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O Sapateiro de Goerlitz

Jacob Böehme, 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 Böehme, 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 2
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CAPÍTULO IX – DO AMOR MARAVILHOSO, AFÁVEL E MISERICORDIOSO DE DEUS.
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Ao falar de orgulho e lascívia, J.B. refere-se à quarta q., 
o Calor, ouro no sangue, ostentação, luxúria.

Ostentação e Luxúria está e estará em evidência em toda 
a Era de Aquário, Era do Ouro Arcôntico.

Aqui, não pela primeira vez, podemos encontrar no
texto de J.B., a origem do bem e do mal:

q. Calor + q. Adstringente = Calor Corrosivo.

Ao citar grandes patriarcas bíblicos, J.B. quer, com isso, 
apontar o antídoto para o metal ouro:

Simplicidade e Humildade no (do) c-Ohr-Ação.

A Profanação do Cristianismo Primevo - exemplo

A partir do 2º Concílio de Constantinopla em 553 d.C., a Igreja 

consolida a perda do vínculo com o Cristianismo esotérico 

primitivo e passa a criar vínculos com o mundo eclesiástico 

organizador da grande instituição católica que conhecemos.

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
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Nesse Concílio, a trindade do ser humano, constituída de

“corpo, alma e espírito” é destroçada,

restando apenas “corpo e alma”, suprimindo a doutrina da 

reencarnação dos dogmas cristãos.

Segundo alguns historiadores, até meados do Século VI, o 

Cristianismo aceitava a reencarnação, já proclamada pela 

cultura religiosa oriental milênios antes da Era Cristã.

Aconteceu, porém, que o 2º Concílio de Constantinopla, em 

decisão política, para atender às exigências do império bizantino, 

resolveu abolir essa convicção substituindo-a pela ressurreição.

Ainda, se diz que, a imperatriz Teodora, por meio do seu esposo, 

o famoso imperador Justiniano, por não concordar com a 

doutrina reencarnacionista, desencadeou uma forte pressão sobre 

o Papa da época, Virgílio, que subira ao poder por meio da 

criminosa intervenção do general Belisário, para quem os desejos 

de Teodora eram lei. E, assim, o Concílio resolveu rejeitar todo

o pensamento de Orígenes de Alexandria, um dos maiores 

teólogos de que a humanidade tem conhecimento.

Em suma, para haver exclusão da reencarnação, necessário

foi excluir o “espírito”, restando “alma e corpo”.

4. Como
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Mateus 7: 10-13

10. Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem, então, os 

escribas que Elias deve vir primeiro? 11. Respondeu Ele:

Na verdade Elias há de vir, e restaurará todas as coisas;

12. declaro-vos, porém, que Elias já veio, e não o conheceram, 

antes fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do 

homem há de padecer às suas mãos; 13. Então os discípulos 

entenderam que lhes falara a respeito de João Batista.

Na visão dualista do cristianismo primevo, o homem 
quedado é como um morto-vivo, como diz J.B. -
“adormecido tanto quanto queira” - em completa 

ressonância com o pensamento gnóstico do Evangelho
de Filipe, encontrado em 1945 Nag Hammadi, Egito.

Ev. Felipe, Nag Rammadi, 1945

Os que dizem que o Senhor morreu primeiro e (então) se levantou 

estão enganados, pois ele primeiro se levantou e (então) morreu. 

Se alguém não alcança primeiro a  ressurreição ele morrerá.

[...]

Há os que têm medo de ressurgir nus. Por isto querem ressurgir

na carne. Não sabem que são aqueles que vestem a (carne) que 

estão nus. (São) aqueles que [...] despir-se que não estão nus.

1 Coríntios 15:50

Nem a carne nem o sangue herdarão o Reino de Deus.
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Jamais poderemos entender uma Sephirah
se a considerarmos em separado.

Devemos lembrar que as Sephiroth são estados,
não lugares.

Binah, Adstrigência, Saturno

Binah, a Grande Mãe, chamada às vezes de Marah,
o Grande Mar, é, naturalmente, a Mãe de Toda Vida. 

Tudo que fornece uma força para servir a vida,
como um veículo, provém dela.

Lembremos, contudo, que a vida confinada numa 
forma, embora obtenha capacidade de organizar-se e 

desenvolver-se, é muito menos livre do que era quando 
ilimitada, embora também, era  desorganizada.

Incorporar-se numa forma é, por conseguinte, o início 
da morte da vida. É uma limitação a um 

encarceramento; uma sujeição a uma constrição.

A forma limita a vida, aprisiona-a, mas, não obstante, 
permite-lhe organizar-se. Visto desse ponto

de vista da força livre, o encarceramento numa forma 
é extinção.

A forma disciplina a força com uma severidade sem 
misericórdia.

Sephiroth são Estados, não Lugares

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.

Fiat LuxFiat Lex
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Adstringente
Chumbo

Ignorância

Doce
Estanho
Vaidade

Amor
Cobre
Gula

Amarga
Ferro

Ira

Som
Mercúrio
Peçonha

Corpo
Prata

Orgulho

Hochmah
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5

1. Adstringente

2. Doce

3. Amarga

4. Calor

5. Amor

Ignorância

Vaidade

Ira

Ostentação, Luxúria

Gula, Devassidão,

Cobiça

Binah

Chesed

Geburah

Tiphereth

Nectzah

Nectzah é a Vitória da vida eterna sobre
a vida mortal. Ela canaliza a piedosa

energia caritativa de Chesed embelezada
por grande harmonia em Tiphereth.

A tendência de compartilhar, característica
de Chesed, age em Nectzah. Ou seja, em
Nectzah isto significa a necessidade de se
associar com outras almas que caminham 

na mesma senda.

Nectzah também representa os mistérios relacionados
aos processos involuntários do lado direito do cérebro,

que se relacionam diretamente com a faculdade 
fertilizante masculina:

No homem ela regula a geração de hormônios masculinos, 
e na mulher a quantidade mínima desses hormônios 

necessária para o equilíbrio desses hormônios.
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É em Hod que inicia o processo de revestir com 
matéria, tudo o que é ideação em Nectzah e Chesed.

É em Hod que nasce o campo de força (egrégora) que 
irmana, guia e protege, um grupo de buscadores 

pneumáticos, que se reúnem em torno do espírito do 
Salmo 119.

É em Hod que encontram-se as forças necessárias
para que um grupo de pneumáticos se estabeleça.

Lembremos pois, que em Chesed reside a força do 
compartilhamento, sem a qual ninguém pode acessar
os mundos sutis de formal espiritual, se não estiver

em Ekklesia.

A condição de solidão é aversa ao de compartilhamento,
portanto, impossibilita o equilíbrio “dar-receber”.

Sentir necessidade de isolamento é, para todos os 
efeitos, a prova de não ser um iniciado pois, o desejo

de se irmanar é a base de toda iniciação.

O brilho esplendoroso de Hod se relaciona com
o lado esquerdo do cérebro e com os processos 

voluntários do sistema nervoso.

Nesse sistema magnético espinal estão os órgãos do 
sistema nervoso cerebrospinal e o centro do intelecto.

É justamente aí que Authades tem seu trono.



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

1. Adstringente
2. Doce
3. Amarga
4. Calor
5. Amor
6. Som
7. Corpo

Chumbo
Estanho
Ferro
Ouro
Cobre
Mercúrio
Prata

Ignorância
Vaidade
Ira
Ostentação, Luxúria
Gula, Devassidão, Cobiça
Peçonha, Premeditação do Mal
Orgulho

Saturno
Júpiter

Marte
Sol

Vênus
Mercúrio

Lua

O homem comum se prende ao reino 
da morte por causa da órbita caótica 
dos 4 primeiros planetas, porque as

4 primeiras qualidades estão 
desequilibradas.

O misericordioso e 
justo Amor de Deus só 

pode se manifestar 
quando a quinta 

qualidade, o Amor, 
nascer como um 
Estrela de Cinco 

Pontas por sobre a 
cabeça do Iniciado.

5 Fluídos que Alimentam os 7 Chákras

1º fluído: sanguíneo # 2º fluído: hormonal

3º fluído: nervoso # 4º fluído: consciencial

5º fluído: kundalínico
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Geburah, a Justiça, é um aspecto de Chesed (Misericórdia), 
que quer corrigir por meio da justiça misericordiosa todos os 

aspectos desviados no homem quedado.
( se equilibrado por Chesed )

Geburah é Força, ou Julgamento que, se desequilibrado pela 
ausência de Chesed, torna-se um rigor sem piedade.

Geburah situa-se na coluna da esquerda, encabeçada por 
Binah. Geburah quer receber para distribuir, é mão esquerda. 

Chesed quer dar e compartilhar, é mão direita.

O fio de equilíbrio dessa balança, “doação-recepção”,
está na beleza do c-Ohr-Ação, Tiphereth.

Issac de Lúria

Como pode alguém seguir tranquilo para a sinagoga, e ir buscar Deus 

e Sua especial força, sem antes esvaziar-se doando algo do que antes o 

preenchia para os que são menos favorecidos? Como pode alguém que 

nada recebeu tudo doar? Como pode receber aquele que tem o vício

de reter sem querer compartilhar? O ato de NÃO DAR é

consequência direta do não ter RECEBIDO ALGO DE DEUS.

A principal marca impressa na alma do buscador, a marca 
que faz a ligação com as forças de Chesed e Geburah,

é doar sem qualquer restrição e sem nunca arrepender-se
do que fez. Quem não pode fazer isto, nunca se ligou ao 

Mundo Divino.

Saturno
Júpiter
Marte
Sol
Vênus
Mercúrio
Lua

1. Adstringente
2. Doce
3. Amarga
4. Calor
5. Amor
6. Som
7. Corpo

Binah
Chesed

Geburah
Tiphereth

Nectzah
Hod

Yesod
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Tiphereth, Calor, Sol

Há três importantes chaves para a natureza de 
Tiphereth:

Do ponto de vista de Kether, é uma criança.
Do ponto de vista de Malkuth, é um rei.

Do ponto de vista da transmutação de força,
é um deus sacrificado; o Centro Cristológico.

Tiphereth, contudo, não é apenas o centro do Deus 
Sacrificado, mas também o centro do Deus Dador de 

Iluminação. Por conseguinte, todos os dadores de 
iluminação nos Panteões são atribuídos a Tiphereth.

P.Ex., é onde situa-se Osíris, pois estando no Pilar
Central, diz respeito aos modos de consciência

Humana que elevam-se de Yesod pelo Caminho da
Flecha, recebe a iluminação em Tiphereth.

2. Doce

3. Amarga

4. Calor

5. Amor

6. Som

7. Corpo

1. Adstringente

1: é o centro de equilíbrio de toda a Árvore,
estando no meio do Pilar Central

2: é Kether para quem “está abaixo”,
é Yesod para quem “está acima”

3: é ponto de transmutação entre os planos
da força a os planos da forma.
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Kesheth

O Arco da Promessa

Estátua de Arjuna em Chennai
Tamil Nadu, Índia
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O CORDÃO DE PRATA E O MONOCÓRDIO DE PITÁGORAS
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Anthropos – Ekklesia

É em Hod que inicia o processo de revestir com 
matéria, tudo o que é ideação em Nectzah e Chesed.

É em Hod que nasce o campo de força (egrégora) que 
irmana, guia e protege, um grupo de buscadores 

pneumáticos, que se reúnem em torno do espírito do 
Salmo 119.

É em Hod que encontram-se as forças necessárias
para que um grupo de pneumáticos se estabeleça.

Lembremos pois, que em Chesed reside a força do 
compartilhamento, sem a qual ninguém pode acessar
os mundos sutis de formal espiritual, se não estiver

em Ekklesia.

A condição de solidão é aversa ao de 
compartilhamento, portanto, impossibilita o equilíbrio 

“dar-receber”.

Sentir necessidade de isolamento é, para todos os 
efeitos, a prova de não ser um iniciado pois, o desejo

de se irmanar é a base de toda iniciação.
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Diabolus in Musica

Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó

Hebreus 3:15

“Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.”

Endurecer o coração é deixar todo esse ruído mercurial passar do primeiro 

chakra para o segundo, ultrapassar o terceiro, ir para o quarto chakra e 

sobrecarregar o quinto chakra que é o purificador.

Diabolus in Musica ou trítono consiste num intervalo de três tons 

inteiros entre duas notas musicais. Esse intervalo é formado entre a 

quarta e a sétima notas de uma escala. Na escala de Dó, por exemplo, 

são o Fá + Si.

O efeito do trítono proporciona uma das mais complexas dissonâncias 

da música ocidental. Sua sonoridade passa a ideia de movimento, 

instabilidade, e, quando ele não é acompanhado de um acorde de 

repouso, o ouvinte fica angustiado, aflito; afinal o trítono “precisa” 

ser resolvido.

Por isso que muitas melodias de suspense em filmes de terror famosas 

contêm apenas duas notas e fazem o maior sucesso. Basta que você 

coloque trítonos tocando intermitentemente que a pessoa já fica tensa.

Durante algum tempo, o trítono foi proibido pela igreja ocidental por 

causar demasiado efeito de tensão. Essa dissonância era vista pela 

igreja como maligna, pois acreditava-se que a perfeição de Deus se 

traduzia em sons harmônicos, não desarmônicos como o trítono.

Esse conceito fez com que, na Idade Média, o trítono recebesse o 

nome de Diabolus in Musica, sendo expressamente proibido de ser 

tocado (ameaçando compositores de irem parar na fogueira).

A composição musical sacra deve ter como tônica maior (Do, Ré, Mi)

a harmonia melódica etérica, evitando o Diabolus in Musica (Fá-Si).

Diabolus in Musica

# # # # #
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Sol (g) : Lua – Prata – Orgulho – Q. Corpo

Mi (e) : Mercúrio – Mercúrio – Peçonha, Premeditação do Mal – Q. Som

Ré (d) : Plutão (transolar)

Lá (a) : Urano (transolar)

Sol (G) : Júpiter – Estanho – Vaidade – Q. Doce

Fá (F) : Saturno – Chumbo – Ignorância – Q. Adstringente

Si (b) : Fogo – Ouro – Ostentação, Luxúria – Q. Calor

Lá# (A#) : Terra

Monocórdio Tonométrico

Pitágoras, séc. VI a.C.

Dó (C)

Ré (D)

Mi (E)

Diabolus

in Musica

Ao falar de orgulho e lascívia, J.B. refere-se à quarta q., 
o Calor, ouro no sangue, ostentação, luxúria.

Ostentação e Luxúria está e estará em evidência em toda 
a Era de Aquário, Era do Ouro Arcôntico.

Aqui, não pela primeira vez, podemos encontrar no
texto de J.B., a origem do bem e do mal:

q. Calor + q. Adstringente = Calor Corrosivo.
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Base dos Símbolos Planetários

Sol (g) : Lua – Prata – Orgulho – Q. Corpo

Mi (e) : Mercúrio – Mercúrio – Peçonha, Premeditação do Mal – Q. Som

Sol

Marte – Ferro – Ira – Q. Amarga

Sol (G) : Júpiter – Estanho – Vaidade – Q. Doce

Fá (F) : Saturno – Chumbo – Ignorância – Q. Adstringente

Vênus – Cobre – Gula, Devassidão, Cobiça – Q. Amor

Espírito        Alma        Matéria
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Sutratm - Cordão de Prata
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O Cordão de Prata
É um termo da metafísica, também conhecido
por sutratm ou cordão da vida da antakarana,
que se refere a conexão vital da consciência com

o corpo físico.

