palavras nos mostram que o significado

básico de Adam (Adão em hebraico) está

associado com o “sangue” e a “terra”.

Gênesis 2:7

“O Senhor Deus formou o homem do pó da terra”

Gênesis 9:4

“...e a proibição de comer qualquer coisa que

ainda tenha sangue, porque a alma de qualquer

coisa viva está no seu sangue.” Aisha: a Alma Humana
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Cavernas de Qumran - 4Q405 e 403

A língua dos [Anjos] em louvor emite uma voz em

cântico para o Rei-Deus dos que o exaltam, (Ekklesia), [...]

pois é no sopro do seu louvor que vem habitar em esplendor

e glória o Deus da realeza.

Em outras palavras, D ’us leva a sua    sagrada, o sopro
da sua Voz redentora, para aqueles que O exaltam 

(Ekklesia) confiantes que também sopram o misterioso 
canto que imita o canto e o louvor dos Anjos divinos.

Assim, quando você executa uma ritualística qualquer de 
uma Escola de Mistérios, e havendo entoação de mantras, 

sons ou cânticos sagrados, usando de seu ritmo respiratório 
e do sopro de sua garganta para reproduzir sons sagrados, 

esse processo está descrito, como em Provérbios:

Provérbios 31:8-13

8 Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são 

designados à destruição. 9 Abre a tua boca; julga retamente; e faze 

justiça aos pobres e aos necessitados. 10 Mulher virtuosa quem a 

achará? O seu valor muito excede ao de rubis. 11 O coração do seu 

marido está nela confiado; assim ele não necessitará de despojo.

12 Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida.

13 Ela busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos.

[Se for] o M. CCer. um Iniciado, saberá executar a 
tarefa de Provérbios 31: 12. Ou seja, saberá tomar o

carma e a vida má dos Frater’s (Irmãos) reunidos

pelo som ressonante, para leva-los à Cruz (τ) e
fazer ali, pela direita e pela esquerda,

um zigue-zague luminoso.

Ora, a lã e o linho simbolizam as vestes astrais e
etéricas dos obreiros que formam a Ekklesia

de Aprendizes e Companheiros de um Mestre.
É nessas vestes (avental) que concentram-se o

carma e a vida de erros de um homem.

Essa vida etérica e astral humana fica aberta a todo
tipo de influências e de operações alquímicas quando 
este homem, ao expressar fé, confiança e anseio por 

salvação, celebra a alegria de seu coração com mantras 
de louvor e de devoção.

O mestre cabalista pode, neste momento, fazer a 
Egrégora Angélica que se mistura aos sons entoados   .

pelos obreiros: um voar zigue-zagueante, como um 
“drible” sobre a morte física, como se lê em...

Ezequiel 1:14

E os seres angélicos corriam,

zigue-zagueando à semelhança dum raio.
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Neste vôo zigue-zagueante, o carma e a vida de erros dos obreiros podem
ser movidos alquimicamente para uma Segula (cura) e um Tikkun (correção). Um hábil M. CCer.,
se verdadeiro mago cabalista, um Serafin que transita pelos mundos, sabe fazer os seus obreiros

dançarem junto com os Anjos, pendendo o corpo para a direita e para a esquerda,

trazendo, assim, a redenção e a cura de Jehováh .[יהוה] [ palavras do Zohar ]



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

Gênesis 3:24

E, havendo lançado fora o 

homem, pôs querubins ao oriente 

do jardim do Éden e uma espada 

inflamada que andava ao redor, 

para guardar o caminho da árvore 

da vida.
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Os monistas e até muitos dualistas, pensam ser apenas 
um discurso filosófico, aquilo que J.B. chama de Dupla 
Face, conceito que envolve um Salnitter divino e um 

deturpado, um giro e um contragiro, um zodíaco ímpio 
astrológico e um zodíaco astrosófico (ou escatológico).

Portanto, dispensam uma quantidade de conhecimento 
necessária ao buscador da verdade, argumentando que
o discípulo se tornaria um simples intelectual vaidoso.

Oséias 4:6

“O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; 

porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para 

que não sejas sacerdote diante de mim; e, visto que te esqueceste 

da lei do teu Deus , também eu me esquecerei de teus filhos.”

Salmo 119, 33-34

“Ensina-me, ó Eterno o caminho de Teus estatutos, e eu os 

seguirei com fidelidade. Dá-me entendimento para que eu possa 

guardar Tua Lei e observá-la-ei de todo o meu coração.”

Lucas 10:27

“Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de 

toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas 

forças; este é o primeiro mandamento.”
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Sim, são muito complexos os conceitos de Salnitter e 
Movimentos Rotativos dos Astros, giro e contragiro.

Considerando também, as formas abstratas pelas quais 
esses conceitos são apresentados por J.B., Escolas de 

Mistério em Geral e a Cabalah, ainda assim, não 
podemos abrir mão da possibilidade de sermos 

inspirados, e até iluminados, por suas qualidades ou 
virtudes transformadoras, pois nada escapa ao corpo 
suprassensível do aluno desejoso de cumprir com os 

elevados princípios do Salmo 119.

Como registrado no slide anterior, Oseias e Lucas são 
duas citações de peso sobre a imprescindível experiência 

do conhecimento na senda do buscador da verdade.

Da Tríplice Vida do Homem, Cap. I

de Jacob Boehme

Porque ninguém pode reconhecer a Deus, e toma-lo por seu 

mestre, busca-lo e acha-lo, sem o Seu Espírito Santo, que sai de 

um coração humilde e indagador, que pesquisa tudo com ardor

e anelo, e, este Espírito Santo, ao ver semelhante coração,

ilumina a alma nele, a fim de que ela clareie os sentidos [...]
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Querubins X Messias

1 Crônicas 13: 6

E então Davi com todo o Israel subiu a Baalá de Quiriate-

Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o 

Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o 

seu nome.

2 Crônicas 3: 11

E, quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de

vinte côvados; a asa de um deles, de cinco côvados, e tocava na 

parede da casa; e a outra asa de cinco côvados, e tocava na asa 

do outro querubim.

Como já vimos muitas vezes, a Cabalah Cristã
associa o número 15 ao mistério do Messias

Jesus e sua Cruz de Luz.

