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A SANTÍSSIMA TRINDADE 

Muito se tem falado e muito se tem discutido 

sobre o mistério da Santíssima Trindade, 

sendo um dos dogmas de fé mais fortes do 

catolicismo romano. 

A Trindade é o fundamento vivo de todas as 

religiões autenticas. Vamos encontrá-la tanto no 

oriente como no o ocidente, tanto nas religiões do 

presente como nas do passado. Inclusive vamos 

encontrá-la no pensamento cabalístico, sob o 

simbolismo da Coroa Sefirótica. 

Pai - Kether 

Filho - Chocmah 

Espírito Santo - Binah 

A Gnosis ensina que os pecados contra a 

Santíssima Trindade constituem a pior blasfêmia 

contra o Logos Divino. 

O Pai é Verdade e todo aquele que mente 

peca contra o Pai. 

O Filho é Amor e todo aquele que odeia peca 

contra o Filho. 
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O Espírito Santo é Vida e quem fornica,  

quem expulsa a vida do seu organismo,  peca 

contra o Espirito Santo e morre. Para eles, a 

Segunda Morte. 

Nesta pequena Mensagem, escrita em 1954, o 

autor aborda este tema e procura lançar luzes nas 

densas trevas que o envolvem. 

Verdadeiramente, trata-se de um grande 

Mistério de difícil compreensão, principalmente 

para a nossa mente intoxicada de teorias. 

Em Alta Magia, a Coroa Sefirótica, a 

Santíssima Trindade, é conhecida como o Logos 

Divino. 

Falando justamente do Logos, o Venerável 

Mestre Samael Aun Weor, em seu Manual de Magia 

Prática, expressa-se da seguinte maneira: 

Quando um Logos quer redimir um 

mundo, emana de si mesmo um protótipo celeste 

formado por Atman-Budhi. 

O Logos é a Coroa Sefirótica. 

O Logos é o Raio individual de onde 

emana o próprio Íntimo. 
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Esse Raio é a Santíssima Trindade dentro 

de nós. 

Assim pois, todo Logos é trino. 

O Pai é Kether, o Ancião dos Dias. 

O Filho é o Cristo Cósmico em nós. 

O Espírito Santo é a Divina Mãe em nós. 

A Mãe leva uma lâmpada na mão. 

Essa lâmpada e o Íntimo que arde dentro 

de nosso coração. Quando um Logos quer vir ao 

mundo, emana seu Íntimo de si mesmo. 

Esse Íntimo então, junto com a Alma 

Divina, e o Dyani Boddhisattwa de um Logos. 

O Íntimo tem duas almas: uma Divina e 

outra Humana. 

Os Dyanis Boddhisattwas dos Logos que 

seguem o Sendeiro do Dever, quando se 

reencarnam em um mundo, evoluem como 

qualquer homem entre os homens. 

Quando o Dyani Boddhisattwa está 

preparado, seu real Ser Logóico se encarna nele 

para salvar o mundo. 
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A MESTRA LITELANTES 

A Venerável Mestra Litelantes é a esposa 

do Mestre Aun Weor. 

Esta Dama-Adepto goza da consciência 

continua. Através de inumeráveis 

reencarnações, ela conseguiu educar e revigorar 

certas faculdades ocultas que, entre outras 

coisas, lhe permitiram que se lembrasse de suas 

vidas passadas, bem como da história do planeta 

e de suas raças. 

Tem sido a colaboradora esotérica do 

Venerável Mestre Aun Weor. Foi ela quem 

descobriu os estados de mencionados por Dom 

Mário Roso de Luna e por Arnoldo Krumm-

Heller. Ela colaborou também com o Mestre 

Aun Weor nas investigações cientificas dos 

elementais vegetais que figuram no livro 

Tratado de Medicina Oculta. 

Esta Dama-Adepto é um dos 42 Juízes do 

Karma. Trata-se de uma senhora silenciosa que 

jamais se jactou de seus poderes ou de seus 

conhecimentos. Por isso, os pedantes da época 

esgotaram a sua baba difamatória contra ela. 
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A Guru Litelantes trabalha no palácio dos 

Senhores do Karma anônima e silenciosa. 