Na projeção astral (experiência fora do corpo) 
algumas pessoas o descrevem como sendo a ligação 
com o corpo astral ou duplo etérico, encontra-se 
localizado exatamente onde se unem a cabeça e o 

pescoço (Feng Fu).

A origem do termo é na bíblia, em Eclesiastes:

Batismo

Jesus, símbolo dos princípios superiores no
homem, descreve o processo de iluminação 
que se dá quando o Poder de Luz vindo do 

Alto, por meio do Primeiro Mistério, 
encontra-se com o outro poder que surgiu

de baixo e os dois se encontram tornando-se 
uma grande efusão de luz.

Em outras palavras, é o processo de subida 
da kundalini, que se encontra no centro da 
cabeça com a Luz do Alto, que entra pelo 
Chakra Coronário, resultando num estado

de consciência iluminado.

Persona

Eclesiastes 12:1-2,6-7

1. Lembra-te também do teu Criador nos dias 

da tua mocidade, antes que venham os maus 

dias, e cheguem os anos dos quais venhas a 

dizer: Não tenho neles contentamento;

2. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as

estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva;

6. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o

copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e

se quebre a roda junto ao poço, 7. E o pó volte à terra,

como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu.
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Feng Fu

Batizado

Consolamentum

Éter Nervoso

Amargura

Desejos e 

Emoções
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Assim a pessoa cai na ilusão e vive todas as suas 
consequências. Mas ela deve reconhecer que Authades 
apenas constrói para ela castelos de cartas que cairão.

Se uma pessoa teve desejos intensos e fez construções 
imaginárias com toda a magia de sua vontade, precisa 
lidar com uma profunda decepção quando essas 
construções se desfazem em névoa.

Desse modo, o candidato toma consciência de não poder 
obter com a energia da vontade dialética o que diz 
respeito à Gnosis.

Isso dá origem a uma intensa reação psicológica.

Mas ele não endurece seu coração, não admite que 
nenhum orgulho obstinado o tome.

Essa é uma descoberta decepcionante, em especial para 
personalidades fortes que tudo conseguiram pela 
imposição de sua vontade, de sua tenacidade ou por
meio de determinadas “táticas”.

Para uma pessoa assim, é penoso a consciência de que:

“Aqui estou eu. Nada sou, apenas um ignorante 
impotente. Tenho apenas um puro anseio por nova vida”.

Esse estado é, porém, a base psicológica para os treze 
cânticos de arrependimento.

O 2o Cântico de Arrependimento da

Pistis Sophia - O Cântico da Consciência

O processo transcorre, em síntese, assim:
por alguma razão séria, uma pessoa sente-se atraída

pela [espiritualidade].

Ela tem um anseio interior por seguir a senda. Seu ser 
anímico precisa, então, adaptar-se à nova condição.

Para isso, deve deixar o que é desta natureza do ponto de 
vista funcional, orgânico e eletromagnético.

Na sua condição existencial comum, ela não está apta para
iniciar a grande obra. Portanto, fica sozinha para realizar 
o trabalho de preparação. Por toda a sua vida essa pessoa 

se deixou guiar por sua consciência, vontade e razão 
dialéticas, mediante o fluido astral da natureza da morte.

Esse antigo dirigente, Authades, é atingido nos 
fundamentos de sua condição existencial e, então,

revolta-se, resistindo às transformações.

Dois campos magnéticos entram em choque.
O novo ainda não pode atuar.

E o antigo está sob pressão e atua com força redobrada.

A vontade da antiga natureza, que é muito mágica,
tenta oferecer ao candidato o que ele anseia:

realização e contato gnósticos.
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Mas essa pessoa não se arrepende por ter feito algo errado, pois 
ela não consegue agir de modo diferente; ela se arrepende por 
causa de sua inaptidão fundamental. Ela se arrepende pelo 
autoconhecimento; o conhecimento de si.

No entanto, um arrependimento como esse pode ser muito 
negativo. O homem pode cristalizar-se aí.

Então vemo-lo de cabeça baixa, com o olhar voltado para o chão 
e abatido, o homem que acreditava poder tomar o céu.

Mas, depois de um período assim negativo, a saudade e o anseio 
podem ressurgir. Então essa pessoa começa a invocar a luz,
mas agora de modo completamente diferente.

Nessa situação ele começa o segundo cântico de arrependimento: 
O Cântico da Consciência.

Esse não é um grito de angústia como no primeiro cântico de 
arrependimento, mas um testemunho de esperança na vida.

O Cântico da Consciência prova que o candidato que entoa
esse cântico confiou interiormente à Gnosis todo o sistema 
nervoso duodécuplo, essa fonte da qual se origina a consciência.

Que em breve todos possam cantar, agradecidos, esse segundo 
cântico de arrependimento, o Cântico da Consciência:
O hino da ruptura.

Do amável Amor e da benigna e 

abençoada união destas cinco 

Qualidades ou Fontes-Espírito
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PRECESSÃO DOS EQUINÓCIOS
Período: 25.770 anos

12 Eras de 2.147,5 anos
3 Períodos de 715,83 anos
14 Períodos de 51,13 anos.

Do Parág.34 até o final deste nono capítulo, tudo que J.B. vem 
a nos revelar sobre a q. Amor, remete, inevitavelmente, aos 
ensinamentos já obtidos sobre sete novas escolas de mistérios 

para a atual era, a de Aquárius.

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.

Nos 3 períodos de 715,83 anos
Reina a luta por

Posse, Prestígio e Poder.

14 x 50 = 700
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Capítulo 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 Cada Era de 2100 anos divide-se em 3 subperíodos de 

700 anos cada um. E cada período de 700 anos é formado 
por 14 períodos de 50 anos cada (um Pentecostes).

Ou seja, cada Era de 700 anos, equivale a 14 ciclos de 50 
anos, e cada Pentecostes (50) é regido pelas 14 formas 

das sete letras duplas.

Apocalipse 1: 4, 12-13

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 [...]

2x                                = 14 (x 50 = 700 anos)

“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 da Ásia.
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No Capítulo VI, vimos o conceito de 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.

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.

Aqui, J.B. refere-se novamente a Roda Divina dos Sete 
Poderes de Deus. Também, insiste que o Cristo se revela 

no centro dessa natureza ímpia, dessa roda zodiacal 
ímpia, como Cruz harmonizadora das cinco

primeiras qualidades, como amor e misericórdia
para com os seres corroídos pelo Calor Adstringente.

Assim, a Adstringente Inteligência de Binah, juntamente 
com a Doce Misericórdia de Chesed, manifestam o 
Pentagrama e a Cruz Iesus nesse mundo quedado.

A Doce Misericórdia de Chesed, harmoniza a
Amarga Fúria de Geburah, devolvendo a Beleza

do Calor original de Tiphereth.

O buscador que opera no Centro Cristológico de 
Tiphereth, sem as chaves de Chesed, cairá no erro
de pensar que as experiências por que passa são o 

resultado de um contato direto com Deus.
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CAPÍTULO X – DA SEXTA FONTE-ESPÍRITO NA FORÇA DIVINA.
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O Cordão de Prata
É um termo da metafísica, também conhecido
por sutratm ou cordão da vida da antakarana,
que se refere a conexão vital da consciência com

o corpo físico.

Durante a projeção astral (experiência fora do corpo) 
algumas pessoas o descrevem como sendo a ligação 
com o corpo astral ou duplo etérico, encontra-se 
localizado exatamente onde se unem a cabeça e o 

pescoço (Feng Fu).

A origem do termo é na bíblia, em Eclesiastes:

Eclesiastes 12:1-2,6-7

1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua 

mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem

os anos dos quais venhas a dizer:

Não tenho neles contentamento;

2. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as

estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva;

6. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo 

de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre

a roda junto ao poço, 7. E o pó volte à terra, como o era,

e o espírito volte a Deus, que o deu.

Da Sexta Fonte-Espírito

da Força Divina

6
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Norte Sul

Zacarias 6:1-8

E outra vez levantei os meus olhos, e vi, e eis que quatro carros 

saiam dentre dois montes, e estes montes eram montes de bronze.

No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, 

cavalos pretos, E no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto 

carro, cavalos malhados, todos eram fortes.

E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo:

Que é isto, senhor meu?

E o anjo respondeu, dizendo-me: Estes são os quatro espíritos

dos céus, saindo donde estavam perante o Senhor de toda a terra.

O carro em que estão os cavalos pretos, sai para a terra do norte, 

e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra 

do sul.

E os cavalos fortes saíam, e procuravam ir por diante, para 

percorrerem a terra. E ele disse: Ide, percorrei a terra.

E percorreram a terra.

E chamou-me, e falou-me, dizendo: Eis que aqueles (cavalos)

que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu

Espírito na terra do norte.

Q. Adstringente é o
Q. Doce é o

Q. Amarga é o
Q. Amor é o

Cavalo Negro
Cavalo Malhado
Cavalo Vermelho
Cavalo Branco

Norte
Sul
Norte
Sul

Saturno

Chumbo

Q. Adstringente

Marte

Ferro

Q. Amarga

Mercúrio

Mercúrio

Q. Som

Urano

Bronze

Júpiter

Estanho

Q. Doce

Vênus

Cobre

Q. Amor

Bronze: Cobre + Estanho

Lua

Prata, Q. Corpo
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Sobre as 4 Qualidades 
(os 4 Cavalos de Ez:6)

pode triunfar o Som harmônico 
do Bronze Misericordioso e 
Amoroso, que se origina de 

Chochmah, origem de todas as 
qualidades, a partir de Hod, 

uma potente voz celeste, como 
mensagem instrucional, guia e 
protetora, fonte da egrégora.

Vide Parág. 17, Cap. IX

É em Hod que nasce o campo de força (egrégora) que irmana, guia e protege,

um grupo de buscadores pneumáticos, que se reúnem em torno do espírito do 

Salmo 119.

Mas tal força de Irmanação, só age quando o Bronze ressoa a
q. Amor (Cobre) como voz Misericordiosa (Estanho) sobre as

outras qualidades, mormente a q. Adstringente do Chumbo da 
Ignorância que tende cristalizar o C-Ohr-Ação de Tiphereth

pelo endurecimento dos 7 Metais no sangue.

J.B afirma aqui, que a q. Som provém da q. Adstringente.

Paulo, 1 Coríntios 13:1

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse 

amor, seria como o bronze que soa ou como o sino que tine.
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Então, a partir de J.B. e do Apóstolo Paulo, podemos 
entender o Bronze não dignificado, como uma amálgama 

de Cobre, Estanho e Chumbo:

Bronze

(Cobre) + (Estanho) + (Chumbo)

(Devassidão/Cobiça) + (Vaidade) + (Ignorância)

Por isso J.B. afirma, que a principal fonte da q. Som, é a 
Adstringência, pela ação de cristalização endurecedora 

(metálica) do Chumbo da Ignorância.

Aqui, não há dúvidas da principal mensagem de J.B.:

Apesar de qualquer dom, mesmo o dom de falar com os 
Anjos, sem a q. Amor, nossa voz seria como o Som do 

Bronze, como um badalar de um sino, ou seja.

A nossa voz se identificaria com a Peçonha Mercurial
da q. Som, nascida na Ignorância Plúmbea da q. 

Adstringente, na Vaidade Estânica da q. Doce e na
Ira Ferrosa da q. Amarga. 

Site O Pedra Bruta
www.opedrabruta.com.br

Videoteca - Sala 6
Êxodus 14

Diga ao Povo que Marche

http://www.opedrabruta.com.br/
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Geburah, a qualidade Amarga

Geburah é como um sacerdote que realiza sacrifícios.

O sacrifício significa uma livre escolha de um bem maior, em 
detrimento a outro menor. Algo como quem escolhe ensinar

o próprio corpo a extrair energia de verduras e legumes,
ao invés da facilidade do carboidrato.

Tal sacrifício é de fato a transmutação de uma força.

Se o ato sacrificial é verdadeiro e sem arrependimentos, 
grande quantidade de energia psíquica é liberada para 

utilização no processo.

Mas, se o desejo é apenas uma vontade inibida e negada,
isso se demonstrará uma péssima escolha, pois não houve
de fato o sacrifício como uma oferenda a um bem maior.

É nessa proposta sacrificial que precisamos de Geburah.

Para sacrificar o nosso primogênito, o sensor implacável
de justiça de Geburah se converterá na vontade inflexível
de nos libertar da autopiedade - a excessiva misericórdia

que aplicamos sobre nós mesmos.

O Sepher Yetzirah afirma que Geburah se une a Binah,
a causa da morte porque é o dador da forma (ordem).

Geburah é O Destruidor porque sua ígnea força (Marte) quebra 
as formas e as destrói com a sua energia desagregadora.
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Geburah é a mais “furiosa” de todas as Sephiroth, bem 
como, a mais disciplinada. Sua disciplina militar,
regida pelo deus da Guerra, precisa adequar-se 

exatamente a essa energia furiosa.

Quando dignificada por Chesed, o iniciado na Esfera de 
Marte luta sem ardil. Não combate para destruir a lei, 

mas para que ela seja corretamente respeitada.

Sempre buscará restaurar o equilíbrio, portanto, é 
sempre o defensor dos fracos e dos oprimidos.

Nunca é um deus que se encontra do lado dos grandes 
exércitos.

Tal estágio de desenvolvimento da alma, só possui
um único caminho pelo qual pode continuar se 

desenvolvendo: a experiência.
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Capítulo VI : I

Na prova dessas coisas, em testemunho fiel, estão o Universo,
o Ano dos tempos, e o próprio Homem - o Microcosmo.

Ele os erigiu em testemunho e os esculpiu por 3, 7 e 12;
as doze constelações que governam o mundo, o dragão Tali, 

que envolve o universo e o microcosmo: o homem.
A tríade: fogo, água e ar.

O fogo acima, A água abaixo e o ar no meio.
A prova disso é que o ar está em ambos.

Capítulo VI : II

Tali, o dragão, está acima do universo, como um rei em
seu trono; a esfera no ano como rei em seu Estado, o coração 

do homem como rei em guerra. E nosso Deus fez os estados
de oposição, o bem e o mal, o bem do bem e o mal do mal.

A felicidade é reservada para os justos, e a miséria para
os iníquos.

Sepher Yetzirah
Os 32 Caminhos da Sabedoria



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

Jacob Boehme

. Em nossa corrupção não podemos elevar-nos

além dessa espécie de revelação...

. Este mundo, seja em seu início...

não se atribui nada mais elevado...

. Aliviar meu Adão enfermo...

. O Universo está repleto de enfermidades,

está manco, ferido, cego, surdo e mudo...

. Espírito meio morto...

Tem como ser mais dualista do que isso?
Como um protestante luterano alcançou tal visão?
Se iluminou! Percebeu que por ser fraco, feito do

barro, substância material, matéria-prima do mal,
não pode se salvar sozinho.
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Ao falar de tal planta, J.B. trata de um dos mais
belos e ocultos ensinamento Rosacruz:

Os Mistérios do Raseiral sobre a Cruz.

De tal planta, pode surgir a Rosa Divina.

A planta a que me refiro aqui, alivia meu espírito com o

seu perfume, e não é cultivada por qualquer cultivador.

Eis a confusão que muitos fazem, quando alguns afirmam
que J.B. era um Rosacruz. Sim, era, mas não era.

Sim, no sentido mais belo da palavra, pois tinha no 
coração a Rosa Sagrada. Não, pois não era membro

de uma confraria secreta chamada Rosacruz.