Cinco : rramixáh [ֵמׁשיח] << [ָחֵמׁשה] maxiarr : Messias

Côvados : amot :[אמות] 15 = (400)ת + (6)ו + (40)מ + (1)א

םוהיאל (Elohim) contémַּוהי (Yah)

Elohim (16) = Yah (15) + 1

Elohim (16) = La-galgal (15) + 1
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Mosteiro Grego

de São Jorge

Jericho, Israel

26/09/2017Shekhinah
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CAPÍTULO VIII – DO INTEIRO CORPO DE UM REINO ANGÉLICO.
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Hochmah
Binah

Palavras do  Zohar

“Quando o Venerável Espírito, o Oculto dos Ocultos, assumiu uma expressão, tudo 

criou em forma de macho e fêmea, visto que as coisas não poderiam ter  prosseguido 

de qualquer outra maneira. Portanto, Sabedoria, a Sephirah, o começo da expansão, 

ao provir do Venerável Espírito, emanou como macho e fêmea e se expandiu, de 

modo que Compreensão ou Inteligência, a terceira Sephirah, dele proveio, e assim 

obtivemos macho e fêmea. Sabedoria foi o Pai e Inteligência foi a Mãe, de cuja 

união os demais pares de Sephiroth sucessivamente emanaram”.

Francis Bacon, Evolução do Saber

Na obra da Criação, vemos uma dupla emanação de potencialidades de Deus; 

uma relacionando-se com o Poder e, a outra, com Sabedoria; uma expressa a 

matéria e a outra a disposição da forma. Isto posto, de tudo que é contado na 

história da Criação, deduz-se que a complexa massa de céu e terra foi criada 

num só instante; ao passo que, sua ordenação, foi obra de Seis Dias.

7

6

5

4

3

2

1

7. Coronário

6. Frontal

5. Laríngeo

4. Cardíaco

3. Umbilical

2. Sexual

1. Básico

Principais motivos da 
Salinidade Sanguínea

Arrogância, Ganância, 
Negligência na Senda,

Mau Humor, Cerviz 
Dura, Coração Duro, 

Hipocrisia, Insensatez, 
Cegueira e Surdez.

Fiat LuxFiat Lex
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Nesse capítulo - Mysterium Magnum - J.B. busca 
conceituar uma imensidão de aspectos criadores de Deus 
e suas mui complexas percepções sobre 3 níveis de Caos:

Primeiro – Caos de Indefinição: A Divindade oculta, sem 
“formas”, sem “nome”, o Divino em si mesmo ou o 

Infinito do Nada (Ain Soph).

Segundo – Caos de Criação: A Divindade sem “forma” 
espargindo eternamente a Sua Luz de uma Criação 

ainda sem “forma”. (Fiat Lux)

Terceiro – Caos da Ordenação: A Divindade 
pronunciando um “nome” e dando “forma” a Si mesma, 
que se mostrará no estágio seguinte como Logos Sétuplo.

(Fiat Lex)

O Grande Mistério

De tal Logos Sétuplo, o Sétimo Logos criará as 
“formas” possíveis de serem compreendidas pela 

inteligência humana.

Somente a partir da emanação das hierarquias 
querubínicas e dos sete corações planetários, 

formando uma Esfera Corporal (vide Cap. VI), a 
Criação passa a ser um conceito inteligível.

Antes disso, tudo é tão transcendental que é 
nominado Caos, ininteligível para o homem

hílico ou psíquico.
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Phanerósis,
designa a volta gloriosa de Cristo, no entanto,
esta não é usada nos textos que falam da vinda
de Cristo, este termo aparece em

1 Coríntios 12:7

“A manifestação (Phanerósis) do Espírito é concedida a

cada um visando a um fim proveitoso”...

manifestação

revelação

não indicando a manifestação de Cristo na sua 
vinda, mas uma manifestação do Espírito Santo.

Na Árvore Sephirótica, Deus está oculto em 
Kether, Hochmah e Binah. Portanto é indefinido, 

um completo Caos para o ser comum.

Contudo, em Bynah, a Divindade manifesta-se 
em sua forma sétupla, ou, sua Faneroo, 

aparecendo com forma ordenada e nome, 
criando a possibilidade de ser conhecido pelo 

Adão Quedado.

Essa Faneroo possível de ser conhecida é 
apontada por Chesed, Geburah, Tiphereth, 

Nectzah, Hod, Yessod e Malchuth.
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Quarto – Caos do Sangue: aquele formado pelo Coração 
e Sangue do homem quedado, por onde fluem os sete 

metais ímpios de tendenciosos ao mal.

J.B. se utiliza do Oitavo Metal, o Salnitter, como 
elemento transmutador da alma-sangue desviada de seu 

propósito pela sétupla tendência metálica do sangue.

Se o caos da alma-sangue for tocado pelo Salnitter,
Deus-Bynah, ou seja, Deus Inteligência Construtora, 

pode reapresentar-se-á como Logos Setúplo.

No Capítulo 1, Parágs.19 e 20, J.B. fala de como a 
qualidade “amarga”, da atual natureza, bem como, o 
“doce” do Calor da Luz Divina, agem no Ar, na Água, 
na Terra e em todo Reino Vegetal, dotando as plantas 

de uma força capaz de afastar todas as influências más.

J.B. atribui tal força ao poder dos Anjos de Deus
no coração estrelar da natureza ímpia quedada, 

transmutando-a em sete formas luminosas e
ordenadas da alma-sangue.
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A partir do Parág.15, J.B. começa a conceituar as sete 
formas ou QUALIDADES da natureza que dotam o 

sangue da Terra com sete metais tendenciosos ao mal, 
ou, os sete princípios do erro:

1. Adstringente     2. Doce     3. Amarga     4. Calor

5. Amor      6. Som     7. Corpo

Esse princípios passam para o coração da Terra, 
primeiro como umidade nas pedras (solo), destas para 
os vegetais, como seiva e, para o homem, como sangue.

Não esqueçamos o título do presente capítulo:

Então, considerando os Mundos de Briah, Yetzirah e 
Assiah, nas suas perspectivas divinas...

a qualidade adstringente é dotada de uma propriedade, 
algo que poderíamos nominar como elasticidade...

da qual são gerados, no corpo humano, denso,
quedado, as veias e fibras musculares, como pequenos 

fios elásticos que conduzem o sangue humano.

Nos seres imortais, até mesmo no homem imortal, tal 
elasticidade são como fios de luz. Daí, nas escrituras, 

lemos descrições de faces e aparências luminosas.

“DO INTEIRO CORPO DE UM REINO ANGÉLICO”

1
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Assim, nos seres angelicais, os Sete Poderes 
Secretos de Deus, ou as Sete Qualidades estão 
tão acesas, ou inflamadas, que lhes conferem 

uma aparência majestática.

Mas, dentre as Sete Qualidades, é da 
elasticidade da Adstringência que se originam 
suas luminosidades e abundância de virtudes.

Ainda, nos Parágs. 20 e 21, J.B. afirma que a 
Adstringência é uma Força de Justiça e rigor.

De tal Justiça Rigorosa, também se origina a 
Queda de Lúcifer, dada a característica 

corrosiva da Adstringência, um fogo 
consumidor e severo, que se origina do “atrito” 

entre o “giro” e o “contra-giro” das rodas 
angélica e terrestre.
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10. Kether diferencia-se numa potência ativa masculina:

Chokmah, e numa potência passiva feminina: Binah.

