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Gnosis, Batismo e Refeição Sagrada 

 

O Gnosticismo é o modo iniciático que permite a revelação e o 

conhecimento de Deus ao homem, bem como, de suas interações em 

relação à Criação como um todo, e desta, com o próprio Criador. É um 

processo baseado na “experienciação” da mente em iluminação com o 

princípio divino oculto no coração do homem. 

Esse conhecimento não pode ser ensinado nem se obtém por 

meio de estudos somente, ou seja, não é puramente intelectual. Mas, 

sim, obtido da “experienciação” por meios cognitivos, intuitivos e de 

esclarecimento do ser, permitindo-se conhecer e ser reconhecido por 

Deus. Isso é Gnosis! O próprio alento de Deus, o Sopro que se transmite por hipóstase, por via 

oculta - interior ou intuitiva - e que, uma vez aflorado no gnóstico, leva-o para a experiência 

espiritual que não pode ser entendida sob a forma de dogmas religiosos nem por escolas 

filosóficas. 

Entende-se por Hipóstase, no sentido esotérico mais amplo, como sendo mais do que a 

própria gênese. Refere-se a seres gerados diretamente por Deus, compostos por duas 

substâncias, espírito e matéria, corpo e alma, bem e mal, duas realidades contrárias entre si e 

que estejam um e outro em eterno conflito, inconciliáveis, incapazes de chegar à uma síntese. 

Porém, junto com esse Poder de Luz, esses seres foram corrompidos, e assim afastados de Deus, 

contudo, mantendo um vínculo umbilical com o seu Criador, mas, ainda decaindo gradativamente 

até muito próximo da escuridão completa, mantendo no próprio coração essa divindade latente, 

potencialmente capaz de devolvê-lo integralmente a Deus. Antes da Queda esses seres angélicos 

hipostasiados “chegavam até o Véu Lunar”, não podendo daí passar. Entretanto, foi Gerado, ou, 

hipostasiado Adão - a Humanidade, como uma coletividade de seres angelicais, os quais 

“ultrapassaram o Véu Lunar” e passaram a morar na “Terra Paradisíaca”, muito próximo às 

“fronteiras das trevas”. Esse Homem possuía, por hipóstase, a Gnosis, e nela vivia. 

Para a salvação do homem quedado, Deus hipostasiou Jesus - configurado como o 

Nazoreu e Cristo - quem desceu hierarquicamente a escada dos Anjos, assumindo as diversas 

formas angelicais, até alcançar a Árvore no Centro do Paraíso. Ainda, de lá prosseguiu pelas 

trevas, transpassou os Portões das Esferas Obscurecidas, chegando onde o “Adão quedado” 

mantém-se aprisionado. Instituiu então o Batismo e a Refeição Sagrada como dois dos mistérios 

necessários a serem desvelados, os quais conduzirão o gnóstico de volta ao caminho que leva à 

Árvore da Vida, fazendo novamente jorrar na forma de sangue e água o conhecimento de Deus 

como força da Gnosis, como uva e pão, leite e mel que os batizados devem ingerir como 

substâncias gnósticas libertadoras. Esses são alguns dos Mistérios da Gnosis Cristã, e quem deles 

participa, sentirá o perfume da Rosa revelada na Cruz e vencerá o sistema de morte alcançando a 

vida eterna. Este, subirá a escada da Cruz até o lugar onde Anjos e Homens vivem eternamente 

em Ekklesia. 
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