Estamos falando da Rosa Divina, incorruptível, 
imperecível; da Centelha Imortal,

a “Rosa que dá seu mel às abelhas”,
(Summum Bonum, 1629, Robert Fludd, Rosacruz)

Onde as abelhas são as Almas Penumáticas reunidas
pelo zumbido (som) ressonante com a força do Som

da Egrégora que as Irmana, reúne e protege.

Dat Rosa Mel Apibus

Robert Fludd

17/01/1574

Londres

08/09/1637
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Jacob Boehme

Esta planta a que me refiro aqui, que alivia meu espírito com seu 

Perfume, não é conhecida por qualquer cultivador, tampouco por 

qualquer doutor. Ela é tão ignorada [...] e até os filhos deste 

mistério quase não a conhecem [...]

Ao falar do Mistério do Perfume, J.B. nos obriga a 
trazer novamente as palavras de Jules Boucher,

em seu livro A Simbólica Maçônica:

Como vimos no Capítulo VI, Encontro 14, 15/01/22, 
abrir a pedra é encontrar a Cruz.

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.

Abertura do Grau 19
- Que horas são F. Ir. Z.?
- A hora prefixada para 

todas as Nações...

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.

A Pedra Cúbica transmuta-se 
em Rosa Mística.
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O Cavaleiro Kadosch
A Cruz de Luz Templário-Maçônica

Jules Boucher, quando refere-se às faixas negras, usadas 
pelos Cavaleiros Kadosch, pendendo do ombro esquerdo para 

o lado direito da cintura, onde encontra-se um punhal 
pendurado, diz tratar-se da memória racional e o coração 

que comandam a mão.

As faixas negras simbolizam o ato de fazer nossa memória 
racional recordar, acerca dos Mistério que nos remete à 
Entímesis, pelo Caminho que leva de Geburah a Chesed,
ou seja, que leva da q. Amarga à q. Doce, o Caminho 19.

Equivale a dizer que, o processo da Entímesis - isenta de 
julgamento e vazia de ego – se aperfeiçoa, quando no 

sangue do Cavaleiro Templário da auto Maçonaria,
ferido pela Guerra Santa, engendra o Cubo aberto em

forma de Cruz de Luz.

Cruz do Grau 30
O Cavaleiro Kadosh

33

32

3031

18

6

3

5

4

3 + 4 + 5 + 6 = 18

Entímesis: difícil prática que consiste em rever, antes do adormecer noturno, 

o dia que passou, suas imagens, seus moldes, suas figuras, suas 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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R.E.A.A.

“Algum tempo depois, estava Salomão em seu 
palácio, entretido com mais noventa mestres, 
quando o XX anunciou-lhe um desconhecido,

que lhe pedia para revelar um segredo da mais 
alta importância.

Os mestres ficaram alarmados com a facilidade 
com que Salomão foi ao encontro do 

Desconhecido”.

, NAQAM:נק
Vingança
A vingança do Cavaleiro Santo (Kadosch) 
voltou-se contra os três inimigos da Ordem 
Templária: ambição, ignorância e fanatismo.

, A Raiz é נק:נק
Corresponde à noção de concavidade, de vazio, 
de cavernoso; o que não resta nada mais após 
a vingança, fica o vazio.

, NEKAR:נכ
Estranho
Com sentido de estrangeiro; desconhecido;
de fora.

, A Raiz é נכ:נכ
Expressa tudo o que interrompe, faz cessar a 
existência, restringe-a, comprime.

50 + 100 + 600 = 750 = 12

50 + 100 = 150 = 15

50 + 20 + 200  = 270 = 9

50 + 20  = 70 = 7

, Latim:Nec Espaço vazio; vácuo.

30 + 31 + 32 + 33 = 126

3 + 4 + 5 + 6 = 18
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Região ou Espaço dos 7 Planetas

O Espaço dos 30 Eões do Pleroma Santo
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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:

8 X 3 X 5 = 8 X 15 = 120

Gematria = 12

Yah = 15

= 05

= 10

= 15

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

“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”.

Nessa passagem temos uma cena chamada “gesto 
orante”, do 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”.

“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.

A Ekklesia Santa Duodécupla

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
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A Cruz XP – A Força de Iaô, o Bom

No processo batismal, busca-se no fundo do 
oceano sideral do Logos, na parte dos céus 

onde Deus irradia a Sua Santidade, a
força do Batismo representada pela Cruz XP.

A Cruz de Luz de Le Casses mostra uma 
mão espalmada, representando o 

lampejo da Cruz Quadrática e Orbicular 
na forma de voz reveladora da Gnosis.

Essa Cruz Orbicular possui o número 15
Do nome divino, Yáh em hebraico,
ou Yaô, em grego podendo ser escrito
Iaô ou Iaw.

No Livro de Iaô,

o Quinto Livro do Evangelho da Pistis Sophia,

A Cruz XP – A Força de Iaô, o Bom

o eu ou o ego, ou ainda 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.

é dito que Jesus encontra-se ao lado de um oceano,
onde reúne os doze discípulos em círculo ao redor dele
e pronuncia uma prece, iniciada com as duas palavras 

aeiounos iaô.

Entende-se aí, que Jesus assim revela a sua
Ekklesia Santa Duodécupla. Esse processo Lunar Pisciano
é, portanto, um processo batismal expresso pela Cruz XP.

O Pequeno Iaô

O estudante precisa passar por 3 estágios ou 3 
nascimentos se deseja abandonar o eu dialético e a

vida dialética:
O de João, O de Jesus e O do Cristo.

Cada um desses nascimentos realiza-se para o aluno 
mediante a ação dos 4 raios de luz, das

4 forças de radiação do campo eletromagnético da 
renovação.

No Ev. P.S. o primeiro raio no nascimento de João é 
chamado o Pequeno Iaô.



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br
A Cruz de Oito Pontas – A Cruz de Luz

A simbologia desses 5 Graus (18, 30-33)
diz que, na sua origem, encontra-se o princípio
Cristão-Gnóstico dos Templários, dos Cátaros,

dos Bogomilos e dos Rosacruzes.

O Caminho 19 (Amargo-Doce)(Geburah-Chesed) é
claramente apontado no Grau 30 - do Cavaleiro

Kadosch, Santo ou Sagrado – quando os trabalhos
iniciam à Meia-Noite e terminam ao Amanhecer.

Ou seja, aponta para o Shunyáh.

O fundamento da Cruz de Luz de Oito Pontas se dá ao 
afastarmos os 4 Quadrados, fazendo com que o 5º 

Quadrado desapareça no Espaço Vazio (latim: Nec).

Aí se pode encontrar o Perfume:
na Rosa, o ponto central da Cruz de Luz.

Ora, esse Vácuo-Caos, esse Necam necessita de ordem.
Ordo Ab Chao (Ordem no caos).

Tal caos surge, devido ao 5º Elemento não ter 
participado na abertura da Cruz. A Rosa não foi achada.

Contudo, porém, tal Caos, poderá ser a fonte da 
vontade inflexível de se encontrar a Cruz de Luz no 

abrir do Cubo.

Grau 33

Ordo Ab

Chao

Grau 32

Cavaleiro do

Real Segredo

Grau 31Grau 30Grau 30

Cavaleiro 

Kadosch

Grau 18

Cavaleiro 

Rosacruz

Sinal da
Cruz de Luz
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Nesse caso, movido pelas dores do Caos,

dada a desordem dos 4 elementos, Necam,
manifesta-se como Nekam (hebraico: vingança),

uma revanche, o vingar da Flor, levando ao mais belo 
significado da palavra Kadosch (Santo; Sagrado).

O Cav. Kadosch, vinga, frutifica na Paz, na Ordem
dos 4 Elementos com a participação da Rosa Mística

que exala o Perfume no centro da Anthropos-Ekklesia.

Assim, o Cavaleiro Kadosch (30) alcança o topo do Real 
Segredo, do Segredo Santo, do Santo Graal, e se torna 
Cavaleiro do Real Segredo (32) que exala seu Perfume
como um óleo aromático consolador (Consolamentum).

Assim, a Cruz de Luz de Oito Pontas se fundamenta no 
Quinto Elemento, que só existe por razão do trabalho 

quadrangular dos outros quatro.

Os Mistérios Gnósticos da Pistis Sophia

Considerações – Capítulo 8

Os Cinco Auxiliares

Para reconhecer a rosa, perceber seu Perfume e entrar 
no roseiral, o homem precisa seguir o caminho 

preparatório de João.

O desgosto motivado pela oposição do eu da natureza
da morte deve, após muito sofrimento e experiência,

transformar-se em dor de arrependimento e em
humildade diante de Deus e dos homens (santidade).

O relato diz que no nascimento de Jesus havia uma estrela
acima do estábulo, uma radiante estrela de cinco pontas.

Não achais notável que em tantos relatos sagrados se fale
em tal estrela de cinco pontas?

O corpo anímico glorificado, ou seja, a nova veste do aluno, 
também é apresentado como uma estrela de cinco pontas.

A estrela de cinco pontas é o símbolo do homem primordial.

Pensai nos 7 átomos-sementes. São princípios atômicos
que prevalecem após a morte e são inseridos no novo
corpo numa nova encarnação.

Existem sete átomos-sementes e, no mundo da dialética, 
são sete correntes com as quais o microcosmo é encadeado 
na Roda da Samsara.

Os átomos-sementes são distribuídos na persona.

Esses átomos-sementes, porém, não têm correlação
alguma com a maravilhosa estrela de Belém.

Todos os sete átomos-sementes da configuração celeste 
primordial ficam encerrados no átomo original do
coração.
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A rosa-do-coração, o Cristo interior, é uma
rosa de sete pétalas. Quando essa rosa floresce,

quando nasce o Cristo interior, eleva-se a estrela de 
cinco pontas.

Sobre o aluno que pode celebrar essa
festa do nascimento pode ser dito:

“Vimos sua estrela no oriente”. 

Imaginai o átomo original como sete
átomos encerrados em um espaço.

Quando, com a introdução da cruz, ocorre
a festa do nascimento, dando início ao processo de 

renascimento ou transfiguração, o átomo sétuplo é, por 
assim dizer, fragmentado sob a ação do fogo gnóstico.

O átomo sétuplo é fissionado, decompondo-se em sete 
átomos e dando origem a uma grande luz.

Mediante essa explosão atômica o candidato é envolvido 
como que por uma chama cujos sete princípios formam 

uma figura:

é o selo do verdadeiro homem primordial.

Um desses princípios, no entanto, fica
retido no ápice do ventrículo direito do

coração, como centro da nova configuração.

Um segundo princípio amplia-se, preenche todo o µCosmo
e forma o pentagrama, a veste-de-luz.

E os cinco restantes encontram-se no interior do 
pentagrama e correspondem à cabeça, às mãos e aos pés.

Esses cinco podem ser denominados planetas, os dois 
primeiros, sol e lua.

Assim, eles formam um novo sistema solar completo no 
interior do novo zodíaco aural.

Quando se diz que a rosa se revela, fazendo notar o seu 
Perfume, isso simboliza a cisão nuclear do átomo original.

No Ev. Pistis Sophia, os cinco   átomos que se acham na 
veste-de-luz são chamados “os cinco auxiliares”.

Quando tal processo ocorre no aluno, essa luz é vista à 
distância e os sábios e as forças da Fraternidade
apressam-se para prestar honra ao recém-nascido.

Esse aluno tornou-se um verdadeiro R+C.
Tereis de fato um roseiral, quando a grande luz for 
inflamada pelo grande fogo e os cinco auxiliares forem 
visíveis.

Então... o 1 transformou-se em 7, o 7 em 2,
o 2 em 5, e o 5 novamente em 1.
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Centro Intelectual

Centro Físico

Centro Emocional

Corpo MentalCentro do Nous

Falso Espírito

Corpo Astral
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Lucas 12
A casa é o ser humano. Jesus, a Pura-Luz, promove a divisão.
De um lado ficam a Alma e o Poder Luz (princípio espiritual).

De outro, o Falso Espírito, o Destino e o Corpo que mantêm o ser 
humano apaixonado pela matéria. No E.P.S., o grande inimigo da 
Alma é o Falso Espírito criado pelos regentes, à imagem da Alma
(daí o termo falso espírito). O Falso Espírito é o Corpo Astral, que 
acompanha a Alma por toda a vida, desde o momento da concepção 

até seu julgamento após a morte do Corpo.

Corpo Mental Concreto
Corpo dos pensamentos; fábrica de ideias.

Corpo Etérico
Corpo energético.

Corpo Astral
Corpo emocional, das emoções, dos anelos, dos conflitos.

Aura Etérica
De cor azulada, contorna o Corpo Físico.

Aura Astral
São todas as cores de luzes que o coração põe em ação dentro do 

duplo etérico/corpo etérico, dentro do corpo astral e dentro do corpo 
mental concreto.

Lucas 12:51-52

Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a Terra?
Não, eu vos digo, mas a divisão.

Pois doravante, numa casa com cinco pessoas, 
estarão divididas três contra duas e duas contra três.
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1 Tessalonicenses 5:23

“Que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo sejam guardados de 

modo irrepreensível para o dia da Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”

Ao passar por inumeráveis processos de encarna-
ção e morte física, a “blindagem” enfraquece e 
permite ao Psíquico libertar sua “Sagr. Centelha”, 
que, pouco a pouco, acessa a mente concreta, 
cedendo-lhe espaço na sua mente consciente, 
crescendo nele a insatisfação com o M. Material.

Os Psíquicos, por sua vez, são despertos para 
sua gênese divina. Contudo, suas percepções são 
somente aquelas que a parte psíquica de seu Ser 
lhes permite perceber, limitando-os à distinção 
entre a “falsa realidade” perecível e a 
“verdadeira realidade” eterna e divina.

Os Hílicos são conscientes apenas de seu pró-
prio corpo físico, permanecendo, por assim dizer, 
cegos, surdos e mudos aos processos libertadores 
de sua “Sagrada Centelha”, ignorando sua
gênese divina. Por só reconhecerem como 
realidade a matéria, suas consciências não lhes 
permitem ouvir qualquer mensagem gnóstica.

Hylé

Psique

Pneuma
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Chakra

Palavra em sânscrito que significa Roda ou Redemoinho.

Cada Centro desse tem uma vidência, tem uma fluência, 
tem uma essência de nós... que se alimenta de 5 fluídos:

Chákra dos Pés

Chácra do Umbigo

Glândula Timo

Chákra Frontal

Novo direcionamento espiritual

Uma vida física mais gnóstica possível

Novo caminho cardíaco; nova ação consciencial

Nova visão, novo entendimento

1º Nível: fluído sanguíneo
2º Nível: fluídos hormonais
3º Nível: fluído nervoso
4º Nível: fluído consciencial
5º Nível: fluído kundalínico

Esse 5 fluídos alimentam os 7 Chákras.

A Magia Gnóstica opera Luz e Som.

O poder da Luz Gnóstica que atravessa a Lipika...
Passa para o Poder Magnético... que
Passa para o Poder Luminoso... que
Passa para o Poder Relampejante... que
Passa para o Poder Irradiador:

Batismo
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Revitalização

Durante o sono, o Corpo Astral se solta.
Toda a energia que compõe a Lípika, revitaliza o 
Corpo Etérico. De dia, metabolismo alimentar.

À noite, 12 modos de Forças Astrais.
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Mediunidade sub-Lunar

Mediunidade supra-Lunar

Psicopompia pós-morte

Psicopompia pré-morte

Mediunidade x Psicopompia x Ressurreição
Pompia: guia; orientação

Psique: alma
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Iniciação Gnóstica

Baseada na transmissão de um 
conhecimento, que produz mudanças 

notáveis no aspirante, capaz de libertar 
o seu Espírito.