Ambas as potências situam-se no topo de duas Colunas

laterais formadas pelo alinhamento vertical das Sephiroth

em seu enquadramento na Árvore da Vida.

A coluna da esquerda chama-se Severidade; a da direita, 

sob Chokmah, chama-se Misericórdia; a do meio, sob 

Kether, chama-se Suavidade e recebe também o título 

adicional de Coluna do Equilíbrio.

12. Binah, a Mãe Superior (distinta de Malkuth, a Mãe 

Inferior), apresenta dois aspectos, e estes distinguem-se 

como Ama, a Mãe Estéril Obscura, e

Aima, a Mãe Fértil Brilhante.

Já observamos que Binah se chama Grande Mar (Marah).

A palavra Marah não significa apenas Amargo, mas é 

também a raiz de Maria, e aqui nos encontramos 

novamente com a ideia da Mãe... no início virgem, e depois 

com a criança concebida pelo Espírito Santo.

A CABALA MÍSTICA
Capítulo 7 – As Três Supremas, pags. 41-42

076

MisericórdiaJustiça

1

23

10

9

8 7

6

5 4

Potência Ativa

Masculina

Potência Passiva

Feminina

Shekinah

Homem

13. Pela associação de Binah com o mar, somos lembrados 

de que essa Sephirah se originou primordialmente nas 

águas; do mar nasceu Vênus, a mulher arquetípica.
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22. Antes de considerarmos o Segundo Triângulo da Árvore 

como uma unidade, devemos conhecer o significado das 

Sephiroth que o compõem.

Chesed significa Misericórdia ou Amor; pode chamar-se também 

Gedulah, Grandeza ou Magnificência, e a ela se atribui a Esfera 

do planeta Júpiter.

Geburah significa Força e recebe também o título de Pachad, 

Temor; a ela se atribui a Esfera do planeta Marte.

Tiphereth significa Beleza, e a ela se atribui a Esfera do Sol.

Quando os deuses dos diversos panteões pagãos são 

correlacionados com as Esferas na Árvore, os deuses 

sacrificados referem-se a Tiphereth e, por essa razão, a Cabalah 

Cristã a chama de Centro Cristológico.

A CABALA MÍSTICA
Capítulo 7 – As Três Supremas, pags. 44-45

23. [...] a respeito do Segundo Triângulo:

Júpiter, o governante e legislador benéfico, é contrabalançado por Marte, o Guerreiro,

a força ígnea e destrutiva. Ambas esferas, são equilibradas em Tiphereth, o Redentor. 

[...] temos os pares de opostos que encontram seu equilíbrio num 3º elemento, localizado no Pilar 

Medial da Árvore. Deduzimos disso que o Primeiro Triângulo deriva seu significado da esfera que o 

antecede e que o Segundo Triângulo deriva seu significado daquilo que o triângulo anterior emana.

No Primeiro Triângulo, encontramos uma representação 

das forças criativas da substância do universo; no 

Segundo, temos uma representação das forças que 

governam a vida em evolução.
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8. Na Segunda Trindade, apresenta-se a oposição entre 

Chesed (Júpiter) e Geburah (Marte).

Temos novamente os pares de opostos:

construção, em Júpiter, o legislador e governante benéfico

destruição, em Marte, o guerreiro e aniquilador do Mal.

Poder-se-á perguntar por que razão uma potência masculina 

como Geburah está colocada no Pilar feminino.

Cabe lembrar, contudo, que Marte é uma potência destrutiva, 

constituindo um dos planetas maléficos da Astrologia.

O positivo edifica, o negativo destrói.

9. Esses aspectos surgem novamente em Netzach, na base do 

Pilar da Misericórdia, e em Hod, na base do Pilar da 

Severidade;

Netzach é Vênus, o Raio Verde da Natureza, força elemental, a 

iniciação das emoções, é instinto e emoção.

Hod é Mercúrio, Hermes, a iniciação do conhecimento, é 

intelecto, pensamento concreto, redução à forma do 

conhecimento intuitivo.

A CABALA MÍSTICA
Capítulo 8 – Os Padrões da Árvore, pags. 50-51

Chesed

Júpiter

Misericórdia

Geburah

Marte

Justiça

1

23

9

8 7

6

5 4

Netzach

Vênus

Instinto/Emoção

Geburah

Mercúrio

Intelecto

10. [...] Portanto, Binah (Saturno) está dignificada...

quando produz estabilidade e resistência... mas está deprimida...

quando o excesso de resistência torna-se ativamente agressivo...

Produzindo obstrução e emissão de matéria estéril.

Por outro lado, Chesed (Júpiter) (Misericórdia) está 

dignificada... quando ordena e preserva harmoniosamente as 

coisas do mundo... mas deprimida quando a misericórdia se 

torna sentimentalismo e usurpa a Esfera de Saturno... 

preservando aquilo que a energia ígnea de Geburah (Marte) 

(Destruição) deveria eliminar da existência (O Mal).
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Neste Parág.21 temos a definição da Sephirah Chesed.

Note: a segunda qualidade, a Doce, que opera na 
primeira, a adstringente, é a própria fonte da 

Misericórdia de Deus, pela qual a cólera é sobrepujada.

Isso é Chesed equilibrando Geburah, e nós sabemos que o 
equilíbrio entre a Justiça Colérica de Geburah e a Doce 

Misericórdia de Chesed, geram Tiphereth, a Beleza.

Ressaltemos aqui do Parág.23:
“A qualidade adstringente é o coração ou núcleo da força divina”.

Ressaltemos aqui do Parág.24:
“Elas são as duas qualidades das quais o Coração de Deus

ou Filho de Deus é engendrado”.

Quando a qualidade Doce penetra o Coração dos Planetas, 
bem como, penetra o Coração Humano, adoçando a 

qualidade Adstringente, desperta ali a Rosa latente na 
Cruz, como Justiça Misericordiosa, Deus Filho.

Hebreus 3:7,8

7 Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a sua voz,

8 Não endureçais os vossos corações.

Crital : C – Ohr – Ação

J.B. chama de Cólera da Adstringência gerando no 
Coração Cristais Endurecedores.

Da Segunda Qualidade ou Particularidade

2

C

OHR

AÇÃO

1. Adstringente

2. Doce

CORAÇÃO
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SABEDORIA MARAVILHOSA

Inicialmente, no mundo de Nekudim, Malchut conecta com Binah,

criando um pequeno estado, ou estado de pequenez, chamado Katnut.

Então Binah conecta a Malchut dando-lhe força de Malchut que parece atingir o estado maior,

ou estado de grandeza, chamado Gadlut.