Esta Dama-Adepto é a alma-gêmea do 

Venerável Mestre Aun Weor. Tem sido sempre 

a fiel companheira do Mestre Aun Weor através 

das inumeráveis reencarnações. 

Esta poderosa vidente tem em sua mente 

toda a sabedoria dos séculos. Com suas 

faculdades de clarividente, ela colaborou com o 

Mestre Aun Weor, estudando os vários 

departamentos elementais da natureza.  
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PREFÁCIO 

Quando me dirijo aos milhares de 

estudantes da Gnosis e aos milhares de 

simpatizantes e leitores das obras, até agora 

conhecidas, do Venerável Mestre Aun Weor, o 

faço com suma alegria, porque desejo 

ardentemente que a leitura de cada Mensagem 

de Natal lhes seja um farol de orientação a mais 

na terrível tempestade da existência. 

O homem com toda sua erudição, com seu 

imenso conhecimento conquistado no mundo 

material e com seu vasto arquivo de muitos 

séculos de existência, ainda anda ás tontas em 

tudo. 

Quanto maior seja sua erudição, maiores 

são suas dúvidas, quanto mais medidas de 

segurança toma para a defesa de sua vida_e de 

seus bens, maiores são seus infortúnios... e hoje, 

coberto pela poeira dos séculos, encontra-se 

desolado porque tudo buscou fora, porque 

somente seguiu seus sentidos e porque se 

afastou de seu próprio coração. 

O homem está cansado de ouvir falar de 

moral, de religião, de paz, porque a nua 
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realidade vai lhe mostrando tudo ao contrário. O 

homem perdeu a fé em seu próprio coração 

porque tem sido explorado e enganado vilmente. 

E agora, desenfreado e incontido, buscou no 

prazer e na ambição um consolo para a maldade 

e uma justificativa para a sua vida. 

Ele bendiz suas próprias armas e se 

prepara para a batalha final, crendo que o último 

a ficar seráo dono de tudo. 

O homem está em guerra em seu próprio 

lar. No seio de sua família e da sociedade, o 

homem seguiu o caminho do mal e com isso vai 

colher apenas o fruto que merece. 

Pois para esta humanidade que nestas 

condições se encontra, levantou- se a voz de um 

guerreiro da luz e do amor para mostrar aos 

homens, que ainda tenham uma chispa de amor 

em seu coração, um caminho seguro que os 

salve da tormenta que se aproxima, tal como já 

o fizera Noé ( Noenri ) na época do Dilúvio 

Universal. 

Naquela ocasião, humanidade foi 

castigada com água. João a batizou com água, 

porém Cristo a batizará com fogo. 
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A Gnosis e o conhecimento do 

Cristianismo puro e por intermédio dela 

aprendemos a ter um conhecimento exato do 

homem e de Deus, das coisas do homem e das 

coisas de Deus. 

A Gnosis é ponte estendida sobre o abismo 

para que fujamos dele. É luz que se dá aos 

homens e Maná que nos cai dos céus. 

Sigamos os ensinamentos que o Avatara 

da Era de Aquário nos dá. 

Formemos o exercito da luz e assim 

combateremos as trevas que se apoderaram da 

superfície da terra e levaram o homem ao caos e 

ao desespero. 

 

QUE A PAZ SEJA COM TODA A 

HUMANIDADE. 

S.S.S.
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TERCEIRA MENSAGEM DE NATAL 

 

Dada pelo Logos, Avatara da Era de 

Aquário, Aun Weor no Natal do ano de 1954. 

 

 

Discípulos bem-amados: 

Hoje, depois de um ano de terríveis 

dissabores e amarguras, nos reunimos 

novamente neste SUMMUM SANCTUARIUM 

GNOSTICO da Serra Nevada de Santa Marta 

para celebrar o acontecimento cósmico do Natal.
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A COROA SEFIRÓTICA 

Já falei em anos precedentes sobre o Cristo 

em substância, sobre o Cristo histórico e sobre o 

Cristo líquido. 

