
CAPÍTULO 09 – MISTERIOSA SEXUALIDADE SAGRADA DOS CRISTÃOS 
 (Prof. Maurício, Escritor e Pensador Holosótico) 

Há três tipos de sexualidade, conforme nos ensinou o V.M. Samael: inferior, 

normal e superior. 

 Estes três tipos de sexologia, no oriente, denominam-se, respectivamente, de 

tantrismo negro, cinza e branco.  

A sexualidade inferior é o infra sexo ou sexo profano. A sexualidade normal é 

aquela praticada com objetivo de procriação e a sexualidade superior é o sexo 

sagrado, é o sahaja mahituna ou transmutação sexual.  

O Dr. Samael Aun Wor denomina de Sexologia Científica ao sistema 

transcendental de transmutação sexual dos gnósticos ou Cristãos Iniciáticos. 

Este sistema de transmutação sexual se constitui no grande mistério de todos 

os tempos. Ele foi ocultado, por Jesus Cristo, dos Cristãos Culturais.  

Este sistema de dar nascimento ao homem autêntico é um dos grandes 

mistérios dos céus, que foi escondido aos olhos dos impuros, dos ímpios da 

massa humana, através dos séculos, por intermédio dos Mestres da Venerável 

Loja Branca, até que foi desvelado em 1950 pelo Avatar da Era de Aquário, 

pelo 5º Anjo do apocalipse, chamado V.M. Samael Aun Weor.  

Os cristãos do círculo cultural não conhecem a sexualidade sagrada, pois suas 

religiões não os ensinam. Não ensina porque também não sabem, por estarem 

com doutrinas tergiversadas, calcadas sobre uma Bíblia adulterada. Porém o 

cristão cultural, que é revolucionário, migra o circulo iniciático, onde recebe a 

desvelação deste mistério. 

A Sexologia Científica diz respeito ao nascimento alquímico através da Magia 

sexual, que tem vários nomes; tantrismo, maithuna, alquimia, azf, etc. 

O nascimento que tratamos aqui é o mesmo do qual Jesus falara a Nicodemos, 

quando este lhe perguntou como devia fazer para entrar no reino dos céus. Em 

resposta à sua pergunta o grande mestre lhe disse que é preciso nascer de 

novo... “Quem não nascer de novo da água e do espírito não pode entra no reino dos céus” (João 

3.5).  

Desta maneira, em parábola, essa passagem como as demais sobre o arcano 

azf, encontradas na Bíblia, está escrita em chaves, em códigos, com vários 

simbolismos, para que o real conhecimento fosse ocultado da multidão de 

Cristãos Culturais incrédulos dos grandes mistérios dos Céus. 

 Esse nascimento se refere à criação dos chamados corpos existenciais do 

Ser. São corpos também chamados de solares, e servem de veículo para 
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expressão do Real Ser, o mestre individual de cada pessoa, nas diferentes 

dimensões da natureza. 

Os corpos solares os possuem os anjos, os arcanjos, os Cristos, Mestres, etc. 

De acordo com o trabalho com os Três Fatores de Revolução da Consciência, 

a criação dos corpos solares confere também grandes faculdades, poderes e 

sabedoria ao alquimista. 

Na energia seminal está o poderoso espermatozóide que, de maneira 

esplendorosa, dá nascimento ao corpo físico. Então nele está contida a vida e 

a vida é Deus em nós e em cada Ser Vivo. Da mesma maneira que o esperma 

sagrado gera o corpo físico, ele gera também os demais corpos das outras 

dimensões do cosmo.  

Ao todo são gerados sete corpos. O primeiro e o segundo, o físico e o vital 

nascem da nossa mãe, os outros nascem do próprio Homem, por isto Jesus 

dizia: Este, o Cristo, é o Filho do Homem. 

Esse processo de nascimento através da Sexologia Científica resulta em nós 

na conquista de graus, faculdades, poderes, sabedoria, etc. Para tal é 

necessário a supra sexualidade, a Magia Sexual, o Sahaja Maithuna ou 

Alquimia, que por sua vez têm um procedimento correto para se praticar. 