No entanto, há um desejo em Malchut chamado “Malchut de-Malchut”, que é incapaz de incluir

as qualidades de Binah por si só. Simplesmente, o que é de Malchut continua em Malchut.

Portanto, esta é a razão para a quebra e, em cada partícula e desejo há uma parte desse desejo 

chamado de “o coração de pedra” (Dalet de-Dalet), que é incapaz de se misturar com Binah.

No entanto, é impossível saber de antemão que Malchut inclui os desejos que serão sempre egoístas, 

uma vez que só pode serem revelados pela quebra!

CORAÇÃO  :  C – OHR - AÇÃO
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Os maniqueistas e cristãos gnósticos denominavam 
as linhas de forças cósmicas do Messias de Cruz de 

Luz. Porque descem sobre a Escola de Mistérios
como linhas de forças horizontais cortadas por 

linhas de forças verticais.

Essa Cruz gira sobre a atmosfera do planeta fazendo 
irradiar as sete forças libertadoras do Messias.

Essa tradição ensina que a formação das linhas de 
forças da Cruz de Luz é acompanhada por dois 

Anjos da hierarquia de Miguel e de Gabriel.

Toda oferta que algum discípulo faz segundo a lei 
secreta da Cruz de Luz, é uma oferta da sua alma.

O sangue deles é o da vingança espiritual, ou seja,
o sangue que faz vingar (ou brotar, desenvolver)...
a atividade de Mistérios libertadores sobre a Terra.

Assim, faz a Luz Girar (Ohr-Ação).

“O Filho de Deus engendrado” refere-se ao Cristo 
transmutando a natureza dos sete metais, colhendo 

(messe) o efeito dessa transmutação em sete 
castiçais (cálix), e, assim, traçando  sete linhas de 
forças astrais divinas endereçadas a sete Anjos de 

Sete Igrejas (Ekklesias) da Ásia.

Apocalipse 1: 1, 3-4, 12-13

1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos 

seus servos as coisas que brevemente devem acontecer; e pelo seu 

anjo as enviou, e as notificou a João seu servo;

3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta 

profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas; porque o tempo

está próximo.

4. João, às sete igrejas que estão na Ásia: Graça e paz seja convosco 

da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete 

espíritos que estão diante do seu trono;

12. E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi sete 

castiçais de ouro; 13. E no meio dos sete castiçais um semelhante ao 

Filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e 

cingido pelos peitos com um cinto de ouro.
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Podemos dizer que todos os dias o Messias realiza esse grandioso

trabalho, e colhe (messe) cálices (castiçais) de forças divinas...

Passando tais forças (energias) para os Anjos, destes para os hierofantes 

ou Grandes Mestres espirituais das Sete Escolas de Mistérios (Ásia: é a 

Terra dividida) conforme descreve o Apocalipse 1 e o Sepher Yetsirah.

21. A Cada Sephirah é atribuída uma virtude, que 

representa seu aspecto ideal, o dom que concede à 

evolução; e um vício que é o resultado do excesso de 

suas qualidades.

Por exemplo, Geburah, Marte, tem como virtudes a 

energia e a coragem, e por vícios, a crueldade e a 

destrutividade.

A CABALA MÍSTICA
Capítulo 13 – O Trabalho Prático sobre a Árvore, pag. 85Capítulo IV : I

Foram formadas sete letras duplas, Beth, Gimel, Daleth, Kaph, Peh, 
Resh, Thav, cada uma com duas vozes, aspiradas ou suavizadas. 

Estes são os fundamentos da Vida, Paz, Riqueza, Beleza ou 
Reputação, Sabedoria, Frutificação e Poder. Estes são duplos,

porque seus opostos participam da vida:
Em oposição... à Vida é Morte; à Paz, guerra; às riquezas, pobreza; à 

beleza ou reputação, deformidade ou descrédito; à sabedoria, 
ignorância; para fecundidade, esterilidade; ao poder, escravidão.

Capítulo IV : II

Essas sete letras duplas apontam as dimensões Leste, Oeste, 
Profundidade, Altura, Norte e Sul... com o Templo Sagrado no meio, 

sustentando todas as coisas.

Capítulo IV : III

Essas sete letras duplas que      formou,
projetaram, criaram e combinaram nas
Estrelas do Universo, nos Dias da Semana,
nos Orifícios da Percepção no homem;
e deles fez Sete Céus e Sete Planetas, todos
do nada e, além disso, ele preferiu e
abençoou o Sagrado Heptad.

Sepher Yetzirah
Os 32 Caminhos da Sabedoria

Marte é Geburah. Samael e seu 

exército de anjos guerreiros estão 

sempre na batalha em defesa do 

Cristo, o Messias (Tiphereth).

O Senhor da Força

está sempre

cumprindo a

Lei da Justiça

Divina...

Pois Força

e Justiça atuam juntos.
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No Parág.23, J.B. diz:
“A q. adstringente é o núcleo da força divina [...]

de onde a água tem sua origem”.

Portanto, a adstringência advém de Binah que se 
associa às águas primordiais (Grande Mar; Marah).

Do mar nasceu Vênus, a mulher arquetípica (Maria).

Um C-oração cristalizado, endurecido, petrificado
não consegue suplicar (13 Súplicas de Pistis); sua

Ohr-Ação não consegue ultrapassar os céus metálicos.

A q. Amarga surge do esforço pneumático de equilibrar 
as qq. Adstringente e Doce.

Assim J.B. diz que a q. Amarga é vibrante e tende a 
fazer tudo ascender em direção à Luz.

Da Terceira Qualidade ou Particularidade

3

1. Adstringente

2. Doce

3. Amarga
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Podemos deduzir que a q. Amarga é pungente, 
vibrante, porque advinda do desejo por equilíbrio entre 
as qq. Adstringente e Doce, faz o C-oração sair do seu 

estado cristalizado, gerando uma capacidade de 
súplica, uma verdadeira Ohr-Ação.

Saindo da cristalização, do endurecimento, o Cohração
formula um princípio sonoro no sangue, sua qualidade 
vibrante, irradiante, leva esse princípio suplicante do 

C-ohr-ação por uma ascensão, até o Trono da 
Misericórdia Divina.

J.B. nos alerta nos Parágs.28-29:
Se a q. Amarga  se inflama acima das outras, em 

orgulho e ostentação, gera abaixo da língua um veneno 
de serpente, cessando a possibilidade de obter a 

Misericórdia Divina. Em sendo assim, é a Cólera de 
Deus, Geburah sem Chesed.

Hebreus 3:7,8

7. Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a sua voz,

8. Não endureçais os vossos corações.
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Cabbalah
Venha Estudar
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Ela ainda não podia ser acolhida ali por causa do sofrimento que Authades

327

OS MISTÉRIOS GNÓSTICOS DA PISTIS SOPHIA

JAN VAN RIJCKENBORGH

lhe impôs. Porém, a causa de seu sofrimento e sua estagnação residia nela própria. Authades é
a vontade humana, a essência tríplice da vontade da alma mortal.

