
CAPÍTULO 14 - MISTERIOSAS ARCAS SAGRADAS DOS CRISTÃOS 
 (Prof. Maurício, Escritor e Pensador Holosótico) 

 

A real Arca de Noé para os Cristãos Iniciáticos é o arcano azf, enquanto que a arca 

dos Cristãos Culturais é apenas um barco de madeira.  

Na arca só entram casais, isto é, aqueles que praticam o azf. Casais de animais 

simbolizam os casais iniciantes, que a princípio são recheados de ego animal.  

Na arca, em todos os tempos, independentemente do dilúvio ou não, entram os casais 

praticantes do azf. E eles permanecem lá até o terminar o processo do dilúvio. Com 

isto são salvos das águas, das mesmas águas de onde nascem de novo, da água do 

batismo ou água da vida.  

Dizem que Noé colocou um casal de cada espécie na Arca. Isto é uma questão 

semioticamente traduzida por símbolos. Porque na realidade não daria para colocar os 

milhões de casais de animais da Terra, estimados em 7,77 milhões de espécies de 

animais, dentro de uma arca, por maior que ela fosse.  

E também, ecologicamente falando, não daria para deixar de colocar na Arca as 

390.900 espécies vegetais, por razões óbvias. Também não daria para levar na Arca 

bilhões de toneladas de alimentos para nutrir estes animais durante mais de 1 ano.  

As perguntas que se deve fazer aos Cristãos Culturais são basicamente estas 03:  

01. Daria para colocar os milhões de casais de animais da Terra, estimados em 7,77 

milhões de espécies o que remonta a 15,54 cabeças de animais dentro de uma arca, 

por maior que ela fosse? 

02. E não teria que levar na ARCA bilhões de toneladas de alimentos para alimentar 

estes animais durantes os 371 dias de duração do processo do dilúvio universal? 

03. E as 390.900 espécies vegetais, porque foram esquecidas por Noé? 

“De cada espécie que tem um sopro de vida um casal entrou na arca de Noé. Eles chegavam, macho e 

fêmea, de cada espécie. Como Deus tinha ordenado a Noé.” (Gn 7:15-16). Então pela lógica do 

absurdo, usada pelos cristãos culturais não dá para se chegar à veracidade dos fatos 

que que giram em torno da Arca de Noé.  

É preciso de uma leitura semiótica das entrelinhas das escrituras sagradas. Na 

realidade, o Cristão Iniciático sabe que não entraram muitos animais na Arca não, 

somente 8 pessoas, que se humanizaram, saíram do estado animalesco durante o 

Dilúvio, nasceram de novo, conforme descreve a Bíblia. “No qual também foi, e pregou aos 

espíritos em prisão. Os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, 

nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca; na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram através da 

água” (1 Pedro 3:19-20).  

Então para passar a nossa leitura da Arca, das linhas para as entrelinhas, temos que 

saber que nesta simbologia, a Arca é o simbolizante em questão e o arcano azf é o 

simbolizado, o significado e que a palavra Arcano vem de arca.  

http://agsaw.com.br/profmauricio.html


 

O Arca AZF é o grande mistério dos céus simbolizado pela Arca da Aliança e pela 

Arca de Noé. A sigla ARCA pode ser traduzida assim: Ação de Resgate de Casais de 

Assinalados. 

Assinalados são os 144 mil resgatáveis, conforme descreve simbolicamente a bíblia. 

Os 144 mil cabalisticamente se somam assim: 1+4+4= 9. E o 9 (nove) é o símbolo da 

nona esfera, do segundo nascimento ou arcano azf.  

Traduzindo o símbolo temos semioticamente que enquanto o pessoal do culto espera 

a salvação de 144 mil, na realidade, como se sabe no círculo iniciático só entrarão na 

arca os casais que praticam o arcano azf.  

A real Arca de Noé do Cristão Iniciático é o arcano azf, enquanto que a arca do Cristão 

Cultural é o barco de madeira. Na arca só entra casais, isto é, aqueles que vão 

praticar o azf. Casais de animais simbolizam os casais iniciantes, que a princípio são 

recheados de ego animal. 

Então, pela lógica do absurdo usada pelos cristãos culturais, não dá para se chegar à 

veracidade dos fatos que giram em torno da Arca de Noé. É preciso de uma leitura 

semiótica das entrelinhas das escrituras sagradas.  

Ressaltando, na realidade não entraram muitos animais na Arca, somente 8 pessoas, 

que se humanizaram. “No qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. Os quais noutro tempo 

foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a 

arca; na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram através da água”(1 Pedro 3:19-20).  

A sigla ARCA pode ser traduzida assim: Ação de Resgate da Comunidade de 

Assinalados. Assinalados são os 144 mil resgatáveis, conforme descreve 

simbolicamente a bíblia. 144 mil, simbolicamente se soma assim: 1+4+4= 9.  

O 9 é o símbolo da nona esfera, do segundo nascimento ou arcano azf. “Eu ouvi o 

número dos assinalados cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel” 

(Apocalipse 7:4).  

Traduzindo os símbolos temos que enquanto o pessoal do culto, do círculo cultural, 

espera a salvação de 144 mil, na realidade como se sabe no círculo iniciático, só 

entrarão na arca os casais perfeitos, que praticam o arcano azf. 

A Arca de Noé, como simbolizante aponta para o mesmo simbolizado que a Arca da 

Aliança. Elas representam simbolicamente o Grande Arcano AZF, a sexualidade 

secreta e sagrada dos Cristãos Iniciáticos. 

Por isto, diz o V.M. Samael, a Arca da Aliança é indubitavelmente um instrumento da 

alta magia e está carregada de força elétrica. Por isto que a Arca, o arcano azf é só 

para os indivíduos sagrados. Todo o profano que se atrever a se aproximar da Arca 

morrerá instantaneamente.  

Para simbolizar o arcano azf a Arca da Aliança continha: a Vara de Aarão, as tábuas 

da lei e a taça. A vara de Aarão representa o falo, o órgão sexual masculino; a taça é o 

santo graal, representa o órgão sexual feminino.  



Como assevera o V.M. Samael, “no topo da Arca da Aliança há dois querubins, macho e fêmea 

(elohim), continha três artefatos: as tábuas da Lei de Moisés, a lança e o vaso de maná (Êxodo 25). “O 

vaso, cálice, o Santo Graal, se constitue no símbolo do eterno feminino. É o útero da 

divindade. É a copa ou gomor que deve ser preenchida com o vinho da 

transubstanciação, o sangue do Cristo, o enxofre dos alquimistas”. 

As oito pessoas que entraram na arca são: Noé e sua esposa e os três filhos de Noé 

com suas respectivas esposas. “Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, com 

sua esposa e as esposas de seus três filhos, entraram na arca”(Gênesis 07:13).  

 
“Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a 

Deus; sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no espírito; no qual também foi, e 

pregou aos espíritos em prisão; os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a 

longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca; na qual 

poucas, isto é, oito almas se salvaram através da água.” (Pedro 3:18-20)  

Observem que na ARCA só entram casais, esposo com sua esposa, Lá não dá para levar os 

ficantes não e nem solteiro também. Tome cuidado ai rapaziada, principalmente aqueles que “só 

querem e pensam em namorar”...rsrsrs. 
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