
CAPÍTULO 15 – MISTERIOSO SACERDÓCIO DE MELQUISEDEQUE 

 (Prof. Maurício, Escritor e Pensador Holosótico) 

 

Para ser ungido Sacerdote Real precisa haver encarnado o Cristo Vivo. Assim é que 

se conquista o Grau de Sacerdote Ungido diretamente por Deus, dentro da Sagrada 

Ordem do Senhor Melquisedeque. É só a partir daí que se recebe o poder direto de 

ordenar e consagrar apóstolos, bispos e sacerdotes e assentar os fundamentos de 

uma Nova Igreja.  

Tal como ocorreu nos tempos do Cristo Jesus, que ordenou seus apóstolos. E eles se 

tornaram depois cabeças ou iniciadores de novas Igrejas ou comunidade religiosas, e 

cada um deles consagrou servidores e pregadores da Boa Nova, do Santo Evangelho 

do Cristo, dando início e prosseguimento às diferentes linhagens cristãs conhecidas 

atualmente no mundo. Jesus não fundou a princípio nenhuma igreja e nenhuma 

religião destas 60 mil religiões, que dizem existir. 

Mas enunciou os princípios de construção do amor, através dos quais se configurou e 

consolidou a Doutrina Cristã Universal, que é o substrato do denominado cristianismo. 

O que fundou Jesus Cristo, na realidade, foi à primeira comunidade de aprendizes do 

conhecimento acerca da Boa Nova.  

Como a palavra usada para denominar comunidade significa igreja, podemos dizer 

que Jesus Cristo é fundador da primeira igreja, ao agrupar em torno de si a primeira 

comunidade cristã, para através dela ensinar a recondução, a volta do ente humano 

ao seu Pai, a Deus. Esta volta do filho ao Pai, esta religação é que se chamou de 

Religião.  

Portanto, a partir daí, pela lógica objetiva da verdade e da coerência, só existe uma 

igreja e só uma religião verdadeira, que é aquelas que possuem a Doutrina Cristã 

original, configurada sobre os princípios da Boa Nova enunciada por Jesus Cristo. 

Dizem existirem cerca de 60 mil religiões no mundo. 

E cada dia que passa novas religiões é fundado. Porém isto é 100% falso, porque 

podem fundar a religião e a igreja que quiserem etc., Porém a Igreja e a Religião de 

Cristo foram fundadas por Ele próprio, no início da cristandade, e elas são aquelas que 

contém a Doutrina Cristã Universal original.  

O que se poderia dizer, ao bem da verdade, sem medo de errar, é que são fundadas 

diariamente novas igrejas, novas comunidades, entre as tantas que já existem 

atreladas a uma única religião verdadeira que há que é religião portadora da Doutrina 

Cristã Universal original. Um indivíduo para fundar uma nova religião teria que criar um 

novo religar, um novo método de se ir ao Pai através de si.  

Teria que criar um novo caminho de se ir ao Pai. E isto é absolutamente impossível 

para qualquer Cristão do Círculo Cultural. Qual a diferença entre o ato de se fundar 

uma igreja de Jesus Cristo e de se fundar uma religião tal como fez Jesus Cristo?  

Ao se fundar uma nova igreja, entre as tantas existentes por aí, significa na realidade 

que se está criando uma nova comunidade de aprendiz, por discordar das outras 

comunidades, das outras igrejas já existentes.  
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Criar uma nova religião significa criar um novo caminho para se ir ao Pai. Um novo 

modo de religar um ente humano ao Pai, a Deus.  

E isto só é possível aos Cristos, aos cristificados. Criar uma nova igreja, uma nova 

comunidade atrelada à Religião de Jesus Cristo, é perfeitamente possível a qualquer 

ser humano fazer isto, se assim puder e quiser.  

O que não dá para um Cristão Cultural fazer é criar uma nova religião cristã. Porque 

isto significaria ter que criar um novo modelo de religação, um novo religar, diferente 

daquele criado por Jesus Cristo e configurado nos princípios universais da Doutrina da 

Boa Nova original, da Doutrina Cristã Universal original.  

Para se criar uma nova religião seria preciso criar um novo modelo de religar um ser 

humano ao Pai, a Deus, criar um novo caminho, criar novos princípios para compor 

uma nova doutrina crística, etc. E teria que ser diferente daquela doutrina criada por 

Jesus Cristo.  

E isto só é possível ao Cristão do Círculo Cristico Iniciático, que se cristificou, a partir 

da 5ª Iniciação de Mistérios Maiores, tal como fez Sidarta Gautama Buda, Crishina, 

São Francisco de Assis, etc., coisa que os Cristãos do Círculo Cultural não sabem 

ainda.  

As comunidades religiosas formadas pelos apóstolos, as novas ecclesias ou igreja 

daquela época, não eram divergentes entre si como as igrejas de hoje são. Isto porque 

elas estavam atreladas à original Doutrina Cristã Universal, sem nenhum grau de 

desvio desta.  

As igrejas componentes do sistema religioso de hoje são divergentes entre si, 

possuem doutrinas destoadas da Doutrina Cristã Universal original, com um grande 

grau de desvio desta. Em síntese, a única religião cristã universal existente até hoje, 

ainda é a mesma que fundou Jesus Cristo, nada mudou nela. Está assentada sobre os 

pilares da mesma Doutrina Cristã Universal prenunciada por Jesus Cristo, embasada 

sobre os mesmos princípios enunciados por ele. Mas está religião só é vivida pela 

cristandade do círculo iniciático. Como Jesus Cristo nunca quis fundar nenhuma 

religião, é natural que seus apóstolos também não quisessem. 

O que eles queriam, na realidade, é que cada uma das ecclesias se relacionassem 

holisticamente entre si como partes e dai com o todo do cristianismo, numa relação de 

interdependência, com convergências de todas para a Doutrina Cristão Universal 

original.  

Os apóstolos e Jesus Cristo nunca poderiam imaginar que as igrejas primitivas, 

comunidades tão interativas iriam, ao longo da história, se divergirem entre si e 

criarem doutrinas incompatíveis com a real Doutrina Cristã Universal. Define-se 

convencionalmente sacerdócio como sendo o poder de Deus para agir em nome Dele. 

Portanto, sendo um poder é uma energia poderosa, geradora de força, geradora de 

um potencial divino que se movimenta através dos homens. O sacerdócio é um poder 

de Deus, conferido ao Cristão Iciático que despertou o fogo sagrado. 



Antigamente, quando ainda não havia a palavra energia, para as substâncias 

protoplasmáticas divinas davam-se o nome de ESPÍRITO. Portanto, o termo espírito é 

sinônimo de energia.  

O sacerdócio está na Terra desde o primeiro homem que despertou o fogo sagrado. 

Isto remota ao homem da raça adâmica ou raça Lemuriana, terceira raça raiz. A partir 

daí ele passa através dos iniciáticos, desde Abraão, Moisés, Apóstolos, Jesus, Samael 

até nossos dias.  

”Freud nunca se interrogou acerca do motivo pelo qual precisava falar continuamente sobre sexo, porque 

esse pensamento a tal ponto se apoderara dele. Nunca percebeu que a `monotonia da interpretação’ 

traduzia uma fuga diante de si mesmo ou de outra parte de si que ele teria talvez que chamar de `mística’. 

Ora, sem reconhecer esse lado de sua personalidade, era-lhe impossível pôr-se em harmonia consigo 

mesmo.(…) Ele tornou-se vítima do único lado que podia identificar, e é por isso que o considero uma 

figura trágica: pois era uma grande homem e, o que é principal, tinha o fogo sagrado.” ( Frases de 

Jung Sobre a “sexualidade de Freud)  

Há dois tipos de sacerdócios ou poderes: menor e maior. O menor é chamado de 

Araônico. O menor é conferido ao Cristão Iniciático, a partir do despertar do fogo 

sagrado até a 5ª iniciação de Mistérios Maiores. O maior, chamado Sacerdócio de 

Melquisedeque, é conferido ao Cristão Iniciático a partir da 5ª Iniciação de Mistérios 

Maiores.  

O sacerdócio real é um fator de construção. Ele emerge do trabalho com o segundo 

fator de revolução da consciência, através do 2ª nascimento da água. Não se confere 

por imposição de mãos, por quem não o criou, só por nascimentos 

iniciáticos.“Melquisedeque, rei de Salém e Sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho, e 

abençoou Abrão, dizendo: “Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e terra! ” (Gn 14, 

18-29). “Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro 

de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou…” (Hb 7:1). 

O cristianismo iniciático está fundamentado no profundo e misterioso arcano azf, na 

sexualidade sagrada, dentro da qual reside em perspectiva à potência do Fogo 

Sagrado do Espírito Santo. Então o Fogo Sagrado do Espírito Santo é a raiz do 

cristianismo autêntico.  

O Fogo Sagrado é o real sacerdócio de Malquisedeque, é o substrato da Sagrada 

Ordem de Melquisedeque. E Melquideque é o Rei do Fogo Sagrado, que permanece 

sacerdote para sempre. Todo discípulo do cristianismo que despertar o fogo sagrado e 

encarnar o seu Íntimo se torna um sacerdote para sempre, segundo a Ordem Sagrada 

de Melquesedeque. "Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque" (Hebreus 

5:6). 

O sacerdócio do Cristo está fundamentado na Ordem de Melquisedeque. Como a 

Ordem de Melquisedeque é constituída pelas pessoas que despertaram o fogo 

sagrado, significa que ele está fundamentado no arcano azf, na prática relacionada à 

Magia Sexual Sagrada. Portanto, ficava difícil falar abertamente sobre está prática 

naquela época de Jesus Cristo, como estamos falando aqui hoje, graças ao V.M. 

Samael Aun Weor.  



Pois, naquele tempo as pessoas não estavam preparadas para ouvir os dizeres 

concernentes a este grande mistério de Deus, ”Do qual muito temos que dizer de difícil 

interpretação; porquanto vos fizestes negligentes para ouvi”. (Hebreus 5:11).  

Deste capitulo 5:11 de Hebreus se depreende o exato momento que o apóstolo Paulo 

se colocou na mesma situação que esteve Jesus quando teve que falar do arcano azf 

a Nicodemos.  

Paulo se detém diante do segredo indizível, do misterioso mistério da suprema chave 

do Sacerdócio, da suprema chave da magia sexual, que ainda não era dado a 

conhecer aos que não tinham ouvido para ouvir e nem olhos para ver.  

Na época de Jesus Cristo e dos apóstolos, o supremo segredo da sexualidade 

sagrada era incomunicável, conforme descreve o V.M. Samael Aun Weor.  

Os Cristãos do Círculo Cultural daquela época estavam ainda na fase infantil, do ponto 

de vista pedagógico. Só estavam preparados para entender os rudimentos dos 

ensinamentos do Cristo.  

Não estavam preparados para compreender os ensinamentos superiores do Cristo, 

que eram dados, aos discípulos mais avançados e aos apóstolos, no Círculo Cristão 

Iniciático.  

Sobre isto salientou Paulo, conforme se vê em Hebreus: “Do qual muito temos que 

dizer de difícil interpretação; porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, 

devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar 

quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus; e vos haveis feito tais que 

necessitais de leite, e não de sólido manjar.  

Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da 

justiça, porque é menino. “Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em 

razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal” 

(Hebreus 5: 11-14). 

A autorização dos Céus para ensinar publicamente o misterioso arcano azf para a 

humanidade só chegou em 1950, através do 5ª Anjo do Apocalipse. Então, a partir de 

1950 até hoje, o segredo do Grande Arcano azf começou a ser ensinado 

publicamente. Mas infelizmente a humanidade, que esteve no seu estado pueril, não 

tendo consciência para discernir, para digerir o misterioso arcano azf, na época de 

Jesus e dos apóstolos, agora está desgraçadamente perdida pela entropia e da 

mesma forma não consegue.  

Até hoje os cristãos pertencentes ao Círculo Cultural não estão preparados para 

entender este mistério do azf. E provavelmente o pessoal do culto, da reza, da missa, 

etc., não irão entender nunca o misterioso arcano azf, porque já tem empedrados na 

sua psique os conceitos tergiversados, errados, acerca do Sacerdócio de 

Malquisedeque, do batismo, da castidade, da virgindade, etc.  

 



Até hoje os Cristãs Culturais estão precisando ainda de leite, porque não são capazes 

de digerir o manjar sólido. Os cristãos do culto, das missas, das rezas, os crentes do 

Círculo Cultural, certamente ao lerem este texto, escrito na dimensão iniciática, vão 

associar ao mal, como pornográfico, etc. “Quando develamos a sabedoria de Melquesideque 

diante dos olhares atônitos de milhares de seres humanos para lhe ensinar os santos mistérios do sexo, 

nos consideram malvados” (Samael Aun Weor).  

Os filhos do fogo da sagrada ordem de Melquisedeque são os anjos, arcanjos, tronos, 

potestades, potências, virtudes, dominações, querubins, serafins, Jesus Cristo, etc. 

Todos eles são membros da Sagrada Ordem de Melquisedeque, fazem parte do 

Círculo Consciente da Humanidade. Sacerdote de Melquisedeque é todo aquele 

Cristão do Círculo Iniciático, que possui o fogo sagrado desperto, energia sexual 

transmutada e a sabedoria do Cristo.  

Sacerdócio de Melquisedeque é a sabedoria do Cristo. É o mistério do sexo, que vem 

desde homem hermafrodito das primeiras raças-raiz, do qual simbolicamente se 

retirou a mulher de sua costela. “Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do 

Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o 

abençoou; 2 a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de 

justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz; 3 sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo 

princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote 

para sempre”. (Hebreus 7:1-3).  

O cristianismo do Círculo Iniciático se fundamenta nos profundos mistérios do sexo 

sagrado, que foram indizíveis por Cristo, por Paulo e por todos os apóstolos de Jesus 

na época. Porque é no sexo o local onde reside a energia seminal criadora, a água 

viva da vida, substrato da potência do fogo sagrado do Espírito Santo. “Todo o 

cristianismo autêntico tem suas raízes na Sagrada Ordem de Melquisedeque que permanece sacerdote 

para sempre” (V.M. Samael Aun Weor).  
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