A pessoa pode desejar as coisas e pensar nelas, mas tão logo as queira, desejos e pensamentos tornam-se 
manifestações concretas que a ligam ao mundo em que elas passam a existir. Ela experimentou os vínculos 

estabelecidos por intermédio de Authades, pois, devido a seu nascimento, as forças tríplices são alimentadas 
continuamente pelo sistema magnético do ser aural e do cérebro.

As três forças tríplices da razão, da vontade e dos desejos utilizam o fluido nervoso para manifestar-se, para se 
fazer valer. O fluido nervoso é o fluido magnético, nosso alento de vida, nosso espírito vital.

Assim como o sangue cria e conserva a forma, o fluido nervoso lhe dá conteúdo, significado e objetivo.

Quando a vida fica entorpecida na forma, primeiro o sangue deve ser atacado para que a cristalização possa ser 
rompida e a vida, assim liberada, possa receber um novo conteúdo.

Sabeis que Authades é a essência mágica tríplice da vontade da alma mortal. Authades é a causa da desgraça
que a Pistis Sophia atraiu sobre si mesma.

A alma mortal tem um princípio vital, um objetivo vital e uma energia vital.

Designamos O Princípio como Consciência, com tudo o que a ela se relaciona.
O Objetivo se expressa no Desejo, e em tudo o que a ele se relaciona.

A Energia manifesta-se na Vontade, e em tudo o que a ela se relaciona.
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As qq. Adstringente, Doce e Amarga dão animicidade
ao corpo no âmbito da vida mineral, vegetal, criatural
e angélica. Porém, essa vida não porta discernimento.

A q. Amarga incita, digamos, uma característica nessa 
vida [sem discernimento], o que comumente chamamos 

de caráter e, como reação a esse caráter, tal vida 
possui uma vontade e uma certa predisposição.

A inclinação para o Bem ou para o Mal se
fundamenta nesse processo.

Da Quarta Qualidade ou Particularidade

4

1. Adstringente

2. Doce

3. Amarga

4. Calor
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Em resumo:
As qq. Adstringente, Doce e Amarga dão animicidade ao 
corpo... A q. Amarga incita o caráter... E como resposta a 

isso surge uma reação no âmbito da vontade e de uma 
predisposição... E a inclinação para o Bem ou para o Mal se 

fundamenta nesse processo.

Um Corpo sem os Cinco Sentidos

Mas a vida não se limita aí. Apenas com tais propriedades, 
a vida não perceberia o seu interior, assim como, o seu 

exterior. Aqui entra a quarta q.: o Calor.

J.B. chama, também, essa quarta q., o Calor, de 
“Verdadeiro Espírito da Vida ”, ou ainda,

“Descida do Espírito no Corpo  ”.

O Salnitter

Então, percebamos que até agora, J.B. nos informa
que as qq. Adstringente, Doce e Amarga se relacionam

com a mobilidade, vibração e vida do corpo.

Enquanto a q. Calor se relaciona com o Verdadeiro
Espírito de Vida. É a q. Calor que faz com que as três 

primeiras qq. interajam entre si.

CALOR                [ADSTRINGENTE – DOCE –AMARGA]
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As três primeiras qq. interagem entre si, digamos,
se misturam, por ação da q. Calor.

Dos Parágs. 45 a 74, J.B. busca decifrar diversas
formas de interação entre essas qualidades (qq.), e seus efeitos

no âmbito da vida mineral, vegetal, animal e humana.

A Palavra tem Poder

A q. Amarga, quando contida (dignificada) pelas qualidades
Adstringente e Doce, gera Riso e Exultação.

A boca profere palavras conforme o estado dessas qualidades.

Ora, como já vimos, essas três qq. são estimuladas pelo Calor.
A q. Calor se relaciona com o Real Espírito de Vida.

Portanto, o poder acústico da voz provém do Espírito Calórico.

Nós já vimos que... “a segunda qualidade, a Doce, que opera na primeira,

a adstringente, é a própria fonte da Misericórdia de Deus, é Chesed 

equilibrando Geburah, [...] o equilíbrio entre a Justiça Colérica de 

Geburah e a Doce Misericórdia de Chesed, geram Tiphereth, a Beleza.”

Ohr – Ação

Fazer a Luz Girar

Entoar as 13 Súplicas

A Voz Atravessar a 

Abóboda de Aço
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A Peçonha de Víbora – Mercúrio da Falácia

A q. Amarga, quando deprimida pelas qq. Adstringente
e Doce, gera a Peçonha Mercurial.

Tiago 3:8,10,11

8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não

se pode refrear; está cheia de peçonha mortal. [...] 10. De uma 

mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não 

convém que isto se faça assim. 11. Porventura deita alguma fonte 

de um mesmo manancial água doce e água amargosa?

Para J.B., o órgão por meio do qual se pode fazer girar
a Luz magicamente é a boca.

O “pronunciar mágico” da palavra Misericórdia tem a 
capacidade de transmutar alquimicamente os Sete Metais 

do Erro, dignificando os Sete Espíritos de Deus.

Já vimos: a q. Doce quando dignifica a adstringente,
é a própria fonte da Misericórdia de Deus, pela qual
a cólera é sobrepujada. Isso é Chesed equilibrando 

Geburah, gerando Tiphereth, a Beleza.

A vibração da q. Amarga advinda do desejo por equilíbrio 
entre as qq. Adstringente e Doce, faz o C-oração sair do 

seu estado cristalizado, gerando uma capacidade de 
súplica - uma verdadeira Ohr-Ação.

Ignorância

Chumbo

Saturno

Devassidão

Cobre
Vênus

Vaidade

Estanho
Júpiter

Prem. Mau 

Pensamentos

Mercúrio 

Mercúrio

Orgulho

Prata
Lua

Ostentação

e Luxúria
Ouro - Sol

Mercúrio da Falácia
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Cavernas de Qumran - 4Q405 e 403

A língua dos [Anjos] em louvor emite uma voz em

cântico para o Rei-Deus dos que o exaltam, [...]

Em outras palavras, D ’us leva a sua     sagrada, o sopro
da sua Voz redentora, para aqueles que O exaltam 

(Ekklesia) confiantes que também sopram o misterioso 
canto que imita o canto e o louvor dos Anjos divinos.

Provérbios 31:8-9

8 Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são 

designados à destruição. 9 Abre a tua boca; julga retamente [...]

[Se for] o M. CCer. um Iniciado, saberá executar a tarefa 
de Provérbios 31: 12. Ou seja, saberá tomar o
carma e a vida má dos Frater’s (Irmãos) reunidos

pelo som ressonante, para leva-los à Cruz (τ) e
fazer ali, pela direita e pela esquerda,

um zigue-zague luminoso.

