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O CRISTO ÍNTIMO: O GRANDE LIBERTADOR 

DA TIRANIA E O CARMA ZODIACAL 

 

 

O Cristo Íntimo brilha gloriosamente quando, integrado com o Adepto, passa pelas 

portas do Firmamento. Passar pelas Portas do Firmamento equivale a ir além de Sírio, além 

de nossa Galáxia. Ante o Adepto Cristificado as Portas do Infinito se abrem. 

Normalmente, todo Iniciado tem o direito de viajar até o Sol Central Sírio. Sírio é a 

capital da Via-Láctea; nenhum Iniciado pode ir além de Sírio. Toda a nossa Galáxia gira 

resplandecente ao redor de Sírio. 

Abrir as Portas do Firmamento equivale a ir além de Sírio. Há que adquirir o direito de 

ir além de Sírio e só aqueles que se integrarem com o Cristo o terão. 

Retirar-se para a Região do Grande Antecessor, significa orar ao Eterno Pai Cósmico 

Comum, buscar refúgio no Uno. 

O Senhor do Universo é o Cristo Cósmico, o Cristo Íntimo. O Homem Cristificado, o 

Bendito, o Cristo Homem, qual Grande Imperador do Cosmos, tem as chaves de todos os 

firmamentos. O Cristo, nosso Senhor, tem poder para entrar no Sanctum de nosso Destino 

Zodiacal. O Cristo Íntimo é o Grande Liberador. O Senhor de Perfeições pode nos livrar da 

tirania zodiacal. O Cristo pode nos emancipar da Lei do Destino. O Cristo Íntimo desata 

laços, rompe cadeias, é o Grande Libertador. Alcançar a Cristificação é urgente, inadiável, 

impostergável... 

O Bendito também conhece o Mistério dos nomes de todos os que estão sob a Lei do 

Destino. Todos os que vivem na Esfera do Destino adoram o Logos Solar. 

O Cristo Jesus Íntimo, vitorioso, pode penetrar nos 12 Aeons ou Regiões, tem poder 

para passar as 12 Portas e chegar ao Aeon 13. 

No Homem, o Cristo Íntimo ascende, dentro do Adepto Ressurrecto, aos 

extraordinários Mistérios do 13
o
  Aeon. Os Mistérios do 13º Aeon se abrem ante o Adepto 

Cristificado e Ressurrecto. 

O Senhor tem poder para penetrar na Esfera das Casas do Destino, para penetrar na 

Esfera dos Aeons. 

Uma é a Esfera das Casas do Destino, outra a Esfera dos Aeons. É urgente 

compreender corretamente o Mistério de cada Esfera. 

Toda criatura que renasce é colocada sob determinado Signo Zodiacal. A Casa 

Zodiacal ou Templo do Zodíaco tem 12 Santuários.  Dentro de cada um dos 12 Santuários da 

Catedral Zodiacal os símbolos correspondentes resplandecem. Inquestionavelmente, cada 

Signo Zodiacal tem sua simbologia. 

Os Iniciados despertos, quando estão para renascer, penetram em qualquer dos 12 

Santuários do Templo Zodiacal à vontade. Todo Iluminado tem pleno direito a escolher o 

Signo Zodiacal à vontade. O Iluminado aguarda os Senhores da Lei dentro do Santuário 

Zodiacal escolhido, eles o ligam ao corpo em que há de renascer. 

O Destino pode ser alterado quando o Logos ou Cristo assim o desejar. Os 

adivinhadores e consultores só podem dizer aos humanos o que haverá de ocorrer-lhes 

quando o Destino deles não é alterado. 

Os adivinhadores e consultores, profetas e sábios, podem profetizar sobre o Destino ou 

Carma de alguém, mas podem acertar ou errar. Acertam quando o Carma não foi perdoado e 

falham quando foi negociado ou perdoado. 

Está escrito: “Quando uma Lei Inferior é transcendida  por uma Lei Superior, a  Lei 

Superior lava a Lei Inferior”. 