Iniciação Teúrgica

Baseada na sintonização dos planos e hierarquias mais sutis 
da existência e no uso dos poderes criativos da mente.

Iniciação Ióguica

Baseada no fazer o coração se render 
completamente, de modo que todo o 

negativismo possa ser removido e, assim, 
aproximar-se do Divino.
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Deuteronômio 30:14

Porque esta palavra está mui perto de ti, na tua boca, e no teu 

coração, para a cumprires.

A Torah descreve o homem ungido por Deus:

Genesis 15:12

Quando o Sol estava para se pôr, caiu sobre ele um êxtase.

Nominado Sol, simbolicamente, o nosso intelecto, o 
raciocínio é em nós, como é o Sol no cosmos.

O Sol envia a todas as coisas um raio perceptível aos 
sentidos, o raciocínio fornece a nós mesmos a luz 

intelectual que permite a compreensão.

Em Cabalah, a Inteligência de Deus cai, sobre a Criação, 
como um bálsamo para que ela compreenda o seu 

Criador. As 22 Letras do Sepher Yetsirah são como
um bálsamo de Deus que forma a tudo, então elas 

formam o Óleo de Jehovah.
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1. Adstringente

2. Doce

3. Amarga

4. Calor

5. Amor

6. Som

7. Corpo
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5) considerando que, a nossa q. Amor (Cu) é
desconfiada, possessiva e ciumenta, fonte eterna
de fantasias e sentimentalismos, produtora de
ações más e premeditadas;

6) considerando que, a q. Som (Hg) da nossa fala é,
em resumo, fonte de ruídos falaciosos, astuciosos e
enganadores, como a peçonha de uma víbora;

7) considerando ainda, que a nossa q. Corpo (Ag),
infectada pelo Pb, Sn, Fe, Au, Cu e Hg,
compara-se ao barro sujo e denso, em nada 
assemelha-se ao corpo angelical do homem original,

todo andarilho deve ser, de fato, no aprender a 
marchar pelo seu Inferno Metálico (Luciférico: Lux-Fe), 
um aprendiz da arte alquímica. Como Alquimista...

deve aprender sobre o Lúcifer nele, como o fogo das 
dores emocionais, a dureza dos tormentos diários, o 
fedor do óleo laborioso, o barulho dos ruídos mentais, 
o sentimentalismo das associações sensuais e as 
consequências venenosas dos seus maus atos, que só 
encaminham a sua alma ao julgamento alquímico do 
seu corpo e de sua vida que transmutar-se-ão em pó.

Ao se referir às infecções das 7 Qualidades,
J.B. está, mais uma vez, colocando a sua ideia

sobre o Julgamento final de Lúcifer.

Como um Sol ou um Óleo de Jehováh derramado sobre
a cabeça, a ideia de J.B. sobre as  infecções das 7QQ., 

neste mundo de seres quedados, vem à consciência mui 
luminosamente, mais ou menos nos seguintes termos:

1) considerando que a q. Adstringência (Pb) tende a 
endurecer tudo, e a cristalizar a vida em geral,

e no nosso microcosmo, em particular;

2) considerando que, pela q. Doce (Sn) infectada pelo 
mal, o nosso sangue é uma água sem óleo, sem o
qual não podemos manter uma chama de Alma,
como noiva abandonada a espera do seu amado;

3) considerando o desequilíbrio da q. Amarga (Fe),
o fel hepático que infecta nosso sangue com sais 

venenosos - entendido como ferro no sangue; 

4) considerando que, pela corrosão da q. Calor (Au),
as tão poucas fontes de vida em nós se ressacam,

ocasionando uma vida que culminará numa morte,
como a chama de uma vela que se apaga por falta

de um pavio oleaginoso (sem parafina);



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

CAPÍTULO XI – DA SÉTIMA FONTE-ESPÍRITO NA FORÇA DIVINA.
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Leonardo Boff, certa vez, descreveu o caso do escritor e poeta 

pernambucano João Cabral de Mello Neto, quando próximo da 

passagem ao Oriente Eterno, encontrou-o numa espécie de

depressão ou estado psicótico, ocasionado pelo medo do inferno,

que lhe foi internalizado desde a infância, muito embora não fosse

um homem religioso. Para registro, Leonardo foi condenado ao

silêncio pelo Papa Bento XVI, na época em que este era o Prefeito da 

Congregação da Fé.

Eu afirmo: Leonardo usou as mesmas palavras para acalentar o 

espírito de João Cabral de Mello Neto, que o Papa Francisco agora

usa como discurso, para garantir que Deus não condena ninguém Ad 

Eternum.

A primeira derrota que o precário conceito de purgatório - inventado 

pelo Vaticano - sofreu, foi quando Henrique VIII, então, Rei da 

Inglaterra, renunciou à autoridade papal diante da negativa para o seu 

divórcio, do que resultou na fundação da Igreja Anglicana, na qual, não 

existe o conceito de purgatório. Pois bem, o Papa Francisco também 

anulou este conceito. Antes, por volta de janeiro de 2011, o Papa Bento 

XVI declarou que o purgatório não é um lugar do espaço, ou do 

universo, “mas um fogo interior, que purifica a alma do pecador”.

Bento XVI fez esta declaração diante de mais de 8 mil fiéis que 

assistiam à sua catequese dedicada à Santa Catarina de Gênova

(1447-1510), famosa por sua visão sobre o purgatório. Disse, o 

Pontífice, que Catarina nunca teria feito revelações sobre o

purgatório ou sobre as almas que estão sendo purificadas:

O Pedra Bruta No. 008 : 25.10.2017
Mardonio Jr. Matos Duarte

O Purgatório
“O purgatório não é um elemento das entranhas da Terra, não é um 

fogo exterior, mas interno. É o fogo que purifica as almas no caminho 

da plena união com Deus”, afirmou.

Disse também, que Catarina, “não partiu do além para contar os 

tormentos do purgatório e indicar depois o caminho da purificação ou

à conversão, mas, partiu da experiência interior em seu caminho rumo 

à eternidade”. O próprio João Paulo II concordou com Bento XVI ao 

afirmar que o purgatório existe mas, “não é um lugar depois da morte, 

e sim, o caminho em direção à plenitude através de uma purificação 

completa".

Por volta de janeiro de 2015, o Papa Francisco reverteu este dogma 

católico ao afirmar que a Igreja “não condena para sempre”, ideia 

defendida pelo Vaticano desde o século XV e iniciada por Santo 

Agostinho no século VI. Disse, Francisco, aos novos cardeais, que

“o castigo do inferno com o qual a Igreja atormenta os fiéis não é 

eterno”; na Igreja Cristã Original, não existe um castigo para sempre.

A doutrina de Santo Agostinho, de um inferno e castigo eternos, foi 

outorgada pelo Concílio de Florença no século XV. Porém, 100 anos 

antes de Agostinho, São Jerônimo afirmava que o conceito de inferno 

não se conciliava com a misericórdia Divina. Mesmo assim, a

Igreja prosseguiu aterrorizando seus fiéis, prometendo o inferno

para aqueles que pecassem.

Francisco colocou-se ao lado da Igreja Cristã primitiva, ainda com 

odores das vestes do Nazareno, que veio “para salvar e não para 

condenar”. O ato papal tem a magnitude de Nicolau Copérnico ou

de Galileu Galilei pois, hoje, o líder católico afirma o que há pouco 

mais de 16 anos teria sido argumento para condenar um livre

pensador e teólogo ao silêncio eterno.
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F i a t L u x

J e h o v a h

F i a t  L e x

5 6 71 2 3 4

5 6 71 2 3 4

7
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Fiat Lux – A Origem dos 7 Planetas

Livro Dos Três Princípios

Jacob Boehme

Capit.8, Parág. 24

Do mesmo modo que o sol surgiu do Fiat, de seu primeiro raio de 

luz surgiram os outros planetas; a saber, acima de si, Marte, o 

amargor que o esplendor do sol elevou quando o descobriu.

Da virtude do sol que se elevou ainda mais, surgiu Júpiter, 

aprisionado no centro do Fiat.

E da câmara da angústia nasceu Saturno.

Para baixo: da doce suavidade, encontramos Vênus, quando a 

adstringência foi superada, e que, tratável e doce como a água, 

ela caiu abaixo de si quando a luz se acendeu:

Então, da colérica adstringência vieram o amor e a doçura

que se abaixaram, e quando essa luz brilhou sobre a 

adstringência superada, surgiu Mercúrio, no qual o

conhecimento está contido na fonte original que havia antes

da luz.

Porém, quando a luz produziu a virtude no lugar do sol

material, como em sua maneira terrena, surgiu a Lua.
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No princípio criou Deus o céu e a terra.

A terra era sem forma e vazia;

Havia trevas sobre a face do abismo; 
e o Espírito de Deus se movia sobre 

a face das águas;

1º Dia. E disse Deus: Haja luz; e houve luz. e fez 
Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus 
chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite;

2º Dia. E disse Deus: Haja uma expansão no 
meio das águas, e haja separação entre águas 
e águas; E chamou Deus à expansão de Céus;

4º Dia. E disse Deus: Haja luminares na expansão 
dos céus, para haver separação entre o dia e a noite; 
sejam sinais para as estações, dias e anos;

5º Dia. E disse Deus: Produzam as águas 
abundantemente répteis de alma vivente; e voem 

as aves sobre a face da expansão dos céus.

;/3º Dia. E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo 
dos céus num lugar; e apareça a porção seca;

E chamou Deus à porção seca Terra;

7º Dia. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que 
fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha 
feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou (shabat);

6º Dia. E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme 
a sua espécie; Façamos o homem à nossa imagem, conforme
a nossa semelhança, para que domine sobre o todo;

I

E

O

V

A

H

H

Genesis 2
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Capítulo 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 : 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

32X
Genesis 1

14X
Genesis 2
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Be-rosh bara... (Na cabeça criou...) ou seja, a
Criação foi concebida, primeiro, mentalmente por Deus. 

Em Chochmah (Sabedoria) “A terra era sem forma e 
vazia”: o que Deus imaginava criar ainda não tinha

forma, ou corpo, que só virá a se manifestar na sétima 
qualidade ou fonte-espírito lunar. A abstração de Deus
já existia mas, tal Sabedoria, precisava se manifestar a 
partir de Chochmah, por sete etapas ordenadas: Binah.
Assim, a q. Som, ou Mercúrio, é o reflexo de Chochmah
como o Verbo ordenador. Portanto, o verbo criador de 
Deus se expressou de três maneiras, as três Sepharim:

Em Chochmah (Sabedoria), a terra era sem forma e vazia; 
a matéria primeira era excessivamente fluídica; era Nada.

Em Binah (Inteligência), a Sabedoria de Deus elimina as 
trevas ao mover-se sobre a face do Nada (das águas).

A partir de Binah, 7 atos, 7 dias, 7 ondas do Poder 
Criador, 7 movimentos do poder dos 7 Espíritos de Deus.

Em Chessed (Misericordia), a Inteligência-Verbo diz: Haja 
Luz; 7 Letras; 7 qualidades do Espírito Santo, porém, 
ainda carente de Ordem, embora seja Águas Luminosas.

Em Geburah (Justiça), havia Fluído Luminoso, mas não 
havia Lei; Fiat Lex: haja separação entre águas e águas.

Eis aqui a q. Amarga da Ira de Deus, apartada da Luz 
Amorosa de Chessed: águas de cima, macho; as águas de 
baixo, fêmea. A Justiça as separa; a Misericórdia, as une; 
juntas, as ordenam em harmoniosa Beleza: o 3º Dia.

Em Tiphereth (Beleza), ocorre o equilíbrio: Fiat Astralis.

Em Nectzah (Vitória), a força harmônica (Bela) de Deus 
faz surgir seus luminares (astros), astros em órbitas 
ordenadas: do Fiat Astralis (12 Letras) do 3º Dia;

Surgem Sete Planetas e o Zodíaco.

Sephar dá a dimensão e o 
valor (número) a cada coisa.

Sipur (som) faz cada coisa 
tornar-se viva pela Sua fala.

Sepher descreve (letra), ou 
dá forma, por 22 letras.  
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Ev. de Filipe, Nag Rammadi (1945)

A Alma e o Espírito vieram à existir a partir da água e do fogo.

Em Hod (Esplendor), as águas produzem répteis de alma 
vivente; e voam aves sobre a face da expansão dos céus. 

É pela q. Calor que a Forma ganha Espírito de Vida 
Consciente. Aqui podemos ver a dignificação da Força da 

Vida, parte mais importante deste jogo de energias, 
representada pelas qq. Calor e Doce (Água Suave).

Em Yessod (Fundamento), nasce o homem, acima de 
Malkuth. O homem pertencia, originalmente, ao Mundo 

de Yetzirah, não ao Mundo de Assyah.
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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).

Antes da 
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O novo Guru, então, adotou o mesmo hábito de amarrar o

gato a uma árvore por uma corda enquanto meditavam.

E o tempo passou.

Certo dia, o gato morrera, assim como seu antigo mestre.

No dia seguinte a morte do gato, ninguém conseguia meditar. 

Faltava concentração, pois aqueles discípulos haviam se

afeiçoado ao gato. Os discípulos logo perguntaram ao Guru:

“Por que não estamos conseguindo meditar? Será que faz mal 

arranjarmos outro gato e o amarrarmos à árvore”.

O Guru disse que não e dessa maneira, os discípulos

conseguiram outro gato e, como habitualmente faziam,

amarraram o gato a árvore enquanto meditavam.

Trezentos anos depois, essa seita estava totalmente dividida:

Seus membros discutiam fervorosamente qual raça de gato

deveria ser amarrado à árvore sagrada e qual tipo de corda

Sagrada deveria unir o gato à árvore.

Assim, com o passar dos séculos, essa religião estava

discutindo coisas acessórias e perdido sua essência, pois os

seus discípulos já não se apegavam ao essencial: o amor como 

expressão de ousadia existencial.

A Religião do Gato

Um Guru toda noite se 

reunia com seus discípulos 

para fazer três coisas: 

estudar as sagradas 

escrituras, meditar e

ajudar os mais pobres.

Todas as noites, assim, eles estudavam as sagradas escrituras e 

davam comida aos mais pobres e meditavam.

Porém, o Guru tinha um gato e esse gostava de se enroscar entre 

suas pernas enquanto ele meditava. Para evitar a sua possível

falta de concentração durante este procedimento espiritual,

o Guru pedia para um de seus discípulos, todas as noites,

amarrar o seu gato a uma árvore com uma corda para

evitar que esse voltasse para o colo de seu dono.

Assim, todas as noites, eles liam as escrituras, ajudavam os

mais pobres e se recolhiam para meditar e, nessa situação,

o gato do Guru era amarrado a uma árvore. Contudo, um dia,

o Guru morreu e outro Guru assumiu o seu lugar.

Porém, esse Guru acabara por adotar para si o animal de 

estimação do seu antecessor. E o gato, mantendo o mesmo

hábito que tivera com seu dono antigo, acabava por deitar

entre as pernas e a ronronar enquanto o seu dono meditava.
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Mateus 22:11,12

E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um 

homem que não estava trajado com vestes de núpcias.

E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste 

nupcial? E ele emudeceu.
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Marcos 5:25-30
E certa mulher que, havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos

médicos, [...] Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste.
Porque dizia: se tão-somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue;

e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, 
voltou-se para a multidão, e disse: Quem tocou nas minhas vestes?

Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA
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Considerações – Capítulo 4

O Triângulo Ígneo

Assim que o novo aluno começa a familiarizar-se um
pouco com o toque gnóstico, reconhece a estrutura do
novo campo magnético, cuja luz é imensurável e emite

raios em profusão. Esses raios não são idênticos.
São diversos em espécie e vibração.

Mas, têm uma afinidade entre si e emanam da mesma 
fonte. Tais raios dividem-se em três grupos.

O E.P.S. verifica tais diferenças, mas afirma enfaticamente 
que eles provêm de uma única e mesma majestade:

Em sua totalidade, a luz consistia em três tipos, cada um 
infinitamente mais resplandecente que o anterior. O segundo,
o do meio, era mais excelente que o primeiro, o mais inferior.

O terceiro, o mais elevado dos três, era mais perfeito do que os 
outros dois.

O aluno que morre em Jesus, o Senhor, recebe essa
veste-de-luz que pode ser simbolizada por um triângulo:
o Trigonum Igneum da Rosa-Cruz clássica, descrito na 
Confessio Fraternitatis R.C.

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 (a luz) que se inflama com o
Encontro do [+] com o [-]. O perfeito e o excelente 
encontram-se, e resultado é o resplandecente.

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 descida do Esp. Santo. 
Mediante essa descida a veste torna-se perfeita.
Esse triângulo 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.

Os Mistérios Gnósticos da Pistis Sophia
Jan van Rijckenborgh

Resplandecente - excelente - perfeito:
3 superlativos que, de fato, não superam um

ao outro, mas diferenciam-se bem entre si.

Essa luz tríplice é denominada:
a veste-de-luz de Jesus, o Senhor
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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 pensamento, a vontade, os sentimentos e os desejos 
humanos, em sua totalidade, formam a consciência:

o princípio eletromagnético do qual o homem vive,
ou seja, a cabeça e coração em conjunto.

Desse princípio resulta a forma da personalidade.

Esse princípio domina os quatro éteres, atraindo-os,
unindo ou dividindo-os, levando-os a certo estado de 

vibração. Assim, mediante esse princípio, a personalidade 
humana expressa-se de acordo com os

aspectos que a formam:

os quatro éteres dão a forma,
a veste-de-luz acrescenta a força,
o trigonum igneum é o arquiteto.

Então, que o trabalho básico para todo
aluno deve ser o esforço para obter a

veste-de-luz.

Essa nova veste-de-luz só se concretizará quando ocorrer
a descida do Espírito Santo. Uma pessoa que não possui os 
dois primeiros lados do novo triângulo pode até clamar: 
“Espírito Santo, venha a nós”. Mas isso é tolice, pelo menos 
se essa pessoa se refere ao espírito da renovação absoluta.

Todos têm uma veste-de-luz.
Todo homem está num triângulo
e constrói sobre o quadrado da
atividade etérica. Todos nós pro-
cedemos de uma luz de consciên-
cia, uma mentalidade, um impulso
da vontade e um desejo.

Todos nós temos um triângulo de vida. Entretanto, será 
que ele forma a veste? A chamada áurea veste nupcial, a 
imponente luz da Pistis Sophia?

O homem desta natureza tem uma veste dialética tecida 
com base no campo eletromagnético não divino.
Com essa veste ele não pode ir ao encontro do noivo.
Com esse princípio eletromagnético ele não pode
participar da vida que não é deste mundo.

Por isso, é evidente que ele deve começar a viver prática, 
física e organicamente com base em um novo princípio 
eletromagnético.

Como teceis a vossa áurea veste nupcial?
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Com base na centelha inflamada pelo Espírito de Deus
ocorre o florescer da rosa no santuário do coração.
Quando a rosa floresce, reconheceis vosso estado, o estado
do ser decaído, a dor e o sofrimento, vedes a senda e
seus aspectos libertadores.

Quem não o inicia permanece apenas nos aspectos teóricos
e na filosofia, tomando-os como o mais importante.
Sua rosa vai fenecer, perdendo sua beleza e seu perfume,
pois o processo não depende do que sabeis, porém do que 
fazeis!

A Escola Espiritual consagra-se por inteiro a traçar o
1º lado do triângulo de fogo.

Ela só alcança seu objetivo no aluno quando ele está
preparado para entrar no processo.
Então, ele passa para o segundo lado do triângulo.
E quando o aluno comprova sua seriedade, a Escola está 
preparada para servi-lo também nessa jornada.

O 2º lado do triângulo é delineado quando o aluno
submerge em Jesus, o Senhor, e, com as forças que
tocam a rosa, começa a viver, a trabalhar e a demolir,
e realiza tudo de modo consciente.

Quando o candidato continua nesse trabalho, portanto,
uma via-crúcis com a rosa...

Deveis ser inflamados pelo Espírito de Deus:
Ex Deo nascimur.

Deveis morrer em Jesus, o Senhor:
In Jesu morimur.

E deveis renascer pelo Espírito Santo:
Per Spiritum Sanctum reviviscimus.

Esse é o Trigonum Igneum, o triângulo de fogo.
Possuí-lo deve ser a vossa primeira e mais nobre tarefa. 

Nele se faz o verdadeiro discipulado.

Como teceis a vossa áurea veste nupcial?
Com base na centelha inflamada pelo Espírito de Deus

ocorre o florescer da rosa no santuário do coração.

Esse é o Trigonum Igneum, o triângulo de fogo.
Possuí-lo deve ser a vossa primeira e mais nobre tarefa. 

Nele se faz o verdadeiro discipulado.

Como teceis a vossa áurea veste nupcial?

Deveis ser inflamados pelo
Espírito de Deus:
Ex Deo nascimur.

Deveis morrer em Jesus,
o Senhor: In Jesu morimur.

E deveis renascer pelo
Espírito Santo:

Per Spiritum Sanctum reviviscimus.
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Nos Parágs. 23 a 33, J.B. aborda, ao seu modo, os três tipos 

humanos classificados segundo o nível das infecções nos Sete 

Espíritos-Fonte, ou nas Sete Qualidades.

Sobre o tipo hílico, não falaremos.

Da distância entre os tipos psíquico e pneumático, percebe-se

dois modos de ver a verdade, a partir da qual, J.B. alerta para

a difícil convivência entre ambos os tipos:

O pneumático quer saborear o fruto da árvore.

O psíquico quer apalmar a árvore.

O tipo pneumático, vale lembrar, está sempre sobre a ameaça

de sucumbir aos sedutores poderes do sentimentalismo

psíquico, causado pelo desequilíbrio das Sete Qualidades,

o que poderá leva-lo ao antigo hábito da fé baseada na

autoridade.

Mas, então, poder-se-ia perguntar: o triângulo
e o quadrado são são abarcados por um
círculo, por um eu superior?

... atando-a em ação e em verdade na cruz, e
então coloca junto ao polo [+] o polo [-] do novo

campo de vida, das novas faculdades
eletromagnéticas e, assim, conclui a via-crúcis da R+C.

E assim, é certo que virá o Consolador,
o Espírito Santo, que sela a descida, a realização.

Então, segue-se o Pentecostes: o 3º lado do triângulo.

O candidato, após a via-crúcis, entra na essência da 
realização. Então acende-se uma luz perante a qual a 

antiga luz deve extinguir-se.

Então, a veste nupcial é tecida. E assim nascem nova 
consciência, novo pensar, nova vontade e novo desejo.

A personalidade, de acordo com sua forma, pode pros-
seguir na transfiguração com base num novo quadrado.

Esse aspecto nônuplo é dividido em três grupos de três: 
1.[+](3) 2.[-](3) 3.[n](3).

Todo átomo tem um núcleo
com um aspecto de nove faces.

Eu te saúdo por 3 X 3
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Nos Parágs. 23 e 24, J.B. aponta para o tipo hílico, 
aquele que deixa os Sete Espíritos-Fonte se extinguir, 

dada a sua incredulidade, como também, aponta para o 
tipo psíquico, cuja fé não é engendrada pelo relâmpago.

A fé do homem psíquico, religioso, é baseada em 
autoridades e dogmas. No seu C-Ohr-Ação o sangue

e a natureza dos Sete Espíritos-Fonte são tão opostos, 
que a sua Centelha Divina não se inflama, não engendra 

o relâmpago, impossibilitando a Vitória (Nectzah).

Tal condição, o impossibilita de consultar o próprio
C-Ohr-Ação, o que faz com que ele nomeie uma 

autoridade para falar por ele. Então, ele não discute
e não aceita qualquer mensagem libertadora.

Enquanto no hílico, a autoridade nomeada, e guia de
si mesmo, são suas faculdades mentais concretas, no 

psíquico, a autoridade é externa, que age como 
conselheiro de seus maus atos.

Em ambos, agem a rigidez do Ruído Mercurial (Hod)
da fala e do Amor Venusiano (Nectzah) sensualizado, 

eivados da Adstringência Saturnina (Binah).

Os C-ristais endurecedores.
C-ristalização; C-Ohr-Ação
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Aqui, o Sapateiro Iluminado, demonstra a verdadeira 
sabedoria de um Grande Pastor de ovelhas:

Quando o tipo psíquico se vê frustrado, sempre à mercê 
da consequência (dor) dos seus maus atos, provando 

inconscientemente da inutilidade do seu 
sentimentalismo, da improdutividade das suas orações 

mercantilistas, sujando a própria alma e corpo...

Entram aí em ação, a astúcia venuziana da q. Amor
que produzirá palavras (ruídos) e atos mercuriais 

exacerbados pela q. Som.

Tais manchas, ou sujidades, na alma e no corpo, 
envenenamento do éter químico, produzem, no tipo 

psíquico, a adulteração da força associativa aí
produzida, deixando de ser um princípio irmanador

egregorial, para se formar arcontes de eóns 
aprisionadores.

Há uma propagação, para seus companheiros, de sua 
corrupção interior (raciocínio e lógica tolas).
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Até aqui, em especial no Parág.33, vimos esse grande 
pregador apelar aos tipos psíquicos, como quem coloca 

um surdo para ouvir Mozart.

Em sua defesa, ressaltemos que ele está se referindo aos 
judeus, turcos e pagãos, que aplicaram com crueldade, 
suas excessivas forças de julgamento contra aqueles que 
acreditam na Santa Trindade, e portanto, no princípio 

messiânico do Cristo Interior.

Também, J.B. está se referindo a todos as autoridades 
enganadoras, que falsamente se fizeram passar por 
testemunhas oculares de Jesus, e assim, desviaram 

maleficamente a Centelha Divina de muitos pneumáticos.

Lembremos, pois, Aurora Nascente é do ano de 1.612, 
época que exalava os fortes odores das fogueiras da 

“Santíssima Inquisição”.

Então, não julguemos o humilde sapateiro, extrapolando 
suas palavras a todos os seres psíquicos e suas crenças.

Não se trata disso.

Pelo contrário, o Parág.34 demonstra bem o espírito
da doutrina universal de J.B.
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Pelas citações a Atos 10, Ageu 2 e Romanos 5, sabemos 
que J.B. se refere a Adão e Jesus: o primeiro trouxe o 

pecado, o segundo a libertação.

Entretanto, J.B. parece sugerir que os cardos são como 
um tipo psíquico entre pneumáticos – as flores:

> Na pradaria há muitas espécies de plantas e flores

> Em cada uma prevalece uma das sete qualidades

> Mas se uma delas se resseca por falta de seiva

> A terra continua nutrindo-a, como às outras

> Mas se entre elas nasce um Cardo e o ceifador vem

colhê-lo, cortará todas as outras juntas

O ceifador vem colhê-lo, cortará todas as outras juntas.

Um único membro, do tipo psíquico, pode contaminar
e pôr a perder todo um grupo de buscadores.

Se cada membro não estiver vigilante, e deixar-se 
envolver por seu discurso falacioso mercurial,

o grupo inteiro corre grande perigo.

Authades, o Obstinado; o Autocentrado;
um dos Três Poderes (Potestades) Tríplices.

Em sua companhia anda um cão de três 
cabeças, o cérbero. Esse animal tinha o objetivo 

de guardar a entrada do reino dos mortos.
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Considerações – Capítulos 30 e 31

A Influência de Authades

A P.S. é o aluno que anseia pela nova vida libertadora.
Assim, encontramos a P.S. diante da porta do 13º Éon,

mas já atrás das cortinas dessa porta e, portanto, ligada
à nova corrente de vida. E, então, lemos:

Entrei no Décimo Terceiro Éon e encontrei a Pistis Sophia abaixo 
do Décimo Terceiro Éon, inteiramente só, já que ninguém estava 
com ela. Estava ali desolada e cheia de tristeza porque não lhe 
havia sido permitido entrar no Décimo Terceiro Éon, sua região

mais elevada. Também estava aflita por causa dos tormentos que 
Authades, uma das três potestades tríplices lhe impingira.

Já vos esclarecemos em pormenores que Authades é a 
vontade humana dialética, a essência muito mágica da 

vontade tríplice da alma mortal.

Então: Como é possível que alguém chegue até o
13º Éon, seja acolhido no campo da renovação e, mesmo 

assim, seja deixado só? não lhe sendo permitido, por 
conseguinte, passar para sua região  mais elevada?

A resposta está nos capítulos 30 e 31 do E.P.S.

Primeiro, é preciso que vos identifiqueis por inteiro com a 
Pistis Sophia. Depois deveis ter consciência de que todo o 
plano e o trabalho de libertação da Gnosis estão apoiados 
numa nova ligação magnética com o candidato na senda.

Pelas leis da natureza precisais (homem quedado) das 12 
forças astrais da natureza da morte. Viveis com base nelas. 
A essência de vossa forma tem origem nelas.

Se quiserdes livrar-vos delas não podeis empreender uma 
tentativa com um recurso sequer da natureza da morte.
Para libertar-se da força dialética não se pode empregar
a força dialética.

Por essa razão, quem se decide a seguir o caminho da 
libertação deve empregar a força libertadora de maneira 
direta. Portanto, ela deve estar à sua disposição para
que ele próprio possa empregá-la.

Denominamo-la “Espírito Santo” ou a “Força da Gnosis” 
ou simplesmente “Gnosis”. Tal força está ao vosso
dispor neste exato momento.

Mas, naturalmente, para poder utilizá-la é preciso 
comportar-vos de acordo com as leis da ciência natural. 
Também, não podeis tocar num fio de alta tensão 
desprotegido com as mãos nuas.

É preciso preencher algumas condições.

Os Mistérios Gnósticos da Pistis Sophia
Jan van Rijckenborgh
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A [Escola Espiritual] é um instrumento mágico

que auxilia o Espírito Santo a manifestar-se
de múltiplas maneiras, graças à Gnosis.

A [Escola Espiritual] é, em 1º lugar, um campo de
força, o que significa que uma influência gnóstica

é exercida do exterior sobre os alunos.

A intenção é que o ensinamento seja realizado
da maneira correta com o auxílio dessa força.

Em 2º lugar, vem a reação do aluno, pois, se ele não
reagir a essa força, o ensinamento não tem sentido.

A 3ª manifestação do corpo-vivo da [Escola Espiritual] é
a vivência do discipulado quando o aluno reage à referida 

força na proporção requerida.

Em suma, é 100% um processo de maçonaria do qual o 
aluno pode participar com autonomia, mantendo-se

dentro dos limites (fidelidade) da disciplina da [Escola].

Portanto, quando o candidato reage de modo correto à 
força gnóstica e preserva a elevada disciplina dos mistérios, 

pode ser acolhido entre os irmãos e irmãs do 13º Éon.

Então ele não apenas é ligado ao 13º Éon,
mas é aceito por ele.