 A humanidade em geral caiu e se degenerou porque abusou do sexo. Isto está 

simbolizado pela saída de Adão e Eva do paraíso, do Éden. O comportamento 

sexual degenerado da humanidade atual é muito semelhante ao de bestas 

como chimpanzés e orangotangos e outros animais. Ás vezes mais bestiais 

ainda.  

Infelizmente é tamanha tal degeneração que vemos cada dia que passa novas 

abominações, comportamentos sexuais cada vez mais grotescos, bizarros e 

tenebrosos.  

Com a supra sexualidade o ser humano pode se regenerar e ascender 

espiritualmente. Este tema é o mais importante de nosso livro, em minha 

opinião. Ele define o perfil de muitos estudantes de espiritualidade. 

Observo há 30 anos, como Instrutor gnóstico, que até o dia desta palestra, nos 

nossos cursos, a sala de conferência fica cheia. Após ser dada está 

conferência, a sala fica vazia.  

Dos muitos estudantes que adentram aos cursos gnósticos, poucos entendem 

a maithuna; dos que entendem, poucos compreende; dos que compreendem, 

poucos tentam praticá-la; dos que iniciam a pratica, a maioria desiste; os 

poucos que não desistem certamente se realizam, se salvam, vão para o Reino 

Celestial do qual falara Paulo.  



Para compreender os mistérios sagrados da supra sexualidade, precisamos 

estudá-los, refletir sobre eles e praticá-los, tal como nos ensina o V.M. Samael 

Aun Weor, em seus escritos sagrados.  

O V.M. Samael nos ensina tudo acerca do Matrimonio perfeito em suas cercas 

de 100 obras. Onde aprendemos que nenhum cristão até hoje pôde migrar do 

Círculo Cultural para o Círculo Iniciático sem realizar o Matrimônio Perfeito. 

 Por isto Budha teve a sua esposa Yashodhara, Ulisses teve Penélope, São 

Francisco teve Santa Clara, Jesus teve Madalena na fase final de sua 

iniciação, já na fase inicial ele teve como esposa uma Isis Egípcia.  

O matrimônio perfeito configura entre esposos, em casamento legal e 

legitimamente constituído, para prática da magia sexual sagrada, que se 

constitui no Grande Arcano Azf, um dos maiores mistérios dos céus, direta e 

abertamente enunciado por Jesus Cristo para o Círculo Cristão Iniciático. E de 

maneira indireta e veladamente enunciado para o Círculo Cristão Cultural, onde 

é devidamente blindado pelas parábolas. Ninguém entra no Reino do Pai se 

não nascer de novo. 

 E para nascer de novo, o cristão iniciático precisa da esposa cristã iniciática e 

vice-versa. Pedro, considerado pela Igreja Católica o primeiro Papa, teve a sua 

esposa, pois ela era do Círculo Cristão Iniciático. “Logo que saíram da sinagoga, foram 

com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre”,... (Marcos 

1:29-31).  

Já os papas seguintes, por serem do Círculo Cristão Cultural, não andaram em 

consonância com os princípios cristãos da Doutrina Cristã Iniciática. Daí houve 

de tudo um pouco, em matéria de casamentos.  

Há papas que foram sexualmente ativos antes de se tornarem papas e há 

papas que eram legalmente casados e sexualmente ativos depois de se 

tornarem papas.  

Uma vez que tais relações foram por vezes realizadas fora dos laços do 

matrimônio, e porque às vezes o Papa estava sob um voto de celibato, a Igreja 

Católica considera que estes sejam graves abusos e as causas de escândalos. 

No entanto, não tem a Igreja Católica, o essencial discernimento para perceber 

que a doutrina católica é dissonante da Doutrina Cristã Iniciática nesta questão, 

cujo referência maior de casamento repousa em Pedro e no próprio Jesus 

Cristo.  

Para certificar-se da importância do casamento para a trajetória de iniciação do 

Cristão Iniciático leia os livros “O Matrimônio Perfeito do V.M. Samael Aun 

Weor” e “As Chaves do Reino Interno do Dr. Jorge Adoum”. 
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