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“É tão fina a vibração que a Ele lhe alcança, 
que resolve aproveitá-la e penetra então 

no ventre puríssimo da Divina Mãe Cósmica, 
da mesma forma em que um raio de luz 

passa através de um cristal sem rompê-lo, nem manchá-lo, 
e Ela continua Virgem no parto 

e depois do parto, e nasce essa formosa criatura”. 
 

V.M. Samael Aun Weor 
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No tempo que levo em Roma em missão gnóstica, tenho visto que no 
mês de dezembro existe um dia dedicado especialmente ao começo da 
véspera do Natal, e este é o dia 08, dia festivo da Imaculada Concepção 
de Maria. 
 
E como sempre ocorre com tantas passagens do evangelho de Jesus, 
ninguém sabe que coisa é uma imaculada concepção. Menos mal, que 
graças ao V.M. Samael Aun Weor, sempre podemos dizer algo a 
respeito, usando uma linguagem simples ou fácil de entender para o 
estudante. 
 
Este ano de 2020, a pergunta sobre este mistério divino surgiu na terça-
feira, 8 de dezembro, ao final de uma reunião com o grupo de Sala de 
Meditação. Seguramente que não era o melhor lugar para falar disso. 
Porém, como eu não poderia responder a isso no dia da Imaculada 
Concepção? 
 
E isto foi o que disse: 
 
No mundo físico, quando um matrimônio gnóstico se une para a prática 
da magia sexual, também se unem suas almas no universo paralelo. E 
me referia às almas humanas do casal. E em outro nível mais elevado –
continuei – se unem também suas almas humanas com suas almas 
divinas. 
 
E esclareci que tal união, inspirada no amor, humano e divino, não é uma 
união carnal. Insistindo bastante nisso para que se pudesse 
compreender tudo o que segue em continuação. E se unem, em uma 
dimensão muitíssimo mais sublime, a Divina Mãe e seu esposo o 
Terceiro Logos. 
 
E esse momento o descreve assim o V.M. Samael Aun Weor: “Da 
mesma forma em que um raio passa através de um cristal sem rompê-lo, 
nem manchá-lo...”, a Divina Mãe fecundada por esse raio do Terceiro 
Logos, concebe ao Cristo ou Segundo Logos.  
 
“É tão fina a vibração que a Ele (o Cristo ou Segundo Logos) lhe alcança, 
que resolve aproveitá-la e penetra então no ventre puríssimo da Divina 
Mãe Cósmica”. E deste modo, a Divina Mãe gesta a este menino divino, 
nosso Salvador interior. E por ser este ato tão imaculado, Ela continua 
Virgem antes, durante e depois do parto. 
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Enquanto explicava isso, fui observando a reação dos estudantes, 
compreendendo que agora sim poderiam valorizar melhor a importância 
da magia sexual. 
 
Ou o contrário. E o contrário era que eu profanava com a “magia sexual” 
o que eles sempre haviam entendido por uma imaculada concepção. 
Conclusão, somente uns poucos estudantes comentaram o profundo 
desta lição, que por isso deviam meditá-la. 
 
E lhes prometi que buscaria este ensinamento gnóstico em alguma 
transcrição de uma conferência de nosso Mestre. Que quando eu a li em 
seu dia, me impressionou maravilhosamente, porque descrevia o que em 
verdade é uma imaculada concepção. 

ZOROASTRO 
 

 
 

Quando um casal trabalha na Forja dos Ciclopes, 
o primeiro que vibra intensamente, é claro, 

é o elemento físico Prithvi. 
 

Inquestionavelmente continua a vibração 
com o elemento aquoso, 

com Apas, com o Ens Séminis. 
 

Se prossegue com o elemento Vayú, 
o princípio do ar, 

há certa transformação na respiração, 
 

e logo se manifesta Tejas, 
o fogo sagrado, 

na espinha dorsal dos aspirantes. 
 

Porém não se detém todo ali, 
há uma consequência mais profunda, 

que faz que se estremeça o Akasha Tattva, 
o princípio do Éter, e então a Alma Espiritual, 

que é feminina e a Alma Humana, que é masculina, 
trabalham também em conúbio erótico, 

anelando a Autorrealização. 
 

Mas Akasha não é o último, 
não é mais que uma fonte que conduz até Anupadaka Tattva. 

É na região de Anupadaka onde Shiva e Shakti devêm, 
amam-se e trabalham, entre eles existe também o conúbio sexual. 

Isto seria um sacrilégio para certas seitas fanáticas, 
porém e uma tremenda realidade para o esoterista. 
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O Segundo Logos aproveita precisamente 
a cópula metafísica de Shiva (Ele) e Shakti (Ela), 

para descer de sua elevada região. 
 

É tão fina a vibração que a Ele lhe alcança, 
que resolve aproveitá-la e penetra então 

no ventre puríssimo da Divina Mãe Cósmica, 
da mesma forma em que um raio de luz 

passa através de um cristal sem rompê-lo, nem manchá-lo, 
e Ela continua Virgem no parto 

e depois do parto, e nasce essa formosa criatura: 
 
 O Segundo Logos, 

o Cristo Cósmico, Osíris Rá, 
desce de sua elevada região logóica 

para converter-se no Filho d’Ela, 
em o infante Cristo, 

o pequeno Hórus (Ouro) 
o Menino de Ouro da alquimia sexual, 

Jeshua, que significa Salvador, 
Nosso Salvador íntimo particular, 

Cristo, no sentido transcendental da palavra, 
Vishnu convertido em menino. 

E é o primeiro intento d’Ele, 
para descer desde sua elevada esfera 

até este mundo de carne e osso, 
e assim começa a formar-se o Filho do Homem. 

 
V.M. Samael Aun Weor 

 

 