Essa nova veste-de-luz só se concretizará quando
ocorrer a descida do Espírito Santo.

Uma pessoa que não possui os dois primeiros lados do novo 
triângulo pode até clamar: “Espírito Santo, venha a nós”.

Mas isso é tolice, pelo menos se essa pessoa se refere ao 
espírito da renovação absoluta.

Todos têm uma veste-de-luz. Todo homem está num 
triângulo e constrói sobre o quadrado da atividade etérica.

Todos nós temos um triângulo de vida. Entretanto, será 
que ele forma a áurea veste nupcial?

O homem desta natureza tem uma veste dialética tecida 
com base no campo eletromagnético não divino. Assim,
ele não pode ir ao encontro do noivo, ele não pode 
participar da vida que não é deste mundo.

Por isso, é evidente que ele deve começar a viver prática, 
física e organicamente com base em um novo princípio 
eletromagnético.

Como teceis a vossa áurea veste nupcial?

Se o candidato trabalhar sobre esse alicerce tríplice da 
Escola, aí estarão os fundamentos de seu trabalho, as 
bênçãos com que é agraciado.

Assim, acolhido no campo de trabalho da maçonaria,
ele pode realizar sua obra e seguir seu caminho com
a força que não é deste mundo.
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Ela (P.S.; Aluno) era uma criatura dialética!
Uma alma mortal, nascida da natureza da morte.

Por isso devia concluir o mistério do 13º Éon,
o trabalho da Gnosis universal quíntupla:

1.discernimento, 2.anseio de salvação, 3.autorrendição,

4.nova atitude de vida e 5.submersão no ser da renovação.

Esse é o trabalho que ela (P.S.; Aluno) deve realizar.

Mas ela interrompeu a obra do mistério do 13º Éon
e apenas louvou a luz do céu que havia visto na luz

do véu da Câmara do Tesouro de Luz.

Isso acontece com frequência com o candidato!

Ele interrompe o trabalho para o qual foi admitido
na oficina. E qual é a atitude que toma então?

A atitude da pura contemplação.

Ele acha a filosofia da Escola grandiosa e todas as reuniões 
magníficas, mas continua sendo o mesmo de sempre.

Ele conserva o mesmo egocentrismo petrificado e o mesmo 
potencial nos anseios de seu eu.

Entretanto, a presença na oficina exige do candidato que 
não permaneça como ouvinte da palavra, mas que se

torne um agente dela.

Por esse motivo a Fraternidade não permite que um aluno 
fique estagnado nessa condição.

Por isso a disciplina do 13º Éon determina que é preciso 
intervir, de preferência, no mesmo segundo em que se 
apresenta um comportamento desviado.

O 13º Éon não pode tolerar isso, não pode permitir que 
essa condição persista por duas razões:

1ª: esse estado não pode ser permitido no interesse da oficina;

2ª: e também não no interesse do próprio aluno.

Quem está de maneira (+) no processo que é realizado
com a energia gnóstica continua sendo estimulado, 
fortalecido e protegido por essa força tríplice.

Todavia, quem louva e enaltece a luz de todas as formas, 
mas não presta o mínimo serviço no que é essencial e não 
alcança resultados em qualquer sentido, encaminha-se
para enorme declínio que leva a uma catástrofe.

Essa catástrofe é apresentada no Ev. Pistis Sophia.

O ceifador vem colhê-lo, cortará todas as outras juntas.

Um único membro, do tipo psíquico, pode contaminar e pôr a 

perder todo um grupo de buscadores. Se cada membro não 

estiver vigilante, e deixar-se envolver por seu discurso 

falacioso mercurial, o grupo inteiro corre grande perigo.



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

Evangelho Apócrifo de Filipe

A alma e o Espírito vieram à existência 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 fogo é a crisma, a luz é o fogo.

Não estou me referindo ao fogo que não tem forma, mas ao 

outro fogo cuja forma é branca, que é brilhante e belo e que 

irradia beleza. A verdade não veio nua ao mundo, mas veio 

em modelos e imagens. O mundo não receberá a verdade de 

qualquer outra forma. Há um renascimento e uma imagem do 

renascimento. Certamente é necessário nascer outra vez por 

meio da imagem.
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Genesis 3

Então o Senhor Deus disse à serpente:

Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a 

fera, e mais que todos os animais do campo; sobre o teu 

ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida.

E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua 

semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe 

ferirás o calcanhar. [...]

E a Adão disse:

Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste 

da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, 

maldita é a terra por causa de ti; com dor comerás dela 

todos os dias da tua vida. [...]

E chamou Adão o nome de sua mulher Eva; porquanto era 

a mãe de todos os viventes. [...]

Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um 

de nós, sabendo o bem e o mal; ora, para que não estenda 

a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e 

viva eternamente,

O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, 

para lavrar a terra de que fora tomado.

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.

A Câmara Nupcial

Atingidos pelas consequências da Queda,
tanto o homem como toda a Criação sofreu 
uma cisão no seu arquétipo, macho-fêmea.

Por isso, em Gênesis, devido à Queda, tanto
são amaldiçoados Adão e Eva, quanto também 
a Terra, e a serpente da tentação.

É dito que a semente de Eva (criação quedada) 
pisaria a cabeça da serpente (a imagem fêmea 
apartada da imagem macho), que por sua vez 
lhe feriria o calcanhar (a imagem macho 
apartada da imagem fêmea).

Esse pisar com os pés a cabeça da serpente, 
indica o processo de se dominar a separação 
macho-fêmea, e reverter a cisão do arquétipo 
macho-fêmea (andrógino) e toda maldade daí 
originada, para o homem e para a Criação.

Os gnósticos seguidores de Valentin diziam:

restituir ao mundo quedado e em trevas, e 
restituir a todas as suas criaturas e seres,
o seu estado original, aquele que o Pai-Mãe
denominava de “bom” e de “Sua semelhança”, 
é a Câmara Nupcial.

Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA
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As condições do mundo material não podem
ser arbitrariamente alteradas, nem mesmo

pela força espiritual superior, como acreditam aqueles 
que pedem a Deus para intervir em seu próprio meio, 

curando-lhes as enfermidades ou fazendo a
chuva cair sobre a terra; essas condições não podem 

igualmente ser influenciadas pelo mago mais poderoso 
com seus encantamentos.

Só podemos nos aproximar de Malkuth por meio de 
Yesod, e só podemos nos aproximar de Yesod por meio 

de Hod, onde as “formas" são "desenhadas".
Libertemos nossas mentes da ideia de que o espírito 

pode agir diretamente sobre a matéria.

Da Operação e das Propriedades da

Natureza Divina e Celeste
Devemos conceber a q. Corpo (Yesod), 
como o receptáculo das emanações de 
todas as outras qualidades, e como o 
único e imediato transmissor dessas 
emanações ao plano físico (Malkuth).

Como diz o Sepher Yetzirah, é função 
de Yesod purificar as emanações, e 

prová-las e corrigi-las; e portanto, é 
em Yesod que ocorrem as operações 
destinadas a corrigir a Esfera da 

matéria densa.
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Embora cada Qualidade emane sua sucessora, as Tríades 
são sempre representadas, desde que em equilíbrio, como 
um par de opostos manifestando-se numa Terceira que 
as equilibra.

Na Tríade inferior, encontramos Netzach (Amor) e Hod 
(Som) equilibradas em Yesod (Corpo), que é concebida 
como a receptora de suas emanações.

Mas ela recebeu também as emanações de Tiphereth 
(Calor), e, por meio de Tiphereth, as de Kether, porque 
há sempre uma linha de força operando em sentido 
descendente em cada Pilar.

Consequentemente, como ela recebeu também de 
Netzach e Hod as influências que estas por sua vez 
receberam de seus respectivos Pilares, ela pode ser 
corretamente chamada, nas obras dos cabalistas, de 
"receptáculo” ou “vaso”.
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O Buddha

Stela em Pedra, 522 d.C.

Cidade Proibida do Imperador, Pequim - China

Ovóide

7 Cores

Auréola

Imagens 
Semelhantes

Pensamentos

Seres 
Inferiores

Vibrações
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Daqui em diante, atenção: J.B. chamará Salitre não
ao conjunto das Qualidades, mas a sétima Qualidade,

já que a corporalidade está manifesta no Salitre.
Ele, Salitre, é o Corpo da Criação.

As qq. Adstringente, Doce e Amarga são os três 
Espíritos-Fonte onde reside o ser criatural ou o Corpo de 

todas as criaturas do Céu e neste mundo; garantem a 
corporalidade de tudo que existe.

Se as três anteriores representam o Corpo, as qq. Calor, 
Amor e Som representam o espírito das coisas.

A q. Calor é o verdadeiro espírito ou inflamação
da vida, pelo qual o espírito se faz no Corpo, move-se
em todo o Corpo, brilha fora do Corpo e produz um 

movimento vivificante em todas as qq. do Corpo.

Salitre
Calor

Amarga Doce

Adstringente

Amor Som
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Kether, Chockmah e Binah, a tríade superior, não se 
encontram 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.

Céu 

Astral
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Capítulo VI : II

Tali, o dragão, está acima do universo, como um Rei em
seu trono; a esfera no ano como Rei em seu Estado,

o coração do homem como Rei em guerra. E nosso Deus 
fez os estados de oposição, o bem e o mal, o bem do bem

e o mal do mal.

A felicidade é reservada para os justos, e a miséria para
os iníquos.

Sepher Yetzirah
Os 32 Caminhos da Sabedoria
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Por que o homem corrompido não compreende a
Luz de Deus desde o princípio até o fim?

Eclesiastes 3: porque o mundo está no seu coração.

Segundo J.B., tendo o mundo astral e seus influxos 
ímpios soprados no peito, soprados no coração, a
geração divina não se eleva nele e, mesmo que se 
elevasse, o Espírito Santo não pode se aproximar

do marrom da carne.

Hindus, persas e budistas, sempre afirmaram que a 
mente está sediada no coração. Para estes, estando
a mente ali sediada, esta não pode conceber Deus

porque sua natureza é a natureza do mundo:
material e corruptível.

Eclesiastes 3:11

Tudo fez formoso em seu tempo; também pôs o mundo no 

coração do homem, sem que este possa descobrir a obra 

que Deus fez desde o princípio até ao fim.



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

A precisão do Sepher Yetzirah é desconcertante.

Capítulo III : V

Essas três mães Ele criou, formou, projetou e combinou com as 
três mães no Mundo, no Ano e no Homem, homens e mulheres.

Ele fez Aleph reinar no ar e coroá-lo, e combinou um com o 
outro, e com eles selou o Ar no mundo, o clima temperado do ano 

e o peito (os pulmões para respirar ar) no homem.

Sepher Yetzirah
Os 32 Caminhos da Sabedoria

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.

Capítulo VI : II

Tali, o dragão, está acima do universo, como um Rei em
seu trono; a esfera no ano como Rei em seu Estado,

o coração do homem como Rei em guerra.

A Cabalah é tanto uma ciência (fonte de conhecimento), 
como um método para o aluno aprender a usar sua 
mente. Por essa segunda via, vemos a Cabalah se 

manifestar no Sapateiro Iluminado:

O coração está na q. Corpo tal qual um rei em guerra.
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O Evangelista João,  El Greco (1609)

Na Cabalah Cristã, o cálice do Graal representa a busca 
do vinho da redenção (Salus), no coração da Terra, pelas 

raízes da videira que ali penetram.

Nesse Coração terrestre, encontra-se o 
Salus na forma de uma serpente, ou, na 

forma de força seráfica salvadora do 
Espírito Santo (Paracleto).

Essa força pode ser representada por 
uma pomba, por uma serpente ou por 

um dragão.

Tali (hebraico: dragão) tem 
dois pólos, e aí, os monistas se 
confundem por não considerar 
a dualidade do Mundo.

No Talmude: o vento 
impetuoso pende (Tala) como 
um amuleto entre os dois 
braços de Deus.

Tal vento impetuoso (Seara)
é a formação da mente 
iluminada do profeta.
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CAPÍTULO XII – DA GERAÇÃO E DA ORIGEM DOS SANTOS ANJOS,

COMO TAMBÉM DE SEU REGIME, SUA ORDEM E SUA ALEGRIA CELESTE.
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Atenção! Senhor : JEHOVÁH, 7 Letras.

Na Cabalah, Jehováh, escrito com 7 letras,
refere-se ao Verbo Criador. Tal princípio,

Deus-Som, está relacionado às 7 Qualidades ou 7 
Espíritos Fontes, ou seja:

Jehováh Elohim pronunciando Fiat Lux (Haja Luz)!

Embora nossa mente não iluminada, racional, não possa 
facilmente compreender tal princípio sonoro, ainda 

assim, é nosso dever tentar usar nossa mente superior:

FIAT : as 4 primeiras Qualidades.
Adstringente, Doce, Amarga e Calórica.

Fiat; Haja; Verbo: ação da Vontade de Jehovah-Verbo 
sobre os 4 primeiros Espíritos Fontes.

LUX : as 3 Qualidades seguintes
Amor, Som e Corpo.

Lux; Luz; Objeto: resultado da ação da Vontade-Deus;
os 3 últimos Espíritos Fontes.

Então, não nos esqueçamos do título deste Capítulo:

A vontade sobre os 4 primeiros Espíritos se juntou
às 3 Qualidades últimas, para com esses 7 Sons gerar

as criaturas Angélicas de Deus.

Genesis 2

Genesis 1

DA  GERAÇÃO  E  DA  ORIGEM  DOS  SANTOS  ANJOS.
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Não lhes parece agora óbvio o motivo pelo qual J.B. 
tentou fervorosamente descrever as 7 Qualidades?

Sem apreender sobre as 7 Qualidades, é impossível 
discorrer sobre os Anjos como resultado da Ação (Verbo).

Por conseguinte, é impossível apreender sobre nós 
mesmos, Anjos Quedados.

Cabalah é, tudo relacionado a:
Quem criou? O que criou? Como criou? Para que criou?

Entender para poder cumprir.

O esforço da didática do Sapateiro Iluminado é:

Anjo é uma Criatura saída da Vontade do Deus-Pai,
Iluminada pelo Coração Flamejante do Deus-Filho e

feito Ser Virtuoso pela Ação do Deus-Criador.

J.B. nos aponta para a manifestação de Deus como 
Trindade Divina, criando para as suas Criaturas 

angélicas 3 Grandes Reinos, segundo as 3 Qualidades
ou Fontes-Espíritos (Lux).

Daí podemos deduzir que, para cada letra do Fiat Lux,
da Ação sobre o 4 Resulta o 3, temos 7 poderosos Anjos 

Guardiões. Do livro de Henoque, temos:

Uriel, Raphael, Raguiel, Michael,
Sarakaiel, Gabriel e Remiel.

Água?
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Água? Alguns Anjos são da qualidade da Água?

Na formação corporal dos Anjos só existe os elementos 
Fogo e Ar. Quando J.B. se refere à Água, não se refere 

ao elemento água, mas sim, a fluidez da q. Doce.

Tanto a Cabalah Árabe (Sufismo), como a Cabalah 
Judaica, afirmam que os Anjos são formados apenas 

pelos elementos Fogo e Ar. J.B., porém, não menciona a 
composição corporal dos Anjos, mas insiste em afirmar 
que eles se elevam no Coração das 7 Qualidades, apesar 

de intensidades diferentes, segundo cada Qualidade.

Nos Parágs. 10 a 16, J.B. chega a descrever as cores
e intensidade do brilho de cada uma das Qualidades 

nesses Seres Angelicais.

