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“Onde quer que eu esteja, estou em meu lar (...)
meu anjo guardião é Deus”
– Mestre Phillippe, de Lyon

O Semeador da Nova Raça é uma publicação da Igreja Expectante voltada para a divulgação do aspecto universal do
conhecimento e unidade das religiões.
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A Gnose Valentiniana
- 1ª Parte Por Jules Doinel
“Aos meus irmãos e irmãs
espalhados pela escuridão
deste mundo Hílico.”

Abordarei o tema da gnose
de Valentino. Esta é a
Gnose completa. Eu vou
abordá-la
com
fé
e
entusiasmo, pois sinto que
é chegada a hora quando o
longo silêncio, ocultação e
perseguição da Doutrina
lançada sobre o povo neste
século transmuta-se em
clareza
benéfica
e
libertadora.
(...) Não está longe o dia
quando serei capaz de
expor publicamente, com a
ajuda dos Santos AEons,
ante todos os homens de
boa vontade, na nobre e
grande cidade de Paris, o
evangelho para que os
mártires, os apóstolos, os
doutores
e
iniciados
viveram, lutaram, sofreram
e choraram. Um evangelho
para o qual seu sangue foi
derramado, desde Simão, o
Mago, até os gloriosos
Albigenses.

Nossa época é realmente
privilegiada.
Ela
é
testemunha
do
renascimento da Cabala, da
Teosofia, da iniciação, da
astrologia e das ciências
ocultas. É a contribuição
para com um extraordinário
despertar. Uma constelação
inteira
de
espíritos
eminentes resplandecente
em seu céu psíquico.
Revistas, jornais e livros
brilham a luz do Oriente
sobre
a
nossa
terra
ocidental.
O
absoluto
aparece. Não é justo que a
Gnose, que irradiou por
vários séculos e quase
morreu,
reapareça
no
firmamento das almas? Eu
sou apenas uma voz
proclamando isto, uma voz
que pode não ressoar no
deserto. Que todos os
profanos se afastem! Nós
não lançaremos as pérolas
de Ofir ante os ignorantes
hílicos. O princípio da
Gnose é este:
“O ABSOLUTO EMANA
FORÇAS DIVINAS QUE
SÃO SUAS HIPÓSTASES.
ESTAS EMANAÇÕES SÃO
PROJETADAS EM PARES
(SYZYGIES) DE SÉRIE
DECRESCENTE,
CHAMADAS DE ÉONS.”
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No
princípio
era
o
SILÊNCIO, Éon eterno,
fonte dos Éons, o invisível
Silêncio,
o
inominável,
inefável,
o
ABISMO;
vulgarmente chamado de
Deus. Princípio e causa,
infinito, envolto por si
mesmo, ele não era. Mas
em seu silêncio inviolável
surgiram dois “geradores”,
o princípio masculino e o
princípio
feminino,
o
masculino iluminado de
Cima
e
o
feminino
iluminado
de
Baixo,
contendo a raiz e a fonte do
Ser, ou melhor, eram eles
mesmos a própria raiz e
fonte.
(continua na próxima edição)
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Exame de Consciência
CALENDÁRIO
EXPECTANTE

Por Jean Bricaud

01/SET
Nascimento do
Mestre Cedaior
02/SET
Desencarne do
Mestre Jean
Chapas
07/SET
Casamento de
Ischaïa e Thoth
08/SET
Descida de
Hagia Sophia
14/SET
Nascimento do
Mestre Cornelius
Agrippa
20/SET
Desencarne do
Mestre Martinez
de Pasqually

29/SET
Dia de São Miguel
Arcanjo – General
das Milícias
Celestes

Tenho eu escondido meus
pensamentos místicos quando
me surgem com claridade?
Tenho usado o santo nome de
Deus com emoções conflitivas
como a impaciência, ira,
mentira
ou
falta
de
consideração? Tenho mantido
minha
Vontade
firme
e
submetida à luz da razão?
Tenho conservado a minha
dignidade? Tenho sido sempre
moderado
quando
estou
vivendo
momentos
de
prosperidade
e
paciente
quando vivendo momentos de
adversidade? Tenho sido uma
pessoa irritadiça, orgulhosa,
ambiciosa?
Tenho
tratado
meus próximos com o amor
que todo irmão merece? Tenho
agido motivado por ódio e pela
vingança? Tenho me abstido
de fofocas, calúnias e juízos
imprudentes? Tenho buscado
reparar os danos que causo ao
meu próximo?

