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O PODER-LUZ DO PAI E O PODER-LUZ DO FILHO: 

GRAÇA E VERDADE, VIRTUDE E PAZ 

 

Graça e Cristo se encontram com a Verdade que surge do Abismo. No Homem 

Etérico, a Graça e a Verdade estão integradas. A Verdade é o logro de Sabaoth, o 

Bom, o Homem-Cristo, o Bodhisatva desperto. A Graça é o Poder-Luz que só é 

conhecido por quem o recebe. A Graça e a Verdade se encontram, e a Virtude e a Paz 

se beijam eternamente. 

Os maravilhosos trabalhos do Senhor com os filhos dos homens, os levam à 

Verdade Final. O Pequeno Sabaoth, o Homem-Cristo (viva cristalização do Grande 

Sabaoth ou Elohim Secreto) toma a Verdade, a ganha, a deposita no Oceano da Luz, 

na Morada de Barbelos. 

Sabaoth-Cristo sempre proclama o concernente às Regiões da Verdade. 

O Poder-Luz do Pai se integra com o Poder-Luz do Cristo Íntimo, se integram 

para originar um Raio de Luz. 

A Graça, ou melhor dizendo, o Poder-Graça, sempre vem da Altura por ordem 

do 1º Mistério, através do 1º Mistério. Da Talidade emana isso que se chama “A 

Graça”. A Graça do Cristo nos salva; entretanto, “devemos eliminar capa após 

capa”. Em Esoterismo, eliminar capa após capa significa eliminar nossos defeitos 

psicológicos. A mão direita do Cristo Íntimo deve limpar o leproso, curá-lo. Só o 

Cristo Íntimo pode eliminar de nós a imunda lepra de Lázaro. Essa é a horrível lepra 

de nossas abominações. Necessitamos purificar a Luz Interior no Raio do Cristo 

Íntimo. 

Obviamente, cada defeito tem múltiplos agregados psíquicos que se processam 

nos 7 e nos 49 Níveis de Ser. Em todo caso, o 7 se multiplica por 7, tu o sabes. 

Graça é o Espírito que vem a nós com o Batismo. O Batismo é um pacto de 

Magia Sexual. Quando se cumpre com o pacto de Magia Sexual, chega-se à 

Autorrealização Íntima do Ser. 

O Poder de Sabaoth é o Poder do Verbo que vem a nós por graça quando 

cumprimos com o pacto de Magia Sexual.O Poder que ajuda o Iniciado é o Poder do 

Verbo Solar. Sabaoth batiza e põe em paz os homens com os Filhos da Luz. 

João e Cristo, Graça e Verdade, se encontram. João batiza pela Graça; Cristo é 

a Verdade. Graça e Verdade sempre se encontram.Graça e Cristo se encontram com a 

Verdade que surge do Abismo. No Homem Etérico, a Graça e a Verdade estão 

integradas. 

Virtude vem da sílaba “Vir” (virilidade). Em nós, a virilidade sexual é urgente 

para que nasçam as Virtudes. Para trabalhar na 9ª Esfera se necessita potência sexual 

e virilidade. Devemos desintegrar os agregados psíquicos na Forja Acesa de Vulcano. 

Devi Kundalini Shakti nos assiste na 9ª Esfera. 

A Virtude é o Espírito do Fogo que traz os Mistérios da Altura para entregá-los 

à raça humana.A Virtude nos inicia nos Grandes Mistérios da Vida e da Morte. Só 

mediante a Virtude se ingressa nos Mistérios. Só mediante os Mistérios da Virtude é 

possível herdar o Reino da Luz. Sem Virtudes não somos admitidos nos Templos de 

Mistérios. 

A Virtude vem do Céu cada vez que se desintegra algum elemento psíquico 

indesejável. A Virtude é o Espírito de Luz que cristaliza em nós quando o Ego morre. 

A Virtude vem de cima, do Céu, quando eliminamos as coisas do Abismo em nós e 

dentro de nós, aqui e agora. Cristo é a Virtude que sai dos Espaços com os Mistérios 

do Reino da Luz. 
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Caso o Ego não fosse aniquilado as Virtudes não nasceriam em nós. Se as 

Virtudes não forem cristalizadas em nós, nunca possuiremos nossas Almas. 

Cada vez que aniquilamos um agregado psíquico cristalizamos uma Virtude em 

seu lugar. Assim, pouco a pouco a Alma cristaliza em nós. “Com paciência possuireis 

vossas Almas”. 

Cada vez que desintegramos um agregado psíquico, cristaliza em nossa 

Essência uma Virtude que vem de cima, do Céu. 

Cada vez que com virilidade desintegramos um agregado psíquico, nasce em 

seu lugar uma nova e preciosa Virtude. As Virtudes devem cristalizar no Iniciado, 

elas o guiam sabiamente. Só com Virilidade se alcança as Pedras Preciosas das 

Virtudes. Para alcançar Virtudes na Forja Acesa de Vulcano, é necessário virilidade 

sexual e potência sexual. 

“Há muita virtude nos malvados, há muita maldade nos virtuosos.” Nem tudo 

que se crê bom é bom e nem tudo que se crê mal é mal. Há que eliminar o que nos 

sobra, há que conseguir o que nos falta. Nesta difícil Senda, há que sempre fazer um 

inventário de nós mesmos para saber o que nos sobra e o que nos falta. 