Nas décadas de 1970 e 1980, devido ao poderoso 
movimento final de preparação para a Era de Aquários,

o tema “anjos” tomou conta do cenário exotérico.

Muitas publicações sobre anjos foram editadas, e,
lógico: hílicos e psíquicos criaram um caos nesse tema.

Nessa época, o processo de ação angelical ficou muito 
prejudicada, dado o excesso de atividades de magias 
irresponsáveis querendo aprisionar a força dos Anjos.

Em especial, o Vodu, o Candoblé e a Umbanda.
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No passar dos séculos, os Anjos foram caindo na crendice 
popular, na fé psíquica, no exoterismo e no 

esquisoterismo, tudo por causa do combate agressivo e 
sistemático da igreja ortodoxa.

Porém, no ambiente pneumático, não é só bem vindo, 
como também, é necessário ao buscador.

Nos Anjos Apocalípticos, ou seja, aqueles que revelam os 
mistérios divinos aos profetas, a q. Som é predominante.

É pela sexta Qualidade, no Mundo de Yetzirah, que os 
segredos divinos são revelados para os Hierofantes.

Entre os Judeus Essênios, o sacerdote que sabia fazer a 
verdadeira Ohr-Ação como potente Verbo criador, tendo 

seu eixo cervical transfigurado, era chamado de 
Interprete da Lei ou Sacerdote do Cajado.
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João 10:1-6

1. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe 

por outra parte, é ladrão e salteador.

2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas.

3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para 

fora.

4. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a 

sua voz.

5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.

6. Jesus disse-lhes esta parábola; mas eles não entenderam o que era que lhes dizia.

O Cajado na Pedra

Os Judeus Essênios, como eram pastores de ovelhas, aprenderam muito rapidamente com 
os processos naturais e, até hoje, ensinam suas ovelhas, desde o nascimento, a ouvirem a 
sua voz, bem como, o modo de bater na pedra com o cajado.

Assim, as ovelhas se juntam, ou se apressam, ou se espalham,
ou se acalmam, ou fogem, conforme o ritmo e a intensidade da
Batida do cajado.

Daí, Jesus ensina em João 10, a ovelha que ouve a voz daquele que
aprendeu a bater o cajado, entra pela porta, pois ouve o chamado
pelo nome, além de não ouvir a estranhos.

Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Fidelidade

Sigilo e 
Fidelidade
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Lucas 2:8-11

8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no 

campo, e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho.

9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor 

os cercou de resplendor, e tiveram grande temor.

10. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago 

novas de grande alegria, que será para todo o povo:

11. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é 

Cristo, o Senhor.

Os Pastores de Lucas 2 são Sacerdotes; Hierofantes.
Pelo trabalho psicopômpico, protegem seus discípulos,
ou, rebanho, e os conecta indiretamente com os Anjos 

Pastores durante o Shunyáh (vigília noturna).

Não há dúvida de que J.B. conhecia os Mistérios do 
Shunyáh, sendo ele mesmo o elo sonoro direto com os 

Anjos Pastores.

O processo do Shunyáh é possível pela q. Som,
por causa do seu aspecto associativo eclesiástico.

Falo de Anthopos-Ekklesia. Lembremos pois, que em 
Chesed reside a força do compartilhamento, sem a qual 

ninguém pode acessar os mundos sutis de formal 
espiritual, se não estiver em Ekklesia.
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Réquiem Aeternam

Um Réquiem Aeternam é uma composição musical para o repouso da alma.

"Missa para os fiéis defuntos" ou "Missa dos fiéis defuntos", é uma missa da Igreja Católica oferecida para o repouso 

da alma ou alma de uma ou mais pessoas falecidas, cujo introdução começa com as palavras latinas Réquiem Aeternam 

(Repouso Eterno). O Shunyáh é um repouso da alma, é um pequena morte.

Bach

Mozart

WagnerBeethoven

Harmonia

RitmoMelodia

3

7 12

22

É em Hod que nasce o campo de força (egrégora) que irmana, guia e protege, 
um grupo de buscadores pneumáticos, que se reúnem em torno do espírito do 
Salmo 119 e, é onde encontram-se as forças necessárias para que um grupo 

de pneumáticos se estabeleça.

Em Chesed reside a força do compartilhamento, sem a qual ninguém pode 
acessar os mundos sutis de formal espiritual, se não estiver em Ekklesia.

A condição de solidão é aversa ao de compartilhamento. Sentir necessidade
de isolamento é, para todos os efeitos, a prova de não ser um iniciado pois,

o desejo de se irmanar é a base de toda iniciação.

Mas tal força de Irmanação, só age quando o Bronze ressoa a q. Amor (Cobre) como voz Misericordiosa 
(Estanho) sobre as outras qualidades, mormente a q. Adstringente do Chumbo da Ignorância que tende 

cristalizar o C-Ohr-Ação de Tiphereth pelo endurecimento dos 7 Metais no sangue.

Sobre as 4 Qualidades (os 4 Cavalos de Ez:6) pode triunfar o Som harmônico do Bronze Misericordioso 
e Amoroso, que se origina de Chochmah, origem de todas as qualidades, a partir de Hod, uma potente 

voz celeste, como mensagem instrucional, guia e protetora, fonte da egrégora.
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Quando o Cristo nasce no discípulo, a estrela 
gnóstica desponta no alto, se elevando até o 

Coração de Deus, o discípulo recebe, então, um 
grandioso conjunto de instruções e revelações,

e assim triunfa os três reinos angélicos:
os Serafins, os Querubins e os Tronos...

Também, todas as criaturas angélicas e entram 
em regozijo universal, e por toda a Criação se 

faz ouvir esse cantar de triunfo.

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
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Harmonia
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O Evangelho de Tomé é um dos 52 textos da Biblioteca 
de Nag Hammadi, Egito, encontrada numa caverna em 
1945. Escrito em copto, a língua do Alto Egito no início 

de nossa era, é uma tradução de um original grego, 
provavelmente escrito em meados do primeiro século.

Evangelho Gnóstico de Tomé

(Dito 20)

Os discípulos disseram a Jesus:

Dize-nos a que se assemelha o reino do céu. [...]

(Dito 21)

Maria disse a Jesus: A quem se assemelham teus discípulos?

Ele disse: “Eles se parecem com crianças que se instalaram num 

campo que não lhes pertence. Quando os donos do campo vierem, 

dirão: 'Entregai nosso campo.' Elas se despirão diante deles para 

que eles possam receber o campo de volta e para entregá-lo a

eles. Por isso digo: se o dono da casa souber que virá um ladrão, 

velará antes que ele chegue e não deixará que ele penetre na 

casa de seu domínio para levar seus bens. Vós, portanto,

permanecei atentos contra o mundo. Armai-vos com todo poder 

para que os ladrões não consigam encontrar um caminho para 

chegar a vós, pois a dificuldade que temeis certamente

ocorrerá. Que possa haver entre vós um homem prudente.
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Biblioteca de Nag Hammadi é uma coleção de textos gnósticos do 

cristianismo primitivo, descoberta na região do Alto Egito, perto da 

cidade de Nag Hammadi em 1945, por um camponês local chamado 

Mohammed Ali Samman, que encontrou numa jarra selada enterrada 

treze códices de papiro embrulhados em couro.

Os códices contêm cinquenta e dois textos, em sua maioria gnósticos, 

além de incluírem três trabalhos pertencentes ao Corpus Hermeticum

e uma tradução/alteração parcial de A República de Platão.

Khirbet Qumran, “ruína da mancha cinzenta”, é um sítio 

arqueológico localizado na Cisjordânia, a 12 km de Jericó e a cerca 

de 22 quilômetros a leste de Jerusalém, situado na fissura do Mar 

Morto, onde a precipitação média anual é muito baixa.

Mas foi precisamente o clima árido e a inacessibilidade do local que 

contribuiu significativamente para preservação de materiais 

arqueológicos na região.

Qumran tornou-se célebre em 1947 com a descoberta de manuscritos 

antigos que ficaram conhecidos como os Manuscritos do Mar Morto.

Em 1947, os primeiros manuscritos foram encontrados em uma 

caverna às margens do Mar Morto por um jovem beduíno.

Aproximadamente 930 fragmentos de manuscritos hebraicos, 

aramaicos e gregos foram encontrados em onze cavernas em

Qumran, datando de 250 a.C. ao século I da Era Cristã.

Egito, 2016

Israel, 2017
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Mateus 18:2-4,10
2.E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, 3.E disse: Em 

verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes 
como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. 

4.Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o 
maior no reino dos céus. 10.Jesus disse: “Vede, não desprezeis

algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus
anjos nos céus sempre vêem a face de meu Pai que

está nos céus”.

“A quinta figura mostra a divina habitação da Glória
de Deus, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que foi 

imediatamente preenchida por incontáveis habitantes, 
sendo todos eles gloriosas chamas de Fogo, todos filhos
de Deus e todos espíritos ministeriais, divididos em três 
reinos (todos eles ocupando uma extensão que, embora 
não seja infinita, nenhum limite pode ser vislumbrado), 

conforme o santo número três. Entretanto, só sabemos os 
nomes dos reis de dois deles, Miguel e Uriel,  porque 

somente os reinos e as legiões destes permanecem na Luz”.

Dionysius Andreas Freher, rosacruz e 
discípulo de J.B., mostrou as doutrina do 

seu mestre por meio de desenhos 
simbólicos. Na quinta figura colocou a 
Glória de Deus a preencher os mundos 

criados com os Anjos.
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O Livro de Henoque 14:14-24

14 E vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, 

cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio 

da chama vibrante. 15 Tão grandemente superou em todos os pontos, 

em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível 

descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. 16 Seus pisos eram de 

fogo, acima havia relâmpagos e estrelas agitadas enquanto o telhado 

exibia um fogo ardente. 17 Eu examinei-a atentamente e vi que ela 

continha um trono exaltado; 18 A aparência do qual era semelhante à

da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita 

do sol brilhante; e havia a voz de um querubim. 19 Debaixo desse 

poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. 20 Olhar para Ele foi 

impossível. 21 Alguém grande em glória assentava-se sobre Ele,

22 Cujo manto era mais brilhante que o sol , e mais branco que a 

neve. 23 Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a Sua face, o 

Glorioso e Fulgente; nem podia algum mortal vê-Lo. Um fogo 

flamejante rodeava-O. 24 Também um fogo de grande extensão.

Henoque descreve suas revelações nos mundos angélicos, 
inclusive, um Grandioso Ser que viria no futuro a se 

manifestar como o Rei dos Reis, o Rei dos Anjos 
Querubínicos, O Messias.

Também, mas não nesse contexto de J.B., Henoque
descreve animais sagrados, como o Abraxás, as 

Kalkidrias, a Fênix, o Unicórnio e os Grifos.
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Para a Igreja Ortodoxa, os coros angélicos são de nove 
classes:

1. Serafins
2. Querubins
3. Tronos
4. Dominações
5. Virtudes
6. Potências
7. Potencialidades
8. Arcanjos
9. Anjos

O Primeiro Livro de Henoque

O Primeiro Livro de Enoque, também chamado 1 Enoque, é 

bem conhecido pela sua versão em etíope e mais tarde pelas

traduções gregas dos capítulos I-XXXII, XCVII-CI e CVI-CVII, teria 

sido escrito por Henoque, ancestral de Noé, contendo profecias e 

revelações.

Em Qumran, foram encontrados na Gruta 4, sete importantes cópias 

que foram atestadas pela versão etíope. Estas cópias, embora não 

idênticas na totalidade, foram encontradas em conjunto com cópias do 

Livro dos Gigantes referenciadas no capítulo IV do Primeiro livro de 

Henoque.

As cópias de Qumran foram catalogadas com as referências 4Q201-2 

e 204-12 e fazem parte da herança deixada pela misteriosa 

comunidade essênia que habitou essa região próxima do Mar Morto.

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
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Para J.B., os Essênios de 
Qumran e Henoque, os coros 
angélicos são de três classes:

1. Arcanjos ou Querubins
2. Tronos
3. Tronos Angélicos

à semelhança da Trindade.

Versão Etíope
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Da Inteira Morada Celeste dos

Três Reinos Angélicos

Salitre
é a

q. Corpo

Continuar 
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Mercúrio
Júpiter

Lua
SaturnoVênus

Marte
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Resumo das Últimas Páginas

Até aqui, em especial nas últimas dez páginas, J.B. 
mostrou como vivem os Anjos nos Campos Santos.

Humildemente e com muita alegria, fora do alcance dos 
espinhos do ego, colhem as virtudes das Sete Qualidades.

Tais virtudes, como flores com todo tipo de cor e 
aromas, adornam (transfiguram) as suas vestes e, por 

testemunharem a transfiguração de seus companheiros, 
se alegram em Ágape Fraternal.

Também, sobre o lugar onde são engendrados os Anjos,
e como ali, eles agem conforme suas Qualidades.

Assim, doravante, J.B. falará sobre como o espaço Terra 
era antes da Queda, um reino angélico, onde morava o 

Adão Angélico feito à semelhança de Deus.

J.B. descreve a ideia de como a Criação ficou formada 
por três grandes reinos angélicos, onde, antes da Queda, 

reinavam três grandes Reis: Uriel, Michael e Lúcifer.

Contudo, tendo Lúcifer perdido seu trono,
foi substituído por Adam Kadmon.
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Apocalipse 12 : 1

Apareceu no céu um sinal extraordinário: uma mulher vestida do 

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

sobre a cabeça.

A partir de tais descrições de J.B., é possível apreender 
o Mistério Cabalístico da Árvore das Dez Sephiroth.

As chaves estão nas descrições de como surgiram as 7 
Qualidades ou Espíritos-Fontes nos 3 Reinos Angelicais.

O Templo de Salomão e a Obra do Mestre Hiram Abif

1 Reis 7:13,14

13.E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a 

Hiram de Tiro. 14.Era ele filho de uma mulher viúva, da tribo de 

Naftali [...]; e era cheio de sabedoria, e de entendimento, e de 

ciência para fazer toda a obra de cobre; este veio ao rei 

Salomão, e fez toda a sua obra.

23.Fez mais, Hiram, o mar de bronze, como uma bacia redonda

de dez côvados de uma borda até à outra borda [...]

25.E firmava-se sobre doze bois, três que olhavam para o

norte, e três que olhavam para o ocidente, e três que olhavam 

para o sul, e três que olhavam para o oriente; [...]
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O Mar
de 

Bronze

o Mar de substâncias fluídicas engendradas a partir das
7 Qualidades ou Espíritos-Fonte de Deus.

Esse 12 Querubins apoiam o Trono dos 3 Reis Angélicos.

Portanto, nesse Mar de substâncias fluídicas eles descem 
para girarem os sons, as sílabas, dos Dez Nomes de Deus.

Eis o porquê do Mar de Bronze no Templo de Salomão
ter Dez Côvados (10 Nomes de Poder ou PPal. SSagr.).

Êxodo 30:19

E Arão e seus filhos nela lavarão as suas 

mãos e os seus pés.

Os 12 bois são Querubins que formam

Um Trono Elevado (Celeste)...
o lugar onde a Palavra-Nome-de-Deus (Pal. Sagrada)
vai ser movida 10 vezes, ou em 10 Círculos (Sephiroth), 
para formar um Trono de Bronze, o lugar onde 
predominam as qq. Amor e Misericórdia, tem a forma
de um Rei Angélico, de um Trono Angélico e dos seus 
Doze Querubins. Tais giros, engendrados pelo avançar e 
retroceder dessas sílabas da Palavra Sagrada, engendra o 
relâmpago que é a q. Som, e assim forma o Mar de 
Bronze da q. Amor, base da Coluna da Misericórdia.
Esses giros da q. Som e de Amorosa Luminosidade 
(Misericórdia), são as Sephiroth.

