O CRISTO ÍNTIMO CALUNIADO
PELOS HIPÓCRITAS E FARISEUS
Com o Traje de Luz Resplandecente, Jesus Cristo Íntimo atravessa o Mundo
Suprassensível e subindo de Esfera em Esfera, mesmo que tenham sido franqueadas
todas as portas, amedronta Arcontes ou Guardiães daqueles lugares, os quais sempre
o adoram.
Os Arcontes e todos aqueles que estão na Esfera de Manifestação, sempre se
agitam ante Jesus Cristo vitorioso. Ante o Cristo Íntimo todos os joelhos se dobram.
Todos aqueles que vivem nos Aeons se estremecem ante o Logos Solar. Os
Anjos e Arcanjos dos Aeons, os Regentes, Deuses Inefáveis, Deuses e Senhores, se
inclinam reverentes ante Jesus Cristo Íntimo.
Suas fontes de Luz e seus Inigualáveis, seus Invisíveis, seus Antecessores e
seus Triplos Poderes adoram o Senhor.
Os Aeons, suas Esferas e suas Ordens sempre se agitam ante o Cristo Cósmico.
Em todas as Esferas da Manifestação se adora o Cristo.
O Cristo Íntimo se acha recoberto pela humilde personalidade de alguém. O
Cristo Íntimo passou muitas vezes pelos distintos rincões de nosso Universo
Microcósmico sem que o tenhamos sabido.
As diversas Partes Independentes de nosso próprio Ser cantam louvores ao
Cristo Íntimo. Todos os Divinos Poderes Íntimos adoram o Cristo Interior. Isto se
repete no Macrocosmos e no Microcosmos.
Nunca as pessoas poderão reconhecer o Cristo encarnado. Os fariseus se
levantaram, se levantam e se levantarão contra o Senhor que vem para ensiná-los. Os
fariseus, crendo-se sábios, julgam o Cristo e lançam pedras contra Ele.
O mais grave é a ingratidão dos fariseus: atacam o Cristo com as mesmíssimas
palavras e ensinamentos que aprendem do Senhor. Usam as palavras do Senhor para
atacar o Senhor. Os Adeptos podem ser perseguidos por seus próprios discípulos. Os
Adeptos são louvados e venerados por aqueles que mais tarde se convertem em seus
acusadores e perseguidores.
É terrível o destino dos Adeptos: hoje louvados, amanhã perseguidos por seus
próprios discípulos e depois de amanhã amados novamente etc.
Certamente os traidores exclamam: “Nossos olhos se saciaram de olhá-lo, o
conhecemos, é um perverso etc.”. É assim que sofrem os Adeptos. Todos os
Iniciados são odiados pelos profanos e profanadores.
Quanto é absurdo julgar pelas aparências e lançar pedras contra o Cristo! Os
fariseus odeiam o Cristo e o vituperam cada vez que vem a Terra. Horrível Carma
cairá sobre os hipócritas e fariseus.
Os hipócritas se creem santos e falam contra os Alquimistas que realizaram
Minerva dentro de si mesmos, falam do que não sabem. Nunca fariseu algum se
acreditou equivocado.
São muitos os fariseus que discorrem com os Adeptos mediante palavras de
paz, mas secretamente tramam contra eles.
Os hipócritas caluniam o Adepto que consegue um Vaso Hermético para seu
trabalho de laboratório. Acaso é delito conseguir um Vaso Hermético quando não se
tem tal Vaso? Que sabem os hipócritas sobre a vida íntima dos Sábios?
Os hipócritas fariseus rasgam suas vestes e trovejam e relampagueiam ante o
que desconhecem. Os hipócritas creem que sabem e nem sequer sabem que não
sabem. Os hipócritas são sepulcros caiados, perversa geração de víboras.
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Os hipócritas fariseus de hoje, de ontem e de todos os tempos, se atrevem a
caluniar e a julgar até mesmo os Mestres da Loja Branca. Metem seu nariz onde não
devem e julgam o que creem que sabem porém em verdade não sabem.
Os fariseus hipócritas involucionam no Reino Mineral Submerso. A Segunda
Morte e o Lago Ardente de fogo e enxofre aguardam aos fariseus e hipócritas.
O Eu fariseu existe em cada pessoa. Ai daqueles que não dissolverem o Eu
Fariseu! Até os homens e as mulheres mais virtuosas podem cair no Abismo de
perdição se não desintegrarem o Eu Fariseu.
Os Tenebrosos querem gabar-se de seu triunfo e consumir toda a Luz de Pistis
Sophia. Aqueles que se pronunciam contra Pistis Sophia serão envergonhados e
desonrados.
Aqueles que desejam a santificação do Iniciado serão felizes.Aqueles que
desejarem a paz de seu servo dirão: “Que o Senhor seja louvado e exaltado”. A
língua do Iniciado se exaltará na santificação e honra do Cristo Íntimo.
Aqueles que abusam do Sexo, ou que o maldizem e sem embargo pensam
chegar à Liberação, são ignorantes ilustrados, pessoas equivocadas, desconhecedoras
dos Mistérios de Pistis Sophia, equivocados sinceros que ingressam no Abismo.
Toda organização mística ou materialista que se pronuncia contra os Mistérios
do Sexo, pertence à ordem das Escolas dos Baales.
As Escolas dos Baales são as organizações materialistas e religiosas que desconhecem o
Cristo Íntimo e Pistis Sophia. Em verdade, em verdade vos digo que nada sabem os
materialistas saduceus, nem os hipócritas fariseus das seitas mortas sobre o Cristo
Íntimo e sobre Pistis Sophia.
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