O mestre cabalista pode, neste momento, fazer a
Egrégora Angélica que se mistura aos sons entoados   .

pelos obreiros: um voar zigue-zagueante, como um
“drible” sobre a morte física, como se lê em Ezequiel.

Ezequiel 1:14

E os seres angélicos corriam,

zigue-zagueando à semelhança 

dum raio.
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Êxodo 20:6 (Misericórdia e a Aliança)

6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que

guardam os meus mandamentos.

Isaías 54:7,8 (A Misericórdia é para sempre)

7. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te 

recolherei; 8. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um 

momento; mas com benignidade eterna me compadecerei de ti [...]

Mateus 5:7,8 (Coração e Misericórdia)

7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão 

misericórdia; 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles 

verão a Deus;

Êxodo 34:6

6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: O Senhor, o Senhor 

Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em 

beneficência e verdade;

Com exceção dos livros de Daniel e Esdras, escritos em 
Aramaico, o restante do Antigo Testamento foi escrito em 

Hebraico.

A palavra hebraica mais comum na Torah para 
Misericórdia é Chesed, que no sentido mais espiritual, 

como ato espontâneo de amor, relaciona-se diretamente 
com a Nova Aliança Cardíaca.

Miseratio [Sofrimento] (+) Cordis [Coração]

Minha oração é que o Espirito Santo esclareça melhor sobre 
a sua [Chesed] em cada coração (João 3:16-17)

O verbo LeRachem [ לרחם ] que significa ter misericórdia 

está conectado com Rachim רחיםַּ] ]; amado; alguém que 
você ama é caracterizado pela misericórdia; você não pode 

amar sem ser misericordioso.

A palavra misericórdia também está conectada com 
gravidez:

Rechem רחםַּ] ], o útero; órgão que mantém o embrião 
desde a sua concepção até o nascimento; o milagre da 

concepção e proteção do embrião é definido em termos de 
misericórdia.

O Caminho entre Geburah (Severidade) e Chesed 
(Misericórdia), ou Força e Suavidade, é o da Inteligência 

dos Mistérios de todas as Ações Espirituais.

Misericódia
O 19o Caminho de Sabedoria

O efeito dessas Ações é a descida das bênçãos 
elevadíssimas e da Glória Suprema.

O Caminho 19 separa a parte superior (Daat),
que se Relaciona com os Mistérios e as Revelações,
Da parte abaixo (Tiphereth), que suaviza a coluna

do Rigor (Geburah) para mostrar o Tikun, a Correção.
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Tet: A "inversão," ou ocultamento,
da benevolência de D'us neste mundo.

Alef: Paradoxo, o selo 
Divino no ser humano.

1

Portanto, a questão fundamental aqui é:

Sair do Pilar Geburah-Hod, ou da busca por Esplendor (Brilho) usando a Severidade das Leis da Toráh,
Para se encontrar o Caminho Cristão de Hod-Tiphereth-Chesed, pela Suavidade expressa no Pai Nosso como

o [ perdão das nossas dívidas, assim como, perdoamos as dívidas dos nossos irmãos conosco ]...

ou

Sair do Pilar Chesed-Nectzah, ou da busca por Glória (Vitória) usando a Suavidade das Leis da Toráh,
Para se encontrar o Caminho Cristão de Nectzah-Tiphereth-Geburah, pela Força Corretora do Pai que te

[ fortalece, te ajuda e te sustenta com a destra da minha justiça. Isaías 41:10 ].

Cavernas de Qumran - 1QH
Não busquei refúgio na minha própria força (Geburah); eu não tenho refúgio carnal e Teu servo não tem ações justas para
libertá-lo do Abismo sem perdão. Eu, entretanto, me apoio na Tua Misericórdia (Chesed) sem fim e espero pela grandeza da

Tua Graça que fará florescer a salvação e crescer o ramo [verde], fornecendo refúgio na Tua força e reanimando o meu
coração (Tiphereth).

9

Misericórdia

Glória

Justiça

Esplendor

Miseratio [Sofrimento] Cordis [Coração]

Adstringente
Amarga

Doce
Calor
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A Peçonha de Víbora – Mercúrio da Falácia

A q. Amarga, quando deprimida pelas qq. Adstringente
e Doce, gera a Peçonha Mercurial.

Tiago 3:8,10,11

8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não

se pode refrear; está cheia de peçonha mortal. [...] 10. De uma 

mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não 

convém que isto se faça assim. 11. Porventura deita alguma fonte 

de um mesmo manancial água doce e água amargosa?

Para J.B., o órgão por meio do qual se pode fazer girar
a Luz magicamente é a boca.

O “pronunciar mágico” da palavra Misericórdia tem a 
capacidade de transmutar alquimicamente os Sete Metais 

do Erro, dignificando os Sete Espíritos de Deus.

Já vimos: a q. Doce quando dignifica a adstringente,
é a própria fonte da Misericórdia de Deus, pela qual
a cólera é sobrepujada. Isso é Chesed equilibrando 

Geburah, gerando Tiphereth, a Beleza.

A vibração da q. Amarga advinda do desejo por equilíbrio 
entre as qq. Adstringente e Doce, faz o C-oração sair do 

seu estado cristalizado, gerando uma capacidade de 
súplica - uma verdadeira Ohr-Ação.

Ignorância

Chumbo

Saturno

Devassidão

Cobre
Vênus

Vaidade

Estanho
Júpiter

Prem. Mau 

Pensamentos

Mercúrio 

Mercúrio

Orgulho

Prata
Lua

Ostentação

e Luxúria
Ouro - Sol

Mercúrio da Falácia
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1. Adstringente

2. Doce

3. Amarga

4. Calor
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A Água Celeste e Viva

Nos Parágs.66-70, J.B. aponta para a alquimia de 
redenção operada pela Misericórdia Divina.

A água como um dos quatro elementos, predominam
as qq. Adstringente, Amarga e Azeda, constituindo os 
oceanos, mares, lagos, rios e fontes onde a morte é 

assimilada e, assim é, um solvente universal.

A Água Celeste Divina tem essas três qq. dominadas pela 
q. Doce, bem como, é potencialmente evaporante por 

causa da q. Calor.

Essa condição faz com que a q. Fogo, ou o Espírito Ígneo 
Divino, seja incompatível com os corpos sutis naturais, 

dado que há uma dominância das qq. Adstringente, 
Amarga e Azeda na água elementar (natural).

Com esse raciocínio, J.B. explica o motivo pelo qual a 
água elementar não se acende com a q. Calor, pois a 

oleosidade dessa água é anulada pelas três qq. citadas.