O Cristo Cósmico tem tornado possíveis as Negociações Cármicas para o bem da 

humanidade doente. Se o Senhor não tivesse tornado possível o  Perdão e as Negociações, 
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muitos que foram salvos se perderiam. As Negociações e o Perdão se tornaram possíveis 

para a salvação do Mundo.  Toda classe de pecados pode ser perdoada, menos os pecados 

contra o Espírito Santo. 

Assim, fica esclarecida aquela frase do Cristo que diz: “Se os profetizadores 

encontrarem o Destino e a Esfera voltados para a esquerda, de acordo com sua primeira 

extensão, suas palavras terão lugar e dirão o que haverá de ocorrer. Porém, se encontrarem o 

Destino e a Esfera voltados para a direita, suas palavras não serão verdadeiras, pois eu mudei 

suas influências e suas esquadras, seus triângulos e seus octógonos”. 

O Senhor nunca deprecia a oração do humilde.  O Logos escuta as súplicas daqueles 

que gemem entre cadeias. O Senhor escuta a quem lhe implora. 

Os 12 Arrependimentos de Pistis Sophia têm relação com as 12 Horas de Apolônio, os 

12 Trabalhos de Hércules e os 12 Aeons. 

Nestes entram a qualificação das 8 Grandes Iniciações do Fogo e dos 4 Trabalhos, 

porém, só depois da Ressurreição do Cristo Íntimo dentro do Bodhisatva. 

Só o Cristo-Luz pode tirar Sophia, definitivamente, do Caos. Em certas épocas o 

Iniciado não é apoquentado pela Lei do Carma. 

A medida que avançamos pela Rochosa Senda que conduz à Liberação Final, as 

dívidas cármicas devem ser liquidadas.  Não obstante, o Cristo Íntimo pode perdoar Pistis 

Sophia. 

O Cristo Íntimo pode apagar pecados mediante o perdão dos mesmos. O Cristo Íntimo, 

ao perdoar pecados e desintegrar agregados psíquicos, nos lava de toda iniquidade. Todo 

pecado, ao ser desintegrado, já não estará presente diante do Senhor. 

Não negamos, entretanto, que o Cristo Íntimo confere à sua Divina Mãe Kundalini, a 

Mulher Serpente, o poder de perdoar pecados. Só o Cristo Íntimo pode perdoar os pecados. 

As palavras do Cristo Íntimo, prevalecendo em justo julgamento, nos liberam radicalmente. 

O Grande Compassivo ama toda a humanidade doente. Inquestionavelmente, o Cristo 

Íntimo tornou possível o Perdão e as Negociações para que aqueles que se salvarem possam 

ser  prontamente purificados e elevados, para que a multidão se defina e que aqueles que não 

se salvarem possam ser prontamente destruídos. 

O Cristo Íntimo pode, por mandato do 1º Mistério, mudar em nós os Caminhos, os 

cursos do Destino e da Esfera em que vivemos a fim de que logremos a Cristificação. O 

Cristo, Nosso Senhor, reduz períodos para que possamos receber prontamente os Mistérios e 

estar no Tesouro da Luz. Sem embargo, devemos trabalhar intensivamente sobre nós 

mesmos se é que queremos ser ajudados pelo Cristo Íntimo. 

“A Deus rogando e com malho dando.” Sem morte não há Ressurreição; se não 

morreres, não serás ressuscitado. A morte à qual nos referimos neste parágrafo nunca é a 

morte do Corpo Físico, uma vez que para este tipo de morte não se necessita a Ressurreição. 

A Alma Imortal não necessita da ressurreição do Corpo Físico. 

Antes da Ressurreição o terrível julgamento do Senhor é necessário. Obviamente, 

devemos ser julgados e mortos antes da Ressurreição Interior Profunda. 

O “tirano” que carregamos dentro, o Ego, deve ser morto se é que, em verdade, 

anelamos a Ressurreição do Cristo em nós. Enquanto o Ser não tiver ressuscitado, 

continuaremos inconscientes e perversos, consumidos em dor. 