Hoje, meus irmãos, vou falar sobre o 

Cristo atômico e sobre o Natal individual de 

cada um de nós. 

A cabala fala-nos dos dez Sefirótes: 

Kether é o Pai em nós. Um hálito do 

Absoluto para si mesmo, profundamente 

desconhecido. 

Chocmah é o Filho, o Cristo, atômico, em 

nós. 

Binah é a Mãe em nós, o Espírito Santo em 

nós. 

Kether, Chocmah e Binah, formam a Coroa 

Sefirótica em nós. 

O Pai muito amado, o Filho muito adorado 

e o Espirito Santo muito sábio, vivem nas 

profundezas da nossa consciência superlativa, 

aguardando o instante supremo da nossa 

realização. 
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O Espirito Santo é a nossa Mãe Divina. A 

Mãe veste um manto azul e uma túnica branca 

de delicados esplendores. 

A Mãe leva em sua mão uma lâmpada 

preciosa. Essa lâmpada é o Íntimo que arde no 

fundo do nosso coração. 

O Íntimo esta dentro de um vaso de 

alabastro fino e transparente. Esse vaso é a nossa 

própria consciência superlativa, o Buddhi. 

O Íntimo é o sefirote Chesed; o 

Buddhi é o sefirote Geburah. 

O Íntimo e o Buddhi expressam se através 

da Alma Humana, (Princípio Causal ou Manas 

Superior ). 

A Alma Humana é Tiphereth, a vontade, a 

beleza... 

Portanto, o Íntimo com as suas duas 

Almas: a Divina e a Humana, oficia em seu 

trono, que é o sistema nervoso cérebro-espinhal. 

O Íntimo está coroado com a Coroa 

Sefirótica. 
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O Íntimo habita em seu templo, o qual tem 

duas colunas: Jachin e Bohaz. Jachin é a mente 

e Bohaz o corpo astral. 

 A mente é o sefirote Netsah e o astral, 

o sefirote Hod. 

Estas duas colunas do templo sustentam-se 

sobre a pedra cúbica de que, por sua vez, serve 

também de base para o reino de Malchut. 

A pedra cúbica é o corpo etérico, enquanto 

que Malchut é o corpo físico. Assim pois, o 

homem é uma década completa. Tem dez dedos 

nas mãos, dez sefirotes e dez mandamentos. 

Quando o Ancião dos Dias realizou os dez 

sefirotes em si mesmo, ele transforma-se no 

Adam-Kadmon, o homem celeste. 

Quem realiza os dez sefirotes em si 

mesmo, resplandece no mundo da LUZ com 

inefáveis esplendores crísticos. 

Quando o Ancião dos Dias realiza os dez 

sefirotes, eles brilham como gemas preciosas, 

como pedras resplandecentes, no corpo do 

Ancião dos Dias. 
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Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito 

diz às Igrejas. Ao que vencer, darei de comer da 

Árvore da Vida, a qual está no meio do Paraíso 

de Deus. 

Os dez sefirotes resplandecem como 

pedras preciosas no corpo do Ancião dos Dias. 

Eis como nos convertemos na Jerusalém 

Celestial. 

E os fundamentos do muro da cidade 

estavam adornados de toda pedra preciosa. O 

primeiro fundamento era de jaspe; o segundo de 

safira; o terceiro de calcedônia; o quarto de 

esmeralda. 

O quinto de sardônia; o sexto de sárdio; o 

sétimo de crisólita; o oitavo de berilo; o nono de 

topázio; o décimo de crisópraso; o undécimo de 

jacinto; e o duodécimo de ametista. ( 

Apocalipse: capitulo 21 - versículos 19 e 20). 

Os dez sefirotes são atômicos. Eles são a 

cidade santa,a Jerusalém, que vem a 

resplandecer no fundo do nosso coração. 

No meio da sua praça, de um lado e do 

outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 



 

21 

 

doze frutos, dando seu fruto de mês em mês; e 

as folhas da árvore eram para a cura das nações. 

E não haverá mais maldição. O trono de 

Deus e do Cordeiro estará nela. E os seus servos 

o servirão. 

E verão sua face e seu nome estará em suas 

frontes. 