Às vezes uma bela máxima ou uma preciosa Virtude pode servir de obstáculo 

no difícil Caminho. Há que conhecer o bom do mal e o mal do bom para passar além 

do Bem e do Mal. Necessitamos nos libertar das Potências do Bem e do Mal. Há que 

empunhar a Espada da Justiça Cósmica. 

A Virtude e a Paz sempre se beijam. A Virtude e a Paz se beijam porque com a 

desintegração do Ego nascem as Virtudes e advém a Paz fundamental. 

A Paz Fundamental só é possível autoexplorando o Ego para desintegrá-lo 

totalmente. 

Diz-se que a Paz-Poder tem morado no corpo material, segundo o mundo, 

porque o Ego mora no corpo e enquanto ali continuar, é óbvio que a Paz estará 

ausente. Morrendo o Ego ficaremos em Paz com o Espírito. Nos Colégios Iniciáticos 

se saúda assim: “Que a Paz esteja convosco”. Resposta: “E com vosso Espírito 

também”. 

Necessitamos estar em paz com as Emanações da Luz. A Paz surge no Iniciado 

como um poder que lhe penetra nas regiões mais difíceis. A Paz no Iniciado se torna 

invencível. O Iniciado, mediante a Paz, descobre as Luzes Eternas contidas no 

Abismo.  Todas as Luzes da Sabedoria Universal se reúnem no Iniciado e lhe põem 

em Paz com seu Poder. 

A Verdade advém a nós quando o Ego morre. Só baixando ao Tártaro 

subterrâneo, o Ego morre. “Quem quiser subir deve primeiro baixar”. “Toda 

exaltação é precedida por uma espantosa e terrível humilhação”. 

Por isso há que alcançar a Verdade trabalhando embaixo, na 9ª Esfera. 

No Homem Etérico, a Verdade e a Virtude se uniram totalmente.  O Cristo é o 

Caminho da Verdade e da Vida. Devemos encontrar a Verdade-Poder dentro de nós 

mesmos. Quem não encontrar a Verdade dentro de si mesmo, jamais a encontrará. A 

Verdade-Poder está no Cristo Íntimo e dentro do Cristo Íntimo, aqui e agora. 

Aquele que mente peca contra o Pai que é Verdade, o que odeia peca contra o 

Filho que é Amor, e o que fornica peca contra o Espírito Santo que é castidade. 

A Graça-Poder e a Verdade-Poder se abraçam e beijam entre si formando um  

todo íntegro. 

Quando o Cristo Íntimo sai da Morada de Barbelos, do Oceano da Grande Luz, 

prega a Verdade. A Verdade nos protege. O Senhor guardou silêncio quando Lhe 

perguntaram: “O que é a Verdade?” Quando fizeram a mesma pergunta ao Buda, Ele 

deu as costas e se retirou. A Verdade é o desconhecido de instante a instante. 
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Somente submergindo a Consciência no seio da Talidade, poderemos 

experimentar isso que está além do corpo, dos afetos e da mente, isso que é a 

Verdade. A Verdade se converte em corpo real para o Iniciado, pois este se integra 

totalmente com ela. 

Quando o Iniciado experimenta a Verdade, ensina o Caminho que a ela conduz. 

Todo verdadeiro Bodhisatva se sacrifica pela Verdade. 

Há que cumprir com a Verdade para sair do Caos. A Verdade é o que é, o que 

sempre foi e o que sempre será. A Verdade é o desconhecido de instante a instante. A 

Verdade é a Talidade ou Totalidade. Obviamente, a Talidade se encontra no fundo de 

um Cristo ou de um Buda. 

A Verdade é o logro de Sabaoth, o Bom, o Homem-Cristo, o Bodhicitta 

desperto. Inquestionavelmente, a Verdade é o Poder de Sabaoth. O Cristo penetra 

como um raio puríssimo no ventre de Marah, sua Divina Mãe Kundalini. Ele é a 

Verdade. O Cristo tomando a forma de Gabriel, olha do Céu e fala com sua Divina 

Mãe. Só no corpo de um Jesus ou de um Buda, ou de um Hermes etc., está encarnada 

a Verdade. 

No Abismo a Verdade se disfarça de trevas, “Demonius est Deus Inversus”. O 

Inferno é a matriz do Céu. No Averno está a outra cara de Deus. No Averno está a 

Sombra da Luz. A Pedra Filosofal, a Pedra da Verdade tem de ser procurada no 

Inferno. 

Mediante a Energia Criadora Sexual, de Shiva ou Espírito Santo, é possível, 

realmente, converter o Corpo Físico em Templo da Verdade. 

Agora compreendemos porque a Verdade é o Poder Inferior que emana de 

Pistis Sophia no Caos. A Verdade brota do Averno, sai do monstro da Terra. A 

Virtude vem do Céu e a Verdade brota do Inferno. 

Todo Tesouro se encontra metido nas entranhas da Terra e o Velocino de Ouro 

não é uma exceção. A verdade surge do Abismo, e é encontrada por quem descobre o 

Tesouro, o Velocino de Ouro, nas entranhas do mundo. O Cristo é o Tesouro da Luz, 

o Velocino de Ouro com todas as suas pedras preciosas e riquezas incalculáveis; 

nosso próprio Ser cristificado e ressurrecto. 

O Cristo Íntimo efetuou seu mandato no coração dos Adeptos que descendem 

ao Reino tenebroso de Plutão para trabalhar na Grande Obra. 
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