
RESSURREIÇÃO 
 

 
 

Ainda que a palavra grega que melhor traduz “ressurreição” seja anástasis, 
 cujo significado é a “ação de colocar-se de pé (levantar-se) de novo”, 

no entanto, uma explicação mais ampla é muito necessária. 
Então saberemos o que em verdade é ressuscitar, 

e qual é a força que permite o milagre de 
“colocar-se de pé (levantar-se) de novo”. 

 
E para isso nos serve o seguinte pensamento alquimista: 

“Do mesmo modo que o macaco imita ao homem, 
o homem deve imitar à natureza; 

imita à natureza e encontrarás o que buscas”. 
Então compreenderemos como estar sempre de pé, 

como levantar-se se caímos, 
e qual é a força que torna isso possível. 

 
O florescer de qualquer planta é um belo exemplo, 
e para isso o melhor é a rosa mística de um jardim, 
cujas pétalas aveludadas em torno de seu cálice, 

semelham o coração de um universo em miniatura. 
E, diante de tanta beleza, não resta outra que extasiar-nos. 

 
Lamentavelmente, 

 extasiados ignoramos o mais importante, 
o sacrifício realizado pela planta, 
em oposição à lei da gravidade, 

para transmutar da terra que a sustenta, 
todas suas impurezas em delicioso perfume. 

 
Florescer da planta que é o resultado 

de grandes transformações alquímicas. 
E pelo que deveríamos nós perguntar: 



Qual é essa força que o permite? 
Será por acaso uma boa terra, água, oxigênio? 

 
Não, isso não é suficiente! 

Nem sequer é suficiente o bom sol. 
É necessário o amor da planta. 

O amor de seu “elemental” pela luz do sol. 
Então, vitoriosa, sua seiva subirá. 

 
E vencendo a planta a lei da gravidade, 

o resultado será o florescer de suas formosas rosas. 
Lamentavelmente, ignorando nós, o trabalho realizado por ela. 
Como ignoramos que a RESSURREIÇÃO de um Jesus Cristo, 

é o resultado de seu trabalho com sua semente sexual. 
 

Semente sexual transmutada por Ele de infinitas maneiras, 
para vencer igualmente à força da gravidade, 

como o faz a cada instante a planta do roseiral. 
Sempre, sempre amando a luz do sol interior, 
para viver de ressurreição em ressurreição. 

 
ZOROASTRO 

 

 