A Morte do Ego e a Ressurreição do Ser em nós, deve ocorrer durante a vida. Só as 

Almas Ressurrectas estarão no Tesouro da Luz. A total Iluminação é só para os Seres 

Ressurrectos, para as Almas Perfeitas. 

O Cristo Íntimo dentro de nós muda cursos e abrevia períodos a fim de que a Alma 

possa cristalizar em nossa Personalidade humana. 

A “matéria de refugo”, os agregados psíquicos, viva representação de nossos defeitos 

psicológicos, impedem a chegada de Almas ao mundo. Por isso, devemos eliminar defeitos e 
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cristalizar Alma. Inquestionavelmente, qualquer defeito psicológico ao desintegrar-se é 

substituído por alguma Virtude, Poder, Força ou Lei, que cristaliza em nossa Personalidade 

humana. E assim, pouco a pouco, vamos cristalizando Alma. 

Mas, se o Cristo não tivesse abreviado os períodos dentro de nós, nenhuma Alma teria 

sido salva. Isto significa que não se teria conseguido cristalizar Alma em pessoas humanas. 

O Fogo do Abominável Órgão Kundartiguador (o Fogo Negativo que arde nos Infernos 

Atômicos do “animal intelectual” equivocadamente chamado Homem), teria anulado toda 

tentativa de Cristalização Anímica. Assim, teria sido impossível a chegada de Almas à Terra. 

Cristalização Anímica ou Chegada de Almas, nestes versículos, são sinônimos de algo 

similar. 

Doce é o trabalho de quem trabalha contente e doce o merecido descanso. É 

fundamental trabalhar sobre si mesmo para chegar à Cristificação. Está escrito: “Ao trabalho 

de tuas mãos dá benção e no do pensamento põe coração”. 

O País psicológico de cada um de nós teme o Nome do Senhor e os Reis da Terra. Os 

Demônios Vermelhos de Seth, viva personificação de nossos defeitos psicológicos, temem a 

soberania do Cristo Íntimo. Eles sabem muito bem que a soberania do Senhor significa morte 

para eles. 

O Senhor construirá Sião, isto é, nosso Universo Interior, os Corpos Existenciais 

Superiores do Ser e a si mesmo se revelará sua soberania. O nome do Senhor resplandecerá 

em Sião. O nome do Senhor glorificará Jerusalém. Sião como Homem Real e Jerusalém 

como Homem Solar ou Super-Homem, resplandecerão no Senhor. 

Desintegrando os agregados psíquicos faremos de nossa vida uma obra mestra. Feliz 

quem logre morrer em si mesmo aqui e agora! Arrependamo-nos e choremos por nossos 

erros! 

O Iniciado que passa pela aniquilação de si mesmo chega à iluminação total. 

O Senhor pode realizar maravilhas com os “mortos”.  Ditosos aqueles que morrem 

porque serão levantados no Senhor. O nome do Senhor será proclamado nos sepulcros 

daqueles que morrem em si mesmos. 

O Senhor Interior Profundo adverte ao Iniciado. Estamos mal acompanhados e o 

Senhor afastará de nós as más companhias, que são os agregados psíquicos que em nosso 

interior carregamos. 

A Espada Flamejante jamais poderá ser apanhada pelos tenebrosos. O Cristo é nossa 

única Salvação. O Cristo luta, peleja contra os inimigos da Alma. Os inimigos da Alma são 

os Demônios Vermelhos de Seth, viva personificação de nossos defeitos psicológicos, são 

eles que perseguem a Alma. 

Que o Senhor julgue os Demônios Vermelhos de Seth! Que eles sejam expostos à 

ignomínia e à humilhação! 

A Prova do Santuário é muito difícil, mui poucos são os seres humanos capazes de 

passar por essa terrível prova. 

O Senhor Interior profundo sabe muito bem o que são as nossas iniquidades; 

desintegrando-as, passaremos a terrível Prova do Santuário. Essa prova contém, em si 

mesma, todas as provas; essa prova é, em si mesma, múltiplas provas. 