Yah

Bronze:
Cobre + Estanho
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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.

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.

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 pais 
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.

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 
como o Co-Movimento que o Logos gera nos Astros,

fazendo-os executar na Roda Astrosófica:
14 passos pentecostais (50 anos) = 700 anos.

A cada passo, a Graça Divina é mostrada com poder 
Libertador da Roda da Samsara, que só aprisiona.

Os números 12, 13, 14 e 15 ocultam isso!
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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; fora da Samsara.

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).

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.

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 Cap.9, como um dualista.

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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Ora, como é nesse chão que os Anjos se apoiam, e do 
adubo desse chão que alimentam seus corpos santos e 
puros, também o homem quedado, quando alcança sua 

transfiguração, desse adubo proverá seu próprio
corpo transfigurado, assemelhando-se muito aos Anjos, 

passando a ter um corpo angélico muito parecido,
sendo eliminado o elemento Terra de sua 

corporalidade, mas ainda tendo o elemento Água.
Por isso J.B. insiste em que entendamos as bases

desse chão, ou pavimento.

J.B. explica novamente que o chão dos céus, onde se 
apoiam os pés dos Anjos, é a tangibilidade do sétimo 

Espírito-Fonte, a q. Corpo (Lua; prata).

É do limo desse chão...
incutido na matéria transfigurada que os homens-santos 

terrestres, quedados, tiram a substância para seus 
corpos divinos, imortais: corpos de ressurretos na carne.
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Para J.B., os Essênios de Qumran

e Henoque, os coros angélicos são

de três classes:

1. Arcanjos ou Querubins

2. Tronos

3. Tronos Angélicos

A ação de Michael limita-se ao
território que compreende hoje
ao Irã, Israel e algumas regiões

do Oriente.

No Ocidente, o Anjo-trono é 
Sandalfon. Entre seus Arcanjos, 

os principais são Raguiel e o 
Serafim Gabriel.

O Brasil precisará aprender a 
pisar no chão desses dois Anjos.

No Ev.P.S., Michael e Gabriel aparecem como Tronos 
Angélicos. Para o tema aqui em questão, Michael é 

Querubínico e Gabriel Serafínico. A estrutura descrita 
é a do Trono do Raio Amarelo, a de Michael

Querubim. O Trono, ao qual está ligado Gabriel
Serafim, está ligado indiretamente ao do Raio 
Amarelo, elevado na q. Calor. Por isso diz-se:
A Luz nasce no Oriente e se põe no Ocidente.

Michael

Gabriel

Continuar 
7
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J.B. vê o Anjo Michael como Querubínico, e portanto, 
como Rei Angélico. Assim como, Uriel e Adam Kadmon.

Faz-se necessário dizer que um Anjo, pode ter até sete 
estados angélicos, um para cada uma das sete Qualidades 

elevada Nele. E por isso, pode ter até sete funções, 
comumente sendo duas.

Ocidente - SandalfonOriente - Metatron
Sizígia

Reis Angélicos do Raio Amarelo

Elevados na q. Calor

Gabriel Serafim

Tronos Angélicos

Michael Querubim

Rei Angélico do Raio Amarelo

Duas Funções                             Dois Estados Angélicos
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1. Polar

2. Hiperbórea

3. Lemúria

4. Atlântida

5. Ariana

1. Antigo Saturno

2. Antigo Sol

3. Antiga Lua

4. Terra Atual Encarnações x Rondas

Logos Solar

7 Sistemas Planetários

7 Cadeias

7 Globos de uma Cadeia

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
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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

Apocalipse 1: 4, 12-13

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 [...]

Raio Verde
Egito, alguns oceanos, Ilha de Malta 
e de Creta, e chega ao México.

Osíris

Quetzalcóatl

Raio Azul ou Ultravioleta
Europa; cristãos-druidas 
e Graal.

Raio Amarelo e Dourado
Oriente e América do Sul

Merlin

Rá

Apu Inti
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Os discípulos de João do Apocalipse acreditavam que 
partia do trono serafínico e querubínico de Deus 7 

tochas de fogo que circundavam e dividiam a Terra em 
7 territórios, em 7 mares, e em 7 grandiosos rios.

Apocalipse 4:5

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.

Nas 7 divisões territoriais, a cada período de 14 x 50, 
14 Jubileus, 21 Escolas de Mistérios e 21 hierofantes 
manifestam-se para trazer a Verdade até os corações 
dos homens que a amam e a buscam com todo o ardor 

de suas almas.

Durante um período de 700 anos o Sol Angélico do 
Logos envia 7 vezes... 7 radiações de Poderes Sétuplos.

No Apocalipse de João, esses 7 Poderes Sétuplos são 
relatados como os 7 Anjos vindos do Sol com seus

Cálices ou Graal’s.

Cada Cálice ou Graal é derramado sobre um dos
7 territórios da Terra em diversas operações 

hierofânticas específicas.

O Livro do Apocalipse de João trata dessas operações.

Sepher Yetzirah - Capítulo IV : III

Por meio das 7 Letras Duplas foram criados
sonoramente infinitos cosmos sétuplos:

7 céus astrológicos, 7 mares, 7 rios, 7 desertos, 7 dias 
da semana; 7 semanas a contar da Páscoa até o 

Pentecostes. Há um ciclo de 7 anos de libertação, e 
somando-se esses anos, temos o ciclo do Jubileu (50).
Também, 7 territórios na Terra, onde 7 hierofantes 

fundam, a cada setecentos anos, 7 Escolas de Mistérios.
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016

Elohim

Iah

Hostes

dos Elohim

Iahweh

El

Hostes de
Iahweh

Henoque

El Hai Shadai

O Senhor

Melquisedec

O Arcanjo Metatron enviado por Deus para guiar os israelitas é Henoque
transfigurado.

A razão para isso é a frase: Nele está o meu Nome, associada à Henoque,
de quem a tradição kabbalística diz ser o mestre esotérico da Humanidade.

Como tal, ele tem um interesse direto em qualquer pessoa que aspire 
libertar-se do domínio dos Mundos Inferiores por meio do espírito, onde 
Metatron se situa na Coroa da Árvore da Criação.

Como Henoque, ou O Iniciado, ele conhece todas as lutas com as quais se 
debate um ser humano e, por conseguinte, está bem credenciado para 
conduzir os israelitas aos Mundos Superiores e invisíveis.

O contato com um ser espiritual que dá instruções é aceito na tradição,
e muitos kabbalistas através dos tempos afirmam ter sido abordados por 
um Maggidim, como costuma ser chamada essa entidade espiritual.

Alguns disseram haver tido Elias como mestre, e isso parece correto,
porque o profeta, cujo nome significa Deus é Iahweh, é considerado como 
uma manifestação de Metatron. Para alguém que tenha atingido o nível
do espírito, não é incomum sentir a presença de um guia invisível.

Um exemplo em Kabbalah é o do rabino Joseph Karo, um homem que
viveu na Palestina do séc. XVI, e que relatou em seu diário tudo o que o 
mentor angélico lhe havia falado.

O Arcanjo Metatron enviado por Deus
para guiar os israelitas é Henoc
transfigurado.
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Encarado do ponto de vista kabbalístico, significa que as 
regiões celestiais de existência podem manifestar-se 

abaixo, em uma consciência que seja capaz de receber 
um poder e uma visão do que normalmente não ocorre 
em uma experiência mundana, ao mesmo tempo que 

capacita aqueles que se encontram abaixo a ascenderem 
para fora da condição de escravos da matéria.

É nesse ponto, em Êxodo 24, que se estende um
convite, não apenas a Moisés, mas também a Aarão,
a seus dois filhos e aos 70 anciães, a subirem para

as regiões mais elevadas da Montanha Sagrada.

O contato direto com os níveis angélicos revela uma 
mudança maior de estado, na qual o intercâmbio entre

o Céu e a Terra pode então acontecer livremente.

Assim como Metatron, é Sizígia com Sandalfon, J.B. nos 
diz que Michael e Lúcifer eram muito ligados. Também, 

que Lúcifer brilhava mais que Uriel e Michael.

Ainda, como Michael, Lúcifer se assemelhava muito com 
a Trindade engendrada das Qualidades de Deus-Pai.

O reino de Lúcifer agora está dividido, parte ainda é 
reino angélico, outra parte reino quedado.

Da sua criação

Do segundo rei, agora chamado Lúcifer,

Por causa de sua queda
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107. Vou parar por aqui, 
por enquanto, no que lhe 
diz respeito, pois terei 
muito o que falar dele no 
próximo capítulo. Ainda 
pode exibir um pouco 
sua coroa; ela logo lhe 
será tirada.

Pai Filho Espírito-Santo

Reino dos 
Arcanjos ou 
Querubins

Reino dos Tronos Reino dos Tronos 
Angélicos

Metatron
Oriente

7 Serafins

Michael
Querubim

Adam Kadmon Uriel

Gabriel
Serafim

Raguiel
Querubim

Tronos ou Reis Angélicos

Sandalfon
Ocidente

7 Serafins 7 Serafins

O lugar que hoje é o reino de Lúcifer, foi tomado pelo 
Rei dos Reis Angélicos, Jesus – O Messias, e pelo príncipe 

angélico Adam Kadmom.

Sizígia
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Continuar 
7

Retroceder 

Sandalfon e Uriel são da classe dos Tronos Angélicos e, 
possuem da Trindade, sua semelhança ao Espírito Santo.

Nessa classe de Anjo, Tronos Angélicos, atuam com
mais intensidade os quarto e sexto Espíritos-Fonte
de Deus, ou seja, a q. Calor e a q. Som.

Sendo Gabriel Serafim (Serpente Ardente) príncipe nesse 
Reino, aparece com a q. Som anunciadora da vinda do 
Messias e, agora, junto com Raguiel Querubim, o governo 
da Era de Aquárius, a segunda etapa da Era Messiânica.
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Os Anjos que possuem da Trindade, sua semelhança ao 
Espírito Santo, são os admiráveis governantes da 
diversidade e variações das qualidades celestes.

Todo Impulso Ígneo do Espírito tem sua origem na q. 
Calor inflamada no Coração de Sandalfon e Uriel.

As Rodas Girantes desses Anjos geram tão forte 
manifestação da terça parte da Santa Trindade, a do 

Espírito Santo, que o Sapateiro se vê incapaz de resistir 
ao seu Sacro-Ofício (sacrifício) como Escriba.

É a q. Mercurial Santa, a q. Som em equilíbrio, que 
produz em J.B. a obrigação de escrever seu apocalipse.

E como tem sido anunciado por diversas e antigas 
Escolas de Mistérios, a Luz veio para o Ocidente,

lugar de Sandalfon, Uriel, Raguiel e Gabriel.

De fato, em toda a Terra, atuam as forças angélicas.
Porém, a Terra é lugar de Bem e de Mal: AA & DD.

Nas Criaturas Angelicais, as 7 Qualidades estão em 
equilíbrio. Nos Demônios, estão em completa desarmonia.

Ainda que fraquejemos o tempo todo, ainda que 
descumpramos com os Estatutos, o poder da 

Misericórdia sempre despontará como uma Aurora,
para aquele que coloca sua Centelha Cardíaca no 

caminho da Luz que veio para o Ocidente.

Das admiráveis proporções, diversidades e 

variações das qualidades na Natureza Celeste



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

Jacob Boehme (1575-1624) é um personagem fora do comum.

Exerceu influência sobre Newton, Novalis, Schlegel, Goethe, Fichte e 

Schelling. Louis-Claude de Saint-Martin o considerava como seu 

segundo mestre. Hegel via nele o primeiro filósofo alemão.

Boehme nasceu em 1575 próximo a Görlitz, na Alemanha.

Aprendeu o ofício de sapateiro e, desde a infância, sua vida foi 

pontuada por sinais estranhos, anunciando um destino excepcional.

Uniu-se a Martin Möller, pastor de sua aldeia, e participou das 

atividades de um pequeno grupo de buscadores que aquele religioso 

reunia ao redor de si para estudar as ideias de Paracelso e de 

Valentin Weigel. Nesse grupo, por vezes apresentado como um círculo 

rosacruz, Boehme receberia as sementes de sua formação.

A existência do jovem sofre uma reviravolta decisiva em 1600, ano em 

que vive uma experiência marcante. Ele é tomado pela visão de um 

vaso de estanho, o que o conduz a um profundo êxtase místico.

“Eu vi, diz ele, e compreendi mais em 1/4 de hora do que teria 

aprendido em longos anos nas escolas e universidades”.

Alguns anos mais tarde, em 1610, ele escreve A Aurora Nascente,

ou a raiz da filosofia, da astrologia e da teologia.

Em 1612, o novo pastor de Görlitz, Gregorius Richter, é informado 

sobre as revelações de que Boehme é beneficiário.

A partir dessa época, ele não deixará de perseguir o sapateiro.

Apesar desse assédio, Jacob Boehme tenta permanecer sereno, 

refugiando-se na prece e no recolhimento.
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Como poderemos receber esse batismo mercurial de Jesus 
se ele não está mais vivo entre nós? Vide Ev. de Tomé:

Jesus disse: “se aqueles que vos guiam vos disserem: vede, o reino 

está no céu, então, entendei assim: os pássaros nos precederão. Se vos 

disserem: ele está no mar, então, entendei assim: os peixes nos 

precederão. Mas o reino está dentro de vós, e fora de vós. Quando vos 

tornardes conhecidos de vós mesmos, então sereis reconhecidos .

E compreendereis que vós é que sois filhos do pai vivente. E que o pai 

vivente esconde em vós. Mas, se não vos tornardes conhecidos de vós 

mesmos, então estareis na penúria, e vós mesmos é que sois essa 

penúria. Eu mesmo vos disse: Eu sou a luz que governa tudo. Eu é que 

sou o Todo; é de mim que veio a totalidade, e ela, uma vez desviada 

de mim, a mim retornará. Rachais uma peça de madeira, e ali estou 

eu. Erguei uma pedra, e ali me encontrareis.”

Provérbios 4:23

De tudo o que deves guardar, guarda o coração,

pois é dele que procedem as sete portas da vida.

O Cohração pode fazer florescer a vida
que denominamos sã e eterna.
As Escrituras Sagradas nos alertam
sobre esse sal do coração (Prov. 4:23).

O Coração no centro da Cruz produz a 
força mercurial para fazer brotar os sete 
botões de rosa. O número cinco é o do 
mercúrio filosofal ou da letra hebraica   .
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A madeira indica o nosso corpo físico: carne e sangue.
Racha-la significa vencer a sétupla tendência sanguínea 
para o mal; erguer a pedra significa não endurecer os 
nossos corações quando a Som Mercurial instrutor quer
nele penetrar e despertar-nos com o desejo de praticar 

aquilo que aprendemos:

Hebreus 3:15

“se hoje ouvirdes a voz do espírito,

não endureçais os vossos corações”

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

“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”.

Nessa passagem temos uma cena chamada
“gesto orante”, do 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”.

“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”.
Sinal da

Cruz de Luz

129. Também por isso as criaturas, tais como os 
animais, pássaros, peixes e répteis, não foram 
criadas nesse mundo como seres eternos, mas 
como passageiros, como as figuras do [reino do] 
céu, que também passam. Ponho isto aqui apenas 
como introdução. Encontrarás descrição mais 
ampla quando eu tratar da criação deste mundo.
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Fim

Módulo 2


