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O RAIO CRÍSTICO COMO GRANDE MEDIADOR, 

COMO GRANDE INTEGRADOR E COMO VENCEDOR 
DO BASILISCO DE 7 CABEÇAS 

 
 

 

O Cristo Íntimo concilia o Macrocosmo e o Microcosmo dentro dos 

Homens Reais. 

O Cristo Íntimo, como Mediador, se move entre as duas Esferas: a de 

cima e a de baixo. O Cristo Íntimo é o Grande Mediador e o Grande 

Integrador. 

No Cristo Íntimo o Pai que está em secreto e a nossa Divina Mãe 

Kundalini se integram. O Cristo Íntimo é Pai e Mãe.  No Cristo Íntimo se 

integram todas as Partes Autônomas e Autoconscientes de nosso próprio Ser.  

Realmente, os 49 Fogos se integram no Cristo Íntimo. Pistis Sophia, integrada 
com o Cristo Interior, resplandece na Luz Incriada.  

Todas as Partes Autoconscientes e Independentes do Ser, mediante 

trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, chegam a conhecer a si 

mesmas no Senhor Interior Profundo e se salvam mediante a Água-Mercurial 

dos Sábios. 

O Raio da Luz penetra no Caos sobre todas as emanações ou elementos 

indesejáveis do Ego. O Salvador Interior Profundo é Luz e nele  devemos 

confiar. Só o Cristo Íntimo, que é Luz, pode nos salvar.  

O Cristo Íntimo tem de trabalhar intensivamente dentro do Homem-

Iniciado para desintegrar os elementos psíquicos indesejáveis e salvá-lo. 

Mediante a Aniquilação Budista, o Cristo Íntimo libera à Essência, aos 

Poderes, para vertê-los no Interior do Iniciado. 

Assim o Cristo derruba tudo que é inútil e se dirige, em seguida, a nosso 

Templo Interior. Cristo mora em seu Templo e os Poderes de Pistis Sophia se 
integram com o Cristo Íntimo. As emanações do Ego não podem reter o Raio 

de Luz dentro da Obscuridade e do Caos. 

Graças ao Cristo Íntimo as distintas Partes Autoconscientes e 

Autoindependentes do Ser recebem a Luz. Todo o corpo de Pistis Sophia se 

carrega de Luz. Todas as Partes do Ser chegam a conhecer a si mesmas no 

Senhor. 

Miguel e Gabriel, agentes e ministros do Enxofre e do Mercúrio dos 

Sábios,  trazem o Raio de Luz Crística a nosso Caos Sexual para nos cristificar 

totalmente. 

O Raio de Luz entra em Pistis Sophia e Ela triunfa sobre as trevas. Ela, 

Pistis Sophia, triunfa sobre a Serpente tentadora do Éden e sobre os elementos 

psíquicos indesejáveis. 

Necessitamos vencer a Serpente tentadora do Éden e o horrível Basilisco 

do Mal. Necessitamos eliminar até as mais íntimas raízes  disso que se chama 

“luxúria”. 
O Cristo Íntimo esmaga a Serpente Píton com 7 cabeças, a Serpente 

tentadora do Éden (o abominável órgão Kundartiguador); o Senhor nos eleva 
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sobre suas raízes malignas a fim de que possamos desintegrar até sua semente 

(os imundos germes da luxúria). 

Mediante o Verbo Secreto e Filosofal eliminamos as raízes da horrível 

Serpente de 7 Cabeças que se arrasta no lodo da terra.  

Pistis Sophia triunfa sobre o Basilisco de 7 cabeças, símbolo dos sete 

pecados capitais.O Basilisco de 7 cabeças morre com todos seus feitos ruins e 

não fica semente que ressurja. 

Pistis Sophia, mediante o auxílio crístico, vence o Dragão, símbolo de 

Lúcifer que lhe entrega o “Tesouro dos Reis”, o Velocino de Ouro. Assim, o 

Cristo libera totalmente o Iniciado. O Cristo Íntimo é o Senhor da Grande 

Obra. O Cristo Secreto aniquila em nós até as mais íntimas raízes do mal.  

O Cristo dissemina todas as emanações hostis e inumanas que em seu conjunto 

constituem o Mim Mesmo. 