A transgressão sexual ocorreu quando comemos do fruto do qual nos foi dito: “Não 

comereis!” A Luz nos dá a maneira, o meio, o sistema ou método para sermos salvos da 

“grande transgressão”. 

Cristo, sendo suprema obediência ao Pai, se opõe à suprema desobediência do Adão do 

pecado e nos salva. 

O Grande Mistério do perdão dos pecados se relaciona com o sexo. Só quem trabalha 

na Grande Obra merece ser perdoado. 
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Dissolvidos tais ou quais elementos inumanos dentro de nós, merecemos o perdão por 

estas ou aquelas faltas. 

Determinados agregados psíquicos são relacionados com a Lei do Carma. Obviamente 

poderão ser desintegrados pagando-se seu preço. Inquestionavelmente, se desintegram à base 

de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. 

O Poder Rosto de Leão oprime Pistis Sophia querendo arrebatar-lhe seus poderes.  O 

Poder Rosto de Leão ou Rosto da Lei nos faz sofrer, entretanto o Senhor pode nos perdoar. 

Só o Cristo Íntimo pode curar nosso dolorido coração e  salvar-nos dos Leões da Lei. 

A Luz do Poder Rosto de Leão é Luz-Justiça e Pistis Sophia, desesperada, protesta 

contra o Carma, protesta contra a Lei. 

É claro que o Iniciado deve muitas contas e o Poder da Justiça o ameaça. Contudo, o 

Cristo Íntimo pode perdoar Pistis Sophia. 

Quando o Iniciado provoca a quem comanda a Luz e viola a Lei, quem comanda a Lei 

o castiga. 

O violador da Lei vive nas regiões onde transgrediu a Lei, mas o Cristo Íntimo o deixa 

sair dessas regiões por compaixão sob a condição do supremo arrependimento. 

O Iniciado caído perde seus Sagrados Mistérios e cai nas prisões do Caos. Existem 

graves perigos tanto nas Alturas como nas profundidades do Caos e fora dos Aeons. 

Necessitamos ser salvos dos violentos Arcontes das trevas e também dos irascíveis 

Receptores das trevas mais profundas. 

Não obstante, o Cristo Íntimo pode perdoar Pistis Sophia. O Cristo, obediente ao Pai, 

sempre vem secretamente ajudar o Iniciado. O Cristo Íntimo, ante o Iniciado, brilha dez mil 

vezes mais que os Leões da Lei. O Senhor Interior está acima dos Leões da Lei. Só o Cristo 

Íntimo pode nos perdoar e salvar de todas as amarguras. 

Os tenebrosos atacam incessantemente o Iniciado pleno de Pistis Sophia, porém o Raio 

Crístico triunfa. O Poder Crístico triunfa sobre Adamas e os Tenebrosos. 

Só na Luz e pela Luz se pode acertar os negócios com Adamas e com a Lei. O Poder 

Crístico triunfa sobre Adamas e sobre os tenebrosos. O poder demônio de Adamas, 

proveniente dos Aeons, é sagrado, é a Lei da Catância. 

O Cristo Íntimo vence o Leão da Lei e os tenebrosos, antítese do 13º Aeon. Pistis 

Sophia, mediante o auxilio do Cristo, vence o Poder Rosto de Leão e a Lei da Catância. O 

Cristo salva o Iniciado e o protege do “Tirano Adamas” e dos ataques tenebrosos dos 

Regentes. O Cristo Íntimo é severo contra aqueles que vigiam Pistis Sophia. 

O Cristo, Nosso Senhor, dentro de nós pode  nos salvar segundo a Justiça.  O Senhor 

pode nos salvar mediante sua Justiça. O Senhor pode nos salvar de acordo com sua Graça. O 

Senhor Íntimo é nosso Deus Protetor. O Senhor pode nos salvar do ardil desapiedado do 

inimigo secreto. Nas mãos do Cristo devemos pôr nosso Espírito. 

A seu tempo e hora, o Cristo Íntimo, dentro do Iniciado, deverá acertar os negócios 

com Adamas e os Regentes, para liberar Pistis Sophia. 

 

Samael Aun Weor 

 


