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DEPOIS DA RESSURREIÇÃO… 
 

 
 
Passaram muito poucos dias quando depois da ressurreição do V.M. 
Samael Aun Weor, veio outro encontro com ele. “Desperto consciência”, 
ou melhor dito, meu Ser me desperta nos mundos internos, e me vejo 
entre muitos gnósticos, muitos desconhecidos, muito poucos conhecidos. 
E vejo-os todos em torno a uma larga mesa coberta com um mantel 
branco com todos seus talheres e pratos em cima, e todos prontos para 
uma grande refeição. Os convidados não estão sentados, estão de pé. E 
em meio de todos está o Mestre Samael sorridente, feliz porque o estão 
homenageando por seu triunfo de ressurreição. 
 
Não estamos em um salão, estamos na própria natureza, em um campo 
aberto e é pleno dia. E o sol em seu zênite resplandece de luz, banhando 
e iluminando aquela importante reunião em torno do Mestre. Passado o 
momento da refeição, um grupo de nós nos afastamos daquela mesa e 
se inicia assim, improvisadamente, um jogo de pelotas. O Mestre se 
coloca em um extremo daquele lugar, e nós do outro lado. O resto dos 
convidados observam o jogo. E começa assim o jogo com o Mestre. 
Desde nosso lugar lançamos ao Mestre, e com grande força, pedras 
redondas do tamanho da palma de nossa mão. São bolas de pedra muito 
pesadas. E de modo incrível e com grande destreza, o Mestre pega cada 
um de nossos lançamentos. E com a mesma rapidez que os recebe, nos 
devolve-os, pelo que nos é difícil imitá-lo. Este jogo persegue uma só 
coisa, saber que a natureza de nosso Mestre, com sua ressurreição, não 
é a mesma, mudou. Isso faz a ressurreição ao “mercúrio dos sábios”, 
torna-o um mensageiro mais eficaz entre os homens e os deuses. 
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Já passado outro tempo, e agora o sol busca seu horizonte. Chegada a 
tarde, interrompe o jogo uma avioneta que com as luzes de seus faróis 
anuncia sua chegada e aterrisagem naquele lugar, embora não seja de 
noite. Soube então, nesse momento, que os tripulantes dessa avioneta 
eram crianças, mas não crianças comuns, eram “as crianças do karma” 
que vinham pelo Mestre. Depois será que compreenderei, que 
karmicamente o Mestre já não faz parte do cenário em que viveu. 
Concluído o jogo de pelotas de pedra, o Mestre se despede de todos nós 
deste modo: —“Não esqueçam que um dia me conheceram fisicamente!” 
Estas palavras foram pronunciadas pelo Mestre com tanta emoção, que 
por isso choramos compreendendo que esta era sua despedida por um 
longo tempo. Como assim tem sido para o povo gnóstico. Meu despertar 
no mundo físico foi muito triste, tristeza que me acompanhou todo o dia. 
Passado muito tempo, um dia voltei à Cidade do México, e esta capital 
tão imensamente povoada, me pareceu então um deserto sem o Mestre. 
Agora, enumerar e contar as experiências que seguiram com o próprio 
Mestre, não é necessário, porque já estão escritas em outra parte.  
 
Logicamente, é mais fácil concentrar-se no Mestre quando lhe temos 
conhecido fisicamente. Porém, por que necessita nosso Mestre que não 
o esqueçamos? Porque ter-lhe presente facilita sua missão de Avatara. 
Se o ignorássemos, se não o aceitássemos, e o esquecêssemos 
completamente, sua missão em nosso favor, repito, tornar-se-ia mais 
difícil. Tenhamos presente que, em seu caso, “o Mestre é a doutrina de 
salvação, e a doutrina de salvação é o Mestre. Mestre e doutrina são o 
mesmo”. Compreendem agora? Não é que o Mestre nos pede que lhe 
rendamos culto. O Mestre quer que o ajudemos a cumprir sua missão. E 
para isso serve tê-lo muito presente. Sobre este assunto tenho falado 
muito a sério com nossos estudantes da segunda câmara. E em uma 
reunião que tratamos disso, comecei com uma pergunta muito simples, 
que fui fazendo a cada um, quando nos encontrávamos senados em 
círculo: Têm em sua casa, em algum lugar dela, uma foto do V.M. 
Samael Aun Weor? A grande maioria disse que sim, e só houveram 
alguns poucos casos que disseram que não tinham nenhuma foto dele. 
Perguntei, “por que não a têm?” Resposta: “Porque não é meu costume 
ter fotos visíveis a todos em minha casa”. Outra resposta: “Minhas coisas 
espirituais as quero conservar em privado”. Outro disse que não tinha 
visto a importância disso.  
 
Obviamente, este não podem ser o único motivo pelo qual um estudante 
de muitos anos em segunda câmara, não tenha em algum lugar discreto 
uma foto de seu Mestre, o qual lhe tem dado o que nenhum outro lhe 
pode dar nestes tempos em que vivemos, arriscando até sua própria vida 
por isso. Penso, sinto, que existem tantos outros motivos muito sutis que 
fazem com que escondamos a nosso Mestre. E disse mais então, que, 
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se alguém esconde a seu Mestre, é normal que o Mestre se esconda 
dele. Que por isso não tem com ele experiências internas. Quiçá fui 
muito incisivo nisto, porém o vi necessário pelo bem de todos. 
 
Outro irmão gnóstico não só disse ter uma fotografia do Mestre em um 
lugar particular de sua casa, senão que ademais, deu testemunho de 
uma experiência que teve com tal fotografia. E o testemunho foi um 
grande impacto para todos. E então, aproveitei para contar que eu 
também tive esse tipo de experiência. Que, precisamente estou na 
Europa cumprindo missão, porque um dia estando na América do Norte, 
o Mestre me disse, através de uma de suas fotografias: “Quando me 
cumprirás uma missão na Europa?” E por isso estou na Itália. Não se 
trata, pois, somente de um culto a uma imagem ou fotografia de um 
Mestre, é sobretudo para manter presente em nós ao Mestre e sua 
doutrina salvadora. 
 

 