É necessária uma característica oleaginosa na água,
para que essa se torne inflamável e luzente.

Êxodo 35:28

Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a 

iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático.

1. Adstringente   2. Doce   3. Amarga   4. Calor

5. Amor      6. Som     7. Corpo
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A q. Doce que opera na q. Adstringente, tempera-a e 
torna-a completamente agradável e suave.

J.B. usa a maçã, que no começo é adstringente ou 
azeda, mas quando a q. Doce se eleva e apodera-se 

dela, então torna-se completamente agradável e boa.

É assim que ocorre na Força Divina.

Ao falar da Misericórdia de Deus Pai, J.B. fala de Suas 
Forças, de Seus Espíritos Fonte, das qq. que existem no 
Salitre, a partir das quais, Seu mais amável Coração ou 

Filho é “engendrado”, hipostasiado nesse Salitre.

Cristo, pleno de q. Doce, venceu a rigidez da 
Adstringência deste mundo, temperando-o com sua 
presença, e derrotando assim, com sua doçura, a 

acidez, ou acerbidade.

É por meio de uma maçã que J.B. revela a complexa 
luta de duas forças fundamentais da Criação.

Atente para o fato de que J.B. é muito sútil ao se 
referenciar às palavras Coração e coração.

Quando se refere ao Cristo, Coração está escrito com
C maiúsculo. Quando escrito com c minúsculo, coração 
refere-se a natureza essencial da q. adstringente como 

o coração ou núcleo da Força Divina.



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

Nos Parágs. 45 a 74, J.B. buscou decifrar diversas formas 
de interação entre qq. Calor, Adstringente, Doce e 

Amarga, e seus efeitos no âmbito da vida mineral, vegetal, 
animal e humana (na Criação).

Nos Parágs. 74 a 80, J.B. modifica sua didática e usa
uma abordagem mais abrangente que ficará mais clara

até o final do livro.

Miseratio [Sofrimento] (+) Cordis [Coração]

Barm-Hertz

A primeira parte da palavra Miseri-Cordia é formada
pelas qq. Adstringente e Amarga.

Miseri ou Barm, contém um R que faz tremer a língua, 
emulando a q. Amarga que faz tudo vibrar e fecha 

Sobre a Língua da Natureza

a boca à semelhança de um túmulo.

Ao abrir novamente a boca na segunda 
parte da palavra, Cordia ou Hertz, se 
revela aí uma esperança, como quem
abre esse túmulo para a ressurreição.

Assim, se completa, na boca, o Mistério
da existência do homem quedado:

Preso à morte pelo sofrimento, passível de 
ressurreição no discernimento cardíaco. 
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Barm-Miseratio [Sofrimento] (+) Cordis [Coração]-Hertz

A segunda parte da palavra Miseri-Cordia é formada
pelas qq. Doce e Calórica.

Cordis ou Hertz, também contém um R que faz tremer a 
língua. No entanto, é uma vibração muito mais suave pois, 
unida às letras “tz”, aproxima-se da Cruz de Luz, ou da 
vitória sobre a morte, o abrir da boca numa Ohr-Ação.

Mateus 28:1-3

1. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da 

semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.

2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do 

Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta,

e sentou-se sobre ela.

Provérbios 31:8-9

8 Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são 

designados à destruição. 9 Abre a tua boca; julga retamente [...]

[Se for] o M. CCer. um Iniciado, saberá executar a
tarefa de Provérbios 31: 12... saberá tomar o
carma e a vida má dos Frater’s (Irmãos) reunidos

pelo som ressonante, para leva-los à Cruz (τ) e
fazer ali, pela direita e pela esquerda,

um zigue-zague luminoso.
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Em Aurora Nascente são sete as forças, ou qualidades, 
ou formas, ou espíritos, ou fontes, ou espíritos-fonte:

O conjunto dessas forças é chamado Salitre.
(um nitrato fertilizante da agricultura)

O meio ambiente resultante da interação entre elas.

É preciso sempre muita atenção à aparente repetição 
de termos de J.B. Digo, aparente, pois frequentemente, 

ele usa o mesmo termo para “coisas” diferentes.

Sem avisar, Boehme chamará Salitre não ao conjunto 
das Forças, mas à sétima Força, já que a corporalidade, 

a substancialidade está manifesta no Salitre.
Assim, ele, o Salitre, é o corpo da Criação.

1. a Adstringente
2. a Doce (água suave)
3. a Amarga (aguilhão; aguilhão amargo)
4. o Calor (fogo; quente)
5. o Amor (luz)
6. o Som (tom; mercúrio)
7. o Corpo (natureza; corporalidade; naturalidade;

tangibilidade; substancialidade
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Na sabedoria antiga,
falava-se do fogo, da flama e
da luz. Na terminologia bíblica 
dizemos Pai, Filho, Espírito.
E sabeis o Espírito Santo, é 

reconhecido como luz. Pensai 
apenas no Pentecostes e na

Essa luz tríplice é a característica e a
essência do campo eletromagnético gnóstico.

O aluno que morre em Jesus, o Senhor, recebe
essa veste-de-luz que pode ser simbolizada por

um triângulo: o Trigonum Igneum da
186

Rosa-Cruz clássica, descrito na Confessio Fraternitatis.

Por que a veste-de-luz consiste em
três grupos, três aspectos?

Em primeiro lugar, deveis ter em mente
que um campo magnético é formado por

um polo [+] e um [-]...

... por meio dos quais surge um 
terceiro aspecto, que é o 
resultado ou a luz que se 

inflama com o encontro do
[+] com o [-].

descida do Espírito Santo. Mediante essa descida a veste 
torna-se perfeita. Esse    é apresentado como “veste”.

Essa veste-de-luz é um veículo, um corpo. Esse corpo
é simbolizado na Bíblia pela áurea veste nupcial, devido

a seu brilho extraordinário e porque ela outorga o
acesso à vida libertadora.

Essa veste nupcial é o princípio, com o auxílio do qual
o renascimento completo pode consumar-se.

Por isso é necessário que cada candidato possua essa
veste nupcial com duas características:

Ele tem um aspecto de consciência e um de desejos.

Uma mentalidade nova por completo, um novo 
eu, um corpo de desejos totalmente novo e um 

corpo quádruplo absolutamente novo.O perfeito e o excelente encontram-se,
e resultado é o resplandecente.
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Bodas Alquímicas

Aqui podemos ver a dignificação da Força da Vida, 
parte mais importante deste jogo de energias, 

representada pelas qq. Calor e Doce (Água Suave).

Se a q. Calor for muito intensa, destruirá aquele que 
deveria animar e tornar vivo; dignificada, torna-se 
fonte constante da vida e ligação indissolúvel com a 

Fonte de Toda Vida, DEUS.

Assim, surgem as condições para a manifestação da q. 
Amor como conexão com o Altíssimo, a qual permite a 

interação entre o Eterno e suas criaturas (filhos).

É pela q. Calor que a Forma ganha Espírito.
(Vida Consciente)

É pela q. Amor que o Espírito em cada ser entra em 
conexão permanente com Deus Pai, fonte original de 

todos os espíritos, de todas as qualidades.

Esta conexão na q. Amor é a Boda Alquímica,
A Câmara Nupcial, a Iluminação.

Ev. de Filipe, Nag Rammadi, 1945

A Alma e o Espírito vieram à existir a partir da água e do fogo. 

É da água, do fogo e da luz que o filho da Câmara Nupcial veio 

a existir... O Senhor fez tudo num mistério, um Batismo, uma 

Crisma, uma Eucaristia, uma Redenção e uma Câmara Nupcial.

1. Adstringente

2. Doce

3. Amarga

4. Calor

5. Amor

6. Som

7. Corpo
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1. Adstringente

2. Doce

3. Amarga

4. Calor

5. Amor

6. Som

7. Corpo

Saturno

Júpiter

Marte

Sol

Vênus

Mercúrio

Lua

Chumbo

Estanho

Ferro

Ouro

Cobre

Mercúrio

Prata

Ignorância

Vaidade

Ira

Ostentação, Luxúria

Gula, Devassidão, Cobiça

Peçonha, Premeditação do Mal

Orgulho

“Todos os sete espíritos de Deus nascem um 
nos outros. Um dá origem ao outro; não há 

primeiro ou último. O último gera o 
primeiro, assim como o primeiro gera o 
segundo, o terceiro gera o quarto, até o 

último. Todos os sete são igualmente eternos”

Jacob Boehme
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A Qualidade Amor

J.B. dedica o final do Capítulo 8 e todo o Capítulo 9
a Qualidade Amor, às vezes referenciada como

A Luz da Misericórdia ou A Luz do Amor de Deus.

É fácil notar que é nessa qualidade que encontramos
A Inteligência Divina (a sexta qualidade: Som).

É bem aí, nesse corpo vivificado pela q. Calor, que surge 
a vida racional humana. A Luz da Misericórdia contém 

a verdadeira vida racional humana.

Lembremos que Chesed, a Misericórdia Divina, é a 
primeira Sephirah após Binah, a Inteligência Divina.

J.B. nos diz que é na Misericórdia que vivem todos os 
Anjos e os Tronos Angélicos Elevados.

Ora, Misericórdia ou Chesed (חסד), tem gematria 72.

72 são os Anjos de Jehovah.
72 são os nomes de Deus.

Os 72 nomes são derivados de Êxodo 14:19-21.
Estes versículos, na Bíblia original em hebraico, 

possuem 72 letras cada um.

5

1. Adstringente

2. Doce

3. Amarga

4. Calor

5. Amor

6. Som

7. Corpo
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Êxodo 14:19-21 (Diga ao Povo que Marche)

19.E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel,

se retirou, e ia atrás deles; também a coluna de nuvem se 

retirou de diante deles, e se pôs atrás deles.

20.E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel; e a 

nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite;

de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. 

21.Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez 

retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite;

e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas.

Os nomes são derivados das letras dos três versos um 
acimado outro, sem pontos de vogal, espaços ou sinais de 
pontuação. O primeiro verso é colocado da direita para a 
esquerda, no segundo verso inverte-se a ordem das letras 
e coloca-se da esquerda para a direita, e o terceiro verso 

coloca-se normalmente da direita para a esquerda.

Cada verso corresponde a uma das três colunas da 
Kabbalah. O primeiro verso, representa a coluna da direita 

(Branca), o segundo verso a coluna da esquerda (Negra),
e o terceiro verso a coluna do meio.

Segundo alguns cabalistas, o segundo verso é invertido por 
causa do aspecto material representado pela coluna da 
esquerda. Os nomes são então lidos de cima para baixo.
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Não esqueçamos o título deste capítulo:

Fica muito claro que J.B. a buscar descrever o mundo 
angélico e seus habitantes, sente-se inevitavelmente 

obrigado a descrever os Sete Poderes de Deus.

É desses 7 Poderes que os seres angelicais alimentam 
suas existências e corporalidade.

Então podemos vislumbrar duas naturezas opostas que 
abarcam essa Criação:

A primeira, onde as 7 Qualidades estão harmônicas, 
constituindo o Mundo Espiritual perfeito e eterno.

A segunda, caracterizada por uma completa desarmonia 
das 7 Qualidades, gerando 7 metais ímpios no sangue
de seus habitantes, constituindo o Mundo Quedado.

O Salitre Divino, do qual o homem original foi formado, 
e que se encontra num estado corrompido, refere-se

ao aspecto desarmonizado das 7 Qualidades.

CAPÍTULO VIII – DO INTEIRO CORPO DE UM REINO ANGÉLICO.

Site O Pedra Bruta www.opedrabruta.com.br
Videoteca - Sala 5 - 6o Encontro - 19/12/2020

O Quinto Cântico - Slides 61 e 62
Os arcontes dos eóns são as emoções e as paixões, simbolizadas pela água.

O Quinto Cântico contém um dos mais característicos princípios dualísticos do Evangelho Pistis Sophia:
o de que a matéria carece de qualquer poder salvador.

3: ideia.
2: sentimento
1: sensação

1

3

2

http://www.opedrabruta.com.br/
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Gehenna

Gehenna
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Kether, Chockmah e Binah, a tríade superior, não se 
encontra naturalmente ao alcance da mente concreta 

do homem quedado.

A partir de Kether, o Pai derrama toda a Sua Luz em 
Chockmah, todo o Seu Pensamento, em sua forma mais 

plena e pura, fora do alcance da mente humana.

Chockmah, é a Sabedoria do Pai universal, onde surge 
a “imagem” do Pai de todas as criaturas.

Tal Sabedoria, a de Chockmah, não pode emanar na 
mente do homem quedado, pois o aspecto concreto, 

racional do lado direito do cérebro humano quedado, 
não dá espaço ao inconsciente, às faculdades mentais 

superiores (intuição, cognição e iluminação) (revelação).

Chockmah deve ser amparada por Binah, surge aí como 
a Mãe Universal, se juntando ao Pai Universal.

Binah dignifica Chockmah, para produzir a Inteligência 
ou o Entendimento, no cume da coluna da esquerda.

O símbolo de Binah é uma trombeta, dado que dela 
surge o sopro (som; energia acústica) organizador desse 

caos planetário - a desarmonia das 7 Qualidades.

Nesse processo, o Pensamento Intuitivo torna-se 
conhecimento, as faculdades mentais abstratas atuam 

sobre as faculdades mentais concretas.
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Fim

Módulo 1