E ali não haverá mais noite, nem será 

preciso luz de tocha, nem luz do sol; porque o 

Senhor Deus iluminará a todos e reinarão para 

todo o sempre. 

( Apocalipse: Capitulo 22 - Versículos 2 a 

5 ). 

Quando o homem encarna em si mesmo 

sua Coroa Sefirótica, O Ancião dos Dias o 

iluminará e ele reinará per secúla seculorum. 

Porém, irmãos da minha alma, em verdade 

vos digo que ninguém chega ao Pai a não ser 

pelo Filho. O Filho é o Cristo atômico em nós,é 

Chocmah a divina 

sabedoria crística, a Gnosis que 

resplandece no fundo do nosso coração. 
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Temos de inundar todos nossos veículos 

com átomos de natureza crística. Temos de 

formar o Cristo em nós para subir ao Pai, porque 

ninguém chega ao Pai a não ser pelo Filho. 

Ainda que o Cristo nasça mil vezes em Belém, 

para nada serve se não nasce em nosso coração 

também. 

Há que se formar o Cristo em nós para 

entrarmos pelas portas da cidade triunfante e 

vitoriosa em um Domingo de Ramos. 

O Natal é um acontecimento cósmico que 

deve se realizar em cada um de nós. O Natal é 

absolutamente individual. 

Há necessidade de que o Cristo nasça em 

nós. Torna-se urgente o Natal do coração. 

Temos de transformar a Árvore da Ciência 

do Bem e do Mal no Cordeiro Imolado da 

Cidade Santa. 

Ao que vencer, o farei coluna do templo de 

meu Deus e nunca mais sairá dali. 

Sê fiel até a morte e eu te darei a Coroa da 

Vida. 
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Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo, 

aquele que comer da minha carne e beber meu 

sangue terá vida eterna e eu o ressuscitarei. 

Quem coma minha carne e beba meu sangue, em 

mim mora e eu nele. 

Sinto-me imensamente feliz ao me ver 

reunido aqui convosco para celebrar a festa 

cósmica do Natal. 

Os pinheiros de Natal estão cheios de 

glória e os coros de anjos pedem paz aos homens 

de boa vontade. 

Hoje celebramos o banquete do Cordeiro 

Pascal no altar de Pedro. 

Hoje todos nós nos regozijamos e nos 

congratulamos neste templo para celebrar o 

acontecimento mais grandioso da história 

mundial. 

Hoje, há 1954 anos, nasceu em um 

presépio o Ser mais perfeito que pisou em nosso 

planeta. 

Realmente, Cristo é uma Coroa Sefirótica 

de incomensurável sabedoria, cujos átomos 
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puros resplandecem em Chocmah, o mundo de 

Ophanim. 

Essa Coroa Sefirótica enviou a seu 

Buddha, Jesus de Nazaré, quem através de 

inumeráveis reencarnações preparou-se em 

nossa evolução terrestre. 

Foi no Jordão que a Coroa Crística, o 

Logos Solar resplandecente, penetrou em seu 

Buddha Jesus de Nazaré. 

Eis ai o mistério da dupla personalidade, 

um dos maiores mistérios do ocultismo. 

Quando o homem recebe sua Coroa 

Sefirótica, então o Ancião dos Dias o ilumina e 

o conduz para as águas puras da vida. 

Porém, irmãos meus, ninguém chega ao 

Pai a não ser pelo Filho e o Filho encontra-se 

no fundo da Arca da Aliança, aguardando o 

instante da realização. 

E o que é a Arca da Aliança? 

São os próprios órgãos sexuais. 

Somente por meio da castidade
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perfeita podemos formar o Cristo em nós e 

subir ao Pai. 

Meus irmãos, já vos entreguei a Arca do 

Novo Testamento. 

Já vos ensinei o caminho da Magia Sexual. 

Então se abriu o templo de Deus no céu e 

foi vista a Arca do seu testamento em seu 

templo, e se formaram raios e vozes, trovões e 

terremotos, e grande granizo. 

 

QUE A PAZ SEJA 

CONVOSCO. 

AUN WEOR 
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