Tenho dito sempre a verdade?
Tenho mantido minha palavra e
os votos que assumi? Por fim,
tenho ocupado meus dias com
estas atitudes positivas? Pai,
minhas faltas são muitas, as
admito todas diante de Ti,
sabendo que minha confissão
não é necessária já que podes
ver o fundo do meu coração.
Ainda assim as confesso ante o
céu e a terra, pois os erros
cometidos por minhas palavras,
atos, pensamentos e omissões
são minha culpa, minha culpa,
minha grande culpa. Ó, Senhor
Deus, meu Pai, assim cometo
erros contra Ti, não sou digno
de ser chamado de Seu filho;
atravessa a dureza do meu
coração
através
de
Tua
bondade infinita, faz surgir em
meu coração as lágrimas do
arrependimento sincero que
purifica. Perdoa-me, Senhor,
por todo o mal que causei,
perdoa-me pelas oportunidades
perdidas de fazer o bem que
deveria ter feito e fui omisso, ou
que, ao contrário, fiz o mal,
perdoa-me por todos os erros
cometidos, e por aqueles que
nem sequer sei. Sinto sincero
arrependimento
por
tudo,
purifica-me,
pois
desejo
sinceramente esforçar-me para
evoluir. Amém!
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O Treino da Mente em Oito Versos
Por Langri Thangpa – Lama do Buddhismo Tibetano (1054-1123)

Com o desejo de atingir a
iluminação
para o bem de todos os
seres sencientes,
que superam até mesmo a
joia que realiza desejos,
que eu possa apreciá-los
constantemente.
Sempre que estiver com os
outros,
que eu me considere o
menos importante
e, do fundo do coração,
aprecie todos e os
considere supremos.
Em todas as atividades,
que eu examine a minha
mente
e, assim que emoções
aflitivas surgirem,
pondo em perigo a mim e
aos outros,
que eu as confronte e as
evite com firmeza.
Sempre que eu vir um ser
maldoso,
tomado por intensa
negatividade e sofrimento,
que eu o aprecie como algo
raro,
como quem se depara com
um tesouro inestimável.

Quando os outros por
inveja
me destratarem com
calúnias e insultos,
que eu tome a derrota para
mim
e lhes ofereça o triunfo.
Quando alguém a quem
ajudei
com tanta esperança e
expectativa
me magoar profundamente
e sem razão,
que eu o considere como
meu mestre sublime.
Em resumo, que eu possa,
direta e indiretamente,
oferecer felicidade e paz a
todas as minhas mães;
e tomar secretamente
sobre mim
toda a sua maldade e
sofrimento.
Que em todas essas
[ocasiões] a minha mente
não seja maculada
pelas (...) preocupações
comuns
e saiba que todas as coisas
são ilusões:
Livre de apego, que eu
possa libertar todos os
seres do sofrimento.

ONDE ESTAMOS?

BRASIL
ESPÍRITO SANTO
SEDE CENTRAL
- GUARAPARI -

igrejaexpectante
@igrejaexpectant
e.org
SANTA CATARINA
- JOINVILLE geraldo@igrejaexp
ectante.org
SÃO PAULO
- GUARULHOS igrejaexpectante@
hotmail.com
SÃO PAULO
- SÃO PAULO teodoromendonca
@r7.com
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Histórico da Igreja Expectante
“A todos os Avataras, de
todos os Raios, tempos e
Lugares.
A Cedaior, 1º patriarca
Expectante, predecessor e
Mestre do 2º Patriarca, Sri
Sevãnanda.”
A Igreja Expectante foi
fundada em 17/08/1919, na
Argentina,
onde
se
encontrava Cedaior, seu
primeiro
Patriarca.
O
Mestre Cedaior divulgava a
doutrina da “Nova Raça” no
seu “Livro das Leis de
Vayu”. Desta obra consta
também o nome de seu
filho, Sevãnanda, o 2º
Patriarca, entre as nove
pessoas que aparecem
como fundadores da Igreja.
O
2º
Patriarca,
Sri
Sevãnanda, por meio de
novas e amplas BASES
dadas à Igreja por ocasião
de seu translado ao Brasil,
onde hoje está sua sede
internacional,
registrou-a
como Pessoa Jurídica e
deu a esta instituição o
sentido religioso da Era do
Futuro, que é também
chamada, conforme os
lugares e pessoas, de ”Era
Olímpica”, “Era de Aquário”,

“Terceiro Milênio”, “Era de
Maitreya”,
“Era
da
Compreensão” ou “Era da
Boa Vontade” etc. Os
pontos
essenciais
que
caracterizam
a
Igreja
Expectante são:
a) “Evangelizar, no sentido
mais amplo do termo, isto
é, pregar e praticar os
Evangelhos
e
Ensinamentos de todos os
grandes
Reveladores,
Profetas,
Santos
e
Iluminados, Pensadores, do
Oriente e do Ocidente,
pondo em evidência a
unidade de religião sob as
formas múltiplas de cultos,
credos e ritos”.
b) “Promover, por todos os
meios legais e legítimos,
morais e honestos, a
aproximação de todos os
devotos, crentes e
místicos”.
c) “Estimular o aspecto
Expectante, isto é, a espera
amorosa e cheia de vida
espiritual de novos
Enviados e Avataras que a
humanidade deve cultivar
para sair do materialismo,
causador da crise moral
mundial”.
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d) “No que se refere à
preparação espiritual de
sua própria hierarquia, a
Igreja Expectante regulará,
por meio de regimento
interno,
os
estudos,
vestimentas, sagrações e
funções ou atribuições de
seu sacerdócio, de seus
ungidos e ungidas, assim
como
dos
noviços
e
noviças”.
Num rápido comentário
destes textos, literalmente
transcritos das BASES,
bem como de decisões
complementares, tomadas
pelo 2º Patriarca por meio
de Atas registradas, de
suas
disposições
em
relação ao ponto “d”,
podemos
esclarecer
o
seguinte:
No aspecto doutrinário já
está claro que Todos os
Evangelhos são aceitos
pela Igreja Expectante.
Porém, na América Latina,
por exemplo, seus rituais
são sempre de base Cristã
(essênia), por um lado, com
complemento
de
base
oriental, já que a vinda de

Maitreya,
próxima
manifestação do Espírito
Crístico
para
a
era
vindoura, já está conhecida
e divulgada no Oriente
desde muitos decênios, e
no próprio Ocidente já é
muito comentada.
As várias raças têm tido
sucessivas
Revelações,
das quais cada uma tem
gerado múltiplas religiões,
como é o caso do
Buddhismo, dividido em
tantas seitas ou escolas, e
com o Cristianismo, dividido
em
Catolicismo,
Protestantismo, Ortodoxos
e inúmeros Heterodoxos,
perfeitamente
cristãos
também!
A
posição
ampla
Expectante faz, portanto,
desta Igreja, a Igreja de
todas as religiões ou,
melhor dito, de todos os
cultos que compõem a
Religião Universal.
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Minha vida com Mestre Thoth,
amigo, companheiro e marido

Por Ischaïa – Matriarca Expectante
Era janeiro de 1976, morava
em São Paulo e passava
férias em Guarapari.
Aqui
recém tinha conhecido um
homem sereno, afável, forte,
de aparência simples, mas
bem cuidado, pois ninguém
dizia que já tinha mais de 60
anos.
Na vida civil era conhecido
como Huascar Corrêa Cruz,
empresário, figura pública.
Mas ele estava se desfazendo
de todos os seus bens e se
desligando
dos
afazeres
mundanos. Mal sabia eu que
estava prestes a casar com
Thoth,
que
logo
após
assumiria o Patriarcado da
Igreja Expectante.
No início do relacionamento
meu intuito era esclarecer
dúvidas e procurar respostas
convincentes para incertezas
e angústias espirituais. Estava
cheia de conflitos e perguntas,
pois durante toda a minha
vida, até então, tudo o que
havia
aprendido
como
verdades
absolutas
e
incontestáveis estava sendo
posto em xeque, devido a
fatos que me empurravam de
encontro a esses conceitos
inculcados em meu ser.

Conversávamos muito sobre a
espiritualidade e saía desses
encontros mais confusa que
antes. Não compreendia sua
visão
de
mundo,
sua
sabedoria e suas respostas
não eram por mim aceitas e
entendidas.
No entanto, havia algo e não
paramos mais de conversar.
Ele, aos poucos, com cuidado,
foi me falando das coisas
espirituais que, na minha
formação
religiosa,
desconhecia e até contestava.
Aos poucos, Thoth foi me
apresentando seus Mestres,
indicando leituras, contando
sobre sua caminhada e,
finalmente, seus planos de se
dedicar
integralmente
à
missão que havia escolhido
muitos anos antes, quando
conheceu seu Mestre, o
segundo
Patriarca,
Sri
Sevãnanda Swami.
Achava estranhas suas ideias
e o fato de querer comprar um
trailer
e,
como
seu
antecessor, sair em missão
pelo Brasil... Dei a maior força
e apoio. Só que até então não
tinha a mais remota ideia de
que eu faria parte dessa longa
e bonita história... (Continua
na próxima edição